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RESUMO 
 
 
 
 
Esse estudo objetivou investigar as possíveis relações entre a verbalização das 

dimensões sociodiscursivas, temáticas e composicionais do gênero notícia, por crianças do 5º 
Ano do Ensino Fundamental de 09 Anos, e a mobilização dos conhecimentos verbalizados no 
processo de construção desse gênero. Participaram desse estudo 20 crianças de uma escola 
pública estadual de Pernambuco, na faixa etária de 9 -10 anos. O estudo respaldou-se na teoria 
da auto-organização e mudança cognitiva proposta por Karmiloff-Smith, com foco no modelo 
de Redescrição Representacional e nos níveis de desenvolvimento para aquisição do 
conhecimento. A esse aporte teórico, somaram-se a teoria dos gêneros discursivos de Bakhtin, 
a abordagem da didatização dos gêneros proposta por Dolz e Schneuwly e as contribuições de 
Schneuwly sobre as operações de linguagem envolvidas no processo da produção escrita, 
entre outros autores. Esse estudo partiu da hipótese de que existe relação entre a capacidade 
de explicitar e mobilizar as características do gênero notícia. Visando a comprovação ou 
refutação da hipótese, foram aplicadas aos sujeitos, através do procedimento de Entrevista 
Clínica, cinco Tarefas de Explicitação e uma Tarefa de Produção de Texto, que objetivavam: 
(1) investigar se os textos produzidos pelas crianças se caracterizaram como exemplares do 
gênero notícia, considerando suas dimensões; (2) verificar quais dimensões do gênero os 
sujeitos conhecem e verbalizam e (3) Investigar se uma consciência explícita verbalizada 
sobre as dimensões do gênero favorece a produção de textos mais bem elaborados. As 
análises indicaram que existe uma relação forte entre explicitar e mobilizar as dimensões 
investigadas do gênero notícia e que as crianças que conseguiram estabelecer tal relação pelo 
critério da explicitação clara e mobilização plena, produziram textos mais próximos de 
exemplares do gênero. Entretanto, os achados indicaram também que explicitar/mobilizar 
apenas aspectos composicionais do gênero não dá conta da produção de textos bem 
elaborados. É necessário também que as crianças explicitem/mobilizem conhecimentos sobre 
aspectos linguísticos/estilísticos, para que seus textos atendam ao objetivo da escrita. 

Palavras-chave: Explicitação, Redescrição representacional, Produção escrita, 
Gêneros discursivos, Notícia. 

 
  



 
 

ABSTRACT 
 
This study aimed to investigate possible relations between the verbalization of 

discursive dimensions, thematic and compositional from the genre of news, by children of the 
fifth year of elementary school of the age of nine years old, and the mobilization of the 
verbalized knowledge in the process of construction of this genre. Twenty children in a state 
school of Pernambuco, on the age range of nine to ten years old, participated of this study. 
The study was drawn upon the theory of the self-organization and cognitive change proposed 
by Karmiloff-Smith, focusing on the model of Representational Redescription and the levels 
of development for the acquisition of knowledge. To this theoretical contribution, it was 
added the theory of genres of Bakhtin, the approach of the didactization of genders proposed 
by Dolz  and Schneuwly and  the contributions of  Schneuwly on the operations of language 
involved in the process of the written production among other authors. This study 
hypothesized that there is a relationship between the ability to explain and mobilize the 
characteristics of the news genre. In order to prove or refute the hypothesis, it was applied to 
the individuals, by the use of the procedure of Clinical Interview, five Tasks of Explicitation 
and one Task of Text Production, which aimed to: (1) investigate whether the texts produced 
by children were characterized as examples of news genre, considering its dimensions, (2) 
determine which dimensions of the genre the subjects know and verbalize and (3) Investigate 
whether an explicit verbalized awareness on the gender dimensions favors the production of 
texts better prepared. The analysis indicated that there is a strong relationship between explicit 
and mobilize the dimensions investigated of the news gender and that the children that were 
able to establish such a relationship through the criteria of the clear explicitation and of full 
mobilization, produced texts closer of the examples of the genre. However, the findings also 
indicated that explicit/mobilize only compositional aspects of the genre do not account for the 
production of well-developed texts. It is also required that children explicit/mobilize 
knowledge about the overall structure of texts, so that their texts meet the writing objective. 

 
Keywords:  Explicitation, Representational redescription, Writing production, 

Discursive genres, News. 
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RESUMÉ 

 
Cette  étude  visait  rechercher  les  possibles  relations  entre  la  verbalisation  des  
dimentions  sociodiscursives ,  thématiques  et  de  composition  du  genre  nouvelle ,  par  des  
enfants  du CM 1  de  l’ enseignement  primaire ,  de  9  ans ,  et  la  mobilisation  des  
connaissances  verbalisées  dans  les  processus  de  la  constrution  de  ce  genre.  À  cette  
étude ,  20  enfants  d’ une  école  publique  de  Pernambuco  ont  participé ,  l´ âge  variant  
entre  9  et  10  ans.  L’  étude  est  basée  dans  la  théorie  de  l’ auto-organisation  et  du  
changement  cognitif   proposé  par  Karmiloff-Smith,  en  se  concentrant  sur  le  modèle  de   
redescription  représentative  et  de  niveaux  de  développement  pour  l’ acquisition  de   
connaissances.  À  cet  apport  théorique ,  on  a  ajouté  la  théorie  des  genres  discursifs  de   
Bakhtin ,  l’ abordage  de  la  didactique  de  genres  proposés  par   Dolz et Schneuwly ,  les  
contributions  de  Schneuwly  sur  les  opérations  du  language  impliquées  dans  le   
processus  de  la  production  écrite  parmi  d’ autres  auteurs.  Cette  étude  est  partie   de  l’ 
hypothèse  qu’ il  y  a  une  relation  entre  la  capacité  d´ expliciter  et  de  mobiliser  les   
caractéristiques  du  genre  nouvelle.  Visant  prouver  ou  nier  l’ hypothèse ,  cinq  tâches ont 
été  proposées  aux  élèves ,  par  le  biais  d’ une  interview  clinique  qui  a  eu  comme  but :   
(1) Investiguer  si  les  textes  produits  par  les  enfants  auraient  des  caractéristiques  du   
genre  nouvelle ,  en  considérant  ses  dimensions ;  (2) Vérifier  quelles  dimensions  les   
élèves  connaissent  et  verbalisent  et  (3) investiguer  si  une  conscience   explicite  
verbalisée   sur  les  dimensions  du  genre  favorise  la  production  de  textes  beaucoup  plus  
élaborés.   Les  analises  ont  indiqué  qu’ il  existe  une  relation  importante  entre  expliciter  
et   mobiliser  les  dimensions  recherchées  du  genre  nouvelle  et  que  les  enfants  qui  ont  
réussi  à  établir  telle  relation  par  le  critère  de  l’ explicitation  claire  et  la  mobilisation   
pleine ,  ont  produit  de  textes  plus  proches  des  exemples  de  ce  genre.  Cependant ,  les   
trouvailles  ont  indiqué  que  expliciter / mobiliser  seulement  les  aspects  de  la  
composition   du  genre  n’ aboutissent  pas  à  de  textes  bien  élaborés.  Il  est  nécessaire  
aussi  que  les   enfants  explicitent / mobilisent   les  connaissances  sur  la  structure  globale  
des  textes ,   pour  que  leurs  textes  atteignent  le  but  de  l’ écriture. 
 
Mots  clés :  Explicitations ,  Redescription  representative ,  Production  écrite ,  Genres   
discursifs ,  Nouvelle. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A abordagem dos gêneros discursivos tornou-se, atualmente, o foco dominante do 

ensino da língua portuguesa em todo país. A adoção dessa abordagem em sala de aula 

respalda-se, sobretudo, nas orientações sugeridas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

quando salientam que o objetivo do ensino de língua 

 

é desenvolver a competência discursiva dos alunos, através da utilização da língua 
de modo variado, e, para tal, a unidade básica de ensino só pode ser o texto (...).   
Esse se organiza dentro de certas restrições de natureza temática, composicional e 
estilística que o torna pertencente a este ou àquele gênero. A noção de gênero, 
constitutiva do texto, precisa ser tomada como objeto de ensino (BRASIL, 1998, p. 
23).  
 

 

 

“toda língua se atualiza através dos textos, no estudo do português, as atividades de 
fala, de leitura e de escrita de textos devem constituir o eixo da prática pedagógica, 
através de diferentes gêneros que atendam a diferentes setores da atividade social e 
preencham diferentes funções interativas” (PERNAMBUCO, 2008, p. 48).    
 
 

Como se pode observar, a perspectiva de ensino apontada nesses documentos sinaliza 

para uma concepção de língua como forma de interação social e procura trazer, para o 

cotidiano escolar, a dimensão discursiva e pragmática da linguagem. Essa dimensão se 

concretiza através das atividades de linguagem produzidas nas mais variadas situações de 

interação, como na conversa entre amigos, na escrita de uma receita, na produção de uma lista 

de compras, na escrita de um texto científico ou em quaisquer outras ações de linguagem, 

produzidas nas mais diferentes práticas sociais das quais as pessoas participam 

cotidianamente.  

Diante dessa visão, a língua se constitui nos mais diversos enunciados produzidos nas 

Tomando como referência essa perspectiva, a Base Curricular Comum do Estado de 

Pernambuco (BCC-PE), que orienta o ensino de Português para toda a rede pública do estado 

de Pernambuco, também traz como princípio norteador a compreensão de que “a linguagem é 

uma atividade de interação social, pela qual os interlocutores atuam, por meio de diferentes 

gêneros textuais” (2008, p. 48). A BCC-PE acrescenta ainda que se  
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diferentes situações sociais. Logo, partindo dos construtos teóricos que embasam os 

documentos legais anteriormente mencionados e levando em conta que estes orientam o 

ensino de língua portuguesa, o texto precisa ser tomado como a unidade básica de ensino e os 

gêneros discursivos, como seu objeto. 

Como essa concepção compreende a língua enquanto objeto de interação verbal, 

utilizada pelos sujeitos de acordo com os vários contextos interlocutivos nos quais os textos 

circulam, a opção pelo uso e pela reflexão sobre os gêneros discursivos, em sala de aula, 

justifica-se pela necessidade de investir no desenvolvimento da competência comunicativa 

dos aprendizes.  

Dessa forma, segundo tais documentos oficiais, a escola precisa desenvolver situações 

didáticas de produção escrita que contemplem diversos contextos interacionais, permitindo 

que, à medida que produzem determinados gêneros, os alunos se tornem usuários competentes 

da língua.  

Entretanto, apesar dessas orientações e dos investimentos feitos em programas de 

formação continuada – que têm como foco tornar os gêneros discursivos objetos de ensino-

aprendizagem –, ainda se constatam baixos indicadores de aprendizagem em instrumentos que 

tanto avaliam a competência leitora dos alunos – tais como PROVA BRASIL/ANRESC 

(Avaliação Nacional do Rendimento Escolar) e SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica) – quanto a competência escritora, como ENEM (Exame Nacional do 

Ensino Médio) e SAEPE (Sistema da Avaliação do Estado de Pernambuco), entre outros. 

Como esses instrumentos examinam, sobretudo, as aprendizagens adquiridas quanto à 

funcionalidade da língua nas suas dimensões pragmáticas, discursivas e enunciativas, 

utilizando-se dos gêneros discursivos, esses resultados indicam que ainda há uma grande 

distância entre o que as orientações legais sugerem para o ensino de língua e o que acontece, 

de fato, no cotidiano escolar.  

O insucesso dos alunos nesses sistemas de avaliação evidencia que o texto ainda está 

sendo tomado, em sala de aula, “como um objeto de uso, mas não de ensino” (ROJO e 

CORDEIRO, 2004, p. 08). Isso implica dizer que, o texto, possivelmente, ainda não é 

concebido como uma proposta de significados que diz algo a alguém e que atenda a 

determinadas condições de produção, levando-se em conta a cadeia do evento comunicativo. 

Isto é, o texto está presente em sala de aula, mas nem sempre é objeto de reflexão. 

Estudos, como os de Albuquerque e Spinillo, (1997, 1998), Rego (2005), Maluf 

(2003), Pozo (2004), Gombert (1992, 2003), Ferreira e Spinillo (2003), Costa e Araújo 
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(2007), entre outros, têm procurado não só compreender e explicitar como os sujeitos se 

apropriam da leitura e da escrita, mas também ressaltar a importância do desenvolvimento das 

habilidades metalinguísticas e da consciência metatextual, para auxiliar o processo de 

produção de textos.  De uma forma geral, esses estudos se inserem na linha de investigação 

que explora a relação entre o conhecimento que os indivíduos demonstram possuir sobre as 

dimensões dos textos e a mobilização dessa mesma estrutura nos textos que leem ou 

produzem.  

Nesse estudo serão retomados os resultados das pesquisas para entendermos melhor a 

importância dos aprendizes interagirem em determinadas condições de produção, em 

diferentes contextos internacionais, como também a relevância de perceberem e mobilizarem 

dimensões sociodiscursivas, temáticas e composicionais dos gêneros discursivos que serão 

lidos e produzidos, de forma consciente e deliberada. 

Desse modo, essa capacidade de mobilizar as dimensões dos gêneros discursivos que 

atendam às diversas atividades de linguagem, principalmente no momento de sua produção, 

bem como de explicitá-las verbalmente, será o foco desta pesquisa, que terá como objetivo 

analisar as relações entre verbalização das dimensões sociodiscursivas, temáticas e 

composicionais do gênero notícia, por crianças do 5º Ano do Ensino Fundamental de 09 

Anos, e a mobilização dos conhecimentos verbalizados no processo de construção desse texto 

escrito.  

Para a escolha do gênero, foram levados em consideração os seguintes aspectos o 

gênero notícia faz parte do contexto social no qual os alunos se inserem, uma vez que estes 

estão sempre lendo ou entrando em contato com ele, de formas variadas. Nesse sentido, a 

pesquisa de Albuquerque e Spinillo (1998) evidenciou que, mesmo sendo de classe popular e 

possuindo um baixo nível de escolaridade, as crianças identificam, leem e caracterizam o 

gênero, mesmo quando em níveis menos elaborados. 

 Portanto, o conhecimento acerca do gênero notícia, a experiência dos alunos com a 

capacidade linguística de relatar e a frequência com que o gênero é explorado na escola, a 

princípio, proporcionarão uma aproximação do aprendiz com o gênero selecionado. A seleção 

do gênero levou em consideração a possibilidade de investigar a relação verbalização/ 

mobilização do gênero da ordem do relatar, capacidade linguística bastante usada em 

contextos escolares. 

A hipótese levantada nesta investigação é que a competência de produzir gêneros 

discursivos, mais especificamente da ordem do relatar (notícia), atentando para as dimensões 
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que o constituem, pode estar relacionada também com a capacidade de verbalizar tais 

dimensões. 

Essa hipótese parte do pressuposto de que, quando o sujeito verbaliza um 

conhecimento, existe uma tomada de consciência, o que permite, por meio de uma 

organização deliberada da experiência e do seu controle cognitivo, a teorização sobre esse 

conhecimento. 

Portanto, acredita-se que formular verbalmente as representações para comunicá-las, 

faz com que o sujeito reconsidere e reavalie aquilo que pretende transmitir, já que há a 

possibilidade também de detectar incongruências e incorreções (Onrubia, 1996). A 

verbalização, partindo dessa visão, auxilia os sujeitos a avaliarem suas próprias redescrições e 

ações relativas a elas. Dentro desse contexto, verbalizar o conhecimento sobre as dimensões 

dos discursos pode favorecer a reflexão sobre a ação de produzi-los. Ou seja, a verbalização 

das redescrições pode favorecer uma atitude reflexiva e um controle do próprio 

comportamento, refletido no comportamento de produzir textos mais bem elaborados. 

Partindo dessa hipótese, esta investigação procurará responder ao seguinte 

questionamento quando a criança verbaliza as dimensões dos gêneros discursivos, ela 

consegue mobilizá-las na produção escrita desses gêneros? Isto é, a criança que consegue 

verbalizar as dimensões dos gêneros produz textos mais bem elaborados?  

Visando responder a esse questionamento, esta investigação terá como suporte teórico 

principal a teoria da auto-organização e mudança cognitiva proposta por Karmiloff-Smith 

(1993, 1994, 1997), com foco no seu modelo de Redescrição Representacional, bem como na 

caracterização dos níveis de representação e de fases de desenvolvimento propostos pela 

autora. Com base nessa teoria, será adotado o pressuposto de que, no nível explícito 

consciente verbal, a criança consegue explicitar verbalmente e mobilizar as suas 

representações internas. Essa compreensão parte do princípio de que, nessa fase do 

desenvolvimento, as representações internas entrariam em relação diretamente com as 

informações externas, redescrevendo-as. Através dessas constantes redescrições, o 

conhecimento passaria a ser informação consciente e verbalizável, permitindo que o indivíduo 

estabeleça a relação entre procedimentos e teoria verbalizada. Então, objetiva-se verificar se 

crianças que estão nesse nível de explicitação, em relação às características do gênero 

discursivo selecionado, mobilizam tais conhecimentos explicitados nos procedimentos de 

escrita do gênero notícia. 

Visando atender aos objetivos propostos, esta pesquisa está organizada em dez 
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capítulos. No CAPÍTULO 1, será feita uma abordagem sobre a teoria bakhtiniana dos gêneros 

discursivos, focalizando os princípios básicos defendidos pelo teórico sobre 

língua/linguagem, enunciado/enunciação. Também será apresentada, nesse capítulo, uma 

concepção de gêneros discursivos enquanto instrumento cultural e mediador das relações nas 

esferas comunicativas. 

O CAPÍTULO 2 abordará os aspectos da diversidade textual, centrando-se na 

discussão sobre os diversos domínios discursivos e nos processos de interação provocados 

pela circulação e pela utilização dos gêneros discursivos nesses domínios. A conclusão do 

capítulo em questão será direcionada à reflexão das dimensões sociodiscursivas, 

composicionais e estilísticas do gênero notícia. Esse gênero é utilizado, nesta pesquisa, como 

objeto de estudo para perceber a possível relação entre a capacidade de explicitar as 

características dos gêneros e a mobilização do mesmo, quando de suas produções.  

A proposta de trazer a teoria bakhtiniana dos gêneros discursivos para a sala de aula e 

sua didatização, transformando-os em objeto de ensino, é tratada no CAPÍTULO 3. Para dar 

conta dos discursos da didatização, o capítulo versará sobre a produção de texto numa 

perspectiva sociointeracionista, sobre os processos cognitivos envolvidos na atividade de 

produção de textos e sobre as condições de produção de texto dentro e fora do contexto 

escolar. A discussão sobre o ensino dos gêneros discursivos e o procedimento de sequência 

didática, proposta principalmente por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), também 

completará as discussões levantadas nesse capítulo. 

O CAPÍTULO 4 trará a discussão sobre a teoria defendida por Karmiloff-Smith para a 

construção e aquisição do conhecimento. Nesse sentido, o capítulo abordará as reflexões da 

pesquisadora sobre as mudanças cognitivas ocorridas no processo de construção do 

conhecimento. A discussão estará centrada em torno do processo de modularização e 

domínios cognitivos, do modelo de redescrição representacional, dos níveis de representação 

e fases do desenvolvimento. No final do capítulo, serão estabelecidas considerações acerca do 

modelo de redescrição representacional e suas implicações para a aquisição da língua.  

O conhecimento metalinguístico e o seu papel no processo de aquisição da língua e da 

produção escrita serão discutidos no CAPÍTULO 5.  Esse capítulo trará também resultados de 

pesquisas que procuram investigar essa relação e que têm, como objeto de análise, o papel da 

explicitação consciente verbal para o processo da construção do conhecimento linguístico e da 

produção de textos. 

O CAPÍTULO 6 esclarecerá os objetivos da pesquisa e os seus princípios 
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metodológicos. Também serão apresentados, nesse capítulo, o perfil dos sujeitos de pesquisa 

e os procedimentos de coleta e análise dos dados. Ainda contemplando os princípios 

metodológicos, serão levantadas, também, considerações sobre os princípios básicos do 

método clínico, proposto por Piaget, que será utilizado como um dos procedimentos para a 

coleta de dados.  

Os capítulos seguintes serão destinados à análise dos resultados obtidos nesse estudo 

através da realização das tarefas realizadas pelas crianças, a saber tarefas de explicitação 

verbal das dimensões sociodiscursivas, temáticas e composicionais do gênero notícia e tarefas 

de produção escrita do referido gênero.  

Visando a uma melhor exposição dos resultados encontrados através da aplicação 

dessas tarefas, optou-se, por apresentar no primeiro capítulo da análise de resultados, ou seja, 

no CAPÌTULO 7, uma categorização dos modelos de textos produzidos pelas crianças. 

Através da análise de suas produções, será verificado que conhecimentos e dificuldades as 

crianças encontraram para a produção do gênero. Nesse capítulo, procurar-se-á investigar, 

através das análises dos textos produzidos, quais as dimensões do gênero que as crianças 

conseguiram mobilizar e quais as que sentiram dificuldades de mobilizar no momento da 

produção escrita. Através dessa investigação será observado se os textos produzidos pelas 

crianças se configuram como gênero notícia. 

O CAPÌTULO 8 terá como foco da análise quais conhecimentos acerca dos aspectos 

sociodiscursivos, temáticos e composicionais do gênero notícia as crianças explicitam 

verbalmente ou não.  Serão objetos de estudo, nesse capítulo, as verbalizações dadas pelos 

sujeitos nas cinco tarefas de explicitação. Nessa análise, serão expostas respostas ou trechos 

das respostas que evidenciam, ou não, a presença dos conhecimentos investigados. 

As análises do CAPÍTULO 9 se propõem a investigar se existem relações entre a 

capacidade de explicitação e de produção de notícias. Para verificar se existem ou não essas 

relações, serão feitas, nesse capítulo, análises comparativas entre as dimensões do gênero 

verbalizadas pelos aprendizes nas tarefas de explicitação e a mobilização de tais dimensões no 

momento da produção escrita do referido gênero de forma globalizada, para que se possa 

evidenciar a presença ou não da relação em cada componente investigado. Para complementar 

a verificação da referida relação, serão feitas análises comparativas entre as dimensões 

explicitadas e mobilizadas por cada componente, de forma particularizada. Na conclusão do 

capítulo será feito estudo de caso de forma mais aprofundada, focando em resultados 

apresentados por crianças que estabeleceram relações fortes entre explicitar e mobilizar e 
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crianças que evidenciaram relações fracas ou ausência da relação entre tais atividades.  

Por fim, no capítulo das considerações finais (CAPÍTULO 10), será exposta uma 

síntese dos principais resultados encontrados, de modo a responder se houve relação entre a 

explicitação das características do gênero em foco e os textos produzidos pelas crianças. Ou 

seja, se existe nos sujeitos da pesquisa uma mestria condutal, isto é, se eles sabem falar sobre 

as dimensões do gênero notícia e escrevê-las em suas produções.  
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1. A TEORIA DOS GÊNEROS DISCURSIVOS PONTO DE PARTIDA 

 

Para analisar as relações entre a explicitação verbal das dimensões sociodiscursivas, 

temáticas e composicionais do gênero discursivo notícia e a mobilização dos conhecimentos 

explicitados no processo de construção desses textos, este estudo terá como ponto de partida a 

discussão sobre a abordagem dos gêneros discursivos, considerando a perspectiva 

bakhtiniana.  

Adotar essa abordagem implica compreender o caráter interacional e dialógico da 

linguagem, uma vez que os sujeitos, nesta abordagem, são considerados como 

atores/construtores e os gêneros discursivos, como lugar da interação social.  Portanto, 

sujeitos ativos que dialogicamente se constroem através dos gêneros e que por eles também 

são construídos. 

 Para melhor explicitar essa perspectiva, será levado em conta o princípio segundo o 

qual a linguagem permeia todas as atividades humanas e que é por meio de suas diferentes 

formas que se materializam os usos comunicativos da língua. Esses usos, por sua vez, são 

específicos de cada campo da atividade humana em que se realizam. 

Partindo dessa compreensão, os pressupostos teóricos que constituem este capítulo 

serão apresentados em duas partes a primeira versará sobre as noções bakhtinianas mais gerais 

acerca de língua, linguagem, enunciado e enunciação. A segunda parte discorrerá sobre a 

visão de gêneros discursivos enquanto objeto cultural, uma vez que eles são mediadores das 

interações verbais, histórica e culturalmente construídas em cada instância social. 

1.1 Princípios básicos sobre língua e linguagem, enunciado e enunciação 
 

A concepção de linguagem adotada nesta pesquisa será fundamentada na noção de 

dialogismo de Bakhtin (1999). Essa concepção parte do princípio de que a palavra (falada ou 

escrita) comporta duas faces é determinada tanto pelo fato de que procede de alguém quanto 

pelo fato de que se dirige a alguém.  Logo, toda ação de linguagem em que se faz uso da 

palavra, tanto na oralidade como na escrita, é sempre objeto de interação entre interlocutor e 

ouvinte e, como tem destinatário, nada é falado nem escrito aleatoriamente.  Isso ocorre, 

segundo o teórico, porque “não são palavras que pronunciamos ou escutamos, mas verdades 

ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais. A palavra está sempre carregada de 

um conteúdo ideológico ou vivencial” (BAKHTIN, 1999, p. 95).  

Assim, na perspectiva bakhtiniana, toda ação de linguagem é considerada como uma 
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atividade de construção de sentidos através da qual tudo o que se diz está carregado de 

sentidos e intencionalidades, daquilo que se quer comunicar e daquilo que se quer atingir, em 

relação ao lugar social de onde se diz, porque o que se diz está atrelado a um dizer social de 

determinada coletividade.  

Por meio dessa visão de Bakhtin (1999), é possível afirmar que ele se preocupava, em 

primeiro lugar, com as questões relativas aos dados reais da linguística, com a natureza real 

dos fatos da língua. Para ele, a língua jamais poderia ser vista como um objeto abstrato, ideal, 

desvinculado de suas manifestações individuais e sociais. Para esse teórico, na condição de 

objeto de interação social, a língua jamais poderia ser compreendida enquanto um produto 

pronto e acabado, fechado em si mesmo, realizável através de modelos padrões. Ou seja, 

“como um sistema inerte, abstratamente construído pelos linguistas, com vistas à sua 

aquisição prática como um instrumento pronto para ser usado” (BAKHTIN, 1999, p. 79).  

Na tentativa de romper com a visão de modelos pré-estabelecidos e prescritivos para 

utilização da língua, Bakhtin acrescenta que o centro da gravidade da língua não reside na 

conformidade da norma ou da forma utilizada, mas na nova significação que estas formas vão 

adquirindo nos contextos reais de interação social. Dentro dessa compreensão, o importante 

não é apenas o aspecto da forma linguística, mas as suas significações, que se alteram 

conforme as intenções dos falantes, produtores de discursos1. 

Partindo dessa perspectiva, a forma linguística precisa ser sempre percebida como 

signo mutável, uma vez que a entonação expressiva, a modalidade, o relacionamento com a 

situação do signo é, por natureza, vivo, móvel e plurissignificativo. Logo, conforme sinaliza o 

autor, signo e situação social estariam indissoluvelmente ligados. Portanto, no seu uso prático, 

a língua é inseparável do seu conteúdo ideológico ou relativo à vida.  

Na visão bakhtiniana, a interação social constitui-se na essência fundamental da 

língua. Nesse sentido, a língua vive e evolui na comunicação verbal concreta, porque as 

relações sociais evoluem em função de suas infraestruturas e as formas do ato de fala evoluem 

em consequência da interação verbal. O processo de interação, por sua vez, reflete na 

mudança das formas da língua.  

 Dessa forma, Bakhtin se diferencia de alguns teóricos (Humboldt e Vassler, entre 

outros, apud Bakhtin, 2003, p. 270), que compreendiam a linguagem em sua função de 

formação do pensamento e resumiam a sua essência à expressão do mundo individualizado. 

Essa acepção reduzia a linguagem à criação individual e espiritual em que os falantes não 
                                                 

1  Discurso está sendo compreendido aqui como toda atividade comunicativa, produtora de sentidos entre 
interlocutores (sujeitos situados histórica e socialmente) nas relações interacionais (cf. Bakhtin, 2003). 
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estabeleciam relação direta com os outros participantes da atividade discursiva. Na concepção 

desses teóricos, o outro desempenhava apenas o papel de ouvinte, que compreendia 

passivamente o falante. Para Bakhtin, entretanto, quando se trata de objetos reais de 

comunicação discursiva, o ouvinte, ao perceber o significado real do discurso, ocupa, 

simultaneamente, em relação a ele, uma posição responsiva concorda, discorda (totalmente ou 

parcialmente), completa-o, entre outras ações.   

Partindo dessa visão bakhtiniana, o que os indivíduos fazem, ao usar a língua, não é 

apenas traduzir e externar pensamentos ou transmitir informações. Eles realizam ações e 

atuam sobre seus interlocutores, tanto os ouvintes como os leitores. Essa visão remete à 

concepção de linguagem como um lugar de interação humana, de interação comunicativa, 

constituída na produção de efeitos de sentidos entre esses interlocutores. Essa interação 

realiza-se, por sua vez, em situações reais de comunicação, ou seja, em contextos sócio-

históricos e ideológicos, porque ao se considerar a linguagem como uma atividade histórica e 

social, esta se realiza carregada de intencionalidades, pois se concretiza pelo fenômeno da 

interação social. 

Portanto, a fala e a escrita são ações de linguagem que não se realizam através de 

enunciados soltos, mas de propostas de produção de sentidos, carregadas de intencionalidades 

que levam o ouvinte/leitor a tomar posições diante daquilo que é comunicado. Segundo 

Bakhtin (2003, p. 288), “toda informação veiculada dirige-se a alguém, é suscitada por 

alguma coisa, tem algum objetivo, é um elo real na cadeia de comunicação discursiva em 

determinado campo da atividade humana ou da vida”. Toda comunicação é carregada de 

perguntas e respostas que fazem com que os (aparentemente, apenas) ouvintes se tornem 

falantes. 

Considerando a funcionalidade da ação comunicativa, Bakhtin (1999) acrescenta que 

as formas da linguagem são assimiladas através de enunciados e só através deles. Logo, os 

enunciados são compreendidos como um produto da interação social. Esses enunciados, 

enquanto produtos dessa interação, são determinados por uma situação material concreta e, 

em contextos mais amplos, constituem-se no conjunto das condições de vida de uma dada 

comunidade linguística. 

  Para Bakhtin (2003), qualquer forma de comunicação só se realiza através de 

enunciados concretos e não apenas de frases, pois enquanto estas são entendidas como 

modelos, como sequências de palavras organizadas segundo a sintaxe – portanto, passíveis de 

serem analisadas fora do contexto – aqueles representam uma unidade de comunicação 
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necessariamente contextualizada. Por isso, para o teórico, o traço constitutivo do enunciado é 

o fato de ser direcionado a alguém, ou seja, de ter um endereçamento, diferentemente das 

unidades menores, como as palavras e as orações, que são impessoais e não estão endereçadas 

a ninguém. 

 Como os enunciados estão interligados à ação contextualizada de linguagem, as 

produções escritas dos sujeitos desta pesquisa deverão estar respaldadas em necessidades 

reais de interação, de forma que as crianças tenham em mente a função social de sua escrita. 

Ou seja, tenham razões reais para dizer e sujeitos reais para quem dizer. Essas produções 

precisam configurar-se como ações discursivas significativas e contextualizadas para os 

alunos. A compreensão pragmática da escrita, possivelmente, permitirá que os alunos 

compreendam, com mais propriedade, as dimensões do gênero selecionado e essas se 

transformem em conhecimentos explícitos e verbalizáveis, porque são dimensões 

constituintes de enunciados reais.  

De acordo com a visão bakhtiniana, a contextualização é necessária para que essas 

relações entre enunciados e interlocução se estabeleçam. Para isso, Bakhtin (2003) alerta que 

há uma integração entre a realidade social concreta dos falantes/escritores e o discurso verbal. 

Essa integração define a relação entre o enunciado e as condições em que o mesmo é 

produzido. Nesse sentido, o autor também chama a atenção para a importância dos contextos 

extraverbais na construção e recepção dos enunciados, que representam o conjunto de 

elementos contextuais indispensáveis ao entendimento de toda comunicação verbal. Esse 

contexto extraverbal do enunciado compreende o elemento espacial comum aos 

interlocutores, o conhecimento, a compreensão e a avaliação comuns desses interlocutores, 

acerca da situação que os envolve. 

Todo enunciado verbal, portanto, precisa desse conjunto de elementos que lhe dão 

sustentação, mesmo que não sejam tão transparentes. São esses elementos que constituem a 

enunciação. Assim, a enunciação está sendo entendida aqui como o processo pelo qual o 

enunciado, em decorrência da ação de vários fatores, adquire sentidos atualizáveis em 

contextos variados. Dessa forma, cada enunciado torna-se real, compreensível. 

Na visão bakhtiniana, os discursos só se concretizam na forma de enunciações 

construídas por determinados falantes, sujeitos desses discursos. E por mais diferentes que 

sejam as enunciações, ou seja, as significações construídas pelo seu volume, pelo seu 

conteúdo, pela sua construção, pela sua composição, elas possuem peculiaridades estruturais 

comuns e, antes de tudo, limites absolutamente precisos (Bakhtin, 2003).  
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A enunciação configura-se, então, como a medida de base da língua. É de natureza 

social e ideológica e não existe fora de um contexto social, extraverbal, já que cada locutor 

tem sempre em mente um interlocutor. Por isso, como bem salienta Bakhtin (1999), esse 

locutor pensa e se expressa para um auditório bem definido. No entanto, para que a 

enunciação se efetive, é necessário que o locutor e o interlocutor  

 
pertençam à mesma comunidade linguística, a uma sociedade claramente organizada 
(...) e que estes indivíduos estejam integrados na unicidade da situação social 
imediata, que tenham uma relação de pessoa para pessoa, sobre um terreno bem 
definido (BAKHTIN, 1999, p. 72). 
 

 Nessa perspectiva, a enunciação se configura como um produto oriundo da interação 

entre sujeitos socialmente organizados. Assim, são estabelecidos os elos entre o momento em 

que a mensagem é produzida e as razões pelas quais é produzida.  

Como se pode observar, as noções de enunciado e enunciação têm papel central na 

concepção de língua e linguagem para o pensamento bakhtiniano, porque, como já se viu 

anteriormente, ambas são concebidas de um ponto de vista histórico, social e cultural, e 

consideram, para efeito de análise e compreensão, a comunicação efetiva e os sujeitos dos 

discursos envolvidos nas interlocuções. As interlocuções, por sua vez, são oriundas da 

elaboração de enunciados relativamente estáveis, levando-se em conta cada esfera de 

utilização de língua, os quais são denominados por Bakhtin de gêneros discursivos.  Tal 

conceito será tratado a seguir. 

1.2 Gênero discursivo enquanto objeto cultural 
 

 Partindo da perspectiva bakhtiniana, os gêneros discursivos serão concebidos neste 

estudo como instrumentos mediadores das interações sociais e, consequentemente, elementos 

estruturadores de cultura, logo, como objeto cultural. Assim, parte-se do princípio de que os 

gêneros discursivos representam uma forma de dizer de sujeitos culturalmente situados no 

tempo e no espaço. Portanto, é preciso conhecer os contextos de situação e de cultura2 que 

geram e constituem essas atividades de linguagem.  

Bakhtin (2003) reforça essa compreensão quando afirma que todo o campo da 

atividade humana está ligado ao uso da linguagem. Os usos, por sua vez, não são noções 

abstratas, mas uma referência direta aos enunciados concretos, culturalmente situados, que se 
                                                 

2 Cultura está sendo concebida enquanto conhecimento partilhado por determinados grupos sociais, sobre 
práticas sociais e os produtos identificados como cultura material desse grupo. Ou seja, um conjunto de 
processo sociais que são dinâmicos e sujeitos à mudança, pois não são fixos dentro de fronteiras sociais, 
econômicas ou nacionais. (Motta-Roth, 2006, p. 150). 
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manifestam através dos gêneros discursivos. Entretanto, esses gêneros, para o autor, não 

devem ser compreendidos como uma camisa de força na qual se retém cada forma de 

pensamento, mas como tipos relativamente estáveis, representantes de valores culturalmente 

instituídos, sujeitos do tempo e do espaço no qual se originam. 

Meurer (2006) também compartilha dessa ideia e acredita que os gêneros não devem 

ser percebidos como modelos estanques, nem como estruturas rígidas, mas como formas 

cognitivas e culturais ou como ação social. Essa concepção encontra também respaldo na 

visão bakhtiniana de que um gênero representa um conjunto de enunciados mais ou menos 

marcados pela especificidade de um contexto de enunciação, em que uma dada atividade 

humana recorrente está em andamento em contexto de cultura (Bakhtin, 2003). 

Schneuwly (2004, p. 23) complementam essa acepção e compreendem “o gênero 

como um instrumento mediador das ações sociais, e, como tal, representa um meio elaborado 

para mediar as relações”. Na opinião do autor, esse instrumento 

 

encontra-se, portanto, entre os indivíduos que agem e transformam evidentemente a 
maneira dos sujeitos se comportarem numa determinada situação, que é 
culturalmente e socialmente também estruturada. Para estes autores, este 
instrumento se torna mediador de atividades, de ações e de transformações, quando 
é apropriado pelo sujeito, porque na atividade discursiva sempre há “visivelmente” 
um sujeito, locutor/enunciador que age discursivamente (fala/escreve), numa 
situação definida por uma série de parâmetros com a ajuda de um instrumento o 
gênero (SCHNEUWLY, 2004, p. 27). 
 

Os gêneros, portanto, são os resultados de uma tipificação social dos enunciados que 

apresentam regularidades comuns, construídas histórica e culturalmente nas atividades 

humanas, visto que não são enunciados individuais, nem entidades abstratas. Essa tipificação 

acontece porque cada esfera, com a sua função social e ideológica particular e com suas 

condições históricas específicas, elabora gêneros discursivos, na interação verbal, que lhe são 

próprios. Nesse sentido, Marcuschi (2008) acrescenta que os gêneros são o reflexo de 

estruturas sociais recorrentes e típicas de cada cultura. Logo, se transformam, acompanhando 

as mudanças culturais e sociais. 

Bakhtin defende que dentro de uma dada situação linguística, o falante/ouvinte produz 

uma estrutura comunicativa que se configurará em formas-padrão relativamente estáveis, 

porque são formas marcadas a partir de contextos sociais e históricos. Tais formas estão 

sujeitas a alteração em suas estruturas – dependendo do contexto de produção e dos 

falantes/ouvintes que as produzem – e, ao mesmo tempo, atribuem sentidos a determinados 

discursos. 
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Essa plasticidade e dinamicidade dos discursos tornam o seu caráter e a sua forma tão 

diversificados quanto multiforme for o campo das atividades. Como já se observou aqui, para 

Bakhtin (2003, p. 261), o emprego da língua se efetiva em forma de enunciados (orais e 

escritos), concretos e únicos, proferidos pelos integrantes de dado campo das atividades 

humanas. Assim, esses enunciados concretos refletem as condições e finalidades específicas 

de cada campo, não só por seus conteúdos e por seu estilo de linguagem (seleção de recursos 

lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua), mas, acima de tudo, por sua construção 

composicional. 

 Vale explicitar que para esse teórico, os gêneros discursivos correspondem a todas as 

formas de enunciados resultantes de uma fusão de três elementos que os caracterizam 

conteúdo temático (define o dizível, ou seja, o assunto abordado no gênero), estilo (escolhas 

que o falante faz na produção do gênero, em que as próprias escolhas linguísticas 

caracterizam o estilo do falante) e estrutura composicional (tipo de construção, estrutura e 

acabamento e tipo de relação com os outros participantes da troca verbal).  

Os gêneros discursivos, portanto, se compreendidos como ação linguística, com 

finalidades comunicativas e expressivas, não são frutos apenas da vontade, do desejo do 

falante/produtor para produzi-los. Isso significa que “na produção de um gênero, não se tem 

apenas uma modalidade de composição, mas um dispositivo de organização, de troca, 

divulgação, armazenamento, transmissão e, sobretudo, criação de cultura em contextos 

culturais específicos” (BRAIT, 2007, p. 158).  Quando se faz a opção pelo gênero, sua 

produção deve ser dimensionada como manifestação de cultura, ou seja, parte-se de modelos 

culturalmente estabelecidos.   

Assim, construir e compreender um gênero não é um trabalho aleatório, mas um 

trabalho de linguagem situado em um tempo histórico e em um espaço cultural. Isso acontece 

porque os gêneros não estão sendo vistos na perspectiva de um produto em suas 

características estruturais, mas como texto em contexto de cultura, fazendo-se necessário, na 

sua análise, considerar, sempre, o seu entorno social. Quando se produzem e se compreendem 

textos, partindo dessa perspectiva, passa-se a estabelecer uma relação direta com os padrões 

culturais vigentes, quanto ao estilo, ao tipo de linguagem, aos aspectos estruturantes da língua 

de determinada comunidade, por exemplo, para que os eventos comunicativos se estabeleçam. 

Nesse mesmo sentido, Miller (1984, apud MOTTA-ROTH, 2006, p. 146) acrescenta 

que “os gêneros são interações retóricas típicas com base num determinado contexto de 

cultura”. Para essa autora, essa tipificação – gêneros discursivos – é um aspecto central na 
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estrutura comunicativa da sociedade. Diante dessa compreensão, as pessoas reconhecem as 

similaridades entre situações comunicativas e elaboram as representações das ações 

tipificadas. Essas representações, portanto, estariam baseadas em esquemas mentais das 

situações que são construídas a partir da experiência social. 

Portanto, para se analisar um gênero, precisa-se, de fato, analisar os contextos de 

situação recorrentes em que esse gênero circula. Uma situação discursiva não acontece no 

vazio, desconectada do tempo e do espaço. A noção do contexto é essencial para focar os 

lugares onde os gêneros circulam, uma vez que “as escolhas que se faz – no nível de 

lexicogramática e da fonologia”, quando se materializam, terão suas significações como 

dependentes “do contexto de cultura onde estes gêneros ocorrem” (MEURER, 2006, p.167). 

Schneuwly (2004, p. 27-28), em sintonia com o que afirma Meurer (2006), reforça 

que, na produção e na análise dos gêneros, faz-se necessário articular a sua elaboração e sua 

utilização com a base da orientação discursiva, porque, de um lado, encontra-se o gênero – 

unidade de conteúdo temático, composição e estilo – e, do outro, encontra-se a adaptação 

desse gênero a um destinatário preciso, a uma finalidade dada, numa dada situação. O 

conhecimento da realidade estaria parcialmente contido nos meios de agir sobre ela. E o 

instrumento (gênero) se torna um meio de conhecimento. 

Daí, conclui-se que o conhecimento humano também é construído através dos gêneros, 

uma vez que concretizam a forma de comunicar anseios, ideologias, verdades e mentiras, 

vontades etc., através da linguagem usada em contextos recorrentes da experiência humana 

socialmente compartilhada. Isso transforma o gênero “num fenômeno estruturador de 

culturas”, conforme enfoca Motta-Roth (2006, p. 147). Desta forma, um conjunto de gêneros, 

que circulam numa sociedade, constitui um “inventário” dos eventos sociais mediados pela 

linguagem em um determinado grupo social. Como exemplificação, veiculam em 

determinados grupos entrevistas para ingresso em emprego e em cursos, orçamento para 

construção/reforma de casas, e-mails, telefonemas dados diariamente, entre outros. Esses 

gêneros possuem estrutura composicional, conteúdo temático e estilo que são culturalmente 

partilhados entre os pares e que, por sua recorrência, estruturam contextos culturais. 

Na concepção de Bakhtin (2003), o repertório de gêneros relevantes do nosso contexto 

social possibilita aos sujeitos a participação na vida grupal. É importante ressaltar que esse 

conjunto de enunciados (gêneros discursivos) foi categorizado por Bakhtin, em dois grupos 

gêneros primários – aqueles que fazem parte da esfera cotidiana e que podem ser controlados 

diretamente na situação discursiva – e os gêneros secundários – aqueles que surgem na 
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comunicação formalmente estruturada.  

Os gêneros primários são aqueles adquiridos inconscientemente no processo de 

socialização, como elogios, cumprimentos, conversas informais, conversas telefônicas, entre 

outros. Seu foco não estaria nas suas características especificamente formais, mas nas 

atividades comunicativas em que circulam. Os gêneros primários seriam, portanto, 

compreendidos por sua relação com o contexto imediato. Seriam gêneros mais ligados às 

esferas sociais cotidianas de relação humana, às formas de diálogos e às situações de interação 

imediata, geralmente, face a face, havendo, portanto, um controle inconsciente dos textos que 

os falantes produzem. 

Já os gêneros secundários são mais complexos e fazem parte do uso mais oficializado 

da linguagem. Dentre eles, encontram-se o romance, os discursos científicos, os artigos de 

opinião, as dissertações, as teses, as notícias de jornal, as cartas de reclamação etc. Apesar 

desses gêneros não ocorrerem em situações diárias corriqueiras de comunicação, eles derivam 

dos primários, os quais têm origem nas situações e no contexto da vida diária mais comum.  

Considerando-se os dois tipos de gêneros enquanto mediadores de práticas 

socialmente compartilhadas, observa-se que ambos são constituídos de formas mais ou menos 

flexíveis. Os dois tipos podem ser englobados enquanto objetos culturais, pois, para Bakhtin 

(2003), nenhum gênero é criado pelo indivíduo em particular. Ele faz parte de um repertório 

que existe culturalmente, por isso, partilhado nas esferas de comunicação humana. O gênero, 

primário ou secundário, é um componente semiótico mediador das práticas sociais e o uso 

desse gênero implicará sempre um conjunto de regras e recursos culturalmente instituídos 

(Meurer, 2006, p. 175). Portanto, para o indivíduo falante, os gêneros não deixam de ter um 

valor normativo – visto que lhe são dados, não criados pelo falante. 

Existem, na composição desses textos, características compartilhadas pelos grupos 

sociais. Entretanto, não se pode perder de vista que a estabilidade da composição e o estilo 

dos gêneros discursivos se relativizam e se alteram quando se modificam os hábitos e os 

costumes de determinadas comunidades, mudando ou transformando os bens culturais dos 

grupos sociais.  A título de exemplificação, observam-se as mudanças culturais que vêm 

ocorrendo na composição e nos estilos dos gêneros veiculados pela multimídia, sobretudo, os 

da Internet. Os gêneros mudam porque mudam as práticas sociais dos sujeitos e, 

consequentemente, as formas de se portarem em sociedade, principalmente através da 

linguagem. Desse modo, percebe-se que os gêneros, como instrumentos mediadores e 

organizadores de cultura, também se transformam. Como os novos gêneros mantêm uma 
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relação com os já existentes, eles transitam entre a estabilidade e a relatividade de suas 

estruturas e estão culturalmente representando novas práticas de linguagem de determinados 

grupos sociais. Mais uma vez, observa-se a necessidade dos gêneros discursivos se adaptarem 

às situações concretas de contextos de cultura, ou seja, ao seu entorno social. 

Partindo, portanto, de um ponto de vista dialógico e dialético, pode-se dizer que as 

práticas sociais guiam os indivíduos. Dentro dessas práticas sociais, encontram-se as práticas 

de linguagem, ou seja, os gêneros que orientam determinados padrões composicionais dessas 

atividades discursivas. Os indivíduos, por sua vez, também se adaptam e transformam as 

práticas de linguagem quando definem novas formas composicionais, tornando-as adequadas 

a novos contextos de cultura. Assim, surgem novos gêneros que representam as características 

identitárias dos novos grupos em seus contextos culturais. Conclui-se, portanto, que os 

gêneros se alteram, modificam-se e se renovam constantemente pela própria dinâmica da 

sociedade e das relações humanas.      

No próximo tópico, será analisada a questão da diversidade textual, ponto relevante 

para o que ora argumentamos. 
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2. DIVERSIDADE TEXTUAL OS DOMÍNIOS DISCURSIVOS E O 
ENSINO 

 

Conforme já foi explicitado, as mais variadas esferas da atividade humana utilizam 

tipos relativamente estáveis de enunciados nas suas manifestações verbais. Desse modo, há 

uma grande diversidade de gêneros discursivos circulando na sociedade. 

Os gêneros, segundo salientou Bakhtin (2003), possuem uma relativa estabilidade, 

mas, como demonstrado, não são estáticos. Eles vão se alterando e se multiplicando também 

para acompanhar as mudanças ocorridas na sociedade. Como os gêneros possuem uma 

dependência direta com as esferas nas quais são estruturados, são historicamente variáveis, 

formando assim uma imensa diversidade de enunciados.  

A interação, então, vai sempre se concretizar por meio de enunciados. Um enunciado, 

nesse contexto, sempre refletirá as condições específicas que uma determinada esfera lhe 

impõe. Cada esfera cria os determinados gêneros que atendem às finalidades de interação 

comuns aos contextos específicos.  

Os gêneros discursivos, nessa perspectiva, são os resultados de práticas de linguagens 

vinculadas à vida social. São, portanto, entidades sociodiscursivas e formas de ação social que 

fazem parte da situação comunicativa. Como os gêneros vão surgindo a partir de necessidades 

interacionais, eles podem ser considerados instrumentos culturais constantemente mutáveis e 

ilimitados, mediante as infindáveis situações do agir humano.  

Nesse sentido, todo gênero pertence a uma esfera social, situada em cada época e 

característica de cada grupo, conforme salienta Bakhtin (1999). Assim, “essa multiplicidade 

de formas provoca a diversidade de gêneros, o que favorece para que essas formas (...) sejam 

bem mais flexíveis, plásticas e livres que as formas da língua” (BAKHTIN, 2003, p. 283). 

Portanto, mesmo que a língua seja uma atividade socialmente regulada, submetida a regras, 

também é historicamente mutável quanto às suas formas, segundo os contextos de recepção. 

Em resumo, conforme reforça o autor, os domínios da atividade humana são bastante 

variáveis e estão sempre ligados à utilização da língua. Essa utilização é tão variada como os 

próprios domínios da atividade humana. 

Nessa perspectiva, Marcuschi (2008) salienta que, quanto mais atividades sociais 

existirem, mais gêneros serão utilizados para que se torne possível a comunicação humana. 

Como as atividades sociais são inúmeras, para Bronckart e outros autores (Maingueneau, 
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Chiss, Schneuwly, apud Bronckart, 1999, p. 138), os gêneros não serão objeto de uma 

classificação racional, estável e definitiva, uma vez que procedem de atividades de linguagem 

que tendem a um número ilimitado.  

Entretanto, Bakhtin (2003) alerta que existem lugares comuns onde os textos são 

produzidos e consumidos. Nesse mesmo sentido, visando a uma organização funcional e 

pragmática, Marcuschi (2002, 2008) lança mão da noção de domínios discursivos, nos quais 

os gêneros estariam distribuídos.  

Marcuschi (2002, 2008) define domínio discursivo como uma esfera da vida social ou 

institucional (religiosa, jurídica, jornalística, política, industrial, militar, familiar etc.), na qual 

se dão práticas de linguagem que organizam formas de comunicação e respectivas estratégias 

de compreensão. Os domínios, portanto, produzem modos de ação comunicativa que se 

estabilizam de geração para geração com propósitos, funções e efeitos bastante definidos e 

claros. Essa compreensão de domínios discursivos está também associada à noção de 

adequação da ação de linguagem aos contextos interacionais, porque são eles que orientam as 

formas do falante/produtor agir linguisticamente. 

Os domínios discursivos, nessa acepção, designam uma esfera ou instância de 

produção discursiva ou de atividade humana. Esses domínios não representam 

categoricamente textos, nem discursos. Entretanto, eles proporcionam condições para o 

aparecimento de discursos específicos. Assim, do ponto de vista dos domínios, as esferas 

humanas produzem discursos jurídicos, discursos religiosos, discursos políticos, entre outros.  

Portanto, não se pode perder de vista que os gêneros discursivos surgem nos processos 

sociais e são elaborados com fins específicos, com forma e conteúdo relativamente definidos 

para serem compreendidos e produzidos por sujeitos com determinado conhecimento acerca 

dos mesmos. Nesse sentido, Swales (1990) afirma que esses sujeitos fazem parte da mesma 

comunidade discursiva. Para esse autor, quando o indivíduo faz parte dessa comunidade, pode 

reconhecer uma produção como pertencente a um gênero e não a outro. 

Partindo dessa compreensão, pode-se supor que o conhecimento dos domínios 

discursivos ou da comunidade discursiva proporciona o discernimento das distintas práticas 

sociais desenvolvidas nesses diversos domínios ou comunidade. Esse conhecimento limita as 

ações discursivas, permitindo que se reconheça como agir e interagir linguisticamente nos 

diferentes domínios. Assim, as ações linguísticas próprias do âmbito familiar, por exemplo, 

dificilmente serão as mesmas do jurídico. 

As ações linguísticas realizadas nas grandes esferas da atividade humana dão origem a 
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uma diversidade de gêneros. E, como salienta Marcuschi (2002, p.  29), “sendo um gênero um 

fenômeno sócio-histórico e culturalmente sensível não há como fazer uma lista fechada de 

todos os gêneros”. O autor acrescenta que diante dessa impossibilidade, há uma desistência de 

teorias que tinham pretensão de classificá-los de modo conclusivo. 

Entretanto, visando a um efeito pragmático, à didatização dos gêneros e a uma 

progressão escolar para seu ensino em sala de aula, Dolz e Schneuwly e (2004b, p. 60-61) 

propõem um agrupamento de gêneros, levando em conta as capacidades de linguagem 

dominantes dos sujeitos. De acordo com a sugestão dos autores, esses agrupamentos podem 

ser assim elencados textos da ordem do relatar, textos da ordem do narrar, textos da ordem do 

argumentar, textos da ordem do expor e textos da ordem do descrever ações. 

Os textos da ordem do relatar são ligados ao domínio social da representação pelo 

discurso de experiências vividas e situadas no tempo. Essa capacidade estaria associada à 

documentação e à memorização das ações humanas. Os gêneros discursivos diário, relato de 

experiências vividas e notícia são alguns exemplos de tais espécies textuais. 

Os textos da ordem do narrar são ligados à cultura literária e ficcional e caracterizam-

se pela representação da mimese da ação através da criação da intriga no domínio do 

inverossímil. Nesse grupo, podem ser citados vários gêneros, como conto de fada, conto 

maravilhoso, ficção cientifica etc. 

Os textos da ordem do argumentar são correlacionados à discussão de problemas 

sociais controversos e exigem, na sua construção, a sustentação de pontos de vista próprios, a 

refutação de pontos de vista alheios e a negociação, visando a uma tomada de posição. Os 

gêneros que representam essa natureza são o artigo de opinião, o diálogo argumentativo, o 

debate, o editorial, a carta do leitor, a carta de reclamação etc. 

Os textos da ordem do expor estão associados à transmissão de saberes. Configuram-

se como exemplo dessa capacidade os gêneros verbete, texto didático, seminário, entre outros.   

Os textos da ordem do descrever ações ou instruir ou prescrever ações, segundo os 

autores, referem-se aos textos ligados às ações de instruir, prescrever e descrever 

procedimentos, exigindo uma regulação mútua de comportamentos. A receita, o regulamento, 

a regra de um jogo e a instrução de uso e de montagem de eletrodomésticos exemplificam os 

gêneros pertencentes a essa ordem. 

Os agrupamentos sugeridos pelos autores podem significar uma forma viável de 

melhor compreender como os gêneros se organizam nos diferentes domínios discursivos. 

Considerando a diversidade de textos que circulam nesses diferentes domínios, existe uma 
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necessidade de os sujeitos se apropriarem de suas estruturas. Nessa perspectiva, Dolz 

Schneuwly (2004b) sugerem que os gêneros discursivos podem ser ensinados na escola, de 

modo organizado, considerando-se as características comuns e as regras comunicacionais que 

não se limitam apenas ao que é dito, mas que remetem a um modo próprio de dizer.  

Os autores acrescentam que, ao diversificar os gêneros em um trabalho pedagógico 

regulado pelos agrupamentos, é oferecida a possibilidade de se definir especificidades de 

funcionamento dos diferentes gêneros e tipos, visando a um trabalho de comparação de 

textos. Para os autores, isso se configura como um princípio elementar de construção por 

confronto com o mesmo e com o diferente.  

Provavelmente, a apropriação dessas especificidades dará ao aluno a oportunidade de 

mobilizá-las, refletindo, de forma deliberada e consciente, sobre as formas composicionais 

dos gêneros, assim como sobre as condições sociodiscursivas de suas circulações. Nessa 

perceptiva, Silva acrescenta que 

 

quando no trabalho com a leitura e a escrita é explorada a diversidade de textos, com 
finalidades sociais claras, o aprendiz acaba se motivando e buscando cada vez mais 
conhecimentos para dominar a língua e ter mais acesso e engajamento no mundo 
social (SILVA, 2007, p. 12) 
 

 

A abordagem adotada nesta pesquisa também sinaliza para a necessidade dos 

aprendizes saberem como agir linguisticamente nos diferentes domínios discursivos, 

conhecendo e mobilizando conhecimentos sobre as dimensões sociodiscursivas, temáticas, 

composicionais e estilísticas que caracterizam os gêneros que fazem parte desses diferentes 

domínios. Entretanto, dada a necessidade de uma delimitação que responda às questões 

levantadas neste estudo, foi focado apenas o gênero notícia, pertencente à ordem do relatar, 

para verificar a relação entre a explicitação dos aspectos sociodiscursivos, temáticos e 

composicionais desse gênero e a sua mobilização no momento da construção do mesmo. 

Serão, portanto, as especificidades desse gênero que serão tomadas como objeto de estudo nos 

próximos tópicos. 

 

2.1 Os textos que relatam fatos o gênero notícia 
 

Diante da diversidade textual que circula socialmente, faz-se necessário que os sujeitos 

sejam incluídos em diferentes práticas linguísticas. Nesse sentido, exige-se, cada vez mais, 
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que os indivíduos dominem as práticas discursivas e tenham um bom desenvolvimento em 

diferentes contextos, utilizando gêneros usados nas mais variadas esferas sociais e de todas as 

ordens, dentre eles, os textos da ordem do relatar. 

De uma forma geral, as pessoas relatam fatos e acontecimentos vivenciados 

diariamente. Nesses relatos, os indivíduos não perdem de vista os principais aspectos 

estruturais a serem relatados, tais como o que aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu, 

onde aconteceu. Portanto, dada a experiência que os indivíduos já possuem em resultado do 

uso da linguagem ao relatarem fatos pessoais oralmente, a princípio, eles não teriam 

dificuldades para compreender e produzir o gênero notícia. 

Entretanto, embora as pessoas tenham familiaridade com a capacidade linguística de 

relatar, existem diferenças entre o desenvolvimento dessa capacidade geral e o domínio em 

atividades de leitura e escrita de uma notícia enquanto gênero. A escrita de uma notícia exige 

a mobilização de estratégias de produção escrita sofisticadas, uma vez que o gênero 

institucionalizou-se e o domínio jornalístico ao qual pertence tem buscado sempre formas 

mais atuais e interessantes de atender aos seus interlocutores. 

Levantou-se a hipótese, que será investigada nesta pesquisa, de que para ter autonomia 

em ações relativas ao trato com notícias, é importante que os sujeitos compreendam e 

reconheçam as características desse gênero em relação aos outros, centrando sua atenção nos 

elementos que o compõem, no seu contexto de produção, nos conteúdos pertinentes a uma 

notícia e nas marcas linguísticas que as diferenciam enquanto gênero. 

Nessa perspectiva, do ponto de vista estrutural, a notícia se define, no jornalismo 

moderno, como “um relato de uma série de fatos, a partir do fato mais interessante ou 

importante; e, de cada fato, a partir do aspecto mais importante ou interessante”. (LAGES, 

2006, p. 17). 

Lages (2006) defende, desse modo, a ideia de que, para se produzir uma notícia é 

necessário selecionar eventos mais importantes dos fatos que serão noticiados, considerando, 

sobretudo, o interesse e a importância, tanto na perspectiva de quem conta e, principalmente, 

na suposta perspectiva de quem ouve. 

Van Dijk (2008) também reforça a ideia de que a notícia é um gênero que tem uma 

estrutura global diferente de relato pessoal, já que possui uma maneira diferente de organizar 

os tópicos do texto. O autor salienta que as estruturas temáticas do “discurso noticioso” 

obedecem a uma ordem e tem uma estrutura de relevância que aponta para o leitor qual é o 

tópico ou a informação mais importante. De acordo com sua compreensão, as informações de 
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nível superior ficam em primeiro lugar no momento de produção. 

Como se pode observar, a notícia é um texto de informação que objetiva fazer saber os 

acontecimentos e que tem características bastante específicas. Por isso, muitas vezes, os fatos 

ou eventos precisam ser ordenados sem considerar uma sequência temporal, pois são 

organizados pelo interesse por dado assunto, para atender assim aos propósitos de quem conta 

a notícia e, principalmente, de quem a lê/ouve.  

A fim de atender a esses propósitos, para se produzir um discurso noticioso é 

importante atentar para os aspectos sociodiscursivos que dão conta do contexto de produção 

da notícia. Esses aspectos estão ligados ao lugar de produção (onde a notícia foi produzida), 

ao momento de produção (logo após o fato ter acontecido), ao autor (quem escreve a notícia, 

mas nem sempre decide sobre o que vai escrever e qual a sua atitude diante do fato noticiado), 

ao interlocutor (os prováveis leitores interessados em saber o fato noticiado), ao lugar social 

(para quem a notícia foi produzida), ao objetivo social do texto (informar ao leitor sobre os 

acontecimentos, motivando-o à leitura da notícia, fazendo-se compreender) e ao tipo de 

suporte (jornais, revistas, tablóides, jornais escolares, murais de escola etc.) 

Os aspectos sociodiscursivos orientam a filtragem das informações veiculadas, uma 

vez que o processo de construção e de definição de um fato a ser noticiado é um fenômeno de 

interesse social. Como afirma Curado (2002, p.15), a notícia “é a informação que tem 

relevância para o público”. Isso pode ser constatado, porque a maioria das pessoas compra 

jornais para ler as notícias. E as notícias, por sua vez, são produzidas para serem vendidas. 

Portanto, é necessário atender às expectativas e às exigências do consumidor que procura 

adquirir informações que representem, no mínimo, novidade e atualidade. 

         Com foco na relevância da seleção de um fato a ser noticiado, Soares e Oliveira (2007) 

acrescentam que, para definir que notícias deverão compor o jornal, os veículos fazem 

diversos níveis de filtragem, considerando alguns aspectos, tais comonúmero de informações, 

número de pessoas que se interessarão em ler a notícia, aspectos políticos, religiosos e outras 

particularidades. Os autores salientam que, de uma forma geral, escolhe-se o fato que 

apresenta maior abrangência e que causa maiores impactos, porque a preocupação do discurso 

noticioso é apresentar os acontecimentos que sintetizem a vida diária e que atendam aos 

interesses públicos.  

Outro aspecto a ser considerado nas condições de produção é que, comumente, nos 

modelos adotados de jornalismo, não há espaço para se noticiar todas as informações 

disponíveis. Nesse sentido, Soares e Oliveira (2007) orientam a necessidade de usar como 
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critério o “valor de proximidade”, o que significa considerar as informações que se referem ao 

mundo do receptor da notícia e que ganham importância porque remetem os leitores a uma 

noção de realidade que o cerca. Logo, a seleção do fato a ser noticiado, necessariamente, 

estaria vinculada ao tipo de leitor, ao suporte onde a notícia circulará, a que aspectos desse 

fato a notícia precisa informar para chamar a atenção desse leitor. Considerar os aspectos 

sociodiscursivos é uma ação indispensável à construção do gênero para que ele atenda aos 

efeitos pretendidos. 

Além dos aspectos sociodiscursivos, na produção do gênero existem outras 

características que precisam ser consideradas para que se atenda a esses efeitos pretendidos. 

Nesse sentido, tomando-se por base a caracterização dos gêneros, já apresentada aqui por 

Bakhtin (2003), é necessário considerar três elementos na construção de determinado 

enunciado o conteúdo temático, a construção composicional e o estilo. No que diz respeito à 

constituição do gênero notícia, pode-se estabelecer uma relação específica com essa 

caracterização.  

No que diz respeito ao gênero notícia, como dito nos parágrafos anteriores, seu 

conteúdo temático estaria relacionado ao assunto noticiado, ou seja, ao fato que está sendo 

relatado. O conteúdo da notícia se constitui, então, em um discurso referencial, centrado nas 

informações que veicula, noticiando, sobretudo, veracidades (TEBEROSKY, 2008). Isso 

ocorre porque o conteúdo relatado precisa ser constituído por acontecimentos reais, através de 

um discurso da atualidade. Por isso, o discurso noticioso preocupa-se com a fidedignidade às 

particularidades do fato noticiado. Além de investir na credibilidade do acontecimento, o 

conteúdo temático precisa tratar de assuntos de interesse publico para chamar a atenção do 

leitor, porque uma notícia relata acontecimentos recentes a um leitor que precisa e quer saber 

das coisas que acontecem. A finalidade de qualquer instituição informativa, a princípio, deve 

ser dar relatos de acontecimentos significativos, interessantes e importantes. 

Como toda instituição informativa, geralmente, está vinculada a questões comerciais, 

um conteúdo temático centrado em assuntos recentes é usado como meio para conquistar 

audiência ou vendagem. Por isso, essas intuições estão sempre em busca do caráter “inédito” 

de suas abordagens ou dos “furos” jornalísticos que, além de prestarem um serviço à 

sociedade, resultam também em uma boa vendagem.  

Quanto à dimensão composicional, uma notícia, geralmente, é constituída por algumas 

características básicas que auxiliam o caráter verossímil do fato divulgado, tais como 

título/manchete, subtítulo, fotos, legenda, indicação do fato acontecido, indicação das pessoas 
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envolvidas no fato relatado, indicação do espaço onde o fato aconteceu, indicação do tempo 

em que o fato aconteceu, indicação das causas relativas ao fato, indicação de consequências 

relativas ao fato, inserção de depoimentos (vozes das pessoas envolvidas no fato ou 

testemunhas), inserção de comentários sobre os fatos e predomínio de sequência tipológica 

narrativa, acrescidas de sequências descritivas e narrativas. Essas características oferecem 

informações fundamentais do jornalismo noticioso e estariam associados aos elementos 

microtextuais do texto. 

Levando-se em consideração a flexibilidade relativa dos gêneros, a notícia pode 

obedecer a uma ordem cronológica de fatos ou pode obedecer a uma ordem de importância 

dos fatos. 

Para Lages (2006, p. 28-30), a notícia se constitui de lide e documentação. O lide 

corresponde ao primeiro parágrafo da notícia em jornalismo impresso, a parte mais 

importante da matéria jornalística. É a primeira proposição. No que diz respeito ao conteúdo 

temático, o lide é o relato do fato principal de uma série, ou seja, o que é mais importante ou 

interessante. Para dar conta do conteúdo temático encontra-se, na microestrutura textual do 

lide, a resposta a elementos composicionais já elencados acima o quê, quem, quando, onde, 

como e por que os fatos aconteceram. 

A documentação, por sua vez, é estruturada por dois ou mais parágrafos. É o 

complemento do lide que detalha e acrescenta informações sobre a ação em si. Ela é a parte 

que apresenta o detalhamento fornecendo ao leitor novas informações em ordem cronológica 

ou de importância. Ela é o desenvolvimento em que estão explicitados os detalhes que não 

aparecem na introdução e consistem em proposições adicionais sobre os componentes 

elencados no lide. Na documentação, portanto, estariam acrescidas as informações que 

estariam contidas em outros elementos da microestrutura, como as consequências relativas ao 

fato e a inserção de depoimentos e de comentários sobre os fatos.  

Também destacando a estrutura sequencial, Teberosky (1995) denomina tal forma 

composicional de pirâmide invertida. Nessa forma, a informação mais importante se encontra 

no início, seguida de informações decrescentes em importância ou focadas em alguns 

aspectos específicos. 

Van Dijk (2008), com um enfoque também baseado na organização global 

(macroestruturas) do gênero notícia e focalizando mais a notícia do jornalismo noticioso 

“escrito”, também descreve o modelo de organização para notícia de relevância “a estrutura 

de relevância que indica ao leitor qual informação é mais importante ou proeminente” (2008, 
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p. 123). Na estrutura de relevância, estariam o tema (ou tópico) e a manchete.  O tema 

constitui as sentenças que exprimem o ponto principal, organizam o que é mais importante em 

um texto e levam o leitor a resumir a notícia. A manchete, por sua vez, configura-se como o 

tópico mais importante do gênero notícia tem posição fixa nela e exprime ou permite a 

inferência do tema/tópico. 

Os aspectos estilísticos da notícia estão voltados para escolhas linguísticas que o autor 

faz na produção do gênero, que caracterizam tanto os componentes linguísticos relativos ao 

gênero como o estilo do produtor. Sem perder de vista a relativa flexibilidade do gênero, os 

produtores usam, geralmente a) tempo verbal da manchete, usado no presente e no presente 

contínuo para causar impacto e aproximar o leitor do fato noticiado; b) tempo verbal no 

passado, para relatar o fato noticiado; c) expressões linguísticas, que marcam a 

impessoalidade, como uso de passiva, sujeito indeterminado e terceira pessoa do discurso, 

marcando a linguagem denotativa; d) linguagem centrada no referente, isto é, no objetivo ou 

situação de que trata a informação; e) informações baseadas em dados da realidade e f) 

linguagem que busca o estreitamento entre a palavra e o objeto, tornando-se, assim, objetiva, 

explícita, denotativa.  

Essa estratégia, entretanto, é utilizada, porque os produtores desse gênero buscam 

marcar uma suposta neutralidade jornalística. O uso da terceira pessoa, portanto, está 

associado à crença de que o produtor desse texto se mantém à margem daquilo que relata. 

Nessa perspectiva, Kaufman e Rodrigues (1995) afirmam que a notícia tem o objetivo de 

informar os leitores sobre os mais variados assuntos da atualidade, trazendo informações que 

dispensam as marcas do envolvimento do jornalista na superfície textual. Partindo dessa 

visão, conceitos que expressam subjetividade deveriam ser excluídos, mantendo-se assim uma 

“pretensa” neutralidade. 

Entretanto, quando os leitores se defrontam com a notícia, nem sempre encontram esse 

distanciamento. Muito frequentemente, verifica-se a posição do autor/enunciador, 

constituindo-se então um jogo entre o distanciamento e a adesão do jornalista. Esse jogo 

confere um caráter subjetivo ao gênero. Isso significa dizer que o gênero notícia não possui 

apenas um caráter informativo, mas também, como os gêneros oriundos de toda atividade de 

linguagem, possui um caráter apreciativo, revelando, desse modo, um funcionamento 

dialógico.  

Ainda dentro da seleção dos recursos linguísticos/estilísticos do gênero notícia, 

encontram-se também construções gramaticais que privilegiam a estrutura sujeito-verbo-



40 

predicado e uma oscilação entre vocabulário e gramática relativamente coloquiais, nos limites 

da instância pública, ou linguagem mais rebuscada e formal, considerando o leitor a que se 

destina o fato noticiado.  

 Na visão de Lages (2006), as restrições mais gerais do jornalismo noticioso referem-

se à linguagem jornalística, sobretudo quando impõem o uso do vocabulário e de gramáticas 

bastante coloquiais no limite daquilo que se considera socialmente correto e adequado ao 

público a que se destina a informação. As variações na estrutura da linguagem ocorrem 

dependendo, também, do suporte em que a notícia é veiculada. Ou seja, uma notícia publicada 

em um jornal escrito geralmente apresenta um corpo mais bem desenvolvido e bem mais 

articulado que uma notícia divulgada no rádio ou na televisão. Da mesma forma, a linguagem 

da notícia escrita costuma ser bem mais formal do que a da notícia oralizada. 

Outro aspecto estilístico constitutivo do gênero é a presença de um narrador/jornalista 

que relata o fato e integra as outras vozes presentes no texto. Esse aspecto representa também 

a rede de relações dialógicas presentes no gênero. Com foco nessas relações, Cunha (2002, p. 

167) salienta que o gênero notícia “se constitui de um dizer sobre o dizer imediato ou recente, 

tornando-se, assim, um gênero essencialmente polifônico”. A autora sugere que, através de 

uma análise mais detalhada das vozes presentes no gênero, é possível compreender o diálogo 

entre os diferentes discursos que constituem o meio.  

Segundo a autora, seria possível observar a polifonia do gênero através da observação 

das formas marcadas e não-marcadas do dialogismo nas quais se percebem a posição e os 

pontos de vista do enunciador daquele discurso atual. Nesse sentido, pode-se observar o grau 

de distanciamento ou de adesão dos discursos enunciadores citados ou mencionados e os 

lugares ocupados por eles. 

Bakhtin (1999) sugere dois esquemas padronizados para mencionar esse discurso o 

discurso relatado direto e o discurso relatado indireto. Na sua concepção, há duas orientações 

principais nesse esquema conservar ou comentar o discurso citado. O discurso direto conserva 

a integridade e a autenticidade do discurso do outro e traz consigo seu grau de ideologia, 

autoritarismo e dogmatismo. Já o discurso indireto permite observar os índices de valorização 

do produtor do texto de forma mais visível. Isso é passível de ser observado quando as 

notícias incluem falas de pessoas envolvidas direta ou indiretamente com os fatos noticiados 

ou quando apenas se têm a exposição sobre esses fatos.  

Os “índices de valorização do produtor” permitem que os leitores infiram que, nem 

sempre, existe neutralidade no fato relatado. Nesse sentido, Lages (2006, p. 24) acrescenta 
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que por “trás de todas as notícias, ocorre uma trama infinita das relações dialéticas e dos 

percursos subjetivos que elas por definição não abarcam”. 

Diante do exposto, observa-se que as relações dialógicas, os recursos 

linguísticos/estilísticos, a relevância do conteúdo temático (escolha daquilo que é relevante de 

acordo com as expectativas dos leitores), as condições de produção do gênero que formam as 

estratégias valorativas do texto da notícia, compõem um grupo de regularidades discursivo-

enunciativas que comprovam a impossibilidade de um discurso neutro e reforçam a relativa 

estabilidade constitutiva de todo gênero. 

Essa perspectiva é reforçada pela visão de Van Dijk (2008) quando chama a atenção 

para a impossibilidade de se fazer uma análise estrutural “pura” da notícia. Para o autor, esse 

seria um exercício praticamente irrelevante, na medida em que não se pode deixar de 

relacionar a estrutura textual do gênero com os contextos cognitivos socioculturais e 

linguístico-discursivos da produção de uma notícia. 

Respaldada pela visão da relativa flexibilidade do gênero, esta pesquisa se propõe a 

analisar se os alunos têm a consciência explícita verbalizada de algumas das características 

expostas centradas nas dimensões referentes a aspectos sociodiscursivos, e, 

consequentemente, aos conteúdos temático, composicionais e estilísticos da notícia impressa. 

Mais especificamente, será investigado se os sujeitos da pesquisa percebem algumas 

características constitutivas do gênero e quais conhecimentos construíram através de suas 

experiências com o mesmo, ou seja, quais as representações que os aprendizes têm do gênero 

e quais as características que percebem e que mobilizam no momento de produzi-lo. 

Diante das especificidades e flexibilidades que constituem o gênero notícia aqui 

expostas, observa-se que a notícia pode se tornar um gênero bastante interessante para ser 

trabalhado em sala de aula, visto que sua construção e sua circulação efetivam o trato com a 

língua enquanto um sistema em funcionamento, uma vez que, cotidianamente, as pessoas 

convivem com esse gênero. Mesmo que os alunos não escrevam muitas notícias, o trabalho 

escolar com esse gênero tem relevância, porque os gêneros, em âmbito escolar, não são 

abordados com o simples propósito de os alunos dominarem esse gênero em particular. O 

objetivo do trabalho escolar é também favorecer condições para que os alunos aprendam a 

pensar sobre os textos que circulam socialmente e a desempenhar papéis sociais diversos. 

Nessa mesma perspectiva, Schneuwly (2007) salienta também a importância do 

trabalho como os gêneros da esfera jornalística em contextos escolares. Na visão do autor, por 

exemplo, quando se ensina às crianças a escrever uma carta para um jornal, sabe-se que, 
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provavelmente, elas não terão necessidade de produzir muitos desses textos. Mas nesse 

processo de produção, eles aprendem a argumentar. Ou seja, através da escrita de gêneros da 

esfera jornalística, eles adquirem capacidades, principalmente, de narrar e argumentar sobre 

acontecimentos sociais.   

Vale salientar que a seleção do gênero se deu, levando-se em consideração o fato de 

que, mesmo que os alunos não o produzam regularmente de forma efetiva, eles têm contato 

com ele, por meio da escuta de notícias, na TV ou rádio, ou mesmo da leitura por outrem ou 

por ele mesmo. Logo, é imprescindível que os alunos compreendam alguns princípios básicos 

de sua construção para melhor compreender esse gênero, o que permite que eles se informem, 

ampliem sua visão de mundo em relação aos fatos que o cercam, exercitem sua cidadania, 

podendo participar, efetivamente, das atividades discursivas da esfera jornalística.  

Em resumo, é importante ressaltar que o princípio básico de um trabalho escolar com 

os gêneros é que as aprendizagens adquiridas, na abordagem de um determinado gênero, 

sejam transferidas também para melhor compreender e produzir outros gêneros. Esse 

princípio, entretanto, é mais bem compreendido quando a atividade de produção de texto é 

permeada por uma perspectiva sociointeracionista de linguagem, cujos pressupostos serão 

tratados no próximo capítulo. 
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3. A PRODUÇÃO DE TEXTO EM UMA PERSPECTIVA 
SOCIOINTERACIONISTA 

 

Inspirada nos princípios do materialismo dialético3, a abordagem sociointeracionista 

considera o desenvolvimento humano como um processo de apropriação pelo homem das 

experiências sociais e culturais. Respaldada por esse princípio, essa abordagem defende a 

ideia de que o ser se constitui como tal através das interações sociais e é concebido como 

alguém que transforma e é transformado nas relações produzidas em determinada cultura. 

Diante desses pressupostos, esta pesquisa adotará como embasamento teórico, para a 

atividade de produção de textos, a concepção sociointeracionista de língua, porque vinculará 

essa atividade ao caráter essencialmente interativo e dialógico da linguagem. Nesse sentido, 

este estudo partirá do princípio de que os textos que se produzem socialmente não são apenas 

formas, mas formas dotadas de funções e intenções que se concretizam através da interação. 

Portanto, uma produção de texto configura-se como uma atividade de linguagem e, 

como explicita Schneuwly (2004), uma atividade de linguagem funciona como uma interface 

entre o sujeito que a produz e o meio, e responde a um motivo geral de representação – a 

comunicação que, por sua vez, se desenvolve em uma zona de cooperação determinada. 

Partindo dessa compreensão, o que se observa na atividade de produção são sujeitos 

interagindo entre si, buscando compreender ações e intenções.  

A proposta sociointeracionista para produção de texto sugere, então, uma ação 

contextualizada nos aspectos sociointerativos e comunicativos da linguagem – ou seja, uma 

proposta de produção de sentidos em que é necessário verificar se aquilo que foi escrito 

produz os efeitos pretendidos nos seus interlocutores. Nesta pesquisa, é esta abordagem que 

está sendo adotada.  

Segundo a perspectiva sociointeracionista, uma das formas de a escola efetivar uma 

prática de produção de texto, fundamentada pela interação, é trazer para o cotidiano escolar os 

gêneros discursivos como objeto de estudo. Produzir textos através dos gêneros, tanto dentro 

como fora da escola, favorece o estabelecimento das relações interpessoais, porque os gêneros 

não são apenas formas linguísticas, mas também formas de vida e de ação.  

Portanto, objetivando estabelecer uma relação entre a abordagem sociointeracionista e 

                                                 
3 O Materialismo Dialético respalda-se no pressuposto de que toda a história humana representa a existência de 

indivíduos concretos, que, na luta pela sobrevivência, organizam-se em torno do trabalho, estabelecendo 
relações entre si e a natureza (cf. Rego, 1998). 
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os contextos de produção escrita na escola, este capítulo se propõe a fazer uma discussão 

sobre os processos cognitivos envolvidos na atividade de produção de textos e a necessidade 

de se considerarem as condições de produção em que os gêneros são construídos, dentro e 

fora do contexto escolar. Nas discussões acerca das contribuições sobre a produção de textos 

no contexto escolar, serão expostas as contribuições Dolz e Schneuwly (2004a), no que diz 

respeito à didatização dos gêneros e às condições de produção. Nessa discussão, serão 

acrescidas as sugestões dos referidos autores quanto à elaboração de sequências didáticas para 

darem conta do ensino e da aprendizagem dos gêneros discursivos. 

 

3.1 Processos cognitivos envolvidos na produção escrita 
 

Escrever é uma tarefa bastante complexa e envolve o acionamento de processos 

cognitivos bastante específicos que, geralmente, não são desenvolvidos espontaneamente. 

Com intuito de compreender melhor tal complexidade, serão estabelecidos diálogos com as 

pesquisas de Bereiter e Scardamalia (1987) e Schneuwly (1988), que atentam para o papel 

desempenhado pelos processos cognitivos na atividade de escrita.  

As investigações supracitadas trazem para o debate a discussão sobre como os sujeitos 

se apropriam da escrita e como se aprende a escrever. De acordo com esses estudos, a 

construção da prática da escrita não é um processo linear, previsível, mas constitui-se em um 

processo recursivo em que entram em jogo funções cognitivas presentes na tarefa de escrever.  

Planejar, construir, reconstruir, refletir e rever são ações cognitivas constantes na atividade de 

produção e permitem que o produtor de textos esteja sempre reconsiderando seus pontos de 

vista, suas hipóteses.  

As reflexões oriundas desses processos levarão o escritor a considerar novas 

possibilidades de construção, provocando, assim, a aprendizagem na produção escrita. 

Possivelmente, essa trajetória de construção e desenvolvimento da escrita possibilitará uma 

crescente tomada de consciência a respeito da língua e de seus usos, de suas formas de 

comunicação cada vez mais ajustadas e complexas.  

Levando-se em consideração a relevância da compreensão acerca dos processos 

cognitivos e os conhecimentos envolvidos na atividade de produção escrita, os pesquisadores 

têm procurando investigar que estratégias são utilizadas pelos escritores para produzir seus 

textos e propõem modelos teóricos para explicar o processamento textual.  

A teoria de Bereiter e Scardamalia (1987) defende o postulado de que o 
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desenvolvimento das habilidades inerentes à produção de textos escritos consiste, em grande 

parte, na aquisição de estratégias de controle usadas de maneira deliberada pelo sujeito para 

realizar tarefas. Os autores concebem que há dois modelos prototípicos de processamento de 

conhecimentos acionados na produção do texto o modelo de expressão do conhecimento e o 

modelo de transformação do conhecimento. 

O primeiro modelo categorizado relaciona-se à forma de processamento mais natural, 

espontânea e automática de se construir um texto. Na visão desses autores, mesmo que a 

tarefa pareça, no primeiro momento, difícil, ela é executada com o uso de estruturas 

cognitivas já adquiridas, aprendidas através de experiências vividas na interação social – o 

que seria definido, então, como um processamento menos elaborado, imaturo, diante da 

realização da tarefa. No modelo aludido, o produtor constrói a representação da tarefa a partir 

de “enquadres interativos e cognitivos que favorecem a interpretação da moldura 

comunicativa” (BARROSO, 2007, p. 03).  Esses enquadres fornecem as pistas que acionam, 

na memória de longo prazo, os conhecimentos necessários para a elaboração do texto.  

Nesse modelo, segundo os autores, existe, para o produtor de textos, uma praticidade 

na ação de escrever que excluiria a ação de planejar, estabelecer metas e revisar a escrita. Essa 

ausência de planejamento, salientada pelos autores, baseou-se nos achados dos protocolos que 

sinalizaram, como indicadores, “a forma rápida como os sujeitos iniciavam a escrita dos 

textos, a abordagem dos tópicos de maneira superficial e o processo de revisão limitado à 

alteração da pontuação, gramática ou ortografia”. (MATTOZZO, 1998, p. 20). As tarefas de 

escrita, para escritores no modelo de expressão do pensamento, constituiriam alguns 

obstáculos a serem superados e controlados, sem que houvesse muito tempo e esforço mental 

a ser despendido para isso. 

O segundo modelo delineado por Bereiter e Scardamalia (1987) caracteriza-se por um 

modelo de processamento textual voltado para a resolução de problemas. Nesse processo, 

portanto, estão envolvidas ações deliberadas de controle estratégico sobre partes do processo, 

com definição de objetivos, planejamento, busca na memória, avaliação, revisão, diagnósticos 

e construções de conceitos, tanto no texto como um todo, quanto como em partes dele. Para 

os autores, esse modelo seria marcado por uma atividade permanente de alteração do texto 

escrito. 

Esse modelo representa uma forma de processamento mais complexa de realização das 

demandas presentes na tarefa de escrever. Nesse estágio, o produtor visa à busca da solução 

de problemas que possam surgir no momento da produção textos, de forma mais consciente, 
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deliberada e reflexiva. Essa consciência faz com que o produtor revise o seu texto, tornando-

se, então, capaz de refletir sobre ele, gerenciando questões relativas ao conteúdo, à 

monitoração e à adequação do texto e a seus aspectos pragmáticos e comunicativos, fazendo 

uso, conscientemente, de estruturas textuais mais rebuscadas. 

A caracterização desse tipo de processamento, partindo de observações dos protocolos, 

tais como presença de atividade de monitoramento (autor regulatórias) do comportamento 

cognitivo, como checar, alternar e coordenar os procedimentos usados; procura, na memória, 

por informações relevantes para serem apresentadas no texto; representação mental do texto 

de forma estrutural com detalhes do conteúdo; representação estrutural de um tópico, das 

metas etc. (cf. Bereiter & Scardamalia, 1987). 

 Partindo dessas observações, diferentemente dos escritores menos experientes, os 

mais experientes reformulam tarefas cada vez mais complexas, buscando metas cada vez mais 

rebuscadas. Aprender a escrever, para esses escritores, é uma tarefa difícil, um desafio 

constante, tornando a sua escrita bem mais elaborada.  Os pesquisadores acrescentam ainda 

que essa proficiência da escrita, apresentada pelos escritores mais experientes, seria fruto de 

sua experiência da leitura, dos modelos adquiridos através da leitura e de um processo 

recíproco de aprendizagens com outros escritores. 

A complexidade desse processo revela-se também na ideia de que, durante a escrita do 

texto, há um permanente planejamento, de modo que as ideias geradas interferem no 

planejamento do modo de dizer e a forma como o texto é linearizado interfere nas novas 

ideias a serem geradas. 

Diante do modelo exposto, restam alguns questionamentos será que, de fato, não 

existe planejamento na atividade de escrita dos escritores menos experientes?  Buscar na 

memória os modelos já adquiridos, que procuram atender a uma demanda, não é uma forma 

de planejar a escrita? Mesmo desenvolvendo um processo de revisão mais limitado, não 

estaria aí uma ação de replanejar o texto produzido? Escritores mais experientes conseguiriam 

elaborar produções rebuscadas em quaisquer condições de produção de escrita, produzindo 

gêneros de qualquer esfera comunicativa? E os escritores menos experientes não poderiam 

compreender a produção escrita enquanto desafios a serem vencidos, de acordo com as 

condições de produções bem definidas para esse fim? 

Como se pode observar, o modelo não enfatiza a relação da escrita com as condições 

de produção. Também é questionável atribuir a proficiência da escrita ao resultado da 

experiência permanente com a leitura. É bem verdade que a leitura auxilia na aprendizagem 



47 

da escrita. Entretanto, essa relação não se dá de forma automática.  Se assim o fosse, todo 

leitor proficiente seria bom escritor.  

O modelo de Schneuwly (1988, p. 29-44) avança em relação ao modelo anterior à 

medida que atribui novo peso às condições de produção no processo de planejamento e 

revisão. Na visão do pesquisador, esse modelo não é processual, mas um modelo que 

descreve os processos em um tempo real, durante a atividade de linguagem. Levando em 

consideração o modo de funcionamento da linguagem, Schneuwly (1988) distingue três níveis 

que constituem a atividade da linguagem, formando três instâncias de operações, a saber  

a) o nível da representação interna da situação – nível não-linguístico que se refere a 

pensar sobre a atividade que será desenvolvida; seria, então, um sistema de 

representações sobre a situação de interação. As ferramentas que transformariam as 

representações em ação seriam a interação social e seus parâmetros definidos. Do 

ponto de vista funcional, Schneuwly (1988) categoriza essa representação como uma 

constituição geral da base da linguagem. O resultado das operações dessa instância 

será a representação interna modificável de acordo com as necessidades e as mudanças 

que acontecem no contexto social da atividade de linguagem. Essa instância constitui, 

portanto, a maior parte das interações de outras instâncias; 

b) o nível de controle externo – gera parâmetros extralinguísticos, que traduzem a 

representação interna, regulando a atividade de linguagem verbal. Nesse nível, ajusta-

se um controle de sistema interno da linguagem. É a instância, portanto, em que são 

tomadas as decisões sobre o desenvolvimento da atividade de linguagem em função do 

conhecimento e da experiência anterior. Isso se constitui na gestão textual. A 

particularidade dessa instância, do ponto de vista do funcionamento, é uma 

confrontação com o nível precedente, além do fato de apresentar caráter hierárquico, 

não-linear, responsável pela textura do texto;  

c) o nível da linearização – responsável pela textura do texto, define a trama para obter 

o tecido do texto. Esse é o trabalho da linearização produzir uma cadeia que tece o 

texto. Ela se opera sobre a dependência da instância da gestão textual. Seu 

funcionamento é linear e se opera no nível dos elementos linguísticos (sistema 

gramatical/linguístico necessário na aparição externa da linguagem). 

  O critério de distinção essencial das três instâncias é o modo de funcionamento, que    

vai do funcionamento não-linguístico, ligado às representações internas das ações de 

linguagem, à linearidade linguística. Essas instâncias apresentam a atividade de linguagem 
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constituída de um caráter modular em cada uma delas, mas mantendo certa autonomia e uma 

especificidade de funcionamento.  

Para observar melhor as relações entre as três instâncias, Schneuwly                    

distingue três tipos de operações, que as constituem. A primeira delas é a criação de uma 

base de orientação, que se refere às representações sobre os diferentes parâmetros da 

interação social. Essas escolhas são de três tipos aquelas que definem o lugar social; aquelas 

que definem o objetivo da atividade; e aquelas que determinam a relação 

enunciador/destinatário.  Portanto, a base da orientação de linguagem leva em conta aspectos 

sociodiscursivos inerentes à atividade de produção de linguagem. 

A segunda operação é definida como gestão textual que, na visão do autor, é garantida 

por dois tipos de operação a ancoragem e a planificação. Globalmente, as operações de 

ancoragem definem as relações entre o enunciador e a situação material de produção, como 

os pontos de referência do ato material na produção. Nas operações de ancoragem, 

distinguem-se duas dimensões a das perguntas e a dos problemas a resolver, ou seja, a relação 

entre o conteúdo da atividade e o ponto de referência espaço-temporal. Seria uma relação 

voltada para verificar se aquilo que está sendo dito/escrito, está em consonância com a base 

de orientação. O modo de ancoragem refere-se a um modo do discurso que designa uma 

relação em que a atividade de linguagem se desenrola em interação constante de referência. 

A operação de planificação, por sua vez, se define no sentido estrito de construção e 

de controle de um texto, um discurso dentro de sua globalidade. Como metodologia para 

abordar a planificação, Schneuwly (1988) aponta a análise de comentários feitos em “viva-

voz”, durante a produção de um texto, e a análise de um produto de linguagem os textos. Os 

dois métodos, na concepção do autor, podem ser usados simultaneamente. O primeiro leva a 

uma conceitualização do processo de planificação e distingue dois aspectos fundamentais a 

memorização do conhecimento e a memorização das ideias em função dos objetivos e do 

auditório. O segundo método é a análise de textos que leva à proposição de que existem 

planos de textos, especificamente de linguagem, que orientam a produção de um texto em 

particular. Aqui, o autor aponta as noções de superestrutura, de protótipo e de texto.  

A terceira operação definida pelo autor é a linearização. Segundo ele, todos os 

processos descritos devem tomar uma forma linear e se materializar em unidades linguísticas. 

Essa é justamente a tarefa do terceiro nível do funcionamento, ou seja, a terceira instância, 

que engloba a referencialização e a textualização.  

Schneuwly define a operação de referencialização como a produção de enunciados, 
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de novos predicativos ou como a criação de estruturas de linguagem mínimas de divisão, que 

entram em interação com as operações do contexto e do co-texto. Quanto à textualização, 

diferentemente da gestão textual – que garante a produção do texto do nível global –, age no 

nível local da construção e da “amarração” textual. Ela funciona tanto no aspecto co-textual 

como no contextual. Essa dupla função ocorre devido aos contrastes determinados pela 

sequência global do texto e das exigências provenientes da representação da interação. 

Schneuwly (1988) ainda distingue três tipos de operação de textualização, envolvidas 

nas operações de linguagem a) operações de coesão – organizam os elementos do conteúdo 

que estão no interior de novos predicados (noções e relações), de um ponto de vista textual ao 

nível local, fazendo as ligações globais do texto e do contexto; b) operações de 

conexões/segmentação – pontuam os discursos, os segmentam e os decompõem em partes e, 

ao mesmo tempo, funcionam como um “cimento” que junta as unidades resultantes da 

referencialização (conjunção, sintagma proposicional, posições de preposições, advérbios e a 

pontuação necessária à escrita); c) operações de modalização – definem a unidade de um 

nível qualquer do texto (sintagmas, parágrafos etc.). As unidades linguísticas que são seus 

traços não têm status formal preciso. Elas se distribuem no nível sintagmático, predicativo e 

interpreposicional.  

O modelo apresentado não representa um processo exatamente formal para calcular as 

unidades linguísticas produzidas numa dada situação. As operações apresentadas contemplam 

as representações internas da atividade de linguagem até os aspectos 

sociodiscursivos,composicionais e linguístico-estilísticos dos enunciados produzidos.  

De acordo com os modelos aqui expostos, verifica-se que a atividade de produção 

pressupõe, principalmente, capacidades de planejamento e de distanciamento plenamente 

desenvolvidos, bem como a capacidade de reflexão consciente sobre a língua. Ou seja, o 

produtor, além de elaborar e retomar o texto, constantemente, de forma recursiva, busca a 

solução de problemas de forma mais consciente, deliberada e reflexiva e tem, dessa tarefa, 

representações conscientes. Os diversos aspectos dos textos escritos resultantes das operações 

de linguagem, mais particularmente, as relações texto-contexto, enunciado-texto, texto-

destinatário, suas estruturas e relações entre as partes, devem ser objeto de uma representação 

precisa e consciente. Nesse sentido, o produtor precisaria ter o controle sobre a sua própria 

atividade de linguagem de forma progressiva.  

Ciente da relevância de se investigar essa autorregulação e o monitoramento, para o 

êxito da produção escrita, sem se afastar da perspectiva enunciativa e discursiva da 
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linguagem, esta pesquisa se guiará pelo pressuposto de que uma atividade de produção de 

texto eficiente implica também desenvolver a capacidade de reflexão e verbalização 

deliberada sobre os usos e formas da linguagem. Essa compreensão parte do princípio de que 

grande parte dos processos e etapas necessárias à atividade de produção podem e devem ser 

objeto de uma representação consciente. Ou seja, todo produtor precisa ter um controle 

desenvolvido sobre a própria atividade de produção de linguagem, pensando sobre e 

manipulando a estrutura da língua, fruto de uma atividade metalinguística (cf. Gombert, 

1992). Essa capacidade implica também não somente saber usar a linguagem para se 

comunicar, mas também para refletir e saber verbalizá-la, num nível explícito verbal, a fim de 

controlá-la deliberadamente (cf. Karmiloff-Smith, 1993, 1997). 

Essa consciência torna-se mais fácil de ser desenvolvida quando se têm situações 

claras e reais, ou seja, boas condições de produção. Essas condições darão o direcionamento 

para que o produtor planeje, redirecione e autorregule toda a sua ação de linguagem, de forma 

mais consciente e deliberada. São, portanto, as especificidades dessas condições que serão 

explicitadas a seguir.  

 

3.2 As condições de Produção de Texto 
 

Como se observou no tópico anterior, o modelo sugerido por Schneuwly (1988) para explicar 

o processo de produção de texto concebe a operação de construção da base de orientação 

como uma etapa central da produção de texto.  Essa base orienta toda a atividade discursiva, 

englobando os interlocutores, seu lugar social, conteúdo, finalidade da atividade de 

linguagem, lugar social de interação, dentre outros. 

           Os aspectos elencados constituem as condições de produção da atividade de linguagem 

porque, de uma forma geral, quando as pessoas escrevem textos na convivência social, levam 

em conta, mesmo que inconscientemente, a situação em que estão e a situação em que o texto 

será recebido. Ou seja, na vida diária, as pessoas sempre produzem textos considerando para 

quem escrevem e as especificidades dessa escrita, visando a atender contextos específicos de 

interação e produção de sentidos. 

Todo texto é o reflexo das condições nas quais foram produzidos. São as 

circunstâncias da escrita que geralmente diferenciam as boas ou más produções. Condições 

bem definidas e bem explicitadas poderão resultar em textos bem escritos. Entretanto, 

condições de produção vazias, estéreis, mal definidas, resultarão em produções mal 
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compreendidas e mal estruturadas, partindo daquilo que se considera um bom texto escrito, ou 

seja, aquele que atenda aos efeitos de sentido pretendidos em situações específicas. 

Nesse sentido, Bakhtin (2003, p. 260) acrescenta que a utilização de língua, seja 

através de enunciados orais ou escritos, reflete sempre as condições específicas e as 

finalidades de cada campo da atividade humana. O autor salienta ainda que, nessas condições, 

estão envolvidos conteúdo temático e estilo da linguagem (seleção dos recursos lexicais, 

fraseológicos e gramaticais, construção composicional), que são definidos pela situação 

concreta de comunicação discursiva.  

Schneuwly (2004) investem na ideia de que os sujeitos têm aptidões para a produção 

da ação comunicativa. Através dessas aptidões, o usuário de uma língua adapta-se às 

características do contexto e do referente (capacidades de ação), mobiliza modelos discursivos 

(capacidades discursivas), domina as operações psicolinguísticas e as unidades linguísticas 

(capacidades linguístico-discursivas). 

Para o autor, as práticas de linguagem, tanto orais como escritas, implicam tanto 

dimensões sociais como cognitivas e linguísticas do funcionamento da linguagem numa 

situação de comunicação particular. Essas práticas são de natureza heterogênea e os papéis, 

ritos, normas e códigos, que são próprios da situação discursiva, são dinâmicos e variáveis. 

Essas práticas, portanto, têm suas origens nas situações de comunicação e desenvolvem-se em 

zonas de cooperação socialmente determinadas (cf. 2004). 

De uma forma geral, ninguém escreve nada aleatoriamente, nem para nada em sua 

vida prática. Os textos produzidos socialmente são resultantes de escolhas quanto ao que se 

quer dizer e a como dizer em função das situações que o cotidiano impõe. Essas escolhas não 

são descontextualizadas, mas determinadas historicamente. Quem diz, diz em um 

determinado momento histórico e, nesse momento, há um conjunto de possibilidades 

disponíveis e é no interior desse conjunto que as escolhas pessoais são feitas. Dentre essas 

escolhas que o usuário da língua realiza, está a opção por um gênero discursivo que atenda 

aos seus propósitos comunicativos.  

Quando, na vida prática, o produtor define o gênero apropriado ao seu discurso, 

precisa sempre conhecer as suas características para avaliar a sua adequação, as finalidades 

colocadas para a situação comunicativa, o lugar de circulação, um contexto de produção 

adequado, o seu interlocutor e as variedades linguísticas adequadas a cada contexto. São os 

conhecimentos sobre o gênero e as condições de produção desse gênero que determinam a 

eficácia do seu discurso. 
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 Os critérios utilizados para se definir um bom texto estão pautados na sua 

funcionalidade e nos efeitos de sentidos que provocam nos interlocutores. Nesse sentido, Leal 

(2003a) acrescenta que, quando se produz um texto, o produtor representa a situação em que o 

texto emerge, procurando delimitar o objetivo a que se propõe, antecipar as relações dos 

leitores que pretende atingir e atender às condições concretas de produção (tempo, suporte 

textual, práticas culturais, entre outras) em qualquer situação interlocutiva. 

Produzir um texto, nessa perspectiva, insere-se numa prática social para a qual 

converge um conjunto de ações sociais, linguísticas e cognitivas e que envolve decisões 

conjuntas. Essas ações se compõem como uma atividade social, uma vez que são pensadas 

tendo como meta os efeitos de sentido produzidos no leitor e no contexto de circulação.  Leal 

e Melo (2006) acrescentam que as pessoas produzem textos para agir e interagir em 

sociedade, porque essas pessoas se defrontam, cotidianamente, com a necessidade de produzir 

textos, e essas situações exigem que elas acionem vários conhecimentos de diferentes níveis 

de complexidade, capacidades múltiplas e esforço cognitivo variado. 

Para as referidas autoras, ao produzir um texto, busca-se na memória conhecimento 

sobre os textos recorrentes e verifica-se como aquele tipo de situação de comunicação se 

organiza. Ou seja, ao escrever, os sujeitos procuram os modelos já existentes, o que significa 

averiguar como os textos que circulam socialmente têm semelhanças entre si, em situações 

cujas finalidades também são semelhantes. Assim, os indivíduos começam, mesmo que 

inconscientemente, a aprender as características dos textos que são produzidos naquela 

situação (cf. Leal & Melo, 2006, p.19). 

Bronckart (1999) corrobora essa compreensão, defendendo a ideia de que a produção 

de um texto é uma ação de linguagem e, como tal, consiste em identificar valores precisos que 

são atribuídos pelo agente-produtor. Para o autor, no momento da produção, o produtor 

constrói uma representação sobre a interação comunicativa na qual se insere, tem, em 

princípio, o conhecimento exato sobre a situação contextual e, partindo desse conhecimento, 

mobiliza algumas de suas “representações declarativas” (1999, p. 19) sobre o mundo, sobre o 

conteúdo temático e intervém verbalmente. 

Bronckart (1999, p. 91-94) acrescenta ainda que toda a ação de linguagem se 

desenvolve em um contexto de produção. Esse contexto é formado por fatores que exercem 

uma influência necessária, mas não mecânica, sobre a organização dos textos. Esses fatores 

são reagrupados em dois conjuntos que definem parâmetros que precisam ser estabelecidos 

nessa ação de linguagem. 
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O primeiro fator que o autor estabelece é o mundo físico e o segundo é o mundo social 

e subjetivo. Para ele, todo texto resulta de um ato realizado em um contexto físico que pode 

ser definido por quatro parâmetros o lugar de produção – lugar físico em que o texto é 

produzido; o momento da produção – a extensão durante a qual o texto é produzido; o 

emissor, co-produtor do texto – a pessoa que produz fisicamente o texto; o receptor – a(s) 

pessoa(s) que pode(m) receber o texto. 

Quanto ao plano sócio subjetivo, Bronckart acrescenta que todo texto insere-se no 

quadro de uma forma de interação comunicativa, que implica o mundo social (normas, 

valores, regras etc.) e o mundo subjetivo (imagem que o agente faz de si ao agir).  

Para o autor, esses são fatores que os usuários de uma língua consideram sempre que 

precisam produzir um texto. Portanto, as pessoas que escrevem sabem o que dizer (o assunto 

que deve ser tratado), as razões para dizer (a finalidade da escrita), a quem dizer 

(interlocutores reais, concretos), de onde se vai dizer (qual o papel assumido pelo produtor), 

onde o texto vai circular (onde circulará aquilo que vai ser dito) e dominam os mecanismos do 

dizer escolha do gênero, domínio de sua estrutura e recursos linguísticos adequados aos 

contextos (cf. Geraldi, 1996). Essas seriam as condições básicas para se escrever, no 

cotidiano, em qualquer situação de escrita. 

Em contextos comunicativos reais, portanto, as pessoas escrevem, frequentemente, 

uma nota de compra para utilizar no supermercado, um bilhete para deixar informações 

rápidas, um e-mail para fazer um convite, dar uma informação ou dar uma notícia, um 

relatório para chefias de setores ou departamentos, entre outros. Essa frequência com que 

escrevem é fundamental para desenvolver capacidades que são imprescindíveis para escrever 

textos, considerando-se sempre suas funcionalidades específicas.  

 Entretanto, o aprendizado eficiente da escrita é algo que acontece, paulatinamente, 

desde que as situações vivenciadas atendam a funcionalidades reais, tornando assim essa 

aprendizagem mais significativa à medida que se aprende aquilo que é necessário ao seu 

cotidiano.  

Portanto, a escola tem um papel fundamental na sistematização desse aprendizado, o 

que vai depender, especificamente, das condições de produção criadas dentro do espaço 

escolar e dos procedimentos metodológicos definidos para se abordar os gêneros que circulam 

socialmente. É essa relação entre as práticas de escrita realizadas fora da escola e as condições 

em que essas práticas são desenvolvidas no cotidiano escolar, bem como a proposta de 

utilização de sequências didáticas para abordar os gêneros discursivos, que serão, a seguir, 
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discutidos. 

3.3 As condições de produção de textos na escola o ensino dos gêneros discursivos 
 

Como já foi explicitado anteriormente, pode-se afirmar que, na convivência social, 

quando as pessoas escrevem textos, levam em conta, mesmo que muitas vezes 

inconscientemente, a situação em que estão inseridos, a situação em que o texto será recebido 

e os textos mais adequados para determinadas situações comunicativas.  

Leal e Melo (2006, p.20), considerando a produção de texto como uma atividade 

ancorada na abordagem sociointeracionista, salientam a necessidade de proporcionar, em sala 

de aula, situações de escrita semelhantes às que acontecem fora da escola. Essas situações 

semelhantes precisam acontecer em circunstâncias em que os alunos possam elaborar 

diferentes textos para atender às variadas finalidades dos eventos interlocutivos. Para as 

autoras, só através da promoção dessas situações é que os alunos podem aprender a planejar a 

escrita do texto tendo como foco os objetivos da escrita.  

Segundo as autoras, para atender a esse propósito, é imprescindível que o professor, ao 

planejar as atividades de produção escrita, apresente aos alunos, ou defina juntamente com 

ele, os propósitos da escrita. Ou seja, é necessário explicitar para o aprendiz para quem ele 

está escrevendo, sobre o que e para que está escrevendo, que papel ele assumirá ao escrever, 

onde circulará seu texto, em qual suporte circulará e em qual gênero deverá ser organizado. O 

conhecimento desses parâmetros impõe restrições aos textos e determina escolhas, as quais 

devem ser respeitadas para que os textos dos alunos atendam aos propósitos interlocutivos.  

Desse modo, na perspectiva sociointeracionista, uma das principais funções da escola 

contemporânea é fornecer aos alunos condições adequadas e explícitas de elaboração de 

textos, para que eles se empenhem na realização consciente do trabalho linguístico que 

realmente tenha sentido para si. Acima de tudo, é de fundamental importância que o aprendiz 

perceba que está escrevendo para um leitor real – e não apenas para o professor – eliminando-

se, assim, a exclusividade de situações artificiais de produção, ainda tão presentes no 

cotidiano escolar. 

Dolz e Schneuwly (2004a) acrescentam que para que os alunos desenvolvam a 

atividade da escrita de uma forma mais competente, é importante que os professores procurem 

respeitar algumas dimensões ao definir as condições de produção a) dimensão afetiva – 

propor situações de que os alunos gostem e em que queiram trabalhar; b) dimensão 

psicológica – considerar o projeto político-pedagógico e o de classe, para que os alunos e o 
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professor estejam em sintonia com o que acontece em seu entorno; c) dimensão social – 

esclarecer para os alunos porque e para que eles devem aprender aqueles conteúdos e d) 

dimensão pedagógica – explicitar, com clareza, os conteúdos que precisam ser aprendidos. 

Voltado para o foco das condições de produção de textos, Bronckart (1999) salienta 

que, para efetivar um trabalho mais consistente, seria necessário que, nas condições de 

produção, houvesse o planejamento de situações didáticas para analisar as diferentes formas 

de ancoragem dos textos que constituem os tipos de discursos e de sequenciação. Para o autor, 

essas formas de ancoragem esclarecem qual a relação que se estabelece entre os parâmetros 

do contexto da atividade de linguagem e a situação de produção de discursos, bem como a 

relação entre o conteúdo global de um texto e a sua situação material de produção.  

Leal e Morais (2006), também focados na relação produção e condições de produção 

de textos, desenvolveram estudos para analisar as relações entre as práticas escolares de 

produção de textos e os efeitos de situações de produção sobre os textos. Tais estudos 

respaldaram-se na ideia de que todos os parâmetros da situação de escrita compõem o 

contexto de produção. Entretanto, diante da impossibilidade de analisar todos os parâmetros 

que influenciam a organização do texto, os pesquisadores delimitaram, como objeto de 

análise, alguns elementos do contexto da produção. Dentre eles, o comando dado pela 

professora, as “falas” que antecedem a escrita e as atividades prévias à produção. 

Participaram da pesquisa nove professoras de 2ª e 4ª séries de quatro escolas (três 

escolas públicas e uma particular). Durante o estudo, foram observadas três aulas de produção 

de texto e uma aula de aplicação de uma atividade de produção, orientada pelos 

pesquisadores, adaptada de uma proposta do livro didático da 3ª série de Magda Soares (1999, 

p. 99, apud Leal& Morais, 2006). Para desenvolvimento dessa atividade, foram definidas três 

fases leitura de um texto base sobre o tema “Eles são os donos da casa”, que versava sobre a 

temática do trabalho doméstico realizados pelos filhos quando a mãe vai trabalhar; um debate 

sobre a temática, mediado pelas professoras, questionando se as crianças devem ou não ajudar 

em casa; e a solicitação da produção individual de textos, dando opinião sobre o tema, que 

seriam lidos por outras crianças, e dos quais seriam escolhidos alguns para gerar debate em 

outras salas. Também foi orientado que o professor não deveria se posicionar, mas apenas 

coordenar o debate dos alunos. 

Na análise das aulas observadas, os pesquisadores identificaram diferentes tipos de 

comando para as atividades da escrita. Segundo tais pesquisadores, em alguns casos, existiu a 

explicitação de finalidades para a escrita, dos interlocutores, dos gêneros que devem ser 
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adotados. Em outras situações, havia predominância de comandos vagos, poucos elucidativos 

(cf. Leal& Morais, 2006, p.167).  Os autores evidenciaram que as diferenças nas condições 

provocaram grandes diferenças nos textos elaborados pelos estudantes. Na visão dos autores, 

as representações que os alunos têm sobre o que professores acreditam que eles pensam, 

também provocam interferência direta no contexto de produção. 

Foi observado também que havia diferenças entre as professoras quanto aos objetos de 

reflexão em sala de aula. Algumas professoras discutiam em classe apenas os recursos 

gramaticais dos textos; outras professoras, além de discutirem sobre tais aspectos, 

estimulavam as crianças a explicitar o que sabiam sobre os aspectos sociodiscursivos relativos 

à produção do gênero e sobre as condições de geração dos textos que estavam escrevendo. 

Na análise dos relatórios de aplicação da atividade planejada pelos pesquisadores, 

constataram-se, através das observações, os seguintes procedimentos todas as turmas fizeram 

a leitura do texto; algumas professoras realizaram debate envolvente com o tema sugerido e 

outras turmas fizeram apenas a discussão sobre o texto, restringindo-se a suas perguntas 

literais (personagem, profissão da mãe, onde estava o pai, divisão de tarefas); as docentes 

evidenciaram seu posicionamento quanto à temática (todas, de forma explícita ou implícita, 

deixavam definidas claramente sua posição sobre o tema); em poucas turmas foram 

encontradas divergências quanto à posição defendida no texto. 

Para análise dos dados, Leal e Morais (2006) estabeleceram uma relação entre tais 

relatórios de observação das três aulas e os textos produzidos pelos alunos em outra aula. A 

seleção dos textos atendeu a três critérios faixa etária, legibilidade e atendimento ao comando. 

Considerando esses aspectos foram selecionados 127 textos (47 textos da 2ª série, 48 da 3ª 

série e 32 da 4ª série).  Após essa seleção, os textos ainda foram agrupados em três categorias 

textos em que os alunos apresentavam pontos de vista inserindo justificativas, justificativas 

das justificativas e contra-argumentos; textos em que apareciam o ponto de vista, a 

justificativa ou contra-argumento e textos que apresentavam pontos de vista com justificativa. 

Os resultados gerais apontaram que as crianças conseguiram produzir textos de 

opinião adequados à situação de interação. No entanto, a frequência de textos mais 

consistentes foi maior nas turmas em que as professoras, em suas aulas, promoveram 

situações de produção de textos para atender a finalidades claras e diversificadas. Foi 

observado também que nas turmas em que as professoras, durante as aulas, proveram 

discussões sobre as dimensões sociodiscursivas dos textos e sobre as práticas de linguagem, a 

incidência de textos consistentes foi maior. Parece, desse modo, que a explicitação de 
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conhecimentos sobre aspectos sociodiscursivos dos gêneros tem papel importante na escrita. 

Tal tema é o objeto de investigação desse estudo.  

Através da análise dos textos dos alunos, os pesquisadores verificaram que as crianças 

que estavam em salas onde houve ampla discussão sobre o tema produziram textos maiores e 

com inserção de justificativa da justificativa ou contra-argumentos (58,6%). Entretanto, os 

modelos centrados na defesa de um ponto de vista acrescido de uma justificativa – semelhante 

ao gênero escolar “resposta a uma pergunta de interpretação de textos” – foram mais 

frequentes nas situações em que as professoras realizaram atividades de explorar o texto 

através da localização de informação explícita (76.5%). Os pesquisadores salientam, nesse 

sentido, que o fato de as professoras terem dado esse enfoque à atividade sugerida indica que 

essa prática está bastante presente ainda nas representações dos professores, que não 

conseguem abrir mão dela. 

Outro dado evidenciado pelo estudo foi que, nas salas onde houve divergência de 

pontos de vista, as crianças produziram modelos que constam de justificativa da justificativa e 

contra-argumentos (39.6%), enquanto nas salas onde não ocorreram divergências, os modelos 

só apresentavam pontos de vista ou ponto de vista acrescidos de uma justificativa (41,9%). 

Outro aspecto evidenciado pelos pesquisadores foi que, como a maior parte das professoras 

deixou clara ou subentendida sua posição, a maioria dos textos analisados reproduziu a 

opinião das professoras e do autor do texto, afirmando que as crianças devem ajudar em casa 

(escolas 1, 2 e 3). Assim, a opinião das professoras parece ter influenciando os estudantes (as 

crianças, frequentemente, respondem àquilo que a professora espera ouvir delas). Existe 

também o fato de essas crianças de escolas públicas viverem em contextos sociais que 

reforçam essa posição, uma vez que elas precisam ajudar os pais em casa. 

Resultados diferentes foram verificados na escola 4, pertencente à rede particular. 

Apesar de a professora, inicialmente, tentar defender os mesmos pontos de vista do texto, seus 

alunos viviam em contextos sociais diferentes. Na discussão, apareceram diferentes pontos de 

vista, como a defesa do direito das crianças à diversão. Os pesquisadores alertaram para o fato 

de essas crianças terem, em suas casas, geralmente, pessoas responsáveis pelos serviços 

domésticos. Esses alunos também inseriram em suas produções justificativa, justificativas da 

justificativa e contra-argumentos (81,9%). 

De uma forma geral, os resultados apresentados pela investigação indicam que a 

condição imediata de produção exerce efeitos determinantes sobre os textos dos alunos, bem 

como os contextos sócio-históricos em que os mesmos estão inseridos. Tais efeitos ocorrem 
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em função das representações construídas pelos alunos acerca da escola e de outras situações 

de interlocuções que guardam semelhança com as situações vividas pelos alunos. As 

representações sobre o que é a escola e o que se espera desses aprendizes nessas instituições, 

determinam as decisões dos mesmos quanto às estratégias utilizadas no momento da 

produção.  

Para o propósito dessa pesquisa, um aspecto relevante apontado pelo estudo de Leal e 

Morais (2006) foi que os textos produzidos nas salas onde os alunos tiveram oportunidade de 

discutir e de explicitar verbalmente os elementos sociodiscursivos nas situações de produção 

de textos argumentativos, apresentavam produções mais consistentes. Esse resultado também 

indica que criar situações para que os alunos discutam e explicitem, num nível consciente 

verbalizado, as características dos textos, pode fazer parte dos contextos de produção à 

medida que os auxilia a produzir textos mais bem elaborados. 

Partindo da ideia de que, quando se produz um texto, realiza-se uma atividade 

“cognitiva e social em que as condições sócio-históricas orientam não só o que se diz sobre o 

‘mundo’, mas também a forma que se escolhe para dizer” (LEAL, 2003b, p. 01), Leal realizou 

outro estudo na modalidade de jovens e adultos. A pesquisa visava a entender as práticas de 

produção que ocorrem no interior da escola para analisar as condições de produção de textos 

escritos nesse segmento de ensino. A investigação também parte do princípio de que são as 

condições de produção que determinam o que os produtores escrevem e de que as propostas e 

as explicitações dadas em sala de aula são os principais constituintes das condições de 

produção em qualquer nível do ensino. 

Participaram dessa pesquisa nove professores das séries iniciais, do turno noturno de 

escola pública (02 professores com nível médio, 04 com nível superior, 02 com 

especialização e 01 com mestrado em educação). Durante a pesquisa foram solicitadas três 

tarefas para as professoras a) responder a um questionário sobre o ensino de língua; b) relatar 

a última aula de produção de texto que ministraram, explicitando os comandos e as 

orientações que foram dados aos alunos e c) planejar uma aula de produção de texto para ser 

ministrada, cujos comandos e as demais informações essenciais deveriam ser claros e 

suficientes para que os alunos elaborassem os seus textos. 

Essas atividades foram solicitadas com o objetivo de verificar se os gêneros 

discursivos estavam sendo tratados como objeto de reflexão e como estava acontecendo o 

processo de mediação do professor para auxiliar o aluno a desenvolver estratégias para lidar 

com a diversidade textual. Outra finalidade era investigar se as aulas estavam bem 
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organizadas, com comandos bem planejados, despertando a preocupação do aluno com os 

diferentes leitores.  

Após a análise dos dados, a pesquisa apontou para os seguintes resultados não havia 

uma compreensão dos docentes de que produzir textos é uma atividade complexa que exige 

uma ação pedagógica específica e frequente em sala de aula. Talvez, por conta disso, foi 

verificado que os alunos escrevem apenas para aprender a escrever, visto que apenas duas 

professoras sugeririam “algo que levasse o aluno a se preocupar com outros leitores e 

provocar algum sentido especial” (2003b, p. 08). Apenas um professor planejou uma situação 

em que existia uma finalidade além da própria aprendizagem. Das 17 aulas planejadas, apenas 

03 foram pensadas de forma que houvesse uma finalidade explícita para o texto, além do 

objetivo de aprender a escrever. 

Os professores afirmaram trabalhar com uma diversidade de gêneros em sala de aula, 

o que indica, pelo menos teoricamente, a consciência da necessidade de diversificar os textos 

em sala de aula. Entretanto, há uma predominância de comandos que não delimitam 

claramente o gênero a ser produzido. Isso significa que existe, em sala de aula, a prescrição 

escolar para a escrita de redação e, como não se explicita o gênero a ser produzido, a 

pesquisadora detectou a “má escolarização” da atividade da escrita. 

Segundo a autora, os docentes ainda encontram muitas dificuldades para elaborar os 

comandos das atividades, de forma que estes aparecem obscuros e não delimitam os 

elementos da situação de interação. Estudos de Evangelista et ali (1998), entre outros, 

também têm evidenciado as relações diretas entre e condições de produção e as estratégias 

acionadas pelos alunos para a construção de seus textos. De uma forma geral, esses estudos 

mostram que os aprendizes tendem a construir uma representação adequada da situação 

proposta, procurando sempre atender aos comandos estabelecidos e às expectativas que se têm 

a seu respeito enquanto produtor. Outro aspecto verificado foi que as produções dos alunos 

sempre refletem as situações de interações em que o ensino/aprendizagem de escrita se 

estabelece em sala de aula. 

Os resultados desses e outros estudos sinalizam para a necessidade de se investigar 

mais as condições de produção de textos na escola. Entretanto, as conclusões dessas 

investigações indicam que, além de evidenciar os equívocos e desvios que acontecem na 

escola, faz-se necessário, principalmente, instrumentalizar os professores de forma a ajudá-los 

a desenvolver um trabalho produtivo da atividade da escrita. 

As pesquisas expostas sinalizam, portanto, que as mudanças precisam ocorrer no 
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interior das escolas. A atividade da escrita no contexto escolar ainda está muito marcada pela 

precariedade da mediação, do diálogo, que pouco contribui para que o aluno atribua à escrita 

um sentido social e para que ele compreenda a necessidade, as possibilidades de selecionar e 

organizar conteúdos, escolher recursos linguísticos, preocupar-se com os seus interlocutores e 

com os efeitos de sentidos que seus textos devem produzir. 

Essa precariedade observada aponta para a necessidade de, dentre as condições de 

produção de textos, orientadas pela escola, trazer para o cotidiano escolar um trabalho efetivo 

com os gêneros discursivos. São eles que, enfocados de forma adequada, vão estabelecer a 

relação entre as práticas discursivas praticadas dentro e fora da escola. Ou seja, os gêneros 

discursivos podem diminuir a distância entre a escola e a vida cotidiana. 

Preocupados com aprendizagem de língua através dos seus usos e à luz do conceito 

bakhtiniano de gêneros discursivos aqui já discutidos, Schneuwly (2004), Bronckart (1999), 

dentre outros, propõem a utilização dos gêneros como um instrumento e ponto de partida para 

o ensino de língua. Para estes autores, um ensino de produção de texto norteado pela tipologia 

narração, descrição e dissertação, frequentemente utilizados nas escolas até pouco tempo 

atrás, não dá conta de uma ação pedagógica voltada para o desenvolvimento das competências 

comunicativas, porque, dentre outros motivos, não atendem aos usos sociais da linguagem. 

Para Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), a entrada dos gêneros discursivos, em sala 

de aula, tem o propósito de dar sentido à aprendizagem da produção escrita, visto que afasta a 

perspectiva unicamente gramatical e traz o foco do ensino para uma concepção de língua 

enquanto um sistema em funcionamento, considerando os usos que o falante faz dela. Nesta 

perspectiva de ensino, a abordagem gramatical não é excluída, mas adquire um novo 

significado, uma vez que passa a ser vista como estando a serviço das práticas sociais de uso 

da escrita. 

Dolz e Schneuwly e (2004a) reforçam a ideia de que uma proposta de ensino 

organizada a partir dos gêneros discursivos permite ao professor a observação e a avaliação de 

capacidades de linguagem dos alunos, antes e durante a sua realização, fornecendo-lhes 

orientações para a sua intervenção didática. Os autores acrescentam ainda que os alunos que 

trabalham com os gêneros têm oportunidade de se confrontarem com situações sociais 

efetivas de leitura e produção de textos e de dominá-los progressivamente. 

Entretanto, mesmo que a abordagem dos gêneros discursivos na escola represente uma 

possibilidade concreta de aproximar os alunos das práticas discursivas que circulam 

socialmente, ela possui algumas limitações, conforme alertam Dolz, Noverraz e Schneuwly 
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(2004). Para os autores, a maior limitação que esta abordagem sofre na sala de aula é a sua 

didatização, ou seja, é a sua transformação do objeto de uso, de comunicação para um objeto a 

ser ensinado, afastando-se, assim, das situações efetivas e reais de utilização da língua. Para 

os autores, as situações planejadas, mesmo que necessárias e próprias do processo de 

escolarização, serão sempre situações criadas para que os alunos se apropriem dos gêneros 

selecionados. 

Na visão dos autores, o trabalho com o gênero em sala de aula será sempre uma 

“relação mimética porque o aluno vai sempre se encontrar num espaço ‘como se fosse’ 

necessário produzir um gênero para atender a um evento real de comunicação, pois a sua 

prática vai ser sempre instaurada com fins de aprendizagem” (SHENEUWLY & DOLZ, 

199907). Assim, retira-se do gênero a essência da necessidade do evento comunicativo que 

lhe dá origem e faz-se seu desdobramento nesse objeto ensinável. 

Entretanto, mesmo considerando essa limitação pela qual passa o ensino do gênero, a 

sua utilização em sala de aula ainda representa a forma mais apropriada de aproximar os 

alunos dos usos da linguagem na sala de aula. Para que esta limitação seja minimizada, é 

importante que a escola planeje situações de aprendizagem cada vez mais próximas do real, 

criando também situações para que estes gêneros produzidos circulem efetivamente. Existem 

muitas possibilidades de planejar estas situações, tais como produção de bilhetes para os pais 

comparecerem à escola, elaboração de convites para festividades realizadas dentro do espaço 

escolar, carta de reclamação destinada às pessoas responsáveis para resolução de problemas, 

carta aberta à população para conscientizá-la da necessidade da preservação ambiental, artigos 

de opinião, resenhas críticas de livros, carta do leitor para circular no jornal da escola, entre 

outras.  

Como bem salientam Leal e Morais (2006, p. 05), “nem sempre é fácil dar conta dessa 

tensão entre objetivos didáticos e finalidades sociais de escritas”. Entretanto, as atividades de 

escrita, mesmo sendo tarefas solicitadas pela escola, podem se tornar atividades bastante 

atrativas desde que as condições sejam bem definidas e as crianças, de fato, tenham razões 

sociais para escrever textos e, principalmente, interlocutores reais para recebê-los. Situações 

bem planejadas de produção de texto amenizam a sua didatização e permitem que as crianças 

percebam a funcionalidade de sua escrita, aprendendo a ter responsabilidade sobre ela. 

Portanto, esta investigação investirá na ideia de que a didatização é necessária e que é 

possível amenizá-la, desde que, sempre que possível, os alunos escrevam para outros 

interlocutores e não apenas para o professor. 
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Cientes dessa possibilidade, Schneuwly e Dolz (1999) e Dolz, Noverraz e Schneuwly, 

(2004) acreditam na ideia de que é possível ensinar a escrever textos em situações públicas 

escolares e extra-escolares. Contudo, salientam que para cumprir este objetivo é 

imprescindível criar, no ambiente escolar, espaço para que os alunos se deparem com 

situações constantes de escrita. Estas situações, por sua vez, só surtirão efeitos se forem 

criados contextos de produção precisos e a efetivação de atividades variadas. Segundo os 

autores, isso permitiria que os alunos se apropriassem das noções, das técnicas e dos 

instrumentos necessários ao desenvolvimento de suas capacidades de expressão escrita ou 

oral nas diversas situações comunicativas (cf. Dolz, Noverraz e Schneuwly, 2004, p.96). 

            Entretanto, não se pode perder de vista que a complexidade é inerente ao processo de 

aquisição da língua, e, consequentemente, à produção de discursos que atendam a situações 

específicas de comunicação, tanto na modalidade oral como na escrita. Na tentativa de melhor 

compreender esse processo, a psicologia cognitiva tem procurado investigar a gênese da 

aquisição e desenvolvimento do conhecimento, porque acredita que à medida que se 

compreende como os sujeitos aprendem, pode-se melhorar as possibilidades de redirecionar 

as práticas pedagógicas do ensino da língua. Essa perspectiva será discutida no próximo 

capítulo, através das contribuições apontadas pelos estudos de Karmiloff-Smith, voltados, 

aqui, para investigar como os sujeitos aprendem, como se apropriam do sistema linguístico e 

como tais contribuições podem ser aplicadas ao ensino da língua. 
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4. O MODELO DE KARMILOFF-SMITH PROCESSO DE MODULARIZAÇÃO E 

DOMÍNIOS COGNITIVOS 

 
 

O baixo rendimento dos alunos nas práticas de leitura e, mais especificamente, na 

atividade de escrita de textos coesos e coerentes que circulam socialmente e atendem às 

condições reais de interação ainda constitui uma preocupação constante dos educadores. 

Os avanços da psicologia cognitiva apontam para possíveis melhorias desses 

indicadores de aprendizagem à medida que os estudos voltados para essa área procuram 

investigar os processos cognitivos centrais do desenvolvimento e da aprendizagem. Através 

desses estudos tem se procurado explicar como se dá a aquisição e a organização dos 

conhecimentos, como o indivíduo reage frente à tomada de decisões, dentre outros aspectos. 

Embora a abordagem cognitiva preocupe-se com as relações sociais integrantes na aquisição 

do conhecimento, sua maior preocupação é na capacidade de o indivíduo integrar as 

informações processadas e suas implicações para o seu desenvolvimento e sua aprendizagem. 

As abordagens cognitivistas que buscam compreender, sobretudo, como a criança 

aprende, têm apontado possibilidades para auxiliar no desenvolvimento dos processos de 

aprendizagem, porque sinalizaram para possíveis mudanças nas práticas escolares, uma vez 

que direcionam suas preocupações para um sujeito psicológico, que não apenas recebe ou 

transmite informações, mas, também, as processa e as transforma. 

Esse sujeito psicológico, o funcionamento da sua mente e, principalmente, a dinâmica 

de construção do conhecimento constituem o objeto de estudo das teorias do desenvolvimento 

da mente humana, para Karmiloff-Smith (1993, 1994, 1997). Esse sujeito é dotado, desde o 

seu nascimento, de um conjunto de predisposições que o orientam, porém, não o determinam. 

A autora sinaliza para a concepção de um sujeito que não só aprende com o meio, mas 

consigo mesmo, que não está predeterminado socioculturalmente, nem inatamente (cf. 

Karmiloff-Smith, 1997; Pozo, 2004; Tolchinsky, 1996).  

 Karmiloff-Smith centra suas pesquisas na compreensão de um sujeito muito mais 

dinâmico que se encontra em constante flexibilização, resultado de recorrentes 

representações, fruto de uma forma de conhecer através de diferentes níveis de explicitação e 

acessibilidade. Um sujeito mais completo, que não se interessa apenas pelo mundo físico, 

lógico-matemático e mental, mas também pelo mundo notacional e que não muda apenas pelo 

conflito e desequilíbrios, mas por outras situações e razões (Karmiloff-Smith, 1997, 

Tolchinsky, 1996) 
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Nessa perspectiva, o foco dos estudos de Karmiloff-Smith tem sido a explicação das 

mudanças que ocorrem na mente humana, através da transformação de cérebros parcialmente 

estruturados geneticamente, em mentes flexíveis, e essencialmente criativas. Para a autora, 

apenas as explicações biológicas não dão conta do desenvolvimento, mas a compreensão de 

processos cognitivos modularizados bastante refinados.  Isso porque, a pesquisadora 

compreende o ser humano como um sujeito muito mais plausível e dinâmico do que o 

modular encapsulado delineado por Fodor (apud Tolchinsky, 1996, p. 200). 

Essa compreensão do sujeito se contrapõe às ideias defendidas por Fodor apud 

Karmiloff-Smith, 1994), uma vez que este autor defende a tese de que a mente humana possui 

uma “arquitetura” constituída de uma organização com especificidades inatas, relativamente 

fixas e sinteticamente restringidas. Na concepção desse autor, a mente está composta de 

“módulos” ou sistemas de entradas de dados, geneticamente especificados, de funcionamento 

independente e dedicados a propósitos específicos de cada módulo, com funcionamento 

distinto, com processos específicos próprios e com dedicação exclusiva, e possui sua própria 

entrada de dados. 

Na concepção de Fodor, os módulos se encontram informativamente encapsulados, o 

que os tornam cognitivamente impenetráveis entre si. Portanto, as outras partes da mente não 

podem influir no funcionamento interno de outro módulo nem ter acesso a ele. Na sua visão, 

os módulos só têm acesso à informação procedente de estágios de processamento situados em 

nível inferior, não à informação de processos que ocorrem de cima para baixo. Isso 

significaria que o que a mente sabe ou crê não pode afetar o funcionamento de um módulo. 

Por isso, a autor defende a ideia de que a característica essencial dos módulos é o seu 

encapsulamento. 

Tomando-se por base esse encapsulamento, cada módulo é como “um computador 

desenhado com um propósito especial e dotado de sua própria base de dados privados” 

(KARMILOFF-SMITH, 1994, p. 20). Essa noção de “privado”, segundo Fodor, estaria 

associada ao fato de que um módulo só pode processar certos tipos de dados indo de encontro 

a outras fontes de informação potencialmente competitivas. Ou seja, um módulo se centra 

exclusivamente em entidades relevantes para as suas próprias capacidades de processamento. 

Segundo Karmiloff-Smith, através dessa visão, Fodor assegura que o organismo é 

insensível a muitas classes potenciais de informação procedentes de outros sistemas de 

entrada e às expectativas que, de cima para baixo, geram o sistema central que favorece a 

automaticidade e a velocidade desse sistema. Entretanto, a autora salienta que, nessa 
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concepção, os sistemas centrais da mente humana tornam-se inflexíveis e carentes de 

inteligência.  

Posicionando-se contrariamente e essa ideia, Karmiloff-Smith defende a tese de que o 

desenvolvimento implica num processo que consiste em ir muito além da modularização e 

afasta-se da compreensão de que os módulos se encontram predeterminados em detalhes. A 

autora também põe em questão o rigor da dicotomia que Fodor estabelece entre os módulos e 

o sistema central, bem como a ideia de que o produto que sai dos sistemas de entrada se 

codifica em uma única linguagem, comum, de pensamento. 

Na visão de Karmiloff-Smith (1994), especificamente no caso da linguagem, a mente 

se modulariza à medida que avança o desenvolvimento. Essa posição da pesquisadora leva em 

conta a plasticidade do desenvolvimento “moderado” do cérebro. A autora acredita na 

possibilidade de que exista uma quantidade muito limitada de predisposição, determinada 

inatamente e específica de cada domínio4· Entretanto, a pesquisadora salienta que quando 

utiliza a expressão inatamente não está se referindo a uma planilha genética, presente desde o 

nascimento, que predeterminará os módulos, mas ao fato de que existem algumas 

predisposições especificadas inatamente que são epigenéticas. 

De uma forma geral, o ponto de vista adotado por Karmiloff-Smith é que a natureza 

das predisposições iniciais que canaliza a atenção do organismo tem os dados pertinentes 

também do ambiente, os quais influem sobre o desenvolvimento posterior do cérebro. Dessa 

forma, para a autora, o desenvolvimento consiste em constantes processos de modularizações 

graduais, diferentemente de um conjunto de módulos predeterminados. A tese da 

modularização defendida pela pesquisadora é que, embora exista predisposição específica 

para cada domínio que canaliza o desenvolvimento moderado da criança, esta dotação inata 

interage de maneira complexa com os dados ambientais e é, por sua vez, influenciada por 

eles. Diante dessa concepção, Karmiloff-Smith aponta para uma nova visão de sujeito.  

Como se pode observar, a autora se contrapõe a uma compreensão do 

desenvolvimento que se inicia através de módulos especializados pré-estabelecidos, proposta 

por Fodor, e concebe esse desenvolvimento como um processo de modularização.  Os 

módulos para Karmiloff-Smith seriam um resultado do desenvolvimento cognitivo e não um 

                                                 
4  Segundo Karmiloff-Smith (1994, p. 23-26) um domínio é um conjunto de representações que “sustenta” uma 

área específica de conhecimento: a linguagem, a matemática, a física, etc. Um módulo é uma unidade de 
processamento de informação que encapsula esse conhecimento e as computações que se tem com ele. O 
domínio, por sua vez, é constituído por microdomínios, que são subconjuntos de domínios particulares, tais 
como a aquisição dos pronomes dentro do domínio da linguagem, da gravidade no domínio da física, dos 
números no domínio da matemática.  
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ponto de partida, preservando, assim, a capacidade de uma aprendizagem construtivista, 

resultado de um processo da auto-organização e mudança cognitiva da mente humana. Esse 

processo de mudança proposto pela autora será o foco de análise no próximo item. 

 

4.1 Auto-organização e mudança cognitiva 
 

Na busca da explicação do desenvolvimento de processos cognitivos mais refinados, 

as pesquisas de Karmiloff-Smith têm procurado compreender o sentido de conhecer e como o 

conhecimento se desenvolve na mente humana.  Nessa perspectiva, a autora postula a ideia de 

que existe na mente uma série de predisposições inatas que direcionam a atenção em 

domínios específicos. Entretanto, o desenvolvimento incluiria tanto informações inatas 

específicas, como um processo posterior de aprendizagem. Logo, como se viu anteriormente, 

a criança dependeria também da informação proporcionada pelo meio, que certamente afetaria 

o seu desenvolvimento (cf. Karmiloff-Smith, 1997). 

De acordo com essa concepção, a mente humana dispõe de informação inata 

específica que lhe permite estar atenta a pessoas, objetos, espaços, relações de causa-efeito, de 

número, de linguagem, entre outras. Ou seja, a mente humana é dotada de uma série de 

processos específicos que possibilitam a autodescrição e a auto-organização e desenvolve 

ainda estratégias de inferência e verificação de hipóteses (cf. Karmiloff-Smith 1997, p. 25-

27). 

Segundo essa teoria, a mente humana não só se apropria das informações oriundas do 

meio, mas inicia, desde o seu nascimento, sua exploração, através de suas próprias 

representações internas. Nessa perspectiva, a autora defende a ideia de que a mente humana é 

a única que representa recursivamente suas próprias representações internas, através de 

constantes e sucessivas reestruturações e reelaborações, através do processo de redescrição 

representacional. Ou seja, o ser humano é a única espécie que pensa e reflete sobre o que está 

fazendo (cf. Karmiloff-Smith, 1997, p. 24).  

Conhecer, nessa concepção, implica tornar explícito o conteúdo dessas representações 

implícitas, o que exige processos cognitivos explícitos ou conscientes. Isso torna o ato de 

conhecer a capacidade de manipular as representações explícitas e é uma forma característica 

da mente de representar o mundo. (cf. Pozo, 2004, p. 105).  

Portanto, na visão de Karmiloff-Smith a aquisição do conhecimento ocorre através de 

fontes externas – o armazenamento de informações se ativa quando a criança fracassa ou tem 
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êxito na execução de um objetivo e recorre à informação proveniente do meio físico – e fontes 

internas, que consistem na exploração interna, por parte da mente, da informação que já foi 

armazenada mediante o processo de suas próprias representações.  

A integração entre essas duas fontes, para Karmiloff-Smith, distingue o ser humano 

das demais espécies. A aquisição do conhecimento ocorre, portanto, através de uma 

explicitação progressiva que resulta numa forma de mudança cognitiva, prerrogativa 

exclusiva da mente humana. Por sua vez, a mudança cognitiva consiste, então, na elaboração 

e no desenvolvimento consciente de analogias, experimentos mentais e reais, análises de 

contra-exemplos, de hipóteses, de inferências, entre outros. É nesse processo que se observa a 

elaboração de teorias, resultantes de constantes redescrições representacionais (cf. Karmiloff-

Smith,1997, p. 28-29). 

Nessa perspectiva, a preocupação maior da pesquisadora tem sido explorar a 

flexibilidade e a criatividade da mente humana muito além do seu estado inicial. Para tanto, 

embora seja necessário postular a existência de algumas restrições inatas do desenvolvimento, 

fica evidente que existe um processo bastante dinâmico de interações entre a mente e o 

ambiente, diferentemente do que propõe a postura estritamente inatista. 

Portanto, para Karmiloff-Smith (1994), a forma mais especificamente humana de 

mudanças cognitivas e, consequentemente, da obtenção do conhecimento, é quando a mente 

humana explora internamente a informação que tem armazenada mediante o processo de 

sucessivas redescrições. Ou seja, quando representa interativamente em formato de 

representações diferentes do que se encontra representado por suas representações internas. 

Nesse processo, informações implícitas que estão embutidas em procedimentos eficazes de 

resolução de problemas, se transformam em conhecimento progressivamente mais explícito. 

Logo, o desenvolvimento e a mudança cognitiva consistem no fato de que o ser humano não 

se conforma apenas em aprender a falar ou a resolver problemas. Ele também quer aprender 

como as coisas são. E na busca dessa compreensão, vai se convertendo em um teórico. 

Segundo Karmiloff-Smith (1994), essa concepção parte do princípio de que o 

desenvolvimento e a aprendizagem adotam duas direções complementares. Por um lado, 

baseiam-se em um processo gradual de procedimentação (fazer com que o conhecimento seja 

mais automático e menos acessível) e, por outro lado, implicam num processo de 

explicitações e acessibilidade cada vez maiores do conhecimento (representar explicitamente 

a informação implícita nas representações procedimentais em que se apóia a estrutura da 

conduta). Embora a autora compreenda a relevância de ambos os processos para a mudança 
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cognitiva, sua atenção centra-se mais no processo de explicitação representacional, que, 

segundo ela, ocorre em distintos domínios linguísticos e cognitivos ao longo do 

desenvolvimento, representado no seu modelo de redescrição representacional, que será 

discutido no próximo tópico.  

 

4.2 O Modelo de Redescrição Representacional 
 

  De acordo com o modelo de redescrição representacional (RR), descrito por 

Karmiloff-Smith (1993, 1994, 1997), o percurso global dos mecanismos de mudança 

cognitiva perpassaria num contínuo do nível implícito para o explícito, e só se pode 

compreender essa mudança invocando uma epistemologia que inclua uma consideração das 

predisposições inatas do indivíduo e uma concepção epigenética-construtivista da 

aprendizagem (cf. Karmiloff-Smith, 1997, p. 23-24). 

Essa perspectiva construtivista da aprendizagem também é reforçada por Pozo (2004), 

para quem a redescrição é a consciência da própria representação. Ao se tomar a consciência 

das representações, e ao explicitá-las, essas representações, em maior ou menor medida, se 

transformam. Nesse sentido, Karmiloff-Smith (1992, apud Pozo, 2004) acrescenta que a 

consciência, enquanto processo de explicitação das próprias representações, é um processo de 

aprendizagem construtiva que transforma as representações, já que as relaciona com outras 

representações e, dessa forma, as re-descreve. 

Tomando como referência essa consciência das causas das coisas e a sua redescrição, 

Karmiloff-Smith (1994, p. 34) concebe que a forma de mudança cognitiva que se encontra 

mais restringida à espécie humana é a mudança explícita de teorias. Essa mudança consiste na 

construção e exploração consciente de analogias, experimentos de pensamentos e 

experimentos reais, típicos de crianças maiores e dos adultos. Entretanto, essa característica 

típica do conhecimento humano só é possível, segundo a autora, graças a etapas prévias do 

processo de redescrição representacional, que convertem a informação implícita em 

conhecimento explícito. 

Segundo o modelo da RR, a mente armazena múltiplas redescrições do conhecimento 

para diferentes níveis e em diferentes formatos representacionais, os quais se tornam, 

progressivamente, mais acessíveis e explícitos. A RR, para Karmiloff Smith, é um processo 

inato, através do qual o conhecimento se produz, a princípio, dentro de um domínio. Depois, o 

sujeito começa a manejá-lo rotineiramente, até que finalmente se faz explícito (consciente, 



69 

não explícito verbal) até poder chegar a verbalizar-se (consciente e explícito verbal). 

Nesse sentido, Morais (2002, p. 40) complementa essa ideia acrescentando que, no 

processo de redescrições representacionais, os conhecimentos, antes implícitos, passam por 

um processo de explicitação que se traduz em compreensão e domínios crescentes das partes e 

relações entre as partes do que o sujeito está aprendendo. A progressiva flexibilidade 

cognitiva pode alcançar um nível explícito consciente – o indivíduo sabe o que faz e por que o 

faz – e um nível explícito consciente verbal, no qual o indivíduo seria capaz de explicar os 

porquês do uso.  

Portanto, o processo de RR consistiria na redescrição do conhecimento que a mente 

armazenou ao longo do desenvolvimento do indivíduo. Isto implicaria dizer que aqueles 

indivíduos que apresentam um comportamento ou desempenho eficiente em determinadas 

área de conhecimentos específicos, foram capazes de redescrever seus conhecimentos nessa 

área, utilizando a flexibilidade e a criatividade cognitiva para esse objetivo.  

Neste sentido, Pozo (2004) acrescenta que a mente humana tem a extraordinária 

propriedade de transformar sua própria vida mental, suas representações, em objeto de 

representações e o conteúdo dessas representações explícitas seria o acesso consciente às 

representações implícitas. As representações seriam, então, matéria-prima que dá conteúdo à 

consciência. Para o autor, esse é um modelo relevante para perceber o processo através do 

qual as representações implícitas ou encarnadas se transformam em verdadeiros 

conhecimentos, em diferentes contextos de aprendizagem. 

No intuito de compreender as restrições que se dão no momento em que a criança 

passa do conhecimento procedimental ao processo de redescrição desse conhecimento, 

Karmiloff-Smith (1994) realizou estudos empíricos com crianças de 4, 6 e 10 anos, utilizando 

o desenho. No estudo, foi solicitado que elas desenhassem uma casa e em seguida uma casa 

que não existe. Também foi solicitado que as crianças desenhassem um homem e um animal 

seguindo a mesma orientação. 

As crianças de menor idade anunciavam que iam desenhar uma forma inexistente, mas 

aplicavam os mesmos procedimentos de um desenho normal. Já as crianças de maior idade 

utilizaram a inserção e supressão de elementos enquanto desenhavam e utilizavam outras 

categorias conceituais e representações. Ou seja, essas crianças apresentavam certa 

flexibilidade quando inseriam algumas mudanças da forma e do tamanho dos desenhos. Essas 

mudanças foram observadas no desenho de todas as crianças de maior idade, demonstrando 

assim um conhecimento mais explícito, capaz de observar as partes, estabelecendo também as 
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relações entre elas. 

O estudo revelou que no período inicial a criança executa um procedimento no seu 

conjunto. Quando passa por sucessivos processos de redescrição representacional adquire 

certa flexibilidade, com algumas restrições, e em um processo posterior desenvolve maior 

flexibilidade. Ou seja, a redescrição no primeiro nível não se encontra totalmente flexível. As 

redescrições subsequentes vão se tornando mais flexíveis, possibilitando que a criança seja 

mais criativa a partir do momento que chega ao controle do seu comportamento, realizando, 

assim, várias redescrições representacionais.  

Como se observa, através desse modelo, a autora explica de que maneira se dão, 

progressivamente, de formas mais manipuláveis e flexíveis, as representações que as crianças 

armazenam e como surge o acesso consciente ao conhecimento, bem como o modo como as 

crianças constroem suas teorias. De forma resumida, o modelo RR constitui um processo 

cíclico através do qual as informações que estão presentes nas representações do organismo 

funcionam independentemente e estão a serviço de propósitos particulares, pondo-se 

progressivamente à disposição de outras partes do sistema cognitivo graças à intervenção de 

processos permanentes de redescrições. 

Karmiloff-Smith (1994) postula ainda que o processo de redescrição representacional 

ocorre espontaneamente, como parte de um impulso interno que impulsiona a criação de 

relações intra e interdomínios. Embora enfatize a natureza endógena da descrição 

representacional, a autora acrescenta que o processo pode ser desencadeado, às vezes, por 

influências externas. Outro aspecto salientado pela autora é que esse processo, embora seja 

em si do domínio geral, também se vê influenciado pela forma e pelo nível de explicitude das 

representações sobre as quais se apóia, em um dado momento, um conhecimento do domínio 

especifico determinado. 

Entretanto, a autora explicita que a RR é um domínio geral, mas que dentro de cada 

domínio, o processo de RR é o mesmo. Nesse sentido, Karmiloff-Smith (1994 38) enfatiza 

que o processo de RR é modelo de fases, e não de estágios que variam de acordo com a idade, 

e implica mudanças fundamentais que afetam todo sistema cognitivo. Como ele se constitui 

por fases, ocorre de forma recorrente, dentro de microdomínios ao longo do desenvolvimento, 

assim como na idade adulta, em novas aprendizagens. Como bem salienta a autora, o processo 

de redescrição representacional se caracteriza por fases e níveis de desenvolvimento que serão 

agora explicitados. 
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4.3 Os níveis de representação e fases do desenvolvimento 
 

Para Karmiloff-Smith, existem mudanças de fases e de níveis que ocorrem em 

momentos distintos em cada microdomínio e dentro de cada domínio. As transformações 

podem ocorrer em diferentes momentos para cada domínio em particular. Considerando os 

aspectos descritos do modelo definido, a autora postula a existência de quatro níveis 

hierarquicamente organizados e três fases de desenvolvimento em que se produz o processo 

de redescrição representacional (cf. Karmiloff-Smith, 1994, 1997). 

 

Conhecimento implícito (nível I) 

 

As representações, nesse nível, se encontram em forma de procedimentos de análise e 

de resposta a estímulos ambientais. A informação é absorvida e codificada de forma 

procedimental e não está à disposição de outros operadores do sistema cognitivo, uma vez que 

os conhecimentos não têm uma representação interna explícita. 

Como a informação provinda do meio é codificada na forma de procedimentos, nesses 

procedimentos, os componentes se especificam sequencialmente. Entretanto, a forma pela 

qual as informações se agrupam não possibilita estabelecer entre elas nenhum vínculo 

representacional. Isso significa dizer que, de início, aprende-se automaticamente porque as 

ações estão baseadas em procedimentos passíveis de serem executados do início ao fim sem 

que se tenha acesso às partes que os compõem. Ou seja, o conhecimento está no sistema, mas 

não para o sistema, o que torna as representações elaboradas não simbólicas. 

Esse nível representa a fase em que acriança se centra fundamentalmente na 

informação proveniente do mundo externo e cria representações justapostas. Ou seja, nessa 

fase, em qualquer microdomínio, a criança se centra nos dados externos para criar “adições 

representacionais”. Essas adições não alteram as representações estáveis já existentes, nem se 

relacionam com elas.  

Quando novas representações se tornam estáveis, simplesmente se agregam, 

conservando a especificidade do domínio, armazenando ao já existente e afetando 

minimamente o que já se encontra armazenado. Essa fase culmina quando se alcança a 

capacidade de efetuar sistematicamente de forma correta as condutas de qualquer 

microdomínio que se localize nesse nível, o que Karmiloff-Smith (1994) denominou de 

“habilidade condutal”. Entretanto, a autora ressalta que as representações originárias dessa 
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fase e desse nível seguem intactas na mente da criança, que pode recorrer a elas para 

determinadas finalidades cognitivas que requerem velocidade e automaticidade.  

 

Explicitação primária (nível E1) 

 

Nesse nível, as representações estão para o sistema, mas não para o sujeito e se dá um 

primeiro processo de abstrações e generalizações dos dados de nível 1. Esse nível seria, 

portanto, uma redescrição do nível I, porque conta com representações que são definidas e 

que se pode manipular. As representações desse nível são, portanto, o resultado da redescrição 

das representações codificadas procedimentalmente no nível I em um formato mais 

comprimido. 

No entanto, os conhecimentos do nível E1 não estão ainda disponíveis para uma 

reflexão ou explicitação verbal, já que o acesso consciente só é possível no nível seguinte. 

Isto porque embora as representações estejam à disposição do sistema em quantidade de 

dados, não necessariamente se tem acesso consciente a elas ou se pode expressar verbalmente. 

Nesse nível, a criança estaria numa fase em que já não se centra em dados externos. A 

dinâmica do sistema passa a controlar a situação de maneira que as representações internas se 

convertem no centro da mudança/transformação. Durante essa fase, predominam as 

representações internas que a criança tem de um microdomínio e essas predominam sobre as 

que procedem de outros dados que vêm de fora. 

 Nesse nível, há simbolização e a criança dá os primeiros passos para as abstrações dos 

dados do nível E1, ou seja, o conhecimento se torna acessível a outras partes da mente como 

estruturas de dados, dando-se início a um metaprocesso interno. As representações iniciais, 

em forma de procedimentos, “comprimem-se” em abstrações, numa linguagem de nível 

superior, isto é, transformam-se em representações simbólicas, ou pacotes de informações 

condensadas, que seriam estáveis ou explícitas, pois estariam presentes na memória, mas o 

sujeito ainda não poderia informar sobre elas. Seriam representações disponíveis na memória, 

mas ainda não conscientes (cf. Pozo 2004, p.131). 

 

Explicitação secundária ou explícito consciente (nível E2)  

 

Nesse nível, as representações estão acessíveis à consciência, mas, uma vez que essas 

representações são redescrições do nível E1, num código semelhante ao dessas, não têm ainda 
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expressão verbal e a sua identificação torna-se difícil. Mas já existe uma interrelação de 

representações entre os sistemas. Entretanto, como os dados não foram codificados 

linguisticamente, a explicitação também não se realiza verbalmente. Nesse nível, as 

informações já estariam acessíveis à consciência, mas ainda não podem ser expressas 

verbalmente. 

Entretanto, nessa fase de desenvolvimento, a criança não se centra apenas nos dados e 

informações oriundas do meio físico, uma vez que a dinâmica interna do sistema passa a 

controlar as situações. 

 

Explicitação terciária ou explícito consciente verbal (nível E3) 

 

Esse nível representa uma redescrição das representações do nível anterior para um 

código mais abstrato e mais apropriado ao código linguístico. Daí torna-se possível a 

explicitação verbal do conhecimento metalinguístico. Nesse nível, o conhecimento se 

explicita para o sistema e pode ser verbalizável qualquer que tenha sido o seu código de 

origem. É um nível de representação pessoal. 

Segundo Karmiloff-Smith (1994), nesse nível, o conhecimento se recodifica mediante 

um código comum a todos os sistemas. Esse formato comum, para a autora, está 

suficientemente próximo à linguagem natural, de forma que se torna fácil traduzi-lo a um 

formato comunicável, verbalmente expressável. A pesquisadora acrescenta ainda que é 

possível que determinados conhecimentos, que se aprendem diretamente de maneira 

linguística, se armazenem imediatamente nesse nível. 

Quando as crianças chegam nesse nível estão em uma fase em que as representações 

internas se relacionam diretamente com os dados externos e o conhecimento se torna 

informação consciente e verbalizável. Para Karmiloff-Smith (1994), a criança chega nesse 

nível pelo êxito nas realizações dos procedimentos, por condutas ou por pressões e 

necessidades externas e pelas próprias razões endógenas do organismo para a reorganização 

representacional. A condição para o progresso representacional seria a redescrição interna de 

aspectos adquiridos por interação externa.  

Neste nível, as representações internas se reconciliam com os dados externos, 

alcançando-se um equilíbrio entre a busca do controle interno e externo. Nessa fase, a criança 

encontra-se num processo em que já consegue explicitar as suas representações de forma 

verbalizada. 
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Como se observa, o modelo RR consiste na passagem de um nível de representações 

implícitas a um nível de representações explícitas. Nessa passagem de nível, há fases em que, 

de início, não se tem um acesso consciente ao conhecimento (nível I e E1) e, finalmente, há 

fases em que se pode ter acesso consciente ao conhecimento (Nível E2) e, por fim, se pode 

expressar verbalmente tal conhecimento (nível E3). 

Como pode ser observado, o modelo de RR, de Karmiloff-Smith, aponta para um 

sujeito que se encontra em constante flexibilização, resultante de suas constantes 

representações, cuja forma de conhecer passa por diferentes graus de explicitações e 

acessibilidade. Essa passagem do nível procedimental para a mestria condutal, observada nas 

fases de construção do conhecimento, é também observada na apropriação da linguagem e nos 

seus respectivos domínios e suas partes. O tópico seguinte se proporá a analisar essa relação. 

 

4.4 O modelo da redescrição representacional e suas implicações para a apropriação da 
oralidade e da escrita 

 

Como se observou, de acordo com o modelo da RR, toda aprendizagem, de início, se 

dá de maneira automática, repetitiva e restrita em qualquer domínio do conhecimento, porque 

existem armazenados na mente humana apenas conhecimentos implícitos sobre estes 

domínios. Posteriormente, o indivíduo transita por outras fases em que os conhecimentos 

adquiridos passam por um processo que possibilita a sua explicitação, pois ocorre um domínio 

crescente do conhecimento em que o sujeito consegue estabelecer relações com as partes do 

conhecimento que está sendo aprendido. 

Como já foi dito, através dessa ideia, Karmiloff-Smith (1997) postula a tese de que o 

que distingue o ser humano das demais espécies é a sua potencialidade de tomar suas próprias 

representações como objeto de atenção cognitiva.   

Na sua visão, no caso da linguagem, como em outras áreas do conhecimento, as 

crianças5 não se contentam apenas em usar as palavras e as estruturas corretas. Elas não só 

fazem uso prático da linguagem, mas também passam a explorar o conhecimento linguístico 

que têm armazenado. Para Karmiloff-Smith (1994), isso só é possível mediante o processo 

repetitivo de redescrição representacional, uma vez que a reflexão metalinguística requer 

representações linguísticas flexíveis e manipuláveis.  

Para a autora (1997, p. 36), já na primeira infância, ocorre a formação de um sistema 

                                                 
5  Nesse caso, o princípio não se aplica a crianças com dificuldade que afetam a fala. 
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de representações suficientemente preparado para posteriores redescrições representacionais 

em formatos linguísticos. Portanto, para ela, a explicação do processo de aquisição da 

linguagem como parte do desenvolvimento cognitivo geral, sem predisposições 

linguisticamente inatas, deve ser recusada. Para a pesquisadora, quando tem início a produção 

linguística, já existe na mente do bebê um grande número de representações linguísticas – 

distinguir nome de classes de objetos e de pessoas, perceber a estrutura oracional de qualquer 

língua materna, estabelecer relação sintático-semântica entre artigos e substantivo, dentre 

outras – que possibilitarão o posterior desenvolvimento sintático. Entretanto, para o uso 

inicial da linguagem são necessárias apenas as representações codificadas na forma de 

procedimentos (nível I). 

Assim, as representações linguísticas que a criança constrói durante a infância lhe 

servem para compreender e produzir a língua materna e, segundo Karmiloff-Smith, essas 

representações linguísticas iniciais não estão disponíveis como dados para a reflexão 

metalinguística. Logo, se armazenam e são utilizados como procedimentos que permitem 

compreender e produzir enunciados de forma eficaz. São informações que estão na mente, 

mas ainda não são conhecimentos para a mente (cf. Karmiloff-Smith, 1994, p. 71).  

Para que essas informações se convertam em dados flexíveis e manipuláveis e, 

portanto, cheguem finalmente a ser acessíveis à reflexão metalinguística e susceptíveis de 

relacionar-se com outros aspectos do conhecimento através de domínios distintos 

(representações do nível E2 e E3) é necessário que o conhecimento embutido implicitamente 

nos procedimentos linguísticos (representações do nível I) se “re-representem”. (cf. 

Karmiloff-Smith, 1994). 

Para exemplificar a ideia acima exposta, a pesquisadora salienta que as crianças, desde 

muito cedo, aprendem a utilizar os adjetivos possessivos da 3ª pessoa - 

meu/minha/meus/minhas – mas não sabem explicitar linguisticamente porque os usam. Ou 

seja, as crianças de 04 a 05 anos sabem expressar a ideia de posse e de pluralidade, mas se 

forem feitas perguntas metalinguísticas, observar-se-á que as razões que as levam a esse uso 

não estão acessíveis à verbalização. Ou seja, elas não saberão explicar os princípios 

linguísticos que fundamentam tais usos. 

Dentro dessa mesma acepção, experimentos realizados por Karmiloff-Smith (1997, p. 

38- 41) evidenciaram, por exemplo, que as crianças, dos 02 aos 05 anos de idade, aprendem a 

usar e a interpretar de forma adequada os artigos e os pronomes em diversos contextos. 

Nesses experimentos, por exemplo, a pesquisadora observou que as crianças nessa faixa-etária 
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utilizam com facilidade expressões que dão ideia de totalidade usando frases como “todos os 

meus carros”. Mas ao fazer perguntas metalinguísticas sobre as razões pelas quais eles fazem 

uso desses elementos linguísticos, pode-se perceber que essas informações não estão 

acessíveis à consciência. Ou seja, essas informações também ainda não estão disponíveis em 

forma de dados, mas de procedimentos, são, portanto, conhecimentos implícitos.  

Na visão da autora, as crianças não podem extrair a informação relativa aos 

componentes morfológicos a partir dos estímulos ambientais, uma vez que seus pares não 

costumam explicitá-los em suas produções diárias. Portanto, elas analisam as representações 

do nível I, extraindo a informação implícita que contém. Como os procedimentos originais 

seguem intactos e se produzem ao mesmo tempo em que os que contêm um excesso de uso, a 

análise se efetua sobre as redescrições (nível E1) dos procedimentos. São essas representações 

redescritas que formam a base em que as crianças se apoiam para construir posteriormente 

reflexões teóricas sobre a linguagem e responder às tarefas metalinguísticas (representações 

do nível E2 e E3). 

Dentro desse processo evolutivo, o ambiente externo constitui a entrada sobre a qual 

se centram os interesses linguísticos para formar e armazenar representações linguisticamente 

pertinentes. Entretanto, são as redescrições das representações internas que servem de base 

para o desenvolvimento posterior e para a formação de teorias intuitivas que a criança cria 

espontaneamente sobre o funcionamento linguístico.  

Essa visão de Karmiloff-Smith (1993) é respaldada por resultados de alguns 

experimentos realizados, tendo como objeto de análise conversas informais realizadas com 

crianças de 9 -10 anos onde foi verificada, em algumas situações, a autocorreção espontânea e 

sua relação com a consciência metalinguística posterior. Para verificar tal relação, foi 

realizado um experimento com uma criança 10 anos. No contexto do experimento existiam 

um lápis, uma borracha, um pingente e um relógio do próprio aluno. O pesquisador esconde o 

relógio e pergunta para criança o que ele fez. A criança verbaliza que ele escondeu “o 

relógio”. O pesquisador questiona por que ele falou “o relógio” e ele justifica “porque o 

relógio é meu e não tem outro relógio”. “Se você tivesse tirado o teu, eu teria que dizer que 

tinha escondido o meu relógio, porque poderia ficar confuso, por isso é melhor que eu diga o 

relógio para não pensarem que o teu também estava” (KARMILOFF SMITH, 1993, p. 73)  

Esses experimentos evidenciam também que é, geralmente, em torno dessa faixa etária 

que os conhecimentos estão disponibilizados para a criança, tanto no nível da consciência 

como no da explicitação verbal, nesses aspectos particulares da linguagem oral. Geralmente, 
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em torno dessa idade, as crianças podem apresentar teorias relativamente elaboradas acerca do 

uso dos pronomes e artigos, bem como da forma como as palavras se relacionam com outros 

elementos do sistema. 

Estudos de Ferreira e Spinillo (2003), Rego (2005) e Albuquerque e Spinillo (1997, 

1998), que serão explicitados no próximo capítulo, com foco voltado para a investigação da 

consciência metatextual das crianças, também constataram que é em torno dos 8-9 anos que as 

crianças ultrapassam a fase do comportamento epilinguístico (identificam textos, mas não 

conseguem explicitar os critérios adotados para seus julgamentos) e chegam ao conhecimento 

metalinguístico e a consciência metatextual, apresentando níveis de conhecimento linguístico 

bem mais elaborados. Ou seja, em torno dessa idade, as crianças identificam e diferenciam 

gêneros, tomando como critério seu conteúdo, função e estrutura composicional e conseguem 

explicitar verbalmente esses critérios bem mais elaborados. Os resultados dos estudos também 

comprovam que crianças com idades mais avançadas estão mais propensas a elaborar teorias 

bem mais sofisticadas sobre as estruturas dos discursos 

Entretanto, Gombert (2003), tomando como referência o modelo de Karmiloff-Smith 

(1992, 1997) e, também, interessado na dinâmica do desenvolvimento e nos sucessíveis níveis 

de funcionamento cognitivo no que diz respeito à aquisição da língua, acrescenta que os 

comportamentos linguísticos que as crianças mais novas apresentam se assemelham a uma 

atividade metalinguística. Na visão do autor, mesmo que esses comportamentos ainda não 

estejam conscientemente controlados, explícitos e verbalizáveis, porque são ainda 

epilinguísticos, vão evoluindo espontaneamente à medida que a linguagem vai se 

desenvolvendo. 

Nesse sentido, o autor acrescenta ainda que esses comportamentos são expressos 

quando a criança escolhe uma palavra para substituir outra, quando faz correções automáticas 

em erros de concordâncias, entre outras ações. Gombert (2003) salienta ainda que esses 

conhecimentos estão mais relacionados a conhecimentos inerentes da língua do que a um 

domínio consciente de regras gramaticais. Portanto, esse tipo de reflexão espontânea de nível 

implícito faria parte de um processo natural para se chegar a uma reflexão consciente, 

deliberada e verbalizável a respeito dos aspectos da língua. 

Nessa perspectiva da progressão natural dos conhecimentos linguísticos, os níveis 

intermediários Explícito (E1) e Explícito Consciente (E2), descritos por Karmiloff-Smith, 

desempenham uma papel fundamental no processo de aquisição da linguagem, porque 

demonstram as representações internas a respeito da língua e dos seus usos, redescrevendo-se 
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sucessivamente. Ou seja, permanentemente, os usuários de uma língua elaboram e reelaboram 

conhecimentos acerca dos vários domínios e microdomínios da linguagem. 

Dentro dessa perspectiva, Morais (2002), com intuito de investigar como as crianças 

elaboram e reelaboram os seus conhecimentos ortográficos, desenvolveu um estudo cujo 

objetivo central foi investigar a relação existente entre “os erros” e os acertos apresentados 

pelas crianças ao escrever e o nível de conhecimento internamente elaborado por essas 

crianças. O pesquisador partiu da hipótese de que os alunos reelaboram continuamente suas 

representações sobre a escrita das palavras. 

 Participaram desse estudo 116 alunos de escolas do Recife. 50% dos sujeitos 

pertenciam à classe popular e eram alunos da escola pública. Outros 50% eram de classe 

média e alunos da rede particular de ensino. Todos os alunos eram alfabetizados e estavam 

concluindo a 2ª, 3ª e 4ª séries do Ensino Fundamental. 

Esses alunos foram avaliados através de três tarefas um ditado de texto para 

acompanhar o desempenho dos alunos em relação às regras ortográficas, que continham 

palavras familiares e a correspondência letra-som, com regularidades e irregularidades da 

língua portuguesa e uma tarefa de transgressão intencional, cujo comando era uma brincadeira 

de escrever errado. Nessa brincadeira, os alunos deveriam assumir o papel de um estrangeiro 

que mora no Brasil, fala bem a língua, mas comete muitos erros na escrita. Essa tarefa partiu 

do pressuposto de que para transgredir uma regra, é necessário ter um conhecimento explícito 

daquilo que se está violando. Ou seja, através dessa tarefa, o pesquisador intencionava buscar 

informações sobre o nível de explicitação que os alunos apresentavam em relação aos casos 

de regularidades e irregularidades da ortografia da língua portuguesa e a terceira tarefa foi 

uma entrevista clínica para verificar a capacidade do aprendiz para verbalizar regras e 

irregularidades ortográficas do português, ou seja, que conhecimentos ortográficos explícitos 

as crianças tinham elaborado num nível explícito consciente e verbal. 

O estudo de Morais (2002) apontou para os seguintes resultados os alunos tiveram 

mais facilidade para escrever corretamente as palavras do ditado do que para explicar as 

regras e irregularidades que tinham violado na brincadeira de escrever errado. Segundo o 

pesquisador, esse resultado já seria esperado, levando-se em consideração que a justificativa 

cobrada na entrevista exige conhecimentos elaborados num nível explícito consciente verbal, 

bastante sofisticado, enquanto, na escrita do ditado, a atividade pode ser desenvolvida porque 

não exige um nível tão elaborado. A investigação também indicou que os alunos com melhor 

rendimento no ditado produziam muito mais erros intencionais na hora de transgredir, 
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enquanto os alunos com baixo rendimento ortográfico tinham mais dificuldades para inventar 

erros propositais. Os erros propositais dos bons alunos, em ortografia, revelavam um maior 

conhecimento da norma, transgredindo-a quanto à pronúncia de algumas palavras, como 

“manhan”, para manhã, ou "oji”, para hoje.  

 Ou seja, de uma forma geral, os resultados obtidos confirmam a hipótese levantada 

pelo pesquisador, porque ficou evidente que o aprendizado da ortografia não se dá de forma 

passiva, mas através de constantes reelaborações mentais das informações que o sujeito 

recebe sobre a forma correta da escrita das palavras.   

No tocante a outros aspectos relevantes para esta pesquisa, esta investigação revelou 

que em todos os subdomínios ortográficos, o rendimento melhora de uma série para outra e 

que existe uma clara relação entre o rendimento demonstrado no ditado e os conhecimentos 

explícitos revelados pela transgressão. Nesse sentido, a pesquisa de Morais (2002) constatou 

que as crianças de melhor desempenho têm também conhecimentos elaborados num nível 

mais alto, mais explícito sobre as regras e irregularidades da ortografia do português. (cf. 

Morais, 2002, p. 49). Esses resultados foram evidenciados tanto nos erros inventados quanto 

nas verbalizações que as crianças foram capazes de expressar durante a entrevista. 

Essa investigação desenvolvida por Morais (2002) comprova que a criança é capaz de 

ir além do simples uso da linguagem, teorizando sobre princípios gerativos da língua. Isso 

implica dizer que, de início, as representações linguísticas são codificadas como 

procedimentos e dão conta de eventos comunicativos naturais. Com o desenvolvimento 

cognitivo, as crianças vão progredindo de nível, através de constantes redescrições 

representacionais desses usos linguísticos ou procedimentos, e vão tomando a língua como 

um objeto de reflexão consciente e verbalizável (cf. Karmiloff-Smith, 1993, 1997). Assim, 

crianças que antes apresentavam comportamentos epilinguístico, vão, paulatinamente, 

adquirindo conhecimentos metalinguísticos, chegando, assim, ao nível consciente explícito 

verbalizável.    

Essa investigação reforça, portanto, a tese de que existe uma relação direta entre 

conhecer um determinado subdomínio, no caso, a ortografia, e explicitar verbalmente os 

princípios gerativos desse conhecimento, bem como mobilizá-los no momento da escrita. Ou 

seja, existe uma relação entre saber fazer e saber explicitar verbalmente os porquês desse 

saber. 

 O diferencial deste estudo consiste em investigar se essa mesma relação pode ser 

estabelecida quando se trata de demonstrar conhecimentos explícitos e verbalizáveis e 
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manipular tais conhecimentos referentes às dimensões dos gêneros discursivos, o que pode 

representar uma atividade de linguagem bem mais complexa. Os aspectos inerentes a essa 

relação serão tratados no próximo capítulo. 
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5.  O PAPEL DA CONSCIÊNCIA METALINGUÍSTICA E DA 
EXPLICITAÇÃO CONSCIENTE VERBAL NA ATIVIDADE DE 
PRODUÇÃO DE TEXTOS 
 

Neste capítulo serão expostos aspectos sobre a consciência metalínguística, com foco 

específico na consciência metatextual, uma vez que essa consciência será também objeto de 

investigação nesta pesquisa. Serão discutidos estudos realizados que procuram estabelecer a 

relação entre conhecimento metalinguístico ou explicitação verbal e a atividade de 

compreensão e produção de textos.  

 

5. 1. A consciência metalinguística. 
 

Nos últimos anos, o conceito de consciência metalinguística vem adquirindo uma nova 

dimensão, através de estudos que consideram os processos cognitivos no desenvolvimento e 

os fenômenos relativos ao ensino de produção de textos. Percebe-se, hoje, que tomar a língua 

como objeto de conhecimento implica no ensino da capacidade de refletir sobre a linguagem e 

manipulá-la de forma consciente. 

Com o foco centrado no uso e no conhecimento da língua, Gombert (1992, p. 13) 

salienta que a atividade metalinguística se constitui como um subcampo da atividade 

metacognitiva do sujeito, relacionada especialmente com as atividades de reflexão sobre a 

linguagem e o seu uso. Para o autor, através dessa consciência, o indivíduo pode, 

intencionalmente, monitorar e planificar sua própria forma de processamento linguístico. 

Existe um consenso de que a consciência metalinguística é compreendida como “uma 

reflexão consciente sobre a linguagem em que o indivíduo explicitamente focaliza a sua 

atenção para ela e manipula-a de forma intencional” (SPINILLO, 2009, p. 10)   

Na visão de Gombert (1992, p. 102), para que o indivíduo chegue a essa consciência, o 

desenvolvimento linguístico passa por um contínuo que parte de um raciocínio implícito 

(denominado pelo autor de consciência epilinguística) que se desenvolve até chegar num 

raciocínio explícito e verbalizável. Nesse sentido, o autor aponta para a possibilidade de 

níveis variados de conhecimento, uma vez que há habilidades precursoras, epilinguísticas, em 

crianças a partir dos02 ou 03 anos de idade. 

Entretanto, o autor reforça que essas habilidades precursoras ainda não estariam no 
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nível da consciência em crianças nessa faixa etária. Para reforçar essa ideia, Gombert (1992) 

salienta que o caráter refletido e intencional é inerente à atividade linguística propriamente 

dita e propõe a utilização do termo epilinguística para designar os comportamentos 

metalinguísticos que não são conscientemente controlados e explicitados pelos sujeitos. 

Para Gombert (2003), as habilidades epilinguísticas podem ser percebidas, por 

exemplo, por intermédio de autocorreções já presentes em crianças a partir dos 02 ou 03 anos 

de idade. Entretanto, para o autor, essa reflexão não ocorre de maneira intencional por parte 

das crianças e não é baseada em regras explícitas da língua. Nesse sentido, conforme 

exemplifica o autor, os comportamentos espontâneos de crianças, através da audição de uma 

frase gramatical, são diferentes da capacidade fundada sobre os conhecimentos mentalizados 

e intencionalmente aplicados ao corrigir a sintaxe de um texto escrito. 

 Spinillo (2009, p. 95) reforça a concepção de Gombert (1992) e elenca como exemplo 

de comportamento metalinguístico “corrigir palavras após imediatamente pronunciá-las, nos 

erros de sintaxe ou de articulação; realizar ajustes, como escolher uma palavra para substituir 

outra; realizar reparos em frases incorretas ou confusas de forma a torná-las mais claras”. Para 

a pesquisadora, esses conhecimentos estão mais ligados aos conhecimentos implícitos da 

língua do que propriamente a um domínio consciente das regras gramaticais. 

. Para Gombert (2003, p.20), o que separa os comportamentos epilinguísticos e 

metalinguísticos “é mais do que uma diferença de grau. É uma diferença qualitativa nas 

próprias atividades cognitivas”. Entretanto, Gombert (2003, p. 21) argumenta que esse tipo de 

reflexão espontânea, relacionada a um nível implícito, faria parte de um processo natural para 

se chegar a uma reflexão deliberada e verbalizável de aspectos da língua.  

Nessa mesma perspectiva, Karmiloff-Smith (1983apud Gombert 2003, p.19), reforça 

essa ideia quando coloca que os metaprocessos (tanto epilinguísticos como metalinguísticos 

propriamente ditos) são essenciais para as aquisições dos sujeitos em todos os níveis de 

desenvolvimento. Conclui-se, portanto, que a consciência metalinguística é compreendida 

como uma reflexão explícita sobre a linguagem.  

Mota (2009, p.10) também compreende que a consciência explícita sobre a linguagem 

se configura como a consciência metalinguística propriamente dita. Na concepção da autora é 

a reflexão consciente sobre a linguagem que dá aos indivíduos a capacidade de manipular a 

linguagem de forma deliberada.    

Spinillo e Simões (2003) também compreendem a consciência metalinguística como 

uma atividade realizada por um indivíduo que trata a linguagem como um objeto cujas 



83 

propriedades podem ser examinadas a partir de um monitoramento intencional e deliberado. 

Para as pesquisadoras, a consciência metalinguística permite que o sujeito deixe de focar 

apenas no significado veiculado pela linguagem para refletir sobre a forma que se adota para 

construir significados. Ou seja, ao desenvolver essa habilidade, o indivíduo distancia-se do 

conteúdo para aproximar-se das propriedades dos textos. Percebe-se, no entanto, que não há, 

na verdade, separação real entre forma e significado, pois os aspectos sociodiscursivos são 

intrinsecamente ligados aos aspectos composicionais dos textos. 

Diante de tal conceito, observa-se que a consciência metalinguística é a capacidade do 

ser humano de pensar sobre a linguagem de forma consciente, expressando seu pensamento 

através da própria linguagem. Para Gombert (2003), a criança passa a manifestar a sua 

consciência metalinguística através dos conhecimentos adquiridos no âmbito escolar que se 

interrelacionam com os conceitos cotidianos. Ao interagir na escola, ela transforma seu 

conhecimento de mundo, através da palavra. 

Portanto, os conhecimentos linguísticos adquiridos no contexto escolar proporcionam 

o desenvolvimento da atividade metalinguística, acionando o tipo de funcionamento 

cognitivo-discursivo que permite aos sujeitos tomarem a língua não apenas como um recurso 

simbólico, o qual possibilita a construção de sentidos sobre os fenômenos do mundo físico e 

social, mas também como objeto de reflexão e análise em diferentes níveis.  Segundo 

Gombert (1992), os sujeitos podem tomar a língua como objeto de reflexão em diferentes 

níveis de conhecimento linguístico, conforme será explicitado no tópico seguinte. 

 

5.2 Os níveis de conhecimento linguístico 
 

a) Consciência fonológica - A consciência fonológica tem como unidade de análise e 

reflexão linguística as unidades sonoras da língua. O desenvolvimento dessa habilidade 

permite analisar as palavras de acordo com as suas unidades sonoras constituintes (cf. 

Barrera, 2003).  Essa consciência fica perceptível quando o sujeito realiza atividades de 

segmentação, identificação, comparação, produção, exclusão e transferência de unidades 

sonoras (sílabas, fonemas) 

b) Consciência metalexical - É a consciência cuja unidade de análise é a palavra. O 

desenvolvimento dessa consciência permite segmentar a linguagem oral em palavras, 

considerando tanto aquelas com função semântica, ou seja, que possuem um significado 

independente do contexto – tais como os substantivos, adjetivos, verbos –, quanto aquelas 
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com função sintático-relacional, que adquirem significado apenas no interior de sentenças – 

conjunções, preposições, artigos. (cf. Barrera, 2003). Essa consciência permite também a 

compreensão do papel dos espaços entre as palavras na escrita, ao identificar onde uma 

palavra começa e onde ela termina. Tal conhecimento traz em si a noção de palavra, a 

capacidade de detectar os pontos nos quais elas devem ser segmentadas e que marcam seu 

início e fim. 

c) Consciência sintática - A unidade da análise dessa consciência é a frase, a sentença. 

Portanto, o sujeito que tem essa consciência desenvolvida manipula deliberadamente a 

estrutura gramatical das sentenças. Ela permite também a percepção da existência de regras 

convencionais de combinação entre palavras, que organizam a linguagem de modo a produzir 

enunciados e sentidos.  

d) Consciência metatextual - Gombert (1992, p. 96) define a consciência metatextual 

como “a atividade realizada por um indivíduo que trata o texto como um objeto de análise, 

cujas propriedades e estruturas podem ser examinadas a partir de um monitoramento 

intencional, deliberado, em que o foco recai sobre o texto e não sobre seus usos”, ou seja, 

como uma unidade de análise do texto voltada apenas para os aspectos intralinguísticos 

relacionados ao próprio texto, tais como convenções linguísticas, componentes estruturais e 

organização. 

Tomando como referência o conceito atribuído por Gombert (1992), Spinillo e Simões 

(2003, p. 98) propõem que a consciência metatextual seja examinada a partir de outro enfoque 

relacionado à capacidade do indivíduo de refletir sobre a estrutura e a organização do texto 

em gêneros diferentes. Albuquerque e Spinillo (1997) e Spinillo (2009) sinalizam para a 

necessidade de incluir a consciência metatextual pragmática, voltada, tanto para a reflexão 

deliberada dos aspectos intralingüísticos, como para os contextos em que os textos foram 

gerados. 

Para se tomar o texto como objeto de análise, estudo e reflexão deliberada, 

desenvolvendo uma consciência metatextual, na visão de Spinillo (2009), é preciso levar em 

consideração duas instâncias pragmática e linguística. Os critérios de natureza pragmática 

possibilitariam a reflexão no que se refere à intenção social, aos efeitos e à relação com os 

interlocutores. De uma forma geral, seriam critérios mais ligados aos usos, aos aspectos 

sociodiscursivos da ação comunicativa, tais como conteúdo, função social da escrita, 

interlocutores, dentre outros. A outra instância diz respeito aos aspectos marcadamente 

linguísticos estrutura do texto, suas partes constituintes e suas convenções linguísticas. Esses 

são aspectos que fazem parte da instância interna do texto, ligados a suas dimensões 
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composicionais e estilísticas.  

Para Spinillo (2009), tomar as duas instâncias como objeto de reflexão configura-se, 

também, como uma atividade de natureza metalinguística, porque envolve consciência, 

controle e explicitação verbal, tanto da dimensão interna como externa dos textos. Nesse 

sentido, é importante ter em mente que as ações linguísticas ocorrem sempre em contextos de 

uso nos quais os textos se inserem.  Os textos são estruturados internamente, visando a tais 

contextos de uso. Suas estruturas linguísticas são definidas considerando sempre as instâncias 

externas ao texto. Portanto, as duas dimensões precisam ser tomadas como objeto de reflexão 

e análise, numa investigação que avalia o desenvolvimento da consciência metatextual. 

A consciência metatextual passa, então, a ser compreendida pela habilidade de tomar o 

texto como objeto de reflexão, de modo consciente e verbalizável, quanto às instâncias 

pragmática e composicional/linguística. Vista dessa forma, a consciência metatextual envolve 

vários olhares sobre o texto por parte daquele que realiza essa atividade. Isso acontece porque, 

ao tomar o texto como objeto de análise, o indivíduo se depara com a necessidade de 

controlar e manipular tanto os aspectos linguísticos como os não linguísticos relacionados à 

instância de uso nos quais os textos se inserem. 

Partindo dessa ideia, neste estudo, a concepção de consciência metatextual está sendo 

aqui ampliada, porque passa a ser compreendia como a reflexão, verbalização e mobilização 

das dimensões e características internas e externas dos gêneros pesquisados. Isso significa 

dizer que a reflexão verbalizada sobre os discursos orais e escritos não está centrada apenas 

nos aspectos intralinguísticos, mas também nos seus aspectos sociodiscursivos, temáticos, 

composicionais, estilísticos.  

Este estudo, portanto, parte do pressuposto de que não basta apenas que as crianças 

usem a linguagem. É preciso que também construam reflexões acerca da própria linguagem. 

São essas reflexões que proporcionarão aos sujeitos o desenvolvimento da consciência 

metalinguística e, consequentemente, metatextual. Entretanto, compreende-se que a evolução 

na maneira de usar a linguagem e de refletir sobre ela de forma intencional, deliberada, e de 

explicitar verbalmente tais reflexões, não ocorre de forma estruturada linearmente, uma vez 

que a apropriação dos aspectos metalinguísticos e metatextuais depende das experiências dos 

sujeitos, do contexto sociohistórico no qual estão inseridos.   

Dentro dessa mesma perspectiva, pesquisas de Gombert (1992) e Ferreira e Spinillo 

(2003), dentre outros, têm indicado que a habilidade de tomar o texto como objeto de análise 

e reflexão é uma atividade complexa, que demanda uma ação deliberada sobre a forma e a 
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organização do texto. Na visão dos autores supracitados, essa seria uma habilidade que as 

crianças vão desenvolver de forma consistente mais tardiamente.  De acordo com a teoria de 

Karmiloff-Smith, as próprias exigências do meio e fatores endógenos, que vão se acentuado 

com a maturação da criança, favoreceriam o desenvolvimento da consciência da estrutura dos 

discursos, uma vez que essa não é inata, mas adquirida nas relações com o meio. 

Nesse sentido, Spinillo (2009, p. 96) retoma a distinção entre conhecimento 

epilinguístico e metalinguístico, associando-os ao desenvolvimento da consciência 

metatextual. Para a autora, no nível epilinguístico, a criança faz julgamentos corretos, 

identificando qual texto foi apresentado e determina se o texto está completo ou incompleto, 

mas não é capaz e explicitar verbalmente os critérios que adotou para tal julgamento. Ao 

chegar ao nível metalinguístico, a criança faz julgamentos corretos sobre os textos e ainda é 

capaz de explicar verbalmente os critérios que adotou. 

Partindo dessa compreensão, Gombert (1992apud Spinillo 2009, p.94), atribui um 

papel relevante à explicitação verbal na atividade metatextual, porque a verbalização pode 

aprimorar essa atividade à medida que, ao verbalizar, os sujeitos elaboram e reelaboram 

processos cognitivos e aprimoram conhecimentos. Para Spinillo, o desenvolvimento da 

consciência metatextual envolve reflexão consciente, controle e explicitação verbal. A autora 

acrescenta ainda que as explicitações verbais focadas na consciência metatextual permitem 

compreender os critérios e julgamentos adotados e ainda insere a habilidade de explicitar em 

uma perspectiva de desenvolvimento. 

Diante da relevância que assume a habilidade metalinguística, e, mais 

especificamente, a consciência metatextual, justifica-se a preocupação dos pesquisadores com 

as estratégias metacognitivas para que a fala e a escrita utilizadas no dia-a-dia, de forma 

natural e procedimental, tornem-se objeto de reflexão e verbalização deliberadas. A 

importância do desenvolvimento dessa consciência, e suas implicações para a atividade de 

produção escrita, tem sido o foco de interesse de alguns estudos, que serão expostos no 

próximo tópico. 

5.3. Consciência metatextual e produção de texto alguns estudos. 
 

Nos últimos anos, tem-se observado a ampliação da preocupação de estudos que 

enfocam a relação entre o desenvolvimento de habilidades metalinguísticas e a aprendizagem 

da língua escrita. Alguns desses estudos (Gombert, 1992; Albuquerque & Spinillo, 1997, 

1998; Barrera, 2003;Ferreira & Spinillo, 2003;  Dolz e Schneuwly, 2004b; Rego, 2005; Perez, 
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2008) elegeram como objeto de análise, mais especificamente, a relação entre a consciência 

metatextual e produção de textos. 

Nessa perspectiva, Spinillo (2009) salienta que as pesquisas conduzidas por ela e 

outros pesquisadores, no período de 1997 a 2005, buscaram entender como uma atividade 

epilinguística se transforma em atividade metalinguística em relação ao texto, ou como se 

desenvolve a consciência metatextual e qual a sua influência na atividade de produção de 

texto. Dentro desse foco, encontram-se as pesquisas de Rego (2005), Albuquerque e Spinillo 

(1997, 1998), Ferreira e Spinillo (2003) Dolz e Schneuwly (2004b).  

O estudo realizado por Rego (2005) tinha como objetivo verificar quais os critérios 

utilizados pelas crianças para definir “história”, tomando como base o esquema específico do 

gênero. Para atingir o objetivo, a pesquisadora realizou uma investigação longitudinal 

analisando o desenvolvimento da consciência metatextual em crianças no período final da 

alfabetização e 1º Ano do Ensino Fundamental. 

As crianças foram avaliadas em quatro momentos. Nesses momentos, era questionado 

se o texto lido era uma história ou não. Também era solicitado que as crianças justificassem 

suas respostas, para que fossem avaliados os critérios tomados como referência para tal 

julgamento. Os textos apresentados eram histórias completas e incompletas, histórias sem 

sentido e trechos de história que continham o início, o meio ou o fim. 

Os resultados dessa pesquisa apontaram para um desenvolvimento da consciência 

metatextual que vai se estabilizando progressivamente na trajetória das crianças. Segundo a 

pesquisadora, de início, a criança justifica como critério para definir história os textos mais 

longos – textos curtos não seriam histórias para elas – e a presença da expressão típica da 

história - “Era uma vez” – para fundamentar os seus julgamentos. A estrutura composicional 

da história, ou seja, suas partes constituintes, só começavam a ser explicitadas pelas crianças 

como critério básico para identificar o gênero após os oito anos, quando as mesmas estavam 

concluindo o 1º ano. 

De uma forma geral, a pesquisadora concluiu que há uma evolução na aquisição da 

consciência metatextual e que adotar como critério um esquema de história para identificar o 

gênero de forma consciente e verbalizada, coerente com o seu julgamento, é uma habilidade 

que se desenvolve mais tardiamente nas crianças. A evolução da consciência metatextual 

seria, então, o efeito da escolarização e, consequentemente, do letramento ao qual a criança é 

submetida em contextos de educação formal.  

Dentro da mesma perspectiva, Albuquerque e Spinillo (1997) também procuraram 
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investigar a presença da consciência metatextual em crianças de classe média, com idades de 

cinco, sete e nove anos. Durante o estudo foi solicitado que as crianças identificassem os 

gêneros notícia de jornal, carta e história. Também eram solicitadas justificativas, em que as 

crianças deveriam explicitar os critérios adotados para definir os textos. Os critérios definidos 

pelas autoras para avaliação estavam relacionados aos aspectos linguísticos e pragmáticos dos 

textos. 

Tomando como referência o desempenho dos alunos, as pesquisadoras categorizaram 

as respostas em quatro níveis nível I – crianças que não identificavam os textos e não 

apresentavam nenhum critério; nível II – crianças que identificavam os textos, mas não 

conseguiam explicitar os critérios utilizados para defini-los; nível III – crianças que 

identificavam os textos, entretanto davam justificativas pouco consistentes para sua escolha; 

nível IV – crianças que identificavam os textos, bem como todos os critérios adotados, e 

justificavam de forma elaborada suas respostas. 

Os alunos que se enquadravam no nível IV explicitavam verbalmente os seguintes 

critérios a) critérios linguísticos “é uma história porque começa com ‘Era uma vez’”, é uma 

carta” porque fala querida”; b) critérios baseados nos conteúdos temáticos “é história porque 

fala de coisas que não acontecem de verdade”; é notícia “porque fala coisas que acontecem de 

verdade, é carta” porque eles dizem que está mandando um beijo”; c) critérios baseados na 

função social da escrita é notícia “porque precisa anunciar pra todo mundo todo mundo; 

precisa saber daquilo”; é carta “porque eles estão longe e só dá pra escrever uma carta”. 

Tal como os estudos de Rego (2005), os resultados da pesquisa indicaram que existe 

uma progressão na consciência metatextual, que começa com uma competência incipiente 

para identificar textos, sem apresentar critérios que orientem essa definição. Numa fase 

seguinte, a criança identifica os textos, mas apresenta critérios inconsistentes, até chegar a um 

nível mais elevado, em que a criança não só identifica os textos, como apresenta todos os 

critérios bem elaborados que nortearam essa identificação. Os estudos também indicam que 

essa progressão é fruto do processo de escolarização. 

A pesquisa identificou ainda que as crianças de cinco anos, na sua maioria, estavam 

categorizadas no nível I e II e as de sete e nove anos, no nível IV. Os dados indicaram 

também que havia crianças que identificavam corretamente os textos, mas não conseguiam 

verbalizar os critérios adotados, ou seja, o conhecimento estava na mente, era consciente, mas 

ainda não podia ser verbalizado. Os dados mostraram também que dentre os três gêneros 

apresentados, as crianças sentiram mais dificuldades para identificar o gênero notícia. 
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Segundo as pesquisadoras, essa dificuldade se justifica porque, diferentemente da carta e da 

história, a notícia possui uma estrutura mais difícil de ser identificada.  

Um dado que chamou a atenção das pesquisadoras foi o fato de as crianças não 

adotarem a estrutura dos gêneros como critério fundamental para defini-los. Para as autoras, a 

ausência desse critério justifica-se porque as tarefas apresentadas solicitavam a compreensão 

do texto como um todo, o que não exigia a reflexão sobre a estrutura interna dos textos. 

Partindo dessa constatação, Albuquerque e Spinillo (1998) realizaram um novo estudo para 

observar se as crianças apresentavam uma consciência metatextual sobre a estrutura do texto, 

suas partes constituintes e estrutura organizacional, com crianças na mesma faixa etária do 

estudo anterior e com os mesmos gêneros. 

A tarefa nessa pesquisa consistia em pedir às crianças que observassem se os textos 

estavam completos ou incompletos e que justificassem as suas respostas. Nesse estudo, as 

crianças também foram agrupadas em três níveis, de acordo com o seu desempenho nível I – 

aceitavam todos os textos como completos, sem expor critérios para definição; nível II – 

acertavam algumas etapas da tarefa e adotavam como critério de definição o conteúdo, a 

função e o tamanho dos textos; nível III – acertavam todos os textos de um mesmo gênero e já 

apontavam como critério a estrutura do texto. 

Mas uma vez, as autoras constataram uma progressão que vai dos níveis de critérios 

indefinidos, perpassando por critérios definidos – mas sem envolver a estrutura do gênero – 

até chegar a um nível bem mais elaborado, em que a criança aponta, como um dos critérios 

para resposta à tarefa, a estrutura do gênero. Também se repetiu o achado de que a notícia 

representa o gênero cuja estrutura os alunos têm mais dificuldade de identificar. 

Dentro da mesma perspectiva da investigação do desenvolvimento da consciência 

metatextual em crianças, Ferreira e Spinillo (2003) realizaram um estudo que teve como foco 

as relações entre a consciência metatextual e a produção de textos orais, e tinha como 

propósito principal investigar se a possibilidade de produzir histórias orais poderia ser 

desenvolvida a partir de uma intervenção voltada para atividades metalinguisticas. A 

investigação partiu do seguinte questionamento será que, ao tomarem consciência do esquema 

composicional de uma história, as crianças seriam capazes de aplicá-lo em suas produções, 

passando a produzir histórias bem mais elaboradas?  

O estudo teve como sujeitos 64 crianças de baixa renda, da 1ª e da 2ª série da rede 

pública do Recife. As crianças foram divididas em dois grupos um de controle e um 

experimental. Os dois grupos foram submetidos a um pré-teste para verificar como essas 
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crianças já construíam suas histórias. O pré-teste seria igual ao pós-teste, porque o objetivo 

era investigar se o conhecimento sobre construção de histórias orais se alterava em função de 

uma intervenção ou se simplesmente o passar do tempo faria o grupo controle desenvolver 

conhecimento bem mais elaborado sobre a construção de histórias.  

O grupo experimental foi submetido a uma intervenção com três sessões, aplicadas 

individualmente, numa mesma ordem, em dias alternados, com aproximadamente 45 minutos. 

Na primeira sessão, os pesquisadores explicitavam, através de gravuras, as partes da história e 

do que tratava cada uma delas. A segunda sessão foi destinada à coordenação de gravuras 

com as partes da história, com identificação das partes e complementação de histórias 

incompletas. Na última sessão, foi feita montagem de baralho, contendo partes de histórias, 

primeiro com auxílio do examinador e, em seguida, sem auxílio do examinador. 

Durante as sessões, os examinadores faziam leitura em voz alta das histórias, repetiam 

explicações, quando necessário, e solicitavam, sistematicamente, justificativas das respostas e 

ações das crianças. Para cada resposta e ação, havia um feedback, correções e intervenções 

complementares por parte dos examinadores. Explicações eram sempre fornecidas, quando a 

criança errava e quando acertava. 

Após a análise das produções, as histórias foram definidas de acordo com as seguintes 

categorias categoria I - não histórias, relatos, frases, descrições, músicas e poesias; categoria 

II – introdução de cena e de personagens, uso de marcadores linguísticos convencionais de 

início da história; categoria III – além da introdução de cenas e dos personagens, presença de 

ação que sugere esboço de uma trama/situação/problema; categoria IV – histórias completas, 

com estrutura narrativa bem elaborada. 

Os resultados indicaram que não houve avanço significativo entre o pré-teste e o pós-

teste do grupo controle. Fazendo-se um contraponto entre a categoria I e a IV, observa-se que 

a 1ª série desse grupo apresentava, na categoria I, 54% dos alunos no pré-teste e 48% no pós-

teste; na categoria IV, 0% dos alunos no pré-teste e 6% no pós-teste. Já na 2ª série, o pré-teste 

apresentava 29% dos alunos na categoria I e o pós-teste, 24%; na categoria IV, o pré-teste 

indicava 2% dos alunos e o pós-teste, 18%. 

O grupo experimental apresentou um progresso bastante expressivo, principalmente, 

quando se observa o número de alunos que migrou da categoria I para a IV a 1ª série, no pré-

teste, apresentava 20% dos alunos na categoria I, enquanto no pós-teste, caiu para 0%; na 

categoria IV, havia 0% no pré-teste, e, no pós-teste, 60%. A 2ª série apresentou, no pré-teste, 

41% dos alunos na categoria I e 0% no pós-teste. Na categoria IV, no pré-teste, havia 18% 
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dos alunos, e, no pós-teste, 94%. Segundo as pesquisadoras, os avanços do grupo 

experimental foram maiores, tanto no número de alunos que produziram história, como na 

natureza dos avanços que houve da categoria elementar para a categoria de história mais bem 

elaborada.  

Os dados da pesquisa de Ferreira e Spinillo (2003) apontam para dois resultados mais 

relevantes a) as crianças do grupo experimental produziram histórias bem mais elaboradas do 

que as do grupo controle; b) uma intervenção, baseada em uma aprendizagem explícita acerca 

da estrutura dos gêneros, pode desenvolver tanto a consciência metatextual como a 

capacidade de produzir textos oralmente. 

De acordo com as pesquisas expostas, quando a criança está construindo 

conhecimentos sobre os textos, ela desenvolve uma consciência metatextual que vai 

progredindo em fases bastante específicas de início ela é capaz de fazer julgamentos corretos, 

tanto quanto à identificação de diferentes gêneros discursivos como à sua completude ou 

incompletude. Nesse momento, ela já pensa no texto como um todo, mas não explicita os 

critérios adotados para esse julgamento.  À medida que pensa no texto como um todo e acerta 

na sua identificação, está revelando pensamento e conhecimento elaborado. O conhecimento 

é, portanto, consciente e explícito, mas não verbalizável. 

Numa fase mais avançada, o aprendiz já é capaz de fazer julgamentos corretos e de 

explicitar verbalmente alguns critérios que orientaram o seu julgamento. Contudo, elenca 

como critérios o tamanho, o conteúdo temático e a função. Na fase seguinte, a criança já faz 

julgamentos corretos, explicita verbalmente os critérios adotados, centrando esses 

julgamentos não só no conteúdo e na função, mas também nos componentes estruturais dos 

textos, ou seja, a dimensão composicional de diferentes gêneros discursivos, o que demonstra 

uma elaboração mais complexa, que vai se consolidando, frequentemente, em crianças mais 

velhas. Essa progressão, observada no desenvolvimento da consciência metatextual em 

crianças, fundamenta a ideia de Karmiloff-Smith (1993, 1994, 1997) de que conhecer é tornar 

explícitas as representações sobre as quais podemos informar aos outros ou a nós mesmos e 

que requer níveis anteriores que se redescrevem até um novo nível hierárquico. 

 Numa visão mais conclusiva, os experimentos realizados apontaram para as seguintes 

teses a) existe uma progressão na consciência metatextual; b) as crianças em idade mais 

avançada conseguem explicitar e verbalizar o conteúdo de suas representações, justificando 

critérios e construindo textos, na modalidade oral, bem mais elaborados; c) uma 

aprendizagem explícita, através de intervenções, contribui para desenvolver a consciência 
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metatextual das crianças e d) as crianças que produzem histórias e outros conhecimentos, 

como identificar diversos gêneros e suas estruturas composicionais, são aquelas que estão no 

nível explícito verbal. 

Entretanto, vale observar que essas pesquisas tinham como objeto de análise a 

atividade de leitura e análise de texto e a produção de história oral, com o foco específico nos 

aspectos estruturais do gênero história, seu conteúdo e função. Diante do exposto, questiona-

se será que essa mesma progressão da consciência metatextual e a relação entre explicitação 

verbal e capacidade de produção textual se evidenciarão quando o foco da investigação for 

produção escrita de gêneros discursivos?   

Algumas pesquisas já apontam resultados na análise dessa relação consciência 

metatextual/ produção escrita.  Dolz e Schneuwly (2004b) realizaram um estudo com objetivo 

de investigar o papel da consciência metalinguística na atividade da produção, utilizando o 

gênero narrativa de enigma, procurando analisar as relações e descompassos entre essa 

consciência e as atividades de escrita dos aprendizes.  

Na visão dos autores, a escolha do gênero se deu porque, para compreender melhor as 

suas principais características, faz-se necessário um “distanciamento para a atividade de 

formulação, que está, em geral, no centro da atividade do aluno e implica uma reflexão ativa 

sobre os conteúdos do texto em elaboração nos diversos estágios da redação” (DOLZ & 

SCHNEUWLY, 2004b, p. 190). 

Pela especificidade do gênero, na concepção dos pesquisadores, esse tipo de narrativa 

é propícia para refletir sobre o papel da atividade metalinguística dos alunos na atividade de 

produção, principalmente se o texto é produzido em dupla, exigindo uma caracterização 

parcial do processo de escrita. Partindo dessa ideia, o estudo procurou responder aos seguintes 

questionamentos que atividades metalinguísticas os alunos realizam espontaneamente? Como 

essas atividades contribuem para a escrita? Que noções contribuem verdadeiramente para o 

progresso dos alunos? Para responder a essas questões, o estudo analisou as interações dos 

alunos agrupados em duplas, durante todo o processo de escrita de uma narrativa de enigma. 

Participaram da experiência 24 alunos da 6ª série, na faixa etária entre 11 e 12 anos, 

agrupados em 12 duplas. Todos os alunos receberam uma narrativa de enigma para completar, 

com várias características do gênero. O texto base era uma narrativa em primeira pessoa, com 

vários personagens suspeitos e uma série de indícios que poderiam contribuir para elucidar o 

enigma, tornando a tarefa de escrita interessante para os alunos. 

Todos leram o texto antes da tarefa de escrita e foi feito um controle oral para 
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assegurar a compreensão do texto. Em seguida, os alunos foram agrupados em duplas e 

realizaram a preparação para escrita do texto e para que discutissem juntos sobre a 

continuação da investigação e a resolução da intriga. As oito primeiras duplas foram 

submetidas ao ensino de uma narrativa de enigma, através de uma curta sequência didática, 

composta por três módulos de atividades, com duração total de 04 horas. As demais duplas 

não receberam um ensino sistemático sobre a construção do gênero.  

Para investigar a metalinguagem utilizada pelas duplas, os diálogos foram gravados e 

transcritos integralmente. Entretanto, para análise comparativa, foram considerados apenas os 

trechos dos diálogos relacionados diretamente com a construção dos culpados. Para a 

realização dessa análise foram considerados os seguintes aspectos existe preparação sobre o 

culpado na fase de preparação para a escrita? Que tipo de culpado é escolhido? Como este é 

escolhido? Qual a lógica que intervém na construção do culpado? Quais são os instrumentos 

metalinguísticos utilizados pelos alunos ligados à problemática do gênero enigma? 

A análise comparativa entre a reflexão metalinguística e metatextual e a produção 

escrita da narrativa de enigma apontou para os seguintes resultados a) os alunos que, num 

dado momento, seja na fase de preparação da escrita, seja paralelamente a ela, refletem a 

respeito dos indícios que podem contribuir para elucidar o enigma e descobrir o culpado, 

utilizam estratégias mais elaboradas, que levam ao culpado, segundo uma sequência de 

deduções lógicas; b) os alunos que utilizam, frequentemente, termos, por meio de uma 

atividade metalinguística, tais como “culpado”, “cúmplice”, “enigma” e “lógica da história”, 

tentam construir uma intriga, c) os alunos que foram submetidos ao estudo sistemático do 

gênero, parecem conhecer melhor as características do gênero e escolhem os culpados 

utilizando como critério a abdução ou a inclusão e d) cinco das oito duplas que realizaram a 

sequência didática produziram uma investigação que contém características da intriga própria 

da narrativa de enigma. 

Vale ressaltar que o estudo, já exposto aqui, de Leal e Morais (2004), realizado com 

objetivo de investigar a relação entre produção e condições de produção de textos 

argumentativos, também já evidenciou que as turmas em que houve discussão e reflexão 

sobre os elementos sociodiscursivos e composicionais produziram textos maiores e com a 

presença de componentes textuais típicos em suas produções. Ou seja, a teorização de 

elementos linguísticos e textuais, ou consciência metatextual, em sala de aula, incidiram em 

textos mais próximos do gênero solicitado. 

Entretanto, alguns estudos têm evidenciado que muitos alunos têm dificuldades de 
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desenvolver esse controle do processamento da informação escrita. Dentro dessa perspectiva, 

Perez (2008) realizou pesquisa visando a verificar o estabelecimento da relação entre a 

atividade metalinguística e seu uso em situações de produção de texto argumentativo, 

analisando a atividade de planificação do texto e sua produção escrita. 

A amostra teve como sujeitos 12 alunos universitários pertencentes à Universidade 

Simón Bolivar, com média de 19,3 anos, matriculados na disciplina Língua e Licenciatura II, 

dos cursos de Engenharia e de Licenciatura em Biologia e Química. Esses alunos foram 

divididos em quatro grupos, com a finalidade de elaborar um esquema para posterior 

produção de um texto argumentativo. As discussões foram gravadas com o intuito de observar 

se, no momento da elaboração do esquema, havia discussões dos aspectos metalinguísticos 

necessários à produção desse tipo de texto. O esquema produzido deveria conter as teses, os 

argumentos e os possíveis contra-argumentos que guiariam a posterior produção textual. 

Para análise dos dados, foram estabelecidos os critérios enunciados com ou sem 

função metalinguística e enunciados com ou sem justificativa da função metalinguística. Estas 

justificativas deveriam ter sido feitas durante o momento de discussão da planificação, antes 

da produção do texto. A análise dos dados indicou que, durante as discussões, surgiram 96 

intervenções. Entretanto, apenas 32% destas estavam voltadas para enunciados com função 

metalinguística. 

Os dados evidenciaram também que 65% dos alunos produziram textos que atendiam 

às características do texto da ordem do argumentar, contendo teses, argumentos, contra-

argumentos e conclusão. Entretanto, apenas 25% dos alunos apresentaram justificativas para 

essa utilização, no momento da discussão. Segundo a pesquisadora, isso indica que os alunos 

escrevem, dizem que vão escrever, fazem reformulações, mas não justificam, através de 

verbalização explícita, o porquê do uso dos aspectos linguísticos e discursivos. As 

justificativas, quando aparecem, estão relacionadas ao tema discutido, aos argumentos e 

contra-argumentos, e não à forma de organizá-los, visando à produção de efeitos de sentidos 

dos textos elaborados. 

O estudo também observou que os alunos encontram muitas dificuldades em controlar 

a aplicação das regras que regem a organização do contexto formal e demonstram que não se 

acham plenamente conscientes quanto a esses conhecimentos. Outro aspecto observado na 

análise comparativa entre as discussões e os textos produzidos é que os estudantes detectam 

as inadequações e incoerências contidas nos textos, mas não dispõem de recursos que lhes 

permitam tomar decisões de forma consciente. 



95 

Na conclusão do estudo, a pesquisadora verificou que boa parte das atividades 

metalinguísticas e metatextuais se desenvolveu dentro de um nível que só permitiu aos alunos 

da amostra proceder de forma intuitiva, baseados no conhecimento experimental, já que esses 

conhecimentos não estão plenamente conscientes, porque não podem ser verbalizáveis. 

Segundo a pesquisadora, só os conhecimentos metalinguísticos e metatextuais que sejam 

objetos de estudo, desenvolvidos através de sequências didáticas planejadas para esse fim, 

possibilitarão que os alunos regulem, de forma consciente e intencional, a atividade 

metalinguística e metatextual. 

Os resultados apresentados pelo estudo também apontam para as seguintes reflexões 

não há indicativo de que havia um gênero discursivo definido para o esquema construído 

pelos alunos. A definição do gênero auxilia o produtor a refletir, de forma deliberada, sobre a 

estrutura do mesmo. Os alunos apenas sabiam que era um esquema de texto da ordem do 

argumentar. Além disso, o número de alunos capazes de justificar suas escolhas (25%) indica 

que boa parte desses alunos não possuía conhecimentos estáveis e explícitos sobre a 

construção de esquema de texto dessa ordem. Outro aspecto constatado é que, das 

intervenções feitas na hora de produção, apenas 32% estavam voltadas para consciência 

metalinguística. Portanto, será que se os alunos tivessem a habilidade metalinguística, e, mais 

especificamente, a consciência metatextual mais desenvolvida, no nível explícito e 

verbalizado, o número de produção que atendesse à tipologia solicitada não seria bem maior? 

A quais situações de convívio com esse tipo de texto os alunos tinham sido submetidos, ou 

seja, qual era sua experiência com os textos da ordem do argumentar? Essas são questões 

relevantes para serem levadas em consideração numa intervenção com esse foco. 

Os resultados apontados por essas pesquisas são indícios de que a produção escrita, 

voltada para textos de qualquer ordem, pode pressupor uma tomada de consciência, tanto dos 

seus usos quanto de suas estruturas, através de um percurso metalinguístico, e que a ausência 

dessa consciência pode resultar em produções menos elaboradas. A pesquisa realizada por 

Rego (2005), exposta aqui, indica que, orientando-se as crianças para uma tomada de 

consciência explícita e verbalizada dos elementos linguísticos e textuais, elas se tornariam 

capazes de aplicá-las em suas produções, tornando-as bem mais elaboradas.  

Nesse sentido, Spinillo (2009, p. 97) reforça que “as atividades metatextuais voltadas 

para as relações inerentes representam um nível de abstração que é alcançado por meio de 

situações de ensino”. Gombert (2003) também reforça essa ideia quando reitera que a 

habilidade metalinguística é decorrente das aprendizagens explícitas próprias do contexto 
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escolar. 

 Diante desses estudos, uma das funções da escolarização, portanto, seria tornar a 

língua, enquanto objeto utilizado para a comunicação e para referir-se às coisas de um modo 

geral, em um objeto de conhecimento explícito e verbalizado, através de atividades 

metalinguísticas e metatextuais, de forma deliberada e consciente. O desenvolvimento dessa 

consciência estaria relacionado à mudança cognitiva oriunda do controle do aprendiz no 

processamento da informação, que vai se acentuando com o seu processo de maturação. 

Portanto, se compreendemos a linguagem como uma atividade de interação social pela 

qual os interlocutores atuam por diferentes gêneros discursivos, o educando precisaria 

desenvolver a consciência metalinguística e metatextual, aprendendo, assim, a elaborar, 

reelaborar e explicitar as representações sobre a escrita que o ajudem a construir e reconstruir 

estratégias discursivas que atendam às mais diversas situações de interlocução.  

Embora se compreenda que a dificuldade de explicar determinados conhecimentos 

nem sempre signifique uma dificuldade em manipulá-los, Karmiloff-Smith (1993) salienta 

que a explicitação verbal de um conhecimento pode indicar uma fase mais elaborada na 

aquisição desse conhecimento, pois permite, não só agir em função desse conhecimento, mas 

também tornar verbalmente explícito aquilo que está implícito nas representações 

procedimentais. Explicações e definições envolvem aspectos cognitivos e linguísticos e, 

quando apropriados ao fenômeno que está sendo observado, – consciência metatextual acerca 

das dimensões do gênero notícia – levam a pressupor algum conhecimento sobre esse 

fenômeno por parte daquele que o explica ou define. 

Como já se observou, os estudos de Ferreira e Spinillo (2003), Dolz e Schneuwly e, 

(2004b), e Leal e Morais (2004), expostos anteriormente, já revelaram a existência da relação 

entre a teorização de elementos linguísticos e a manipulação de tais elementos no momento da 

produção do gênero e que essa relação entre saber fazer e saber dizer está atrelada a situações 

de ensino voltadas para esse fim.  

Vale salientar que as investigações supracitadas apontaram para essa relação em 

alguns aspectos específicos, como na produção de histórias orais, na construção do suspeito 

em relação à narrativa de enigma e alguns componentes do texto argumentativo. Este estudo 

pretende ir mais além, à medida que se propõe a) a ampliar o leque dos aspectos analisados, 

ou seja, as características constituintes das dimensões sociodiscursivas, temáticas e 

composicionais do gênero notícia e b) a investigar até que ponto a explicitação consciente 

verbal dessas características favorece a produção de tal gênero de forma mais bem elaborada.  
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6. OS OBJETIVOS DA PESQUISA E OS PRINCÍPIOS 
METODOLÓGICOS 

 

Como já se discutiu aqui, Karmiloff-Smith defende o postulado de que a criança, 

quando está no nível explícito verbal, consegue verbalizar suas representações internas e 

teorizar sobre os procedimentos executados. Partindo desse pressuposto, neste capítulo, serão 

expostos os objetivos da pesquisa, bem como os procedimentos metodológicos, as tarefas que 

serão desenvolvidas e os procedimentos da coleta de dados. 

 

6.1 Objetivos da pesquisa 
 

Essa investigação teve como objetivo principal analisar as relações entre a 

verbalização das dimensões sociodiscursivas, e composicionais                        

do gênero discursivo notícia, por crianças do 5º ano do Ensino Fundamental de 09 Anos, e a 

mobilização desses conhecimentos no processo de construção de textos escritos. Este objetivo 

teve como desdobramentos os seguintes objetivos específicos 

• Analisar os textos produzidos pelos alunos para investigar se os 

mesmos podem ser caracterizados como exemplares do gênero notícia, 

considerando as dimensões do gênero; 

• Analisar quais dimensões do gênero notícia estão presentes nas 

produções dos alunos;  

• Investigar quais dimensões do gênero notícia os alunos conhecem e 

verbalizam; 

• Investigar se as crianças que estão no nível consciente verbal produzem 

de forma mais bem elaborada o gênero notícia. 

  

6.2  Seleção e perfil dos sujeitos 
 
Para a investigação em foco foram analisados dados coletados junto a 20 alunos do 5º 

ano do Ensino Fundamental de nove Anos, da Rede Estadual do Estado de Pernambuco, na 

faixa etária entre nove e dez anos, oriundos de duas turmas. A seleção das turmas teve como 
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critério básico uma prática pedagógica norteada pelo ensino dos gêneros discursivos. Para se 

chegar a esses docentes, foi solicitada em encontro de Educadores de Apoio da Rede Estadual 

de Ensino, da Região Metropolitana, a indicação de professores do 5º ano que 

desenvolvessem uma prática de ensino de Língua Portuguesa baseada na exploração dos 

gêneros textuais. Na ocasião, foram indicadas duas docentes que lecionavam numa escola de 

periferia da Região Metropolitana do Recife, e desenvolviam uma prática pedagógica focada 

nos gêneros enquanto objeto de ensino. 

Vale salientar que na visita à escola foi verificado que as crianças das duas turmas 

indicadas tinham cadernos específicos para produção de textos onde se observava a escrita de 

cartas, classificados, anúncios, propagandas, notícias, história em quadrinhos e que as duas 

professoras planejavam juntas as atividades de sala de aula. As duas turmas eram compostas 

por 40 alunos. De acordo com a escrita dos gêneros presentes no caderno de produção, em 

torno de 90% das crianças das duas turmas tinham consolidado a apropriação do sistema da 

escrita. Os critérios para a seleção dos estudantes foram  

 

1. Os sujeitos analisados precisavam ter-se apropriado do sistema alfabético da 

escrita. Limitações no processo de alfabetização, certamente, interferem no 

desempenho das atividades da escrita e da leitura. Portanto, essas limitações, 

consequentemente, poderiam interferir na qualidade da interpretação dos textos 

lidos e nas produções escritas necessárias à investigação;  

 

2. Os sujeitos eram alunos do 5º ano de Ensino Fundamental. O tempo de 

escolaridade proporciona aos sujeitos um maior contato com os textos, com a 

cultura da escrita. Espera-se, portanto, que, no 5º ano, as crianças já tenham uma 

maior familiaridade com a diversidade textual, o que possibilita a apropriação das 

dimensões de alguns gêneros discursivos e uma autonomia para ler e produzir seus 

próprios textos.  

 

Durante o primeiro mês de desenvolvimento da pesquisa, logo após a seleção dos 

sujeitos – dada a evasão das duas turmas, provocada pela desapropriação de casas para a 

construção de um canal na avenida principal da comunidade –, houve a necessidade de juntar 

os dois 5ºs anos, em apenas uma turma. Como os planejamentos eram os mesmos e não houve 

evasão dos alunos da pesquisa, a junção dos vinte alunos em uma turma só não interferiu para 



99 

o desenvolvimento das tarefas dos sujeitos selecionados, uma vez que não refletiu no número 

de sujeitos participantes do estudo nem nas práticas docentes.   

         Diante do exposto, ficaram, portanto, participando na pesquisa os alunos de apenas uma 

professora. No final das tarefas, diante dos resultados encontrados, fez-se necessária a 

realização de uma entrevista com a professora, focada, sobretudo, no trato dado à produção de 

texto em sua sala de aula, e, mais especificamente, no trabalho feito na escola com o gênero 

notícia. A realização dessa entrevista auxiliou na interpretação dos resultados encontrados. Os 

dados coletados nessa entrevista indicaram que a professora tinha completado 50 anos de 

idade, 25 de docência, era graduada em Pedagogia e cursava Pós- Graduação em Mídias na 

Educação. 

Quanto à sua prática pedagógica, a entrevista indicou que a professora desenvolvia um 

trabalho centrado na leitura e produção de gêneros discursivos diversos, promovia o estímulo 

à atividade de leitura e produção. 

Segundo a professora, ela investia nas atividades de revisão e reescrita dos textos 

produzidos pelas crianças, com foco nas dimensões composicionais e sociodiscursivas dos 

gêneros e em aspectos ortográficos. Também foi possível verificar, através da entrevista, que 

o gênero notícia já tinha sido foco de estudo em sala de aula, assim como outros gêneros da 

esfera jornalística, como os classificados e anúncios, e que a leitura de jornal era uma 

atividade constante na sala de aula. 

 Ainda em relação ao contacto com o gênero notícia, e escola informou que os sujeitos 

da pesquisa tinham tido experiência com o texto no 4° ano, quando a professora da turma 

criou um projeto de leitura e produção baseado na exploração de vários gêneros discursivos. 

Como a realização do projeto coincidiu com o acidente do Boeing da Air France, a leitura e 

produção de notícias sobre o acidente foram foco de estudo sistematizado dentro do referido 

projeto, com sequências didáticas construídas, especificamente, para a exploração do gênero.   

De acordo com a professora, dos vinte sujeitos da pesquisa, dezessete eram alunos da escola 

desde o 1º ano e, desde o início de sua escolarização, tinham sido submetidos à prática de 

leitura e produção de textos de forma sistemática, por todos os professores dos anos 

anteriores.    
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6.3 Procedimentos de coleta de dados 
 

Para o desenvolvimento da pesquisa, na primeira etapa, foi realizada uma visita à 

escola para conhecimento do perfil da comunidade escolar, da escola, bem como dos alunos e 

da professora da turma para que se estabelecessem relações socioafetivas cooperativas entre 

direção escolar, professora, alunos e pesquisadora.   

Após o contato com os alunos, professora e equipe gestora, foram aplicadas aos alunos 

tarefas de reflexão sobre os gêneros e uma tarefa de produção escrita. As tarefas de reflexão 

sobre o gênero eram constituídas por perguntas semi-estruturadas, considerando os aspectos 

sociodiscursivos, temáticos, composicionais do gênero selecionado. Na tarefa de produção 

textual foi solicitada a escrita do referido gênero.  

As tarefas foram divididas em três fases. Na primeira fase, foram realizadas quatro 

tarefas de explicitação sobre o gênero notícia. Na segunda fase, definiram-se as condições de 

produção, que serão expostas de forma mais detalhada no capítulo 7, para que as crianças 

escrevessem uma notícia. Por fim, na terceira fase, foi realizada uma atividade de 

explicitação, centrada na análise dos textos produzidos. 

Após a coleta dos dados, procedeu-se à análise dos resultados encontrados nas 

produções escritas das crianças e nas respostas dadas nas tarefas de explicitação.    Vale 

salientar que as perguntas estruturadas nas tarefas de explicitação foram realizadas tendo 

como fundamentação o procedimento de entrevista clínica. Alguns fundamentos desse 

procedimento serão expostos no próximo tópico.                                                                                                 

.  

6.4 O método clínico algumas reflexões 
  

O método clínico foi utilizado, pela primeira vez, em 1896, por L. Wintner, psicólogo 

americano, aluno de Wilhelm Wundt. Entretanto, o contexto no qual o método foi utilizado 

servia para prevenir e tratar anomalias mentais de indivíduos, entre eles, crianças com 

dificuldades de aprendizagem (cf. Delval, 2002, p.54).   No caso da pesquisa em psicologia 

cognitiva, com foco no estudo do pensamento da criança, foi Piaget quem introduziu o 

método, dando-lhe significado, fazendo-o diferenciar-se e só guardar uma semelhança 

distante com suas origens, no que diz respeito ao procedimento de entrevistas.  

 Conforme explicita Delval (2002), essa reedição do método clínico nasceu das 

inquietações de Piaget, que, formado em Biologia, tinha curiosidade sobre os problemas 

epistemológicos e intrigava-se com o fato de não encontrar trabalhos sobre a aquisição das 
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noções científicas pelas crianças. Partindo dessas inquietações, o pesquisador dedicou um 

tempo de seus estudos à pesquisa da gênese do pensamento científico na criança. 

  Vale salientar, também, que Piaget conheceu e adquiriu experiência com o trabalho 

clínico e os métodos diagnósticos, realizando trabalhos juntamente com Eugen Bleurer, 

psicólogo clínico, e posteriormente com o Dr. Teodore Simon, quando foi convidado para 

padronizar testes de raciocínio criados por Burt para crianças em Paris (cf. Delval, 2002).  

Entretanto, ao realizar esses testes, Piaget acreditou ser mais interessante tentar 

descobrir as razões do fracasso ou êxito, já que os testes aplicados se baseavam apenas no 

número desses resultados. Nessa perspectiva, Piaget fundamenta o seu método, investindo na 

ideia de que seria importante descobrir o que estava implicado nas respostas pré-fixadas como 

corretas ou aparentemente falsas.  O pesquisador, então, fixou sua atenção na análise das 

justificativas que as crianças davam para responder a suas indagações, iniciando, assim, o 

método clínico, que passou por várias etapas até chegar à sua forma final. 

 O método clínico, dentro dessa nova perspectiva, foi usado por Piaget desde 1926 e 

representa uma das mais importantes contribuições para a investigação na área da psicologia 

do desenvolvimento. A sua relevância concretiza-se através do pressuposto piagetiano de que 

os sujeitos têm uma estrutura de pensamento coerente, constroem representações da realidade 

à sua volta e revelam isso em respostas dadas nas entrevistas ou em suas ações. Portanto, 

Piaget parte do princípio de que a criança que responde é a criança que pensa e, para o 

pesquisador, essa criança, muito antes do que se pensa, concebe a sua percepção do mundo, 

cria suas teorias e formula suas hipóteses e respostas.   

Partindo dessa compreensão, a essência do método consiste em conversas sistemáticas 

com as crianças, com o objetivo de compreender a sequência de seus pensamentos, 

preocupando-se em responder a indagações. Diante dessa visão, o método se constitui, então, 

num dialogo com crianças, em que se considera o que elas vão dizendo ou fazendo ao 

desempenhar uma tarefa ou explicar fenômenos e conceitos universais, tais como conceitos 

sobre física, natureza, realismo e consciência de seriação, classificação e fenômenos 

linguísticos, dentre outros. 

  Basicamente, o método clínico representa um procedimento de coleta e análise de 

dados para se estudar o raciocínio das crianças e se realiza mediante entrevistas ou situações 

muito abertas, cujo objetivo maior é acompanhar o pensamento do sujeito durante uma 

determinada situação, realizando sempre novas perguntas que esclarecerão respostas 

anteriores.  De uma forma geral, o método consiste em alguns questionamentos básicos que 

variam e vão se aprofundando, de acordo com as respostas dos sujeitos, considerando os 
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objetivos e interesses da pesquisa (cf. Delval, 2002, p. 11-12). 

Durante a aplicação do método clínico, a criança pode cumprir uma tarefa ou explicar 

fenômenos e o pesquisador intervém, sistematicamente, em função do que o aprendiz vai 

fazendo e dizendo. Portanto, o método clínico é um procedimento que investiga como os 

alunos pensam, percebem, agem e sentem, de forma que “a essência do método não está na 

conversa, mas no tipo de tarefa proposta pelo pesquisador e na interação com o sujeito”. 

(DERVAL, 2002, p. 67). 

O método clínico, portanto, possibilita a observação, na prática, através da conversa 

livre (como as crianças pensam ou agem) sobre um tema dirigido pelo investigador, que 

acompanha as respostas dadas, pedindo que justifiquem, expliquem, façam contra-

argumentações. Partindo desse princípio, quando as crianças dão uma resposta, o investigador 

faz outra pergunta, colocando variações do problema, criando novas situações desafiadoras e 

motivadoras. 

 Isso implica dizer que o pesquisador estrutura as suas perguntas, baseando-se na sua 

experiência e no aporte teórico que lhe dá sustentação, e procura esclarecer o que está 

implícito nas respostas dadas pela criança. Isso possibilita ao investigador uma melhor 

compreensão de sua estrutura cognitiva. Ou seja, cada resposta dada pelo sujeito delimita, 

parcialmente, o próximo passo para o investigador. Esse procedimento, portanto, vai exigir 

uma atitude flexível e aberta do pesquisador e uma interação adequada com a criança. Essa 

interação precisa ser estabelecida anteriormente para que criança e investigador sintam-se 

mais à vontade um com o outro. 

Como o método consiste na realização de entrevista para análise do pensamento 

infantil, outro aspecto determinante para o êxito da sua aplicação são os tipos de perguntas 

elaboradas pelo investigador. Logo, na estruturação dessas perguntas, segundo Castorina 

(1984), o investigador precisa se guiar por três tipos básicos de indagação ao sujeito 

perguntas de exploração – objetivam fazer transparecer a noção cuja existência e 

estruturação se quer comprovar; perguntas de justificação – objetivam verificar as razões do 

estado atual do objeto e/ou situações nas explicações oriundas de sua produção, bem como a 

legitimação do seu ponto de vista, e perguntas de contra argumentação – objetivam 

verificar se as aquisições das crianças são estáveis ou não, ou seja, qual o grau de equilíbrio 

ante os problemas levantados. Buscar-se-á, então, compreender sua atividade lógica profunda. 

 Diante das respostas a estes tipos de perguntas, todo o processo reflexivo é avaliado 

de uma forma subjetiva, o que possibilita uma riqueza de informações contidas nas respostas 

das crianças. A sua segurança ou não, ao responder às perguntas, faz do método clínico um 
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instrumento confiável para avaliar estágios e processos cognitivos, sobre a natureza de 

diversos fenômenos – dentre eles, o linguístico. 

Nesse sentido, a escolha do método clínico como procedimento metodológico, para 

esse estudo, se deu porque esta investigação se propõe a analisar a capacidade das crianças de 

explicitar as características linguístico-discursivas do gênero notícia e a mobilização dessas 

características na produção do mesmo, ou seja, se os textos produzidos caracterizavam-se 

como notícias quanto aos critérios explicitados pelos aprendizes.  

Como já foi explicitado anteriormente, nessa pesquisa, foram planejadas cinco tarefas 

de explicitação. Todas foram conduzidas por meio do método clínico piagetiano. Para cada 

uma foi elaborado um roteiro de perguntas que serviram de referência, mas que foram 

complementadas por outras, as quais possibilitaram apreender os conhecimentos das crianças. 

No próximo tópico, serão apresentadas as tarefas. 

 

6.5 As tarefas usadas na coleta de dados 
 

As tarefas aplicadas para verificar a capacidade de explicitação verbal das dimensões 

do gênero notícia e a sua mobilização na atividade de produção escrita de um exemplar desse 

gênero foram criadas especificamente para esse estudo.  As referidas tarefas estavam 

estruturadas através de leituras e perguntas sobre as dimensões sociodiscursivas e 

composicionais do gênero. As tarefas foram divididas em três fases  

 

1 - Aplicação de tarefas para que os sujeitos explicitassem verbalmente as 

características do gênero. Nessa fase, foram realizadas as seguintes atividades (1) 

perguntas gerais/conceituais sobre o gênero; (2) comparação de textos de gêneros 

diferentes; (3) comparação de textos do mesmo gênero; (4) simulação de situação de 

escrita do gênero; 

2 - Aplicação de tarefa de produção escrita; 

3 - Aplicação de tarefa de análise do gênero produzido pelos alunos.  

Vale salientar que as tarefas de explicitação foram aplicadas fora da sala de aula e que a 

aplicação era individual. Somente após todos os sujeitos responderem uma determinada tarefa 

era iniciada a aplicação da tarefa seguinte. O tempo de duração da aplicação de cada tarefa 

variava de acordo com a especificidade e extensão da mesma. As tarefas 1 e 4, por exemplo, 

foram mais rápidas, uma vez que a aplicação a todas as crianças durou em média três dias, em 
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um turno por dia. Já a tarefa 3, por ser mais extensa e exigir a leitura de duas notícias, durou 

em torno de três semanas para a conclusão do bloco das vinte crianças. 

A tarefa de produção foi aplicada na sala de aula, após a Tarefa 4 da explicitação, com 

todas as crianças conjuntamente. A sequência completa da atividade durou oito dias, 

englobando discussão com o grupo sobre o fato mais relevante que aconteceu na comunidade; 

entrevista com as pessoas envolvidas no fato e a escrita da notícia.  

A tarefa de análise do próprio texto, última tarefa de explicitação, foi aplicada uma 

semana após a escrita do texto, uma vez que foi necessário analisar cada texto produzido pelas 

crianças para elaboração do roteiro de perguntas. 

As perguntas elaboradas para a realização das tarefas foram norteadas pela 

fundamentação teórica, já apresentada neste estudo, relativa às características do gênero 

abordado, sem perder de vista a sua relativa estabilidade (cf. Bakhtin, 2003). De acordo com 

essa fundamentação, foram elencadas as seguintes dimensões e suas respectivas 

características relativas ao gênero notícia 

 

Quadro 1 - Dimensões e Características gerais do gênero notícia 
 
 

Dimensões Características /Notícia 
Aspectos sociodiscursivos gerais 

 
 

Lugar de produção redação do 
jornal. 

Momento de produção logo após o 
fato ter acontecido. 

Finalidade social da escrita Informar 
ao leitor sobre os acontecimentos. 

Autor jornalista/produtor que nem 
sempre decide sobre o que vai escrever. 

Interlocutor prováveis leitores 
interessados em saber do fato noticiado. 

Portadores/suportes jornais, revistas, 
tablóides, murais de escola, jornais 
escolares, etc. 

Conteúdo Temático Discurso referencial, noticiando 
acontecimentos reais e atuais (relato de fatos 
recentes ou já acontecido, mas apresentam 
elementos novos);
Conteúdos factuais (fato que está sendo 
relatado, exposto).
Temáticas de interesse público (relato de 
fatos que merecem ser noticiados) 

Forma composicional Predomínio de sequência tipológica 
narrativa, acrescida de sequências descritivas 
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e expositivas.
 
 
Apresenta, geralmente, os seguintes 
componentes  

 
Título/ manchete; 
Subtítulo; 
Indicação do fato acontecido; 

 
Indicação das pessoas envolvidas no fato 
relatado; 

 
Indicação do espaço onde o fato aconteceu; 

 
Indicação do tempo em que o fato 
aconteceu; 

 
Indicação das causas relativas ao fato; 

 
Indicação de consequências relativas ao fato; 

 
Fotos; 

 
Legenda; 

 
Inserção de depoimentos (vozes das pessoas 
envolvidas no fato ou testemunhas); 

 
Inserção de comentários sobre os fatos. 

Componentes Estilísticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tempo verbal da manchete usado no 
presente e presente contínuo, para causar 
impacto e aproximar o leitor do fato 
noticiado; 
Uso do tempo verbal no passado para relatar 
o fato noticiado.
Expressões linguísticas que marcam a 
impessoalidade, uso da voz passiva, sujeito 
indeterminado e terceira pessoa do discurso, 
marcando a linguagem denotativa. 

Uso da linguagem centrada no referente, isto 
é, no objetivo ou situação de que trata a 
informação. Preocupação em informar os 
dados da realidade, transmitir informações. 
Uso de uma linguagem que busca o 
estreitamento entre a palavra e o objeto. 
Linguagem objetiva, explícita, denotativa. 
Vocabulário e gramática relativamente 
coloquiais (nos limites da instância pública).

 
Presença de um narrador que relata o fato e 
integra as outras vozes presentes no texto 
(jornalista).
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                                                                                                         Fonte: Elaborado pela autora 

Considerando o nível de escolaridade das crianças, o grau de abstração e a dificuldade 

para elaborar perguntas que dessem conta da explicitação dos conhecimentos relativos à 

dimensão estilística, optou-se por investigar as dimensões sociodiscursivas, temáticas e 

composicionais do gênero. Para cada dimensão foram elaboradas questões em diferentes 

tarefas para assegurar a avaliação da capacidade, ou não, das crianças em explicitarem as 

características enfocadas. Durante a entrevista, outras perguntas foram feitas para aprofundar 

e esclarecer as respostas das crianças. Desse modo, consideramos que a explicitação acerca de 

uma dada característica poderia surgir em qualquer uma das tarefas aplicadas.  

  

    Determinadas características elencadas foram consideradas de difícil explicitação, 

tomando-se como referência os resultados encontrados no Projeto Piloto, tais como as 

pertencentes à dimensão linguístico-estilística. Considerando essas constatações, foram 

selecionadas algumas características das dimensões sociodiscursivas, temáticas e 

composicionais para a composição das tarefas propostas, que foram aplicadas na ordem 

exposta a seguir. 

 

6.5.1 Tarefa de perguntas gerais/ conceituais sobre o gênero notícia 
 
 

Objetivo investigar se as crianças tinham noção de como o gênero notícia se constitui, qual 

era sua experiência com ele, se tinham alguma ideia de quando e por que são utilizados. As 

perguntas elaboradas visavam à explicitação verbal desses conhecimentos. Foi uma primeira 

fase da investigação, na qual se pode ter informações com base em uma verbalização dos 

conceitos e princípios que regem a composição desse gênero. 

Procedimentos conversa informal, orientada pelo roteiro de perguntas previamente 

elaboradas pela pesquisadora, que contemplavam dimensões do gênero notícia e suas 

respectivas características. Todas as tarefas realizadas foram filmadas para posterior 

transcrição.   

 

Inserção de depoimentos (vozes das pessoas 
envolvidas no fato ou testemunhas). 
Frases curtas, com predominância da 
estrutura sujeito-verbo-predicado. 
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Quadro 2 - Tarefa de perguntas gerais/ conceituais sobre o gênero notícia 
 
 

Perguntas Dimensão do 
gênero 

Características 
enfocadas 

 

1 - a) Como as notícias são escritas? 
     b) O que aparece em uma notícia? 
     c) As notícias tratam de que tipos de assunto? 

 

Geral.                      - 

2- O que é uma notícia? Geral  

3- Os fatos que as noticias contam poderiam ser 
criados, inventados? 

Conteúdo temático. Discurso 
referencial 
noticiando 
veracidade 
acontecimentos 
reais. 

4- a) As notícias contam fatos que aconteceram há 
muito tempo? 

b) Uma notícia não pode falar de fatos que 
aconteceram há muito tempo? 

Conteúdo temático Temática atual (relato de 
fatos recentes ou já 
acontecidos, mas que 
apresentam elementos 
novos). 

5 - Quais os assuntos de que as noticiais precisam 
tratar para chamar a atenção dos leitores? 
- Você acha que um jornalista escreveria uma notícia 
para contar que um político morreu? 
- Ele escreveria para contar que a vizinha dele teve 
bebê? Por quê?        

Conteúdo temático. Temáticas de interesse 
público (relato de fatos 
relevantes e que merecem 
ser noticiados). 

 

6 - Para que se escrevem notícias? Aspectos 
sociodiscursivos. 

Objetivo 
social da notícia 
informar o leitor 
sobre o fato 
narrado. 

7 - Quando queremos ler uma notícia, onde a 
procuramos? 

Aspectos 
sociodiscursivos. 

Suportes/portador
es jornais, revistas, 
tablóides, etc. 

8 – Como podemos saber o dia em que uma notícia 
foi escrita?  

Aspectos 
composicionais 

Indicação do momento do 
fato. 

9- Você sabe o que é necessário um texto ter para ser 
considerado uma notícia? 

 
10 - A manchete é importante para a notícia? Por 
quê?  

- Uma notícia pode não ter manchete? 

Aspectos 
composicionais. 

Aspectos 
elencados pela criança 
tais como Indicação de 
um título/manchete, 
subtítulo, fotos, legenda, 
texto, etc. 
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                                                                                                    Fonte Elaborado pela autora 
 
 

6.5.2 Tarefa de comparação de textos de gêneros diferentes (notícia x conto) 
 

Objetivo Investigar se os sujeitos percebiam e verbalizavam as diferenças e possíveis 

semelhanças entre o gênero notícia (da ordem do relatar) e o gênero conto (da ordem do 

narrar), visando, sobretudo, a verificar o seu conhecimento sobre o gênero notícia, através 

dessa análise comparativa.  

Procedimentos Conversa informal, orientada pelo roteiro de perguntas previamente 

elaboradas pela pesquisadora. Para a realização dessa tarefa, o aluno recebeu dois textos de 

gêneros diferentes uma notícia e um conto (Anexo A). Foi solicitado que os alunos 

realizassem uma leitura prévia dos textos, momentos antes da entrevista.  

Quadro 3 - Tarefa de comparação de textos de gêneros diferentes (notícia x conto) 
 

Perguntas Dimensão do 
gênero 

Característica(s) 

11 - Quando você lê uma notícia, o que aparece, 
geralmente, em primeiro lugar? 
 
 - E depois? 
- E depois? 
(A ordem dos componentes não é rígida) 

 

Aspectos 
composicionais 

Indicação do fato 
acontecido; 
 
Indicação da pessoa com 
quem o fato aconteceu; 

 
Indicação do espaço onde 
o fato aconteceu; 

 
Indicação do tempo em 
que o fato aconteceu; 

 
Indicação das causas por 
que o fato aconteceu; 

 
Indicação de vozes das 
pessoas envolvidas no 
fato; 

 
Indicação de vozes de 
outras pessoas que 
opinam sobre o fato. 

12- Você já observou se todas as notícias são 
construídas dessa forma? 

 

Aspectos 
composicionais. 

Variações de estrutura do 
gênero. 
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1- a) Você conhece esses dois textos? O texto 1 é um 
poema, uma carta uma fábula? 
b) E o texto 2? 
c) Os dois textos têm semelhanças? Quais? 
d) E diferenças? Quais? 

Geral.             - 

2 – a) Os dois textos relatam fatos verdadeiros?
b) Esses dois textos precisam relatar fatos 
verdadeiros? 

Conteúdo temático. Discurso referencial, 
noticiando veracidade 
acontecimentos 
reais/Discurso poético 
ficcional. 

4) O texto 1 poderia relatar um fato acontecido em 
1956? Por quê? 

Conteúdo temático. Temáticas atuais (relato 
de fatos recentes ou já 
acontecidos, mas que 
apresentam elementos 
novos); 

Temáticas atemporais. 

 5-Você gostou de ler os textos? Por quê?
 
 

Conteúdo temático Temáticas de interesse 
público (relato de fatos 
relevantes e que merecem 
ser noticiados); 
Temáticas gerais  
(narração de histórias que 
emocionam, sensibilizam, 
comovem). 
 
 

6- a) Acha que outras pessoas se interessariam em ler 
o texto 2? Por quê? 
 
 b) E o texto 1, as pessoas se interessariam em lê-lo? 
Por quê? 

Aspectos 
sociodiscursivos 

Interlocutor prováveis 
leitores interessados em 
saber do fato noticiado; 

Prováveis leitores de 
textos poéticos/ficcionais. 

 

7- a) O texto 1 foi escrito para quê? 
 

 b) E o texto 2? 

Aspectos 
sociodiscursivos 

Finalidade social da 
escrita (informar o leitor 
sobre o fato acontecido); 

Sensibilizar, emocionar, 
comover, apreciar o 
estético. 

8- a) Onde está escrito o texto1?  
 b) E o texto 2? 
 c) Eles poderiam ser escritos em lugares diferentes? 
Por quê? 
d) Nós poderíamos colocar a notícia no livro e o 

conto no jornal? 

Aspectos 
sociodiscursivos 

Suportes/portadores 
jornais, revistas, 
tablóides, etc.; 

Livros, jornais, revistas; 
folhas de papel, internet, 
etc. 



110 

9- a) Quando aconteceu o fato 1? 
 b) Quando aconteceu o fato 2? 
 c) Onde você encontrou essas informações? 

Aspectos 
composicionais. 

Indicação do tempo em 
que o fato aconteceu; 

Indicação do tempo da 
narrativa. 

                                                                                                      Fonte: Elaborado pela autora 
 

6.5.3 Tarefa de comparação de notícias 
 

Objetivo Analisar os conhecimentos dos sujeitos, através de uma análise comparativa entre 

dois textos do mesmo gênero, utilizando perguntas focadas nas características do gênero, para 

verificar os conhecimentos verbalizados pelos sujeitos quanto a essas características, partindo 

da leitura e análise de duas notícias de jornal. 

Procedimentos A realização dessa tarefa ocorreu através de uma conversa informal com o 

aluno, orientada por um roteiro de perguntas previamente elaboradas pela pesquisadora. A 

criança recebeu duas notícias (Anexo A) e foi incentivada a ler tais textos, sendo, em seguida, 

feita a entrevista.  

Quadro 4 - Tarefa de comparação de notícias 
 

Perguntas Dimensão do gênero Característica(s) 

1-a) Existem semelhanças entre esses dois 
textos? Quais são? 
 b) Existem diferenças? Quais são? 
 c) Há um nome para a gente chamar esses 
dois textos? Poderíamos dizer que são contos? 
Poderíamos dizer que são propagandas? Como 
poderíamos chamá-los? 

 
 
 

Geral. 
 
 
 

 
 
 
       _ 
 
 
 

2 -a) Isso que está contado no texto aconteceu? 
Como você sabe? 
b) O que os jornalistas fizeram para a gente 
acreditar neles? 

 
Conteúdo temático. 

Discurso 
referencial, noticiando 
veracidade 
acontecimentos reais.

3-a) Você acha que todas as pessoas se 
interessariam em saber o que está contado no 
texto 1?  Por quê? 

 
b) Você acha que as pessoas se interessariam 
em saber o que está contado no texto 2?  Por 
quê? 

Conteúdo temático. Temáticas de interesse 
público (relato de fatos 
relevantes e que 
merecem ser 
noticiados); 

4) Quem se interessaria em ler o texto 1 e o 
texto 2 ? 
 

Aspectos 
sociodiscursivos 

Interlocutor 
prováveis leitores 
interessados em saber 
do fato noticiado. 

5- Para que essas notícias foram escritas? Aspectos Objetivo social 
da notícia informar o 
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sociodiscursivos. leitor sobre o fato 
relatado. 

6 - a) As manchetes são importantes para essas 
notícias? Por quê? 
b) Quais são as manchetes da notícia 1 e da 
notícia 2? 

 

Aspectos 
composicionais. 

Indicação de um 
título/manchete, 
subtítulo, fotos e 
legenda. 

7 - a) Qual é a parte mais importante da notícia 
1? Por quê? 
b) Quais os fatos que foram relatados na 
noticia 1?  
c) E essa parte poderia não aparecer? 
d) Qual é a parte mais importante da notícia 2? 
e) Quais fatos foram contados no  
texto 2? 

Aspectos 
composicionais. 

Indicação do fato 
acontecido. 

8 - As notícias esclarecem com quem os fatos 
aconteceram? Onde encontramos essas 
informações nas notícias? 

Aspectos 
composicionais. 

Indicação da pessoa 
com quem o fato 
aconteceu. 

9 - Existe indicação, nas noticias, do local 
onde os fatos aconteceram? 

Aspectos 
composicionais. 

Indicação do lugar 
onde o fato aconteceu. 

10- As notícias indicam quando os fatos 
aconteceram? Onde estão essas informações 
nos textos? 

Aspectos 
composicionais. 

Indicação do tempo 
em que o fato 
aconteceu. 

11- Você percebe se as duas notícias explicam 
por que os fatos aconteceram? Onde estão nos 
textos essas explicações? 

Aspectos 
composicionais. 

Indicação das causas 
por que o fato 
aconteceu. 

12- a) Nas duas notícias, só os jornalistas 
relatam os fatos? Por quê? 
b) Você encontra a fala das pessoas 
envolvidas no fato nas duas notícias? Onde? 

Aspectos 
composicionais. 

Indicação de vozes de 
pessoas envolvidas no 
fato. 

13- Só as pessoas com quem os fatos 
aconteceram falam nessas notícias? Por quê? 

 

Aspectos 
composicionais 

Indicação de vozes de 
outras pessoas que 
opinam sobre o fato. 

                                                                                                 Fonte: Elaborado pela autora 
 

6.5.4 Tarefa de simulação de situação de escrita de notícia 
 

Objetivos Verificar se a criança, quando submetida a uma simulação de situação de escrita, 

verbalizava conhecimentos sobre as características do gênero notícia, através de perguntas 

centradas nas características do referido gênero.  

Procedimentos Conversa informal orientada pelo roteiro de perguntas previamente 

elaboradas pela pesquisadora, sendo inicialmente relatada uma situação imaginária, pela 

pesquisadora, a partir da qual os alunos planejaram um texto. As perguntas semi-estruturadas 
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para essa situação enfocavam dimensões do gênero notícia e estavam voltadas para essa 

situação imaginária. 

 

Quadro 5 - Tarefa de simulação de situação de escrita de notícia 
 
 
Perguntas Dimensão do Gênero Característica(s)

1- Imagine que você é um jornalista do 
Jornal do Commércio e precisa noticiar um 
fato. 
a) Qual a primeira coisa que você precisa 
fazer? 
b) O que você iria fazer para se informar 
sobre o fato? 
c) E depois que você sabe tudo sobre o fato, 
o que você vai fazer? 
d) Você sabe o que a sua notícia escrita vai 
precisar ter? 

 
 
 
 

Geral 
 
 
 
 

 
 
 

_ 
 

 

- Imagine agora dois títulos  
a) A preservação dos animais em extinção; 
b) Animais em extinção aparecerem mortos 
no zoológico. 

Qual desses títulos seria mais adequado para 
uma notícia? Por quê? 

Conteúdo temático. Conteúdos factuais (fato 
que está sendo relatado, 
exposto). 

2. Imagine dois fatos que aconteceram 
a) O cachorro de um amigo seu morreu 
atropelado; 
b) Um cachorro matou uma pessoa no meio 
da rua.  
Qual desses dois fatos você escolheria para 
escrever uma notícia de jornal? Por quê? 

 

Conteúdo temático.  
Temáticas de interesse 
público (relato de fatos 
relevantes e que merecem 
ser noticiados). 

3- Agora imagine que realmente houve um 
assassinato de animais em um zoológico e 
você vai escrever essa notícia. 
a) Que informações você precisaria saber 
para colocar na notícia? 
b) Como você escreveria esta notícia? 
c) Você, como jornalista, poderia escrever 
uma notícia sobre esse fato se ele não tivesse 
acontecido? Por quê? 

Conteúdo temático. Discurso referencial 
noticiando veracidade 
acontecimentos reais. 

 
 

4- Para que você iria escrever a notícia sobre 
a morte dos animais em extinção? 

Aspectos 
sociodiscursivos. 

Objetivo social da 
notícia informar o leitor 
sobre o fato relatado 

5- Agora você, como jornalista, vai escrever 
a sua notícia. a) O que ela precisa ter para ser 
uma notícia de verdade?

Aspectos 
composicionais. 

Indicação de um título/ 
manchete, subtítulo, foto, 
legenda, texto. 
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 b) A manchete é importante para a notícia? 
Por quê?A manchete seria importante para a 
sua notícia? Por quê?  
c) E qual seria a manchete/título da sua 
notícia? 

 

6- Nessa sua notícia, qual seria o fato que 
você estaria noticiando? 

Aspectos 
composicionais. 

Indicação do fato 
acontecido. 

7- Você iria dizer onde o fato aconteceu? Aspectos 
composicionais. 

Indicação do espaço onde o 
fato aconteceu. 

                                                                                                                        Fonte: Elaborado pela autora 

 

6.5.5 Tarefa de produção de notícia 
 

Objetivo Verificar se os conhecimentos verbalizados pelos sujeitos nas tarefas 1, 2,3 e 4 

foram mobilizados no texto produzido pelas crianças. Para a realização desta tarefa, foi 

desenvolvida uma sequência didática, que será exposta a seguir de forma resumida e melhor 

detalhada no Capitulo 7. 

Procedimentos 

1. Conversa informal com as 20 crianças para investigar se havia acontecido algum fato que 

tinha chamado a atenção delas, na escola, no bairro ou na cidade, partindo do seguinte 

questionamento Aconteceu algum fato, recentemente, que chamou a atenção de vocês? Qual? 

Considerando as respostas dadas pelas crianças, foi solicitado que procurassem alguém que 

pudesse relatar informações sobre o fato. Na ocasião, não foi dado nenhum roteiro de 

perguntas. A única orientação dada foi que cada um procurasse ter conhecimento daquilo que 

julgasse importante ter em uma notícia. Essa orientação respaldou-se em dois pressupostos 

que orientam essa pesquisa a) o gênero tem como uma das características conteúdo temático 

factual, com relatos de fatos reais que aconteceram e que merecem ser noticiados; b) as 

crianças precisam ter o que dizer em suas produções (se informar sobre o fato) e ter razões 

para dizer (relatar algo que tem relevância, visto que o fato aconteceu em sua comunidade). 

Concluída essa tarefa, deu-se continuidade à sequência. 

2. Distribuição de cadernos de jornais atuais entre os alunos para que eles escolhessem uma 

notícia de seu interesse para ler; 

3. Seleção e leitura da notícia mais interessante na opinião das crianças; 

4. Discussão sobre a notícia, com foco no conteúdo. Nortearam a discussão duas perguntas 

Qual o fato que a notícia está relatando?  O que a notícia diz sobre o fato? 
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5. Após a discussão, foi solicitada a produção escrita da notícia, cujo comando foi “Chegou a 

sua vez de escrever. Você agora é um jornalista e precisa escrever sobre o incêndio que 

aconteceu na fábrica de colchões de sua comunidade para colocar no mural da escola. 

Escreva sua notícia.”. 

 

6.5.6 Tarefa de análise do próprio texto (Notícia) 
 

Objetivo Verificar se além de mobilizar os conhecimentos na escrita de texto, os sujeitos 

foram capazes de explicitar verbalmente os conhecimentos de que lançaram mão para realizar 

tal procedimento.  

Procedimentos Conversa informal sobre o gênero notícia produzido pelo aluno. Foi 

solicitada uma leitura prévia do texto. A conversa teve como foco as dimensões do gênero 

mobilizadas pelo aluno no momento da produção e objetivou investigar se as crianças 

possuíam uma consciência explícita verbalizada de tais dimensões/características. 

 

 

Quadro 6 - Tarefa de análise do próprio texto (Notícia) 

 

Perguntas Dimensão do gênero Característica(s) 

1- Qual o assunto que você está 
tratando/falando nesse texto? 

Conteúdo temático. Conteúdo factual 
fato que está sendo 
relatado, exposto. 

2- Esse fato que você está contando 
aconteceu realmente? Ele poderia ser criado, 
inventado? 

Conteúdo temático. Discurso 
referencial noticiando 
veracidade acontecimentos 
reais. 

4- Quando esse fato que você está relatando 
aconteceu? 
 b) Esse fato que você está relatando 
aconteceu recentemente? 

Conteúdo temático. Temáticas atuais. 
 

3- O acontecimento que você está relatando 
interessa a quem saber?  Por quê? 

Aspectos 
sociodiscursivos. 

Interlocutor: prováveis 
leitores interessados em 
saber do fato noticiado.

4- a) Para que você escreveu essa notícia?
 b) Você acha que as pessoas que irão ler sua 
notícia ficarão interessadas no fato que você 
está relatando? Por quê?  

Aspectos 
sociodiscursivos. 

Objetivo social da notícia: 
informar o leitor sobre o 
fato narrado. 

5- a) Como sua notícia está organizada?
b) Que informações aparecem na sua 
notícia? Por que você colocou essas 

Aspectos 
composicionais. 

Indicação de 
título/manchete, texto. 
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informações? 
c) Você acha a manchete importante para 
sua noticia? Por quê? 

6- Qual o fato que você está relatando na sua 
notícia? 

Aspectos 
composicionais. 

Indicação do fato 
acontecido. 

10- Você falou quem eram as pessoas 
envolvidas no que aconteceu? Onde está isso 
no texto? 

Aspectos 
composicionais. 

Indicação da pessoa com 
quem o fato aconteceu. 

7- Você falou onde aconteceu o fato? Onde 
podemos encontrar isso no seu texto? 

Aspectos 
composicionais. 

Indicação do lugar onde o 
fato aconteceu. 

8- Quando o fato que você está noticiando 
aconteceu? Isso está escrito na sua notícia? 
Onde? 

Aspectos 
composicionais. 

Referência ao tempo em 
que o fato aconteceu. 

9- A sua notícia explica por que foi que isso 
aconteceu? Onde encontramos essa 
informação? 

Aspectos 
composicionais. 

Indicação das causas por 
que o fato aconteceu. 

 10- a) Na sua notícia, só você fala sobre o 
fato ou aparecem coisas que outras pessoas 
falaram? Por que aparecem/não aparecem as 
coisas que outras pessoas falaram? 
 b) Onde aparecem as coisas que outras 
pessoas falaram? 

Aspectos 
composicionais 

Indicação de vozes das 
pessoas envolvidas no fato 
acontecido. 

11- a) Na sua notícia aparece a fala de 
pessoas que opinaram sobre o fato, mesmo 
que não estivessem envolvidas diretamente 
nele? 
b) Onde encontramos isso no seu texto?   

Aspectos 
composicionais 

Indicação de vozes de 
outras pessoas que opinam 
sobre o fato. 

                                                                                                      Fonte: Elaborado pela autora 
  

 

Os questionamentos feitos aos alunos nas tarefas foram ampliados e modificados, 

dependendo, sobretudo, das respostas dos alunos. Essa flexibilidade das perguntas respaldou-

se nos fundamentos da entrevista clínica, que foram explicitados anteriormente. Após a 

realização das tarefas elencadas acima, deu-se início à análise dos dados encontrados, cujos 

procedimentos e instrumentos serão expostos a seguir. 

 

 

6. 6 – Procedimentos e instrumentos de análise de dados 

 

Apesar de ter sido realizado levantamento bibliográfico, não se encontraram estudos 

que auxiliassem a definir estratégias de análise dos dados obtidos. Diante dessa dificuldade, 

foi necessário criar categorias de níveis de explicitação/mobilização que orientassem a 



116 

categorização dos resultados apontados nas atividades realizadas com as crianças e modos de 

organização e sistematização dos dados. 

Portanto, após a realização das tarefas, foram feitas as transcrições das respostas dadas 

pelos sujeitos nas tarefas de explicitação e análises da atividade de produção escrita. 

Inicialmente, considerando-se exemplares do gênero notícia que circulam socialmente e a 

presença ou ausência dos componentes do gênero presentes nas produções das crianças, de 

acordo com as dimensões investigadas, uma tabela com os modelos de textos (Tabela 1, 

página 124). A criação dos referidos modelos objetivou investigar quantas crianças 

produziram textos que se aproximaram dos exemplares das notícias que circulam 

cotidianamente, com foco na flexibilidade e instabilidade do gênero, e quais as que se 

distanciaram. Por meio da análise da produção das crianças, além de verificar os textos que se 

aproximaram e se distanciaram dos modelos existentes, também se investigaram as 

dificuldades das crianças para produzir o gênero. 

Para categorizar os dados encontrados na produção escrita também foram criados 

quadros (Apêndice B) para registrar a presença ou ausência de mobilização das dimensões do 

gênero em foco, através da incidência, ou não, dos componentes das dimensões investigadas. 

Paralelamente, também foram criados níveis, considerando os conhecimentos mobilizados, 

tomando como referência a ausência ou presença de tais dimensões na produção escrita, e 

suas respectivas legendas, a saber Nível 3 – ficaram incluídas nesse nível as crianças que 

mobilizaram o conhecimento plenamente; Nível 2 – foram categorizadas nesse nível as 

crianças que mobilizaram parcialmente a característica, como, por exemplo, as que no 

componente “indicação do tempo em que o fato aconteceu”, citam a hora, mas não indicam a 

data em que o incêndio aconteceu; e Nível 1 – ficaram categorizadas as crianças que não 

conseguiram mobilizar o conhecimento investigado. 

Após a categorização dos textos produzidos também foram construídas tabelas 

(Tabelas 2 e 3, páginas 147 e 153) para analisar a frequência e o percentual dos componentes 

mobilizados na produção escrita. Portanto, de posse dos dados, procedeu-se também uma 

análise quantitativa e qualitativa dos aspectos do gênero mobilizados. Os dados quantitativos 

indicaram também o percentual e a frequência dos conhecimentos mobilizados pelos alunos 

em cada dimensão investigada. A análise qualitativa apontou trechos das produções que 

indicaram quando o conhecimento foi mobilizado plenamente ou parcialmente, bem como 

quando não havia a mobilização do referindo componente. 

Para analisar os dados encontrados nas tarefas de explicitação foram criados quadros 

de perguntas e respostas das crianças para verificar a explicitação, ou não, dos conhecimentos 
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investigados (Apêndice A). Os níveis de explicitação foram assim definidos Nível 3 – Foram 

categorizadas nesse nível, as crianças que verbalizaram de forma clara o conhecimento nas 

tarefas de explicitação; Nível 2 – as crianças categorizadas nesse nível explicitaram o 

conhecimento de modo confuso, uma vez que não verbalizavam com segurança o 

conhecimento ou o verbalizavam apenas por meio de exemplo, sem explicitá-lo de forma 

clara; Nível 1 – foram incluídas as crianças que não conseguiram explicitar o conhecimento 

avaliado ou que o verbalizaram de forma inapropriada. 

De posse dessa categorização dos níveis, foi criado um quadro que indicava o nível de 

explicitação em que se encontrava cada sujeito (Apêndice A). Após a indicação das crianças 

por nível de explicitação, foram criadas tabelas (Tabelas 4 e 5, páginas 159 e 174), visando à 

realização de uma análise quantitativa e qualitativa dos dados encontrados. Na análise 

quantitativa, encontrou-se a frequência e o percentual de crianças categorizadas por níveis de 

explicitação, em cada dimensão investigada. Quanto à análise qualitativa, foram usadas 

amostras das respostas dadas pelas crianças, por nível, bem como foram esclarecidos os 

critérios adotados para categorizar as crianças em cada nível. Os trechos das respostas 

expostos exemplificaram o nível de explicitação em que se encontravam os sujeitos que 

representaram o nível de categorização. 

De posse dos quadros que indicavam o percentual e a frequência dos conhecimentos 

mobilizados e explicitados, houve a necessidade de criar uma nova categorização de níveis 

que dessem conta de analisar a possibilidade, ou não, da relação entre explicitação e 

mobilização dos conhecimentos sobre o gênero, foco principal dessa investigação. Diante 

dessa necessidade, foram definidos os seguintes níveis de relação 

Nível 1 – não há relação entre explicitação e mobilização. Para categorizar os alunos 

nesse nível,foi tomada como parâmetro uma diferença de dois números nas tarefas de 

explicitação e produção escrita. Dentro desse parâmetro, aparece a relação (1x3) para os 

sujeitos que não explicitam a característica, ou explicitam inadequadamente, e mobilizam 

plenamente a característica e (3 x 1) para as crianças que explicitam claramente a 

característica, mas não atendem ao critério de mobilização. 

Nível 2 – Existe uma relação fraca, porque aparecem valores próximos nas duas 

tarefas Nesse nível, estão incluídas as correlações (1x2) para crianças que não explicitam a 

característica, ou explicitam-na de forma inadequada, e mobilizam-na parcialmente; (2 x 1) 

sujeitos que explicitam de modo confuso ou em forma de exemplos e não mobilizam o 

conhecimento; (3 x 2) crianças que explicitam claramente a característica, mas a mobilizam 

de forma parcial; (2x3) crianças que explicitam de forma confusa ou através de exemplos e 
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mobilizam plenamente o conhecimento.  

Nível 3 – Relação forte, ou seja, existe essa relação quando aparecerem os mesmos 

valores nas duas tarefas. Nesse nível, foram categorizados os sujeitos cujas produções e 

verbalizações possibilitaram as seguintes correlações (1x1) não explicitam, ou explicitam 

impropriamente, e não atendem ao critério na mobilização; (2x2) explicitação confusa ou 

através de exemplos e mobilização parcial; (3x3) explicitam claramente e mobilizam 

plenamente.  

Tomando-se, portanto, os níveis de explicitação, mobilização e de relação, foram 

construídos dois quadros demonstrativos (Páginas 187 e 188) que indicaram a presença dos 

referidos níveis e da relação, por cada sujeito, dos componente investigados. Através da 

criação do referido quadro foi possível analisar se houve ou não a relação de explicitação por 

cada criança e por dimensão e componente investigados. Os dados evidenciados nesse quadro 

proporcionaram criação de dois gráficos (Gráfico 1 e Gráfico 2, página 224) que 

possibilitaram realizar uma análise qualitativa do percentual de crianças que estabeleceram 

uma relação forte entre explicitação e mobilização, uma relação fraca e, ainda, o percentual 

dos que indicaram não haver relação entre os processos de explicitação e mobilização, 

considerando as duas dimensões investigadas.  

Ainda diante dos resultados apresentados nos Quadros 7 e 8, foram selecionados dois 

sujeitos em que a relação entre explicitação e mobilização dos componentes foram mais 

evidentes e dois sujeitos cuja relação foi menos evidente. Partindo dessa seleção, foi possível 

estabelecer uma análise qualitativa comparativa entre o conhecimento explicitado e 

mobilizado, ou não explicitado e mobilizado, ou ainda mobilizado e não explicitado pelas 

quatro crianças selecionadas. Vale salientar, ainda, que, para a verificação, foram utilizados 

trechos resultantes das tarefas de explicitação e trechos da produção escrita que indicavam a 

mobilização, ou não, do conhecimento, com intuito de evidenciar a presença, ou não, da 

relação, por criança selecionada na amostra. 

Para concluir os procedimentos da análise de dados, foram construídos mais duas 

tabelas (Tabelas 6 e 7, páginas 191 e 199) através dos quais se percebeu, de forma 

globalizada, a frequência e o percentual de crianças que estabeleceram relação forte, relação 

fraca e, ainda, das que não apresentaram relação entre a explicitação e a mobilização. Para 

realizar a análise qualitativa, foram utilizadas, também, amostras de trechos das tarefas de 

explicitação e de produção escrita das crianças, por componente investigado, tomando-se 

como referência os níveis de relação apresentados. 

Os resultados encontrados através dos procedimentos da coleta de dados serão 
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expostos nos capítulos seguintes, que tratarão, especificamente, da análise desses resultados.  
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7. AS CRIANÇAS ESCREVEM NOTÍCIAS? QUAIS MODELOS DE TEXTOS 

APARECEM EM SUAS PRODUÇÕES? QUAIS SÃO AS DIFICULDADES 

ENCONTRADAS PARA A PRODUÇÃO DO GÊNERO? 

 

Com o intuito de contemplar os objetivos do estudo, iniciou-se a análise dos dados 

encontrados, procurando-se avaliar quais conhecimentos sobre o gênero notícia impressa 

foram mobilizados pelos sujeitos da pesquisa no momento da construção de seus textos.  Esse 

capítulo terá como finalidades investigar se os textos produzidos pelas crianças se configuram 

como exemplares do gênero notícia, considerando os modelos de textos produzidos; 

investigar quais foram as dificuldades encontradas para a construção do referido gênero e 

quais conhecimentos sobre o gênero as crianças mobilizaram. 

O capítulo foi estruturado em tópicos inicialmente, são explicitadas as condições de 

produções. Partindo dessas condições, são expostos os modelos textuais construídos pelas 

crianças, seguidos pelas discussões sobre as dificuldades apresentadas pelos sujeitos na 

construção dos textos. No final, é exposta a frequência e o percentual das dimensões 

mobilizadas, ou não, quando da construção dos textos. 

Vale salientar que as análises dos resultados encontrados, tanto quantitativos quanto 

qualitativos, tomarão como referência a visão da relativa estabilidade dos gêneros discursivos 

sugerida por Bakhtin (2003) e a compreensão dos gêneros como objetos culturais (cf. Dolz e 

Schneuwly, 2004a, Meurer, 2006, Motta-Rotta, 2006, Brait, 2007, Marcushi, 2008). Partindo 

dessa visão, os textos serão analisados considerando-se os seus aspectos sociodiscursivos, 

temáticos e composicionais.  

 

7.1 As condições de produções dos textos produzidos  

 

A análise da produção das crianças será norteada pela ideia de que os gêneros 

discursivos são objetos culturais, resultados de uma tipificação social dos enunciados, que 

apresentam regularidades comuns, construídas historicamente. Dentro dessa perspectiva, para 

que as relações entre tais enunciados e interlocuções se estabeleçam, não se pode perder de 

vista as condições de produção nas quais tais textos são produzidos. 

Portanto, faz-se necessário retomar a explicitação do contexto de produção - já 

delineado na sequência didática para a realização da tarefa no capítulo 6 - que norteou a 

construção dos textos dos sujeitos, para que se compreendam melhor os resultados 

encontrados. Tais condições foram definidas e analisadas, partindo-se do princípio 
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bakhtiniano de que toda ação de linguagem se realiza através de enunciados concretos e que 

tais enunciados são respostas a muitos outros enunciados.  

 Assim, mesmo ciente da didatização que os gêneros assumem nos contextos escolares 

e de que o gênero trabalhado na escola é sempre uma variação do gênero de referência (Dolz, 

Noverraz e Schneuwly, 2004), procurou-se, à medida do possível, associar a produção escrita 

das crianças às necessidades de interação social criadas no contexto escolar, que, neste caso 

específico, são semelhantes a muitas outras situações que os estudantes vivenciaram fora da 

escola.  

Nesse sentido, intencionou-se, neste estudo, assegurar que os sujeitos no momento da 

escrita do texto tivessem em mente a função social de sua escrita, ou seja, razões claras para 

dizer, temáticas pertinentes para noticiar e interlocutores extra-escolares para comunicar. 

Procurou-se, portanto, promover uma situação de escrita que favorecesse a construção de 

representações sobre a situação de interação que propiciassem boas condições de produção de 

textos. 

Visando a essa contextualização, reuniram-se todos os sujeitos da pesquisa e 

questionou-se se tinha acontecido algum fato na comunidade, dentro ou fora da escola, que 

merecesse ser assunto de uma notícia. Dentre os fatos elencados palas crianças, destacaram-se 

a evasão escolar provocada pela desapropriação de casas no bairro onde a escola está situada, 

o fato de a escola ter sido escolhida pelo Grupo Nestlé para patrocinar todo o festejo junino e 

o incêndio que aconteceu na Fábrica de Colchões Espuma Tropical. 

Através de votação, as crianças decidiram, por unanimidade, que o fato mais relevante 

que deveria ser assunto da notícia seria o incêndio da fábrica de colchões, dadas as proporções 

do incêndio e a divulgação do fato pela imprensa.  

Após a escolha do tema da notícia, foi solicitado que as crianças procurassem saber as 

informações que cada um julgasse serem imprescindíveis a uma notícia. Também, orientaram-

se as crianças a que procurassem entrevistar as pessoas que testemunharam ou que se 

envolveram no incêndio e que soubessem informar aquilo que considerassem importante, uma 

vez que todas residem próximo à fábrica. 

Após essas orientações, estabeleceu-se um prazo de uma semana para que as crianças 

buscassem tais informações, visando, com isso, que elas tivessem o que dizer e as razões para 

dizer, uma vez que a temática interessava a todos, porque a fábrica era situada próxima às 

suas residências.  

Após o prazo estabelecido, foi realizada uma atividade para esclarecer melhor às 

crianças sobre que gênero estava sendo requerido naquele momento. Para tal, foram entregues 
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às crianças, organizadas em grupos, jornais recentes, para que elas lessem as notícias e 

destacassem aquelas que julgassem interessantes. As crianças escolheram uma notícia sobre 

as enchentes e desabamentos em São Paulo e foram feitas discussões apenas sobre os 

conteúdos das notícias, sem se chamar a atenção para os aspectos que constituem o gênero. 

Foi dito, então, que aqueles textos eram notícias e que eles iriam escrever outra notícia. 

Foi solicitada a escrita do texto cujo comando já foi aqui citado “Chegou a sua vez de 

escrever. Você agora é um jornalista e precisa escrever sobre o incêndio que aconteceu na 

fábrica de colchões de sua comunidade para colocar no mural da escola. Escreva sua 

notícia.”. 

Em seguida, foi dada uma folha de papel para que eles fizessem ajustes, caso 

julgassem necessário. A maioria fez alguns ajustes ou apenas “passou a limpo” suas notícias. 

A análise da produção, visando à categorização dos modelos produzidos pelos alunos, 

apresentada a seguir, tomou como referência a versão final daqueles que optaram em fazê-la. 

 

7.2 Categorizações dos textos produzidos pelas crianças  

 

As análises quantitativas e qualitativas das produções das crianças, visando à 

categorização, foram realizadas com base nas referências citadas no capitulo 2 e 6 dessa Tese, 

quando se define e caracteriza o gênero em foco. Fazendo uma síntese dessas características 

discutidas anteriormente, pode-se dizer que a notícia é um texto de informação que relata, 

conta um fato, objetivando o fazer saber acontecimentos que tem relevância para o público 

(cf. Curado, 2002, p.15). Portanto, o conteúdo do discurso noticioso se constitui como 

discurso referencial real, centrado nas informações, veiculando, sobretudo, veracidades, 

havendo, portanto, fidedignidade às particularidades do fato. 

Centrada na necessidade de demonstrar a fidedignidade dos fatos, dentro da sua 

estrutura composicional, a notícia procura informar ao público leitor, principalmente, o que, 

quando, onde, com quem e porque aconteceu um determinado fato. Para garantir a crença do 

leitor no caráter verossímil do fato noticiado, é comum encontrar, nas notícias, a inserção de 

vozes de pessoas ou testemunhas envolvidas nos acontecimentos noticiados. 

A análise das dimensões do gênero mobilizadas pelas crianças se respaldou pela ideia 

de que o gênero notícia representa uma forma de dizer dos sujeitos/repórteres, culturalmente 

situados no tempo e no espaço. Portanto, não devem ser compreendidos como modelos 

estanques, nem estruturas rígidas, mas como forma cultural de ação social. As análises, 

portanto, se respaldarão na visão bakhtiniana de que os gêneros representam um conjunto de 
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enunciados mais ou menos marcados pela especificidade de um contexto de enunciados, em 

uma dada atividade humana recorrente em andamento, em contexto de cultura. 

Diante dessa concepção, considerou-se que as crianças produziram textos, dentro de 

uma dada situação linguística, cujas estruturas comunicativas se configuram em formas 

padrão relativamente estáveis, porque foram formas marcadas a partir de contextos social e 

históricos, sujeitas a alterações em suas estruturas. As produções dos sujeitos foram vistas 

como reflexo de estruturas sociais recorrentes e típicas, que se transformam, acompanhando 

mudanças que o gênero sofre, dependendo de cada jornal, de cada jornalista, dos 

interlocutores. A categorização das produções das crianças foi dimensionada como 

manifestação cultural, considerando-se os modelos culturalmente estabelecidos.   

 Portanto, sem perder de vista a relativa flexibilidade dos gêneros, conforme já foi 

salientado, a análise da produção escrita será feita considerando as características das notícias 

que circulam socialmente, porque como resultado de uma tipificação social, também 

apresenta regularidades que a definem enquanto exemplar do gênero. Considerando tais 

características, bem como as dimensões já aqui expostas, procurou-se investigar quais 

modelos de textos as crianças produziram.  

Dentro dessa perspectiva, e, considerando as características investigadas nas tarefas de 

explicitação, foram eleitas algumas características para categorizar os modelos textuais 

produzidos pelas crianças na tentativa de elaborar notícias 

a) Quanto aos aspectos sociodiscursivos e temáticos, observou-se se os textos das 

crianças 

a.  atendiam à finalidade social do gênero (informar o leitor sobre o incêndio 

que aconteceu);  

b. veiculavam conteúdo factual (relatar um fato e não dissertar sobre um 

tema);  

c. veiculavam conteúdo referencial real (relatar fatos verossímeis e não 

histórias inventadas);  

d. tratavam de temáticas atuais (relatar fatos relativos a temas sociais ou 

eventos recentes) 

e. tratavam de temática de interesse público (relatar um fato interessante, 

incomum e não fatos corriqueiros, ocorridos no cotidiano das pessoas). 

b) No tocante aos aspectos composicionais, investigou-se se os textos produzidos 

a. apresentavam título/manchete, indicação do fato, indicação das pessoas 

envolvidas, indicação do espaço onde o fato aconteceu, indicação do tempo 
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em que o fato aconteceu, indicação das causas relativas ao fato; 

b. inseriam vozes de pessoas envolvidas no fato ou testemunhas, através do 

discurso relatado direto ou indireto (cf. Bakhtin, 2003), bem como da 

articulação entre o discurso direto, o indireto e a voz do jornalista que 

relata o fato.  

Vale salientar que tais aspectos foram sugeridos para nortear a categorização dos tipos 

de textos encontrados, mas que outras características podiam ser consideradas, levando-se em 

conta a complexidade e a flexibilidade de todo gênero, bem como o estilo de cada produtor.  

Foram realizadas análises de dois tipos nos textos. Um tipo de análise foi em relação 

ao atendimento de cada uma das características citadas anteriormente. O outro tipo de análise 

foi mais geral, com o objetivo de mapear os modelos textuais encontrados. Neste segundo tipo 

de análise, buscou-se traçar um perfil geral dos textos produzidos. 

A tabela abaixo representa os modelos encontrados, bem como sua frequência e 

percentual. 

 

Tabela 1– Modelos Textuais Apresentados Pelas Crianças 

 

MODELOS TEXTUAIS FREQ. % 

1. Atende à finalidade social do gênero, apresenta conteúdo 

factual e real, temática atual/recente e de interesse público. Há 

presença de manchete, indicação do fato acontecido, indicação 

das pessoas envolvidas, indicação do espaço e do tempo em 

que o fato aconteceu, indicação das causas relativas ao fato, 

inserção de vozes de pessoas envolvidas, com articulação do 

discurso direto e voz do jornalista que relata o fato, presença de 

expressões linguísticas que marcam a linguagem impessoal. 

01 5% 

2. Atende à finalidade social do gênero, apresentando todas as 

características do modelo 1, mas sem inserção das vozes das 

pessoas entrevistadas por meio de discurso direto. Isto é, insere 

as vozes por meio de discurso indireto ou apenas relata o fato.  

11 55% 

3. Atende, de modo geral, à finalidade social do gênero, tal 

como o modelo 1. No entanto, não informa ao leitor detalhes 

importantes da notícia, tais como o local (espaço) e o momento 

05 

 
25% 
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(tempo) em que houve a ocorrência. Também não insere as 

vozes das pessoas entrevistadas por meio de discurso direto.   

4.  Texto com forma composicional ou estilo incomum ao 

discurso noticioso escrito. Utilização de expressões linguísticas 

que ora marcam a linguagem impessoal, ora pessoal, ou 

indicação do tempo e espaço fora do corpo da notícia, ou 

ausência de inserção de vozes.  

03 15% 

TOTAL 20 100% 
                                                                                           Fonte: Elaborada pela autora 

 

Vale salientar que os modelos 1, 2 e 3 estão aqui sendo considerados como aqueles 

mais próximos do gênero notícia impressa, tanto quanto aos aspectos sociodiscursivos e 

temáticos como aos aspectos composicionais. Ou seja, foram categorizadas nesses modelos as 

produções que apresentaram estrutura global e conteúdo próprio do discurso noticioso escrito 

que circula cotidianamente, tomando-se como referência a faixa etária das crianças e o seu 

nível de escolaridade, já que, dentro de uma visão sociodiscursiva da atividade de produção 

de textos, não se pode deixar de considerar determinados aspectos do contexto de produção. 

Nos modelos 1 e 2 foram classificadas 60% das crianças. 

 

7.2.1 Modelo 1  

 

A produção do aluno A¹ abaixo exposta, categorizada no modelo 1, apresenta, de 

forma coerente, uma estrutura global e os elementos sociodiscursivos e composicionais muito 

próximos do gênero 
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Verifica-se, na análise do texto, que a produção do sujeito apresenta o fato e as 

informações relativas ao fato em um único bloco (parágrafo único). É possível que esse 

modelo utilizado pelo sujeito seja o resultado de uma opção estilística usada por muitos 

jornalistas, especialmente nas notícias que aparecem na primeira página dos jornais, mas 

também é possível que tal modo de organização estivesse sendo utilizada pela criança em 

todos os textos produzidos por ele. É possível, ainda, que, dado o tamanho do texto (muito 

curto), a criança não tenha sentido necessidade de segmentá-lo em parágrafos. Pode-se, no 

entanto, afirmar que tal opção não descaracterizou o gênero, dado que existem exemplares 

desse gênero em circulação que são organizados dessa mesma maneira. 

De modo geral, pode-se afirmar que a produção da criança atende à função social da 

escrita, à medida que informa ao leitor sobre o fato acontecido, “Incêndio na fabrica de 

Colchões”, e as informações relativas ao fato, necessárias para que o seu interlocutor fique 

bem informado sobre o acontecimento relatado “O incêndio aconteceu na fabrica de espuma 

tropical, no dia 7 de maio de 2010, e hora 830 da manhã. E o incêndio começou através de 

uma faísca, dentro da fabrica havia 100(cem) pessoas trabalhando...”.A criança apresenta 

um conteúdo factual, já que fato está sendo contado, relatado, como pode-se verificar no 

trecho “O incêndio começou através de uma faísca de uma máquina, dentro da fábrica havia 

100(cem) pessoas trabalhando...” “... apenas uma pessoa ficou ferida, mas foi ferimentos 

leves nas pernas...”. 

O texto é composto por um conteúdo referencial real, caracterizado não só pelo relato 

de um fato que realmente aconteceu, mas também pela evidência de detalhes verídicos sobre o 

acontecimento, revelando, assim, que a criança foi em busca de informações fidedignas. 

Também se observa que o texto relata uma temática de interesse público, à medida que a 

criança não só escreveu sobre o incêndio, mas também chamou a atenção para a proporção do 

incêndio que constitui um recurso para chamar a atenção do leitor, como “o fogo era muito 

intensso...”, “... o fogo queimou coisas importantes como dinheiro e documentos...” 

No que se refere aos aspectos composicionais, observa-se, logo no início, que o sujeito 

coloca na sua notícia uma manchete atemporal “Incêndio na Fabrica de colchão”, fazendo, 

assim, uma opção estilística coerente e criativa, também bastante usada nos jornais de 

circulação, com o intuito de aproximar o leitor do fato acontecido e como recurso para 

evidenciar a atualidade do fato. Também se observa que aparece em seu texto, logo no início 

do corpo da notícia, a indicação do fato acontecido “O incêndio aconteceu na Fábrica...”, 

seguida da indicação do tempo em que o fato aconteceu “... no dia 7 de maio de 2010 e a hora 

830 da manhã...”.A criança também informa ao leitor a causa relativa ao fato, ou seja, porque 
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o incêndio aconteceu “... o incêndio começou através da faísca de uma máquina...”. Embora 

não cite nomes das pessoas nem as caracterize, faz indicação de que havia pessoas envolvidas 

no evento “... havia 100(cem) pessoas trabalhando...”, “... as apenas uma pessoa ficou 

ferida”. Informa, também, o local (espaço) onde aconteceu o incêndio “O Incêndio aconteceu 

na fábrica de espuma tropical...Endereço Rua do Progresso,154, Jardim Jordão.” 

Outro aspecto também observado na produção da criança, e que foi determinante para 

categorizá-la no modelo 1, foi a propriedade como o sujeito conseguiu fazer a inserção de 

vozes, articulando a presença do narrador, a dele, enquanto jornalista que relata o fato, e a de 

outra voz, no caso, o porteiro do prédio. O discurso direto é usado, inclusive, com a 

pontuação adequada para marcar essa fala “o fogo era muito intensso”, falou um porteiro da 

fábrica que presenciou tudo. 

Bakhtin (1999) discute sobre esse esquema padronizado para inserir vozes no texto, o 

qual foi utilizado pela criança, denominando-o discurso relatado direto. O autor chama a 

atenção para a relevância da inserção dessa forma de discurso porque conserva a integridade e 

a autenticidade do discurso do outro, dando um maior grau de fidedignidade às informações. 

Tal propriedade linguística, sem dúvida, é muito importante no gênero notícia. Entretanto, 

embora a criança tenha conseguido fazer a integração entre os discursos, não informa quem 

deu o depoimento. No gênero notícia, é recorrente a estratégia de indicação de nomes e de 

outras informações sobre os entrevistados, como idade e profissão, o que dá ainda mais 

credibilidade à informação.  

Verifica-se também que a criança indica conhecer alguns aspectos estilísticos do 

gênero, quando usa, durante toda a escrita de sua notícia, expressões linguísticas que marcam 

a linguagem impessoal, característica essencial do discurso noticioso, fazendo uso da voz 

passiva e da terceira pessoa do discurso, marcando linguisticamente o sujeito indeterminado, 

como acontece em “... havia 100(cem) pessoas trabalhando... apenas uma pessoa ficou 

ferida”, “... falou um porteiro da fábrica que presenciou tudo...”, “... Vão reconstruir a 

fábrica”.  

Percebe-se, ainda, que no final da folha existe um desenho, que provavelmente está 

substituindo a “foto ilustrativa” tão comum nas notícias jornalísticas. Logo após a foto, 

aparece o nome do aluno. Pode-se observar que a indicação do nome parece ser usada para 

fazer referência ao “fotógrafo”, tal qual aparece nos jornais de circulação.  

O sujeito demonstra conhecer também que na produção de notícias, geralmente, usa-se 

como recurso estilístico o tempo verbal no passado para contar o fato acontecido, como se 

pode verificar no emprego dos verbos nos trechos “... O incêndio começou através de uma 
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faísca de uma máquina, dentro da fábrica havia 100(cem) pessoas trabalhando”, “o fogo 

queimou coisas, a hora que acabou o incêndio de 800 da noite”. E usa-se o tempo verbal no 

futuro para informar ações relativas ao fato que ainda vão acontecer “Vão reconstruir a 

fábrica”. Como se pode observar, a criança articula com bastante propriedade a presença dos 

dois tempos verbais dentro do seu texto.  

 

7.2.2 Modelo 2 

 

No modelo 2, que também mantém uma relação próxima com o discurso noticioso, 

foram categorizados 55% dos sujeitos. As crianças categorizadas nesse grupo também 

apresentam forma composicional comum à construção do gênero. Entretanto, diferem do 

modelo 1 porque fazem a inserção de vozes utilizando apenas o discurso relatado indireto (cf. 

Bakhtin, 1999) ou apenas relatam o fato. Na categoria 2, as crianças não conseguem articular 

em seus textos o discurso direto, relativo aos depoimentos, e os relatos do narrador. Essa é a 

diferença entre o modelo 1 e 2. Levando-se em consideração a importância dessa estratégia 

discursiva no gênero notícia, para garantir efeitos de “credibilidade” e as exigências em 

termos de habilidades / conhecimentos necessários ao uso de recursos linguístico-estilísticos, 

optou-se por fazer tal distinção (entre os modelos 1 e 2). 

A opção das crianças de inserir vozes através do discurso relatado indireto ou apenas 

relatar o fato acontecido é comum em alguns exemplares do gênero, uma vez que nem toda 

notícia é construída com a inserção do discurso direto. No entanto, tal distinção foi feita 

porque revela a capacidade de utilizar recursos bastante sofisticados de articulação de vozes 

no texto, comuns aos textos desse gênero, tais como os utilizados no modelo 1.   

O texto do sujeito A 10 pode ser utilizado para ilustrar o modelo textual 2 em que é 

utilizado o discurso indireto, e o texto da criança A 20 pode ilustrar o modelo textual 2 em que 

o autor apenas relata o fato acontecido.  
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Assim como o sujeito A¹, a criança A 10 também produz o seu texto em apenas um 

bloco, sem divisão de parágrafos. Contudo, a disposição das ideias no texto indica certa 

organização hierárquica. Essa disposição pode ser observada na sequência das ideias“A 

fabrica Tropical pegou fogo...”, “... o dono teve muito prejuízo de 80% da fábrica que foi 

queimada...”, “... e foi a segunda vez que a fábrica pegou fogo. o incêndio começou às 830h 

da manhã e terminou depois de às 800h da manhã, mas depois de três dias o fogo ainda 

subiu... um funcionário queimou as pernas... o que causou o incêndio foi uma faísca...os 

colchões que sobraram foram doados... o dono está muito bem...” Percebe-se, portanto, que, 

de início, são dadas informações mais relevantes, ou seja, primeiro, o que aconteceu, em 

seguida, os detalhes – o que é uma forma composicional comum ao gênero.  

No tocante aos aspectos sociodiscursivos e temáticos, o texto do sujeito A10 atende à 

finalidade social da escrita, uma vez que também informa o seu interlocutor a respeito de um 

fato acontecido “Fábrica de Colchão pega fogo”. Apresenta conteúdo factual, pois o sujeito 

conta, relata o fato, como se verifica nos trechos “A fábrica tropical pegou fogo no dia 

7/05/2010, na rua do progresso nº 154 o vigia da fábrica José Silva de 35 anos afirmou que 

vão reconstruir a fabrica e que o dono teve muito prejuíso de 80% da fábrica...”, “... Um 

funcionário da fábrica queimou as pernas e o que causou o incêndio foi uma faísca que saiu 

de uma maquina...”. 

O texto apresenta um conteúdo referencial real, já que relata fatos verdadeiros, e 

temática de interesse público, considerando o relato de detalhes que tornam o fato 

interessante, diferente de outros fatos comuns do cotidiano, quando informa que “o incêndio 

começou às 830h da manhã e terminou depois de às 800h da manhã, mas depois de três dias 

o fogo ainda subiu...” e “...foram 8 (oito) carros de bombeiro para apagar o fogo.” 

Como se pode verificar, a criança também usa na sua produção os elementos 

composicionais próprios dos exemplares do gênero, como uma manchete bem estruturada 

“Fábrica de Colchão pega fogo”, com o uso do verbo no presente, recurso linguístico 

também utilizado nas notícias; faz a indicação do fato acontecido, logo no início do corpo da 

notícia (“A fabrica Tropical pegou fogo...”), do tempo (“... no dia 07/05/20101”). Destaca 

também, no início da notícia, a indicação do espaço “Jordão (Recife), detalhando-o, em 

seguida “na rua do progresso nº 154...”. O sujeito ainda faz referência às pessoas envolvidas 

no fato “... o vigia da fábrica José silva afirmou que...,", “... um funcionário queimou as 

pernas...” , “... o dono está muito bem...” e faz referência à causa relativa ao fato “...o que 

causou o incêndio foi uma faísca que saiu de uma máquina...”. 

Quanto ao componente inserção de vozes, a criança, embora tenha feito entrevista com 



132 

a testemunha, visto que cita o seu nome e sua idade, caracterizando-a (“... o vigia da fábrica 

José silva de 35 anos...”), evidenciando, assim, o conhecimento de como essa informação 

aparece nas notícias, não mantém a fala do entrevistado, pois não utiliza o discurso direto. No 

entanto, faz uso do discurso relatado indireto, quando escreve “... o vigia da fábrica José silva 

de 35 anos afirmou que vão reconstruir a fábrica e que o dono teve um prejuízo de 80% da 

fábrica que foi queimada...”.  

É importante ressaltar também que, ao fazer uso do discurso relatado indireto, há uso 

de recursos para induzir o leitor a um determinado ponto de vista discursivo “... o dono está 

muito bem está viajando está em Portugal”.  Essa proposição expressa muito mais do que um 

relato apenas. Ela sinaliza para uma posição crítica do sujeito, produtor do texto, quanto ao 

estado de bem-estar do dono, frente do fato ocorrido. Embora o uso do discurso relatado 

indireto também seja bastante utilizado nas notícias que circulam nos jornais, sua utilização 

difere do discurso relatado direto pela fidedignidade de opiniões emitidas por outras pessoas 

em relação ao fato e autenticidade do discurso. Esta criança, apesar de não lançar mão desse 

tipo de estratégia, evidencia que tem capacidade de inserir a voz dos entrevistados e de emitir 

opinião sobre elas, sem, com isso, quebrar as expectativas relativas à construção de uma 

notícia. Vale salientar que essa forma de escrita onde o jornalista deixa implícito a sua 

posição também é utilizada no jornalismo noticioso escrito, embora, a princípio, uma notícia 

tenha um conteúdo factual em que o repórter apenas relate o fato.  

No que se refere às escolhas linguísticas/estilísticas, o sujeito utiliza em sua manchete 

o tempo verbal no presente, retratando a forma como esse se presentifica, geralmente, nas 

manchetes das notícias “... Fábrica de colchão pega fogo”. Vale salientar que o uso desse 

recurso exige uma capacidade de observação bastante acentuada, e um nível cognitivo 

sofisticado. Durante todo o percurso da escrita, nota-se, também, que a criança usa expressões 

que marcam a impessoalidade da linguagem, típica do discurso noticioso, como em “... um 

funcionário queimou as pernas. o que causou o incêndio foi uma faísca... os colchões que 

sobraram foram doados... o dono está muito bem... o vigia da fábrica José silva de 35 anos 

afirmou que vão reconstruir a fábrica...”. 

Ainda no tocante à utilização de recursos linguístico-estilísticos comuns à notícia 

escrita, percebe-se, também, uma adequação quanto ao uso dos tempos verbais, pois mesmo 

que o gênero tenha como característica o uso do tempo verbal no passado, por tratar-se de um 

relato de um fato que já aconteceu, como em “o dono teve um prejuízo de 80% da fábrica que 

foi queimada... o que causou o incêndio foi uma faísca que saiu de uma máquina” de forma 

bastante coerente, a criança usa também o tempo presente para contar estado/ações referentes 
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Fabrica pegol fogo 
 
Esse incêndio aconteceu na sexta no dia 07:05:2020 o 

incêndio comesou as 8:30 da manhã e acanbou as 8:00 Horas da noite 
uma pessoa queimou as duas penas mais foi ferimetos  leve o dono 
esta viajado o nome da fabrica é industria de espuma-tropical o 
incêndio aconteceu na rua do progresso eles apagarão o fogo com 
ajuda dos carros de bombeiros forão presezo 8 carros de bombeiros. 
O dono teve 80% de prejuisos sobraram alguns cochão o incêndio 
acontceu por que uma faísca que saiu da maguina o intevetado foi 
José Silva de 35 anos.

 

 

 

 

 

Mais uma vez, observa-se a iniciativa da criança em apresentar a estrutura global da 

notícia em um único bloco, sem fazer a divisão em parágrafos. Entretanto, verifica-se também 

que a escolha por essa forma de organização da escrita não comprometeu a identificação do 

fato noticiado e a compreensão das informações relatadas, informando ao leitor o que 

aconteceu, onde, com quem, quando e porquê. 

O texto exposto atende à função social do gênero porque informa ao interlocutor sobre 

um fato que aconteceu “Fabrica pegol fogo”. O conteúdo apresentado é factual, visto que a 

criança conta o que aconteceu e não expõe ou defende uma tese, como pode se observar nos 

trechos “Esse incêndio aconteceu na sexta no dia 07052020 o incêndio comesou as 830 da 

manhã e acanbou as 800 Horas da noite uma pessoa queimou as duas penas mais foi 

ferimetos leve o dono esta viajado...” O fato relatado é verossímil, cujos detalhes contados 

reforçam o seu caráter fidedigno, como “...o incêndio aconteceu no dia 07052010... o 

incêndio comesou as 830 da manhã e acanbou as 800 Horas da noite...o dono teve 80% de 

prejuízo...”, “...eles apagarão o fogo com a ajuda de carros de bombeiros...”, “...forão 

presezo 8 carros de bombeiros...”. 

Ainda em relação aos conteúdos temáticos, percebe-se que o texto relata um conteúdo 

recente, uma vez que o sujeito fez a marcação da data em que ocorreu o incêndio, inclusive 

usa dia da semana, através do advérbio “sexta”, passando a ideia de atualidade do fato. 

Também se percebe que a criança procurou evidenciar que a temática era de interesse público, 

haja vista a sua preocupação em não só contar sobre o incêndio, mas acrescentar ao fato 

informações que acentuam a sua proporção, fator determinante para despertar o interesse do 

interlocutor, como em o incêndio começou as 830 da manhã e acabou as 800 Horas da 

noite...o dono teve 80% de prejuízo...”. 

Em relação aos aspectos composicionais, o texto apresenta os elementos básicos 

indispensáveis ao gênero, como uma manchete sucinta “Fábrica pegol fogo”; a indicação do 



135 

fato acontecido, logo no início do corpo da notícia“ Esse incêndio aconteceu na sexta do 

dia...”, a indicação do espaço” ...o incêndio aconteceu na rua do progesso...industria de 

espuma-tropical”, do tempo “...na sexta no dia 07052011...o incêndio começou as 830 da 

manhã e acabou as 800 Horas da noite...”, a alusão às pessoas envolvidas, como no trecho 

“...uma pessoas queimou as duas pernas mas foi ferimentos leve...o dono está viajando...”, e 

a causa relativa ao fato, informando que “...o incêndio aconteceu por que uma faísca que saiu 

da maguina...”. 

Embora saliente que houve um entrevistado “... o entrevistado foi José Silva 35 anos,” 

não há a inserção de vozes através do discurso relatado direto ou indireto, o sujeito apenas 

relata o fato para os leitores na posição do jornalista. A ausência dessas estratégias pode 

apontar para duas possibilidades ou a criança lançou mão de modelos de notícias que apenas 

relatam o fato, também comuns no jornalismo noticioso escrito, ou encontrou dificuldades 

para realizar a articulação entre as vozes dentro do texto. Algumas reflexões sobre essa 

questão serão feitas no capítulo 9, quando for discutida a relação entre explicitação e 

mobilização, ou seja, quando for analisada essa relação, partindo da produção escrita da 

criança, do que ela fala sobre o gênero e dos aspectos que aparecem em sua notícia. 

Pode-se verificar, também, que o sujeito usa em toda a sua notícia expressões que 

marcam a linguagem impessoal, característica relevante no gênero, como se pode verificar 

nos trechos“uma pessoa queimou as duas penas mais foi ferimentos leve o dono está 

viajando..”,.” o dono teve 80% de prejuísos...”, “..., eles apagarão o fogo com a ajuda de 

carros de bombeiros...”, “... sobraram algums colchões...”.  

Percebe-se ainda que, embora a produção apresente uma manchete coerente com o fato 

noticiado, como as notícias que circulam, diferentemente dos demais sujeitos aqui 

exemplificados, a criança emprega o tempo verbal no passado“Fábrica pegol fogo”. É 

provável que o sujeito desconheça essa característica comum às manchetes usar o tempo 

presente ou atemporal. 

Já quanto ao tempo verbal utilizado para relatar o fato, o sujeito também faz o opção 

pelo tempo passado para relatar os fatos que já aconteceram, como em “Esse incêndio 

aconteceu na sexta no dia 07052010 o incêndio começou as 830 da manhã e acabou as 800 

Horas da noite...”, “...o dono teve 80% de prejuízo sobraram algums cochões...,” e o tempo 

presente para se reportar às ações que estão acontecendo “...o dono esta viajando...”, “...o 

nome da fábrica é industria de espuma-tropical...”. 

 As análises do estudante A20 mostram que, embora a criança não insira explicitamente 

as vozes dos entrevistados, consegue relatar o fato com coerência. É interessante perceber que 
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A produção do sujeito A³, como os textos das demais crianças incluídas nesse modelo, 

contém os componentes básicos do discurso noticioso. O texto atende à função social do 

gênero, pois informa o leitor sobre o incêndio que aconteceu na fábrica de colchões; apresenta 

um conteúdo factual, já que nota-se, durante toda a escrita, que a criança relata o fato; tem um 

conteúdo referencial atual; e ainda faz referência a outro fato que não é recente, mas é relativo 

ao fato recente que está relatando, ao afirmar “... E não era a primeira vez que isso acontece 

a firma já pegou fogo no ano de 2002...”. Relata um fato real e se configura como uma 

temática de interesse público. 

O texto também apresenta os componentes composicionais comuns ao gênero uma 

manchete apropriada e estilisticamente bem estruturada, inclusive com o uso do verbo no 

presente “Industria de espuma tropical pega fogo”; indicação do fato acontecido (“...uma 

industria de colchão pegou fogo...”); indicação das pessoas envolvidas (“...havia 100 

funcionários dentro da firma, um se feriu queimaduras levas...”, “...uns dos funcionários 

chamado José silva de 35 anos disse”); indicação do tempo (“Aconteceu no dia 07 de maio 

de 2010...”, “...O Incendio começou ás 0800 da manhã e só acabou ás 2000 da noite”); 

indicação do espaço (“...na rua do progresso jardim Jordão...”); indicação da causa que 

provocou o incêndio (“...O motivo do Incendio foi uma faísca que saiu de uma das 

máquinas...”).  

Quanto ao componente inserção de vozes de pessoas envolvidas ou testemunhas, 

percebe-se que a aluna, conforme já salientado, faz uma tentativa para inserir o discurso 

relatado direto, inclusive identificando e caracterizando a pessoa envolvida“... uns dos 

funcionários chamado José silva de 35 anos disse” que 80% da fábrica foi perdida, mas que 

ainda poderia reerguer a empresa “...”. Como se observa, o sujeito usa a pontuação 

adequada, colocando dois pontos antes da expressão que julga estar no discurso direto, e aspas 

no início e da referida proposição. Entretanto, a frase utilizada para representar o discurso 

direto possui marcas linguísticas que caracterizam o discurso relatado indireto. 

A forma como a criança usa a pontuação específica para o discurso direto na notícia 

indica que ela sabe que a inserção de vozes faz parte da constituição do gênero, contudo, não 

teve propriedade para realizar a articulação entre o discurso relatado direto e indireto. Fica 

evidente, portanto, que a dificuldade não reside no desconhecimento do componente, mas na 

falta de apropriação de mecanismos linguístico-textuais que deem conta dessa articulação.  

O texto do sujeito A³ ainda apresenta outros aspectos inerentes ao gênero como uso de 

expressões linguísticas que marcam a impessoalidade do discurso, características do discurso 

noticioso, como em “... O motivo do Incendio foi uma faísca que saiu de uma das máquinas, 
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havia 100 funcionários dentro da firma, um se feriu queimaduras levas, havia muitos 

colchões dentro da fábrica sobraram alguns, os que sobraram foram doados...”; uso de 

formas verbais no passado para relatar ações que já aconteceram  “Aconteceu no dia 07 de 

maio de 2010, uma industria de colchão pegou fogo na rua do progresso jardim Jordão, O 

motivo do Incendio foi uma faísca que saiu de uma das máquinas, havia 100 funcionários 

dentro da firma, um se feriu queimaduras leves...”, “...O Incedio começou ás 0800 da manhã 

e só acabou ás 2000 da noite.” 

Nota-se, portanto, que as crianças categorizadas nesse modelo escreveram seus textos 

apoiando-se na utilização dos elementos sociodiscursivos e temáticos, composicionais, e 

aspectos estilísticos que são próprios do discurso noticioso escrito, procurando informar o 

interlocutor sobre um fato acontecido, recente, factual, de interesse público. No corpo de seus 

textos procuraram informar ao leitor o que aconteceu, com quem aconteceu, onde, quando e 

porque aconteceu, elementos composicionais indispensáveis para a estruturação do gênero.  

 

7.2.3 Modelo 3 

 

Já as produções das crianças categorizadas no modelo 3 (25%), comprometem 

parcialmente um dos aspectos sociodiscursivos do gênero, indispensável para construção do 

exemplar da notícia deixam de informar ao seu interlocutor o espaço e/ou o tempo em que os 

fatos aconteceram, não utilizando nenhum advérbio temporal e/ou de lugar que sinalizem para 

essas informações.  

Nesse sentido, pode-se tomar como exemplo a produção do sujeito A6 
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O conteúdo relatado é recente e verossímil, haja vista a preocupação com 

fidedignidade às particularidades do fato. A temática relatada também pode ser considerada 

de interesse público, uma vez que a criança não só fala que houve o incêndio, mas também 

oferece ao leitor informações que dão ao fato uma dimensão fora do que é comum, o que 

certamente desperta o interesse das pessoas, como em“... o insedio afetou 80% da fabrica de 

couchão. Estavam 100 fusionarios na hora do acidente, ouve um ferido...”.  

Embora a produção também apresente desvios de ordem gramatical e não indique o 

espaço em que o incêndio aconteceu, existe a inserção dos demais elementos composicionais. 

Nesse sentido, nota-se que existe no texto uma manchete coerente com o gênero e próxima do 

modelo que circula cotidianamente “Fabrica de couchão Paga fougo” o fato, “ouve um 

ensedio” o tempo em que acontceu “o dia 07/05/2010...”; indicação das pessoas envolvidas” 

...Estavam 100 fusionarios na hora do asidente,ouve um ferido...”,“...o dono da Industria de 

Espuma tropicauva, estava viajando...”. Observa-se, também, que está clara no texto a 

indicação da causa que provocou o incêndio, quando a criança afirma que esse foi causado “... 

pela uma faisca que saiu de uma maquina e daí começou o incêndio...”. 

Não existe no texto a inserção de vozes de pessoas envolvidas ou testemunhas do fato 

ocorrido. O acontecimento é apenas relatado pelo jornalista/produtor do texto.  

O sujeito usa na sua produção expressões linguísticas que marcam a linguagem 

impessoal, típica do discurso jornalístico noticioso, como “Estavam 100 fusionarios na hora 

do acidente, ouve um ferido... “...odono da Industria de Espuma tropicauva, estava viajando 

e pasou mau eteve queser socorido.” Existe também na manchete o uso pertinente do tempo 

verbal do presente “ FABrica de couchão pega fougo”, que causa impacto e aproxima o leitor 

do fato acontecido. A mesma coerência é mantida durante o relato, quando a criança faz uso 

de formas verbais que marcam ações já ocorridas“ouve um insedio no dia 

07/05/2010...causado por uma faisca que saiu de uma maquina”,” ...o insedio afetou 80% da 

fabrica. Estavam 100 fusionarios na hora do acidente, ouve um ferido...” 

Como se pode observar, existe, nessa produção, a indicação da maioria dos elementos 

que caracterizam o discurso noticioso escrito. Entretanto, conforme já mencionado, como não 

existe no texto a inserção do elemento “indicação do espaço”, a criança foi categorizada no 

modelo 3. 

 

7.2.4 Modelo 4  

As crianças categorizadas no modelo 4 (15%) produziram textos cujas características 

os afastam dos modelos mais comumente encontrados nos suportes textuais onde circulam as 
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Como se pode observar, o texto, além de apresentar muitos desvios ortográficos que 

comprometem a sua compreensão em alguns trechos, se distancia do gênero solicitado. De 

início, percebe-se que a forma como o texto está disposto no papel não corresponde à forma 

composicional do gênero em foco, porque informações referentes à indicação de tempo, do 

espaço e nome do dono da fábrica (que não corresponde a verdade dos fatos) se encontram 

fora do corpo da notícia.  

Em relação aos aspectos sociodiscursivos e temáticos, característicos do gênero, nota-

se que o texto apresenta muitas inadequações. A princípio, o texto não cumpre a sua função 

social porque, embora fale sobre o incêndio, contém informações que não correspondem ao 

fato acontecido. Portanto, embora informe sobre um fato acontecido, não existe fidedignidade 

às particularidades desse fato. Também não se pode considerar que exista um conteúdo 

factual, uma vez que existe a inserção de informações que expressam uma linguagem 

expressiva, como “eu não sei mais notícias,” que também descaracteriza o gênero. 

          Não existe na produção o relato de um conteúdo referencial real, base estruturadora do 

conteúdo noticioso, já que as informações fornecidas ao leitor são inverossímeis, porque não 

correspondem à verdade dos fatos, quando o sujeito afirma que “... o dono da fabrica fala que 

quem começou o incêndio foi uma palha pelo consionario (funcionário) o Dono da fabrica 

falou que o consionario terá que pagar”. A ausência desse componente compromete o 

conteúdo veiculado, porque o fato relatado em uma notícia precisa ser constituído por 

acontecimentos reais. A priori, o discurso noticioso preocupa-se com a fidedignidade das 

particularidades do fato noticiado, investindo em informações que atestem na credibilidade do 

acontecimento. 

         É importante salientar que não se pode afirmar que a criança não teve acesso às 

informações verdadeiras acerca do fato acontecido, porque no momento da produção foi 

verificado se as crianças tinham conseguido levantar informações reais relativas ao fato com 

testemunhas ou pessoas envolvidas. Todas afirmaram ter obtido as informações necessárias, 

principalmente porque, conforme já salientado, a Fábrica de Colchões Espuma Tropical está 

situada na comunidade das crianças, próxima às suas residências.    

       Em relação aos aspectos composicionais, nota-se que mesmo que a criança tenha tido a 

intenção de colocar a manchete em seu texto -“O incêndio que aconteceu na Fabrica de 

colchão”- indicando saber que o gênero precisa de uma manchete/título, essa se distancia do 

estilo comum do jornalismo noticioso, que visa causar impacto e chamar a atenção do leitor, 

pela sua extensão e estrutura. 

Ainda no tocante aos aspectos composicionais, percebe-se que existe no texto 
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indicação do fato acontecido no corpo da notícia, no trecho “... Quem começou o incêndio foi 

uma palha...”; indicação de pessoas envolvidas “... o dono da fábrica falou que quem 

começou o incêndio foi uma palha pelo consionario...”.  Existe também a indicação da causa 

relativa ao fato. Ou seja, embora as informações não representem a verdade dos fatos 

acontecidos, o sujeito demonstra conhecer que é necessário indicar as pessoas envolvidas e o 

motivo que provocou o acontecimento. 

 A mesma observação pode ser feita em relação à indicação do tempo, do espaço em 

que o fato aconteceu. Existe no texto a indicação dessas informações, demonstrando, assim, 

que a criança sabe da necessidade de inseri-las na notícia, como se pode verificar no final da 

folha do papel, de acordo com a seguinte distribuição 

 

“830       Hora                Nome da fabrica tropicau 

Noite                              dono da fabrica José Silva 

Jaboatão          Cidade      Dia 07 de maio de 2010” 

 

          Entretanto, como apresenta uma grande dificuldade em estruturar o texto, atentando 

para aspectos da textualidade como coesão, coerência e progressão textual, essas informações 

aparecem fora do corpo do texto. Ou seja, a criança sabe que elas são necessárias, mas não 

sabe em que parte do texto deve utilizá-las, de forma que atenda às especificidades do gênero. 

Pode-se inferir, portanto, que o sujeito conhece os elementos composicionais da notícia, mas 

desconhece a forma usual para organizar as informações no gênero.  

         Já em relação aos aspectos estilísticos, a produção indica que a criança também teve 

dificuldades para desenvolver um texto, apoiando-se na forma de linguagem específica do 

discurso noticioso, quanto ao uso de expressões linguísticas que marcam o discurso 

impessoal. Observa-se que a criança ora usa a linguagem impessoal, inclusive fazendo uso do 

discurso relatado indireto, como no trecho “o dono da fabrica fala que quem causou o 

incêndio foi uma palha pelo com sonario...”, ora usa, em outros trechos, a linguagem pessoal, 

como em“eu não sei mais notícias.”  

        Como os demais textos dos sujeitos categorizados nesse modelo são semelhantes ao 

exposto acima, percebe-se que os textos das crianças incluídas no modelo 4, embora 

apresentem alguns elementos composicionais característicos do gênero, se distanciam dos 

exemplares do gênero em foco, porque apresentam aspectos sociodiscursivos e temáticos 

impróprios e uma estrutura organizacional que não condiz com os modelos das notícias 

escritas que circulam socialmente.  
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7.3 Quais dificuldades as crianças encontraram para produzir notícias? 

 

 De uma forma geral, pode-se concluir que os textos categorizados nos modelos 1 

e 2 (60%) se aproximam dos modelos do gênero, considerando-se a faixa etária das crianças e 

o seu grau de escolaridade, tanto em relação à sua forma composicional quanto aos aspectos 

estilísticos, marcados pelo conhecimento e inserção dos aspectos sociodiscursivos, temáticos 

e composicionais comuns à notícia escrita.      

 Entretanto, dentro desse percentual, observou-se, através dos textos expostos, que 

apenas um sujeito (A¹) conseguiu fazer, com propriedade, a inserção de vozes, articulando o 

discurso relatado direto e indireto, bem como a voz do jornalista, fazendo o relato dos textos. 

Tal característica não constitui o critério determinante para que o texto seja considerado uma 

boa notícia, uma vez que existem exemplares do gênero que circulam cotidianamente e que 

não usam essa forma de discurso. No entanto, os dados evidenciaram tentativas “frustradas” 

de inserção dos depoimentos dos entrevistados. Tal fato evidencia que é possível que essas 

crianças não tenham feito tal inserção em decorrência de dificuldades para lidar com os 

recursos linguísticos necessários a tal estratégia discursiva. 

 Observou-se, por exemplo, que o sujeito A³ (Modelo 2) usou, na inserção desse 

componente, a pontuação adequada para a inclusão da fala direta da testemunha, mas não 

conseguiu articular linguísticamente o ato da fala da testemunha, escrevendo uma fala 

característica do discurso indireto.  

Em suma, 60% das crianças conseguiram produzir textos contemplando muitas 

características do gênero notícia, mas apenas uma criança conseguiu lidar com recursos 

linguísticos mais elaborados de inserção de vozes por meio do discurso direto. 

            Os demais estudantes (40%) demonstraram conhecer alguns elementos 

composicionais e veicular um tipo de conteúdo comum ao gênero, mas demonstraram 

dificuldades para construir textos que dessem conta do uso funcional desses aspectos, 

limitando, assim, os efeitos de sentido esperados do gênero.  

Conforme foi verificado, dentro desse percentual, 25% das crianças deixaram de 

inserir a indicação do componente “indicação de tempo e/ou espaço” em que o incêndio 

aconteceu, limitando, assim, a informatividade que faz parte de um conjunto de elementos 

importantes do gênero. 

 Os demais, 15%, apresentaram dificuldades de ordem linguístico-estilística que 

comprometeram a formação composicional e estilo do gênero. Dentro desse bloco,foram 
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encontradas crianças que não conseguiram manter a linguagem impessoal, característica do 

discurso noticioso impresso, que não conseguiram sequenciar as informações, bem como 

articular vozes do discurso direto e indireto, comprometendo a estrutura global, sua 

compreensão e progressão.  

 Vale salientar que tais crianças demonstraram conhecer a necessidade de inserção de 

vários componentes da notícia, mas demonstraram não ter capacidade de inserir tais 

componentes, segundo as especificidades do gênero. A ausência de algumas propriedades 

esperadas no gênero notícia, nas produções dos sujeitos categorizados nos modelos 3 e 4, 

indica que um texto não é um conjunto aleatório de frases, nem uma sequência em qualquer 

ordem. Cada parâmetro de textualização tem função dentro do texto e precisa ser usado 

integralmente em função do todo.  

 Alguns elementos linguístico-textuais precisam ser considerados, pois sua ausência 

compromete a produção de efeitos de sentido desejados nas esferas sociais em que o gênero 

em foco circula. Portanto, as produções dessas crianças apontaram para a falta de uso de 

alguns conhecimentos sobre o gênero, tais como os modos de inserir as vozes dos 

entrevistados no texto, por meio de discursos diretos e indiretos; a necessidade de informar 

sobre o lugar e o momento em que os fatos aconteceram, dentre outras habilidades relativas 

ao uso de recursos linguísticos para causar efeitos de “credibilidade” ao texto.  

Os achados encontrados através da análise da produção das crianças indicam que 40% 

dos sujeitos apresentaram limitações para produzir o gênero que atendesse à necessidade 

interlocutiva, principalmente quanto à macroestrutura, que comprometeram a linearização 

textual, embora usassem em suas produções alguns elementos composicionais comuns à 

produção do gênero. 

            Apesar das dificuldades apontadas, pode-se ressaltar que as crianças mobilizaram, no 

momento da escrita, muitos conhecimentos sobre o gênero, pois produziram textos que 

contemplaram várias características das notícias. Vale salientar, em relação a tal resultado, 

que dentre os sujeitos da pesquisa, apenas 4 (20%) revelaram, na entrevista realizada, serem 

leitores de jornais, porque os pais ou parentes próximos são assinantes. A maior frequência do 

contato com o jornal acontecia dentro do espaço escolar.  

Como foi dito no tópico em que o perfil da turma foi exposto, a professora declarou 

que tinha desenvolvido com as crianças um trabalho sistemático com o gênero notícia. Vale 

retomar também o fato de os sujeitos terem participado de um projeto de leitura e escrita no 

ano anterior (4º ano) e ter sido a notícia um dos gêneros explorados. É possível que os bons 

resultados das crianças em relação ao domínio da forma composicional e estilística do gênero 
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tenham sido resultado dessas intervenções didáticas.  

Na análise dos modelos produzidos e das dificuldades encontradas pelas crianças na 

produção do gênero foi tomada como o foco a presença/ausência dos aspectos 

sociodiscursivos, temáticos e composicionais que constituem o gênero. No próximo tópico, 

serão apresentados todos os percentuais de crianças que mobilizaram cada uma das 

características investigadas. 

 

7.4 A mobilização das dimensões sociodiscursivas, temáticas e composicionais do gênero 

notícia 

 

No tópico anterior, foram expostos modelos de textos produzidos pelas crianças, cujo objetivo 

foi verificar se os textos produzidos pelas crianças podiam se configurar como exemplares do 

gênero, bem como as dificuldades encontradas pelas crianças na construção do referido 

gênero.  

       Como se pode verificar, a análise das produções das crianças estava centrada na estrutura 

global do gênero e na presença e/ou ausência das dimensões indispensáveis à macroestrutura 

do discurso noticioso escrito.  O estudo revelou a presença de elementos e conteúdos comuns 

ao gênero e que as maiores dificuldades das crianças estão associadas às limitações na 

articulação de elementos linguísticos/estilísticos, responsáveis tela textualização e 

linearização que prejudicaram, sobretudo, a organização e a progressão textual. 

Nesse tópico será feita a análise da frequência e percentual dos elementos 

microtextuais específicos do gênero mobilizados pelas crianças, no momento de produção de 

forma globalizada. Essa análise objetiva a verificar quais componentes foram mobilizados no 

momento da produção escrita, tomando-se como universo a mobilização das dimensões dos 

vinte sujeitos investigados.  

 

7.4. 1 A mobilização dos aspectos sociodiscursivos e conteúdo temático 

 

A análise da frequência e percentual de crianças que mobilizaram os conhecimentos 

relativos aos aspectos sociodiscursivos e temáticos levou em consideração os componentes do 

gênero notícia que concretamente se materializam no texto escrito e que não foram 

explicitados nas condições de produção. Nessa perspectiva, as crianças já sabiam, através do 

comando da produção, que sua notícia circularia no mural da escola. Portanto, a mobilização 



147 

do conhecimento sobre os suporte/portadores do gênero, investigado nas tarefas de 

explicitação, não foi considerado na análise da produção escrita dos sujeitos. 

Portanto, foi objeto de análise a mobilização das características que dão conta dos 

demais aspectos finalidade social da escrita, discurso referencial, noticiando acontecimentos 

reais, conteúdos factuais (relato de fatos e não uma exposição ou argumentação), temática 

atual e de interesse público. A tabela abaixo evidencia a frequência e o percentual de 

mobilização desses componentes  

 

Tabela 2 - Frequência e percentual do nível de mobilização dos aspectos sociodiscursivos 

e temáticos 

 
Conhecimentos sobre o gênero 

Nível de Mobilização 
Nível 1 Nível 2 Nível 3

Freq. % Freq. % Freq. %

Finalidade social da escrita 
(Informar o leitor sobre os acontecimentos); 

- - 05 25% 15 75% 

Conteúdos factuais (relato de fatos que 
aconteceram); 

01 5% 02 10% 17 85% 

Discurso referencial, noticiando 
acontecimentos reais (relato de fatos reais, 
não ficcionais); 

- - 02 10% 18 90% 

Temática atual (relato de fatos recentes ou já 
acontecidos, mas com novas informações 
sobre o fato); 

02 10% 02 10% 16 80% 

Temáticas de interesse público (relato de 
fatos que merecem ser noticiados). 

01 5% 01 5% 18 90% 

Legenda dos níveis dos estudantes em cada tipo de conhecimento         Fonte: Elaborada pela autora 
Nível 1 – não atende ao critério  
Nível 2 – mobiliza parcialmente 
Nível 3 – mobiliza plenamente 
 

Como se pode observar, o conhecimento sobre a necessidade de informar o leitor 

sobre o fato acontecido, finalidade social da escrita de uma notícia, é mobilizado de forma 

plena por 75% dos sujeitos e por 25% isso se dá parcialmente. Para avaliar esse 

conhecimento, tomou-se como critério verificar se o texto procurava informar o leitor sobre 

os acontecimentos e o grau de informatividade que o produtor proporciona ao seu 

interlocutor. Nesse sentido, foi considerado um conhecimento pleno a produção que não só 

informou o leitor sobre o incêndio, mas forneceu um número maior de informação, 

oferecendo ao interlocutor os detalhes relevantes do fato. 

Dentre os sujeitos que mobilizaram plenamente o conhecimento destaca-se, como 
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exemplo, o texto produzido pelo sujeito A³, considerando-se os detalhes do fato a que o leitor 

tem acesso ao ler o texto “... uma Industria de colchão pega fogo na rua do progresso jardim 

jordão, o motivo do Incendio foi uma faísca que saiu de umas das máquinas... havia muitos 

colchões, dentro da fábrica sobraram alguns, os que sobraram foram doados. E não era a 

primeira vez que isso acontece a firma já pegou no fogo no ano de 2002... “... havia 100 

funcionários dentro da firma, um se feriu queimaduras leves... um funcionário chamado José 

Silva de 35 anos disse “que 80% da fábrica foi perdida, mas que ainda poderia reerguer a 

empresa”.O incêndio começou às 0800 da manhã e só acabou às 2000 da noite (A3)”. 

Para categorizar os alunos que mobilizaram parcialmente o conhecimento, foram 

definidos seguintes critérios produções que informavam sobre o incêndio, mas não indicavam 

ao leitor dados importantes como o espaço ou o tempo em que o fato aconteceu, informações 

indispensáveis ao gênero, produções cujas limitações na estrutura textual ou ortográfica 

dificultaram a compreensão ou ainda quando apareciam na produção informações que não 

correspondiam à verdade, visto que a veracidade dos fatos é uma de das características básicas 

da notícia. 

Pode-se citar como exemplo desses critérios a produção do aluno A14, que não fornece 

ao leitor a informação sobre o espaço onde o incêndio aconteceu “... todo mundo ficou 

desesperado e ligou para os bombeiros e 8 caminhões de bombeiros e um helocopitero 

chegou au local...”. Como se pode observar, o sujeito faz referência à ideia de espaço, mas 

não situa o local para o leitor, informando apenas, o nome da fábrica ““... e o nome da fabrica 

imdutria de espuma tropical” . O mesmo sujeito também não faz referência, na sua produção, 

ao dia do incêndio, e informa ao leitor só o tempo que durou o incêndio, como se verifica no 

trecho“o bombeiros teve controle do fogo depois de 12 horas d desespero...” 

Já na característica “conteúdo factual”, encontraram-se alunos nos três níveis, que 

ficaram assim distribuídos 85% mobilizaram a característica plenamente, 10% o fizeram 

parcialmente e 5% não conseguiram mobilizar a característica. Considerou-se o conhecimento 

plenamente mobilizado quando as crianças fizeram um relato imparcial, do início ao fim da 

notícia. Portanto, foram categorizados no Nível 3 os sujeitos que se limitaram a relatar, a 

contar o fato, afastando-se de qualquer opinião ou juízo de valor. Dentre as crianças que 

atenderam a esse critério, encontra-se o sujeito A11 “... Em Jaboatão dos Guararapes no 

Recife, no dia 07/05/2010 a Fabrica de colchões endustria espuma tropical pegou fogo... “... 

José silva é um vigia que trabalha na fábrica de cochões, ele diz que teve 80 poento de 

estragos e que seus documentos foram queimados e uma pessoa foi ferida nas pernas com 
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ferimentos leves...”. 

      No Nível 2, foram incluídos os textos nos quais aparecem trechos com expressão explícita 

de opiniões e/ou juízo de valor. Nesse nível estão também as crianças que, embora tenham 

usado em toda a sua notícia uma linguagem impessoal, produziram trechos em que também 

expressam opinião, como indica o seguinte trecho“ainda bem que só um sofreu algumas 

queimaduras nas pernas...” (A8). Também pode ser tomado como exemplo, desse nível, a 

produção do sujeito A16 que, durante todo o texto, usa a linguagem impessoal para relatar o 

fato ocorrido, entretanto, após terminar o relato, inclui a expressão“Obrigado pelas 

informações.” 

No Nível 1, foi categorizada uma criança (A19) que, além de relatar informações que 

não correspondem a veracidade dos fatos, escreveu alguns trechos que comprometem a 

compreensão do fato e ainda incluiu expressões que marcam a linguagem impessoal, como“ 

O dono da Fabrica fala Que Quem começou o incêndio foi uma palha...enquanto isso eu não 

sei mais notícias.” Como se pode observar, os trechos escritos pela criança descaracterizam 

dois elementos básicos constitutivos do gênero notícia impressa o caráter verossímil e o uso 

de um discurso factual.  

De acordo com o resultado apresentado acima, 90% das crianças mobilizaram em sua 

produção, de forma plena, o conhecimento de que as notícias precisam relatar fatos reais, e 

10% mobilizaram esse conhecimento parcialmente. Foram consideradas como tendo 

conhecimento plenamente mobilizado as crianças que não só relataram o fato, ou seja, o 

incêndio que aconteceu na fábrica de colchões, mas também se detiveram em informar ao 

leitor os detalhes do fato, através de informações que atestam a veracidade dos fatos. Portanto, 

foram incluídos no nível 2aqueles que, mesmo que tenham relatado um fato real, ou seja, o 

incêndio, forneceram ao leitor informações que não condizem com a verdade dos fatos. 

Diante desses critérios estabelecidos, pode-se elencar como exemplo das crianças 

incluídas no Nível 3, a produção do sujeito A10, onde todas as informações são verossímeis, 

como se nota em“A fábrica tropical pegou fogo no dia 7/05/10 na rua do progresso nº154...”, 

“... o fogo começou às 830 e terminou às 800 h da noite...um funcionário da fábrica queimou 

as pernas...o que causou o incêndio foi uma faísca que saiu de uma maquina...”. Através da 

mostra de informações exemplificadas, percebe-se que a criança se preocupou em se informar 

sobre o fato e retratá-lo com informações que atestam o seu caráter verossímil.  

Apenas as produções de dois sujeitos não apresentam compromisso com a veracidade 

do fato noticiado, indicando que as crianças podem não ter todas as informações necessárias 
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sobre o incêndio e criaram algumas informações, como se pode observar nos trechos “A 

fabrica de cochão foram queimados vários cochões, 80% das pessoas foraqueimados” 

(A18).De acordo com os fatos ocorridos, só uma pessoa foi ferida e 80% foi o percentual de 

danos causados pelo incêndio. A mesma falta de veracidade pode ser verificada em alguns 

trechos da produção da criança A19, que escreveu “... o dono da fabrica fala que quem 

começou o incêndio foi uma palha pelo comsonario (funcionário) trose o Dono da Fabrica 

falou qui o consonário terá qui pagar...”. Vale salientar que essas duas produções 

categorizadas no Nível 2 informaram sobre um fato real,ou seja, o incêndio na fábrica de 

colchões. Entretanto, como se observou, foram mobilizadas informações que não 

correspondem aos detalhes do fato acontecido.  

Como o fato relatado já tinha acontecido em torno de um mês até o momento da 

produção escrita, foi tomado como referência, para avaliar a mobilização do conhecimento 

temática atual, o uso, na produção escrita, de algum advérbio temporal que marcasse o dia em 

que o fato aconteceu e as respostas dadas na análise do próprio texto, a Tarefa 6. Nessa tarefa, 

se perguntou se eles consideravam como recente o fato relatado, tomando como referência a 

data colocada no corpo da notícia, e eles explicitavam que sim, considerando sempre a data 

em que o fato ocorreu (07/05/2010) e a data em que a notícia foi escrita, ou seja, 07/06/2010. 

 Diante desse critério, verifica-se que 80% das crianças fizeram menção à data em que 

o fato aconteceu e 10% não indicaram ao leitor o dia em que o incêndio aconteceu. 10% 

fizeram a indicação da data e de outros advérbios que marcam o tempo fora do corpo da 

notícia. Foi considerado como mobilização plena do conhecimento quando a criança fazia 

referência ao dia do incêndio dentro do corpo da notícia. A produção do sujeito A20 pode ser 

tomada com exemplo dos alunos caracterizados no Nível 3, porque fez uso de advérbios que 

indicavam para o leitor não só a data em que a fábrica de colchão pegou fogo, mas também 

deixou marcas para o leitor de que o fato aconteceu recentemente, como se observa no trecho 

“Esse incêndio aconteceu na sexta-feira dia 07052010”. 

Dois sujeitos não indicaram em suas produções a data em que o fato aconteceu, como 

se observa na produção da criança A14,“os trabalhadores disseram que uma máquina 

trabalhando saio uma faísca e começou a pegar fogo nos colchões...”;“...todo mundo ficou 

desesperado e ligou para os bombeiros e 8 caminhões de bombeiros e um helocopitero 

chegou au local”. As produções que não faziam menção à data em que o fato aconteceu, não 

favoreceram para avaliar se as crianças tinham noção de que o fato era recente, uma vez que 

na tarefa de análise do próprio texto não havia nenhum indicativo. 
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Os 10% dos sujeitos restantes fizeram menção à indicação do tempo fora do corpo da 

notícia, o que foi considerado como conhecimento parcial, porque, embora os sujeitos 

demonstrem compreender a necessidade de mobilizar tal conhecimento, o registro da 

informação se deu de forma inadequada, descaracterizando a estrutura composicional do 

gênero. Tomou-se como exemplo desse critério a produção da criança A18, que colocou acima 

da folha do papel as informações  

 

Data 7/5/2010 
Hora; 83 
Terminou 8 da noite 

 

Em relação à necessidade do discurso noticioso precisar relatar temática de interesse 

público, 90% das crianças mobilizam o conhecimento de forma plena,5%, parcialmente e 5% 

não mobilizaram a característica. Para investigar a mobilização desse conhecimento, em 

primeiro lugar, tomou-se como referência o fato de os alunos terem escolhido o tema dentre 

os demais já explicitados aqui. Para completar, foi estabelecido como critério o relato de 

informações sobre a dimensão do incêndio, com o objetivo de causar mais impacto e despertar 

o interesse do público em ler fatos de grandes proporções. 

A maioria dos alunos, portanto, soube atentar para esse conhecimento, relatando em 

suas notícias informações que registram tal proporção, como demonstram os trechos “... o 

dono da fábrica ficou desesperado, mas entrou em estado de choque porque teve 80% da 

fábrica queimada...80% dos couchões foram queimados...o encendio começou as 800 da 

manhã e terminou as 800 horas da noite mas as neblina de fogo durou 3 dias e para apagalo 

foi preciso 7 carros de bombeiros 2 pipas de águas e 1 elecoptero que jogava água de sima 

para baixo...” (A8) e “... foi necessário 08 bombeiro para aPagar a grande quantidade de 

fogo no local. Amaior parte dos colchões queimou e o que Sobrou o dono doou Para algumas 

Pessoas... Por volta das 730 as 800 horas o encêndio terminou (A7).  

Já a criança categorizada no Nível 2 informou sobre o fato, mas forneceu ao leitor 

poucos detalhes sobre a proporção do incêndio, como se observa na produção do sujeito A18, 

que apenas informou a hora em que o incêndio começou e terminou e fez essa menção fora do 

corpo da notícia “... hora 830...terminou 8 da noite”. Apenas uma criança foi categorizada no 

Nível 1, porque, além de não fornecer informações sobre a proporção, as informações dadas 

não são todas reais, como por exemplo “... O incêndio que aconteceu na fábrica de colchões... 

odono da fabrica fala que quem começou o incêndio foi uma palha pelo comsonario 
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funcionário) trose o Dono da Fabrica falou qui o consonário terá qui paga...(A19). Esse 

critério foi considerado importante porque as pessoas querem saber de fatos relevantes e que 

sejam reais. 

Diante do exposto, observa-se que, tanto na análise quantitativa, como na qualitativa, a 

maioria dos alunos mobilizou em suas produções os aspectos sociodiscursivos e o conteúdo 

temático de forma plena. Apenas 10% dos alunos apresentaram dificuldades para mobilizar o 

conhecimento sobre temática atual, 5% das crianças não mobilizaram a característica 

conteúdo factual e 5%, a temática de interesse público. O resultado, portanto, indica que, de 

uma forma geral, os sujeitos usaram em sua escrita esses conhecimentos que caracterizam o 

discurso noticioso escrito. No próximo tópico, será observado se essa mobilização se deu 

também nos aspectos composicionais do gênero e quais aspectos as crianças apresentaram 

dificuldades para mobilizar. 

 

7.4.2 A mobilização dos aspectos composicionais 

 

Conforme já salientado, mesmo ciente da impossibilidade de se fazer uma análise 

puramente estrutural do discurso noticioso – porque não se pode deixar de relacionar 

construção da estrutura textual do gênero com os contextos socioculturais e linguístico-

discursivos da produção de uma notícia – fez-se necessário definir aspectos composicionais 

que a definem enquanto gênero, para verificar se as crianças mobilizaram tais características 

no momento da produção escrita. 

         Dentro dessa perspectiva, foram selecionadas para análise da mobilização dos 

componentes do gênero “notícia impressa” algumas características básicas que auxiliam o 

caráter verossímil do fato relatado e oferecem informações fundamentais ao gênero, 

relacionadas aos elementos microestruturais do texto título/ manchete, indicação do fato 

acontecido, indicação das pessoas envolvidas, indicação do espaço onde o fato aconteceu, 

indicação das causas relativas ao fato, inserção de depoimentos (vozes das pessoas envolvidas 

no fato ou testemunhas). A tabela abaixo indica a frequência com que tais características se 

apresentaram nas produções das crianças 
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Tabela 3 -  Frequência e percentual do Nível de Mobilização dos Aspectos 

Composicionais 

Legenda dos níveis dos estudantes em cada tipo de conhecimento                  Fonte: Elaborada pela autora 

Nível 1 – não atende ao critério 
Nível 2 – mobiliza parcialmente 
Nível 3 – mobiliza plenamente 
 

A mobilização do conhecimento “inserção de uma manchete/título” ao texto, 

conforme dado apresentado acima, foi mobilizado por 80% das crianças de forma plena e 

por20% parcialmente. Vale salientar que 100% das crianças inseriram o componente em seus 

textos. Existe, portanto, nos sujeitos a compreensão de que a presença de manchete é uma 

característica constitutiva do discurso noticioso, que, certamente, aparece nas notícias lidas 

por eles. Portanto, as crianças consideraram que esse componente era relevante para a 

constituição do gênero e que indica ou permite a inferência do tema tópico, como se pode 

verificar “Incêndio na fábrica de colchões” (A¹);” “Industria de espuma tropical pega fogo” 

(A³)”;” A Fábrica de cochões pega fogo “(A¹¹) . “Fábrica de colchões pegou fogo” (A4) e” 

Fábrica pega fogo” (A15).   

            Entretanto, as análises das produções indicaram que algumas crianças, 

especificamente 20%, mesmo cientes dessa inserção, construíram manchetes mais próximas 

dos títulos atribuídos aos textos produzidos em sala de aula do que, propriamente, uma 

manchete para suas notícias. Ou seja, as manchetes produzidas não apresentaram frases 

resumidas, que causassem impacto e que chamassem a atenção dos leitores, função também 

Conhecimentos sobre o gênero 

Nível de Mobilização 
Nível 1 Nível 2 Nível 3

Freq. % Freq. % Freq. % 

Título/ manchete - - 4 20% 16 80% 

Indicação do fato acontecido; - - 2 10% 18 90% 

Indicação das pessoas envolvidas;  - - 1 5% 19 95% 

Indicação do espaço onde o fato aconteceu; - - 06 30% 14 70% 

Indicação do tempo em que o fato aconteceu; - - 03 15% 17 85% 

Indicação das causas relativas ao fato; - - 01 5% 19 95% 

Inserção de depoimentos (vozes das pessoas 
envolvidas no fato ou testemunhas). 

11 55% 08 40% 01 5% 
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das manchetes. Nesse contexto, tomaram-se como exemplos manchetes como “A fábrica de 

colchões que pegou fogo” (A5) e “O incêndio que aconteceu na Fabrica de colchões” (A19). 

Quanto à indicação do fato acontecido, as análises mostram que 90% das crianças 

mobilizaram o conhecimento de forma plena e 10%, parcialmente. Foram categorizados no 

nível 3, os sujeitos que deixaram claro o fato que ocorreu, como observa-se nos textos dos 

alunos A7 “Dia 07 de maio de 2010 Por volta das 800, 8300 da manhã o incêndio na fabrica 

de colchão começou a surgir...” e A16“Na sexta-feira de manhã no dia 07 de maio na rua do 

progresso ouve um incêndio na frabica tropical de espuma...”.  

As produções que fazem menção ao fato na manchete, mas não o retomaram no corpo 

da notícia, ou o retomaram de forma genérica, foram categorizados no Nível 2. Como 

exemplo, elenca-se“ A fabrica de colchões foram queimados vários colchões” (A 18) e “O 

fato começou a 8 horas e meiacom muitos estralos” (A13). De uma forma geral, pode-se dizer 

que as crianças sabem que precisam deixar claro qual o fato que está sendo relatado, ou seja, 

que houve um incêndio na fábrica de colchões, uma vez que não existe nenhum sujeito no 

Nível 1. 

Conforme indicam os resultados da análise quantitativa, 95% dos sujeitos 

compreendiam que precisam informar em suas notícias quais as pessoas que, de forma direta 

ou indireta, estão envolvidas no fato, como fez a criança A² “... havia 100 pessoas no local e 

o dono foi socorrido e foram feridas 1pessoa com ferimentos leves na penas... o entrevistado 

estava na hora do incêndio ele estava dentro da fábrica... e o entrevistado ajudou a combater 

o fogo e ele não ficou com medo...”.  

Considerou-se que 5% dos sujeitos mobilizaram esse conhecimento de forma parcial, à 

medida que não falaram em suas notícias de todos os tipos de pessoas que estavam envolvidas 

na hora do incêndio, limitando-se a relatar sobre parte das pessoas que teve algum tipo de 

participação no fato. Nesse contexto, enquadra-se nessa forma de mobilização do 

conhecimento no texto do sujeito A¹³“... algumas pessoas viram os colchões e saíram 

pegando... o corpo de bombeiro não teve todo controle.” 

Em relação à necessidade de informar o espaço onde o fato ocorreu, 70% dos sujeitos 

da pesquisa indicaram que desenvolveram esse conhecimento de forma plena, à medida que 

forneceram essa informação ao leitor do seu texto, de forma que ele situe o local onde o 

incêndio aconteceu, como se pode observar nos trechos destacados “... Na fábrica de espuma 

tropical... Endereço Rua do Progresso, 154. Jardim Jordão (A¹). Os demais 30% dos sujeitos 

que mobilizaram esse conhecimento de forma parcial, foram categorizados no nível 2, porque 

ou fizeram menção apenas a que o incêndio aconteceu na fábrica de colchão espuma tropical 



155 

(20%)” ... e o nome da fabrica imdutria de espuma tropical” (A14),sem oferecer ao leitor mais 

nenhuma informação sobre a localização onde o fato aconteceu, ou incluíram tal informação 

fora do corpo da notícia (10%). Essa variação, pode ser observada na produção do sujeito A¹³, 

que incluiu o componente no final da folha do papel “Local do fato Rua do Progresso jardim 

Jordão industria de espuma tropical nome da fábrica.” Nesse caso, embora a criança tenha a 

compreensão da necessidade de incluir tal informação na construção do gênero, o local onde a 

informação aparece descaracteriza a forma composicional do referido gênero. 

As crianças também compreendiam que é necessário informar o leitor sobre o tempo 

em que o fato aconteceu, já que 85% dos sujeitos mobilizaram essa informação 

completamente e 15%, parcialmente. Foram categorizados no Nível 3 os alunos que fizeram 

referência à data, à hora que começou/terminou/durou o incêndio. Nessa categorização 

encontra-se, como exemplo “no dia 07 de maio de 2010 aconteceu um encendio... começou as 

800 da mãnha e terminou as 800 da noite mas as neblinas de fogo durou 3 dias...”. (A8) e 

“Esse incêndio acontceu na sexta-feira dia 07052010 o incêndio comesou as 830 da manhã e 

acabou as 800 Horas danoite....” (A 20).  

No Nível 2, ficaram categorizadas as crianças que informaram apenas um dos 

elementos ou a hora que terminou ou o tempo que durou o incêndio. Nesse nível, foram 

categorizados os sujeitos A¹³ que informou apenas“O fato começou a 8 horas e meiacom 

muitos estralos e A14“...o bombeiros teve controle do fogo depois de 12 horas de 

desespero...” Também foi categorizado nesse nível a criança A18 que, embora tenha colocado 

a informação completa, registrou-a fora do corpo da notícia, logo no início da folha de papel” 

DATA7/5/2010...HORA830     TERMINOU 8 NOITE”. Mais uma vez, observa-se que a 

criança tem a clareza de que o componente caracteriza o gênero, mas não domina a sua forma 

de inclusão na estrutura composicional. 

Como se pode observar acima, o conhecimento sobre a indicação da causa relativa ao 

fato aparece em 95% das produções dos sujeitos, ou seja, 19 crianças mobilizaram esse 

conhecimento, informando para o público leitor o que provocou o incêndio de uma forma 

bastante clara, indicando que além de saber que essa característica é relevante, buscaram a 

informação para deixar o leitor ciente, como se nota em “... o motivo foi que ma faísca saio 

da maquina...” (A 11) e “... o que causou o incêndio foi uma faísca que saiu de uma 

maquina...” (A10). Apenas o aluno A19 foi considerado no Nível 3, porque, apesar de 

mencionar uma causa para o incêndio, ela não corresponde à verdade dos fatos, como se pode 

observar no trecho “O dono da fábrica fala Que quem começou o incendio foi uma palha pelo 

funcionário trose” 
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De acordo com os resultados encontrados, a inserção de depoimentos (vozes das 

pessoas envolvidas no fato ou testemunhas), representa, dentro dessa dimensão, a maior 

dificuldade enfrentada pelos sujeitos, uma vez que apenas 5% das crianças conseguiram 

realizar essa inserção de forma plena, 40% mobilizaram o conhecimento parcialmente, e 55% 

não atenderam ao critério. Na categorização foram utilizados os seguintes critérios foi 

categorizado no Nível 3, o sujeito que fez a inserção de vozes articulando a voz do jornalista 

relatando o fato, o discurso relatado direto através da voz da pessoa entrevistada e o discurso 

relatado indireto, retomando, assim, o relato do fato.   

De acordo com esse critério, conforme se observa acima, apenas um sujeito (A¹) 

conseguiu mobilizar esse conhecimento plenamente, como se pode verificar através dos 

trechos destacados“O incêndio aconteceu na fábrica de espumas tropical, no dia 7 de maio 

de 2010e a hora 830 da manhã. E o incêndio começou através de uma faísca de uma 

máquina... havia 100 pessoas trabalhando... apenas uma pessoa ficou ferida..” “o fogo era 

muito intenso” falou o porteiro da fábrica que presenciou tudo (A¹). 

Os sujeitos que mobilizaram a fala das testemunhas através do discurso indireto foram 

incluídos no Nível 2, como “o vigia da fábrica José Silva de 35 ano afirmou que vão 

reconstruir a fábrica e que o dono teve muito prejuiso de 80% da fábrica que foi queimada e 

que foi a segunda vez que a fábrica pegou fogo”. (A10) e “José silva é um vigia que trabalha 

na fábrica de cochões, ele diz que teve 80 pussento de estragos e que seu documentos foram 

quimados e uma pessoa foi ferida nas pernas com ferimentos leves”.(A15).Existe, nesses 

casos, a possibilidade da criança compreender que a inserção de vozes pode se dar dessa 

forma,uma vez que a incidência dessa forma de escrita é muito comum nas notícias que ela lê. 

Os sujeitos que salientaram que houve entrevista, citaram o nome dos entrevistados 

e/ou apenas relataram o fato sem nenhuma indicação de que foi feita entrevista, foram 

incluídos no Nível 1, porque não houve a inserção de vozes nem através do discurso relatado 

direto nem do indireto. Como se pode observar, encontrou-se nesse critério a maior parte das 

crianças. As produções dos sujeitos A7 e A20 foram categorizadas nesses critérios, conforme 

indicam os trechos destacados “... o incêndio na fábrica de colchão começou a surgir Por 

conta de algumas faíscas que Sairam... Amaior parte dos colchões queimoy e o que Sobrou o 

dono doou...o dono da Fabrica ...passou mal....Por volta das 750 as 800 horas o encêndio 

terminou...” (A7) e “sobraram alguns cochão o incêndio aconteceu por que uma faísca que 

saiu da maquina o entrevistado foi José Silva de 35 anos...”. (A 20). Nesse último trecho, 

nota-se que existe um conhecimento apenas intuitivo da característica, visto que as crianças 

chegam a citar o nome das testemunhas. 
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Conforme já sinalizava na exposição dos modelos encontrados, a análise da 

mobilização dos aspectos composicionais indica que as crianças tiveram a maior dificuldade 

para mobilizar os conhecimentos sobre a inserção de vozes de testemunhas e pessoas 

envolvidas no fato. Diante dessa constatação, é possível inferir que dominar esse mecanismo 

de inserção de vozes – importante para o gênero porque evidência o seu caráter dialógico – 

representa um desafio para as crianças nessa faixa etária e nível de escolaridade. A 

mobilização desse componente vai exigir uma competência escritora associada, 

principalmente, à manipulação e compreensão de elementos linguísticos bastante refinados, 

bem como de princípios gerativos necessários a essa articulação de vozes. 

Portanto, os dados expostos aqui indicam que cerca de 90% das crianças conseguiram 

mobilizar os demais aspectos composicionais do discurso noticioso escrito de forma plena, 

considerando suas características básicas para a construção do gênero, como manchete, 

indicação do fato acontecido, indicação do espaço, do tempo, das pessoas envolvidas, das 

causas relativas ao fato. É provável que, se submetidos a uma estratégia espiral para o ensino 

dos gêneros sugeridos por Dolz e Schneuwly (2004a), esses sujeitos, nas séries seguintes, 

possuam uma maior mobilização de elementos linguísticos/estilísticos característicos do 

gênero, visto que a aquisição e mobilização de tais conhecimentos são adquiridos, 

frequentemente, em contextos escolares. 

Conforme foi verificado, a maioria dos sujeitos conseguiu mobilizar conhecimentos 

sobre as dimensões sociodiscursivas, temáticas e composicionais do gênero “notícia 

impressa”. Observou-se também que um número pouco expressivo de crianças apresentou 

dificuldades quanto aos componentes “conteúdo factual”, “temática atual” e “temática de 

interesse público” e limitações expressivas na mobilização do conhecimento “inserção de 

vozes de pessoas envolvidas no fato ou testemunhas”.  

Será que as crianças que demonstraram tal domínio são capazes de explicitar as 

características do gênero e as que não demonstraram tanto domínio têm algum tipo de 

dificuldade de explicitar tais conhecimentos? A resposta a esse questionamento pode ser dada 

no próximo capítulo, onde serão expostos os resultados relativos às capacidades de 

explicitação das crianças.  
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8. O QUE AS CRIANÇAS EXPLICITAM SOBRE NOTÍCIAS? 

 

Este capítulo está destinado a verificar quais características do gênero notícia as 

crianças explicitaram através das respostas dadas nas cinco tarefas de explicitação aplicadas, 

já exposta na metodologia do estudo. Considerando a faixa etária das crianças e o nível de 

escolarização, foram selecionadas algumas características do gênero para análise. Tais 

características foram agrupadas em dois blocos a) aspectos sociodiscursivos e temáticos; et) 

aspectos composicionais. 

 Durante as entrevistas clínicas, foram elaboradas perguntas embasadas na 

categorização apontada por Castorina (1984, capítulo 6), que as caracteriza como perguntas 

de exploração, de justificação e de contra-argumentação. Os trechos expostos, neste capítulo, 

foram obtidos por esses diferentes tipos de perguntas. O objetivo foi evidenciar se as crianças 

eram capazes de verbalizar, ou não, as características do gênero enfocadas.      

Vale salientar que, na elaboração das questões das entrevistas, buscou-se construir 

diferentes perguntas que mobilizavam as mesmas características, de modo a apreender, por 

diferentes vias, os conhecimentos das crianças. Entretanto, para efeito de análise, foram 

consideradas as respostas dadas a algumas tarefas em que a verbalização apareceu de forma 

mais expressiva, indicando a explicitação ou não do conhecimento investigado. Desse modo, 

as análises foram feitas de modo integral, ou seja, as entrevistas de cada criança foram 

analisadas globalmente e quando havia explicitação de determinada característica, 

independentemente da questão/atividade em que a característica era explicitada, a resposta era 

selecionada. Assim, se a criança explicitava a característica, não importava com base em qual 

questão isso ocorria, a verbalização era considerada. 

Algumas tarefas de explicitações eram baseadas em textos de apoio dois exemplares 

do gênero notícia (Tarefas 2 e 3), um conto (Tarefa 2) e a notícia produzida pela própria 

criança (Tarefa 6). Para a seleção das duas notícias utilizadas nas tarefas 2 e 3, foram 

estabelecidos os seguintes critérios ser recente; atender às temáticas de interesse do público 

leitor, na faixa etária de 9 - 10 anos; ter linguagem acessível à faixa etária e nível de 

escolarização; estar veiculada em suportes reais; e apresentar os componentes textuais 

característicos do gênero.  

Tomando-se como referência tais critérios, foram escolhidas as notícias “Bebê é 

atropelado por trem e sai com vida”, publicada no jornal Folha de Pernambuco, Recife, 17 

de outubro de 2009, e “Casal de Agricultores com 5 filhos tem quadrigêmeos”, veiculada 

no Jornal do Commercio, Recife, 14 de outubro de 2009 (Anexo A). Quanto à tarefa 2, foi 
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selecionado o conto O Trem Fantasma, de Moacir Scliar (2006), (Anexo A), que também 

trata de uma temática adequada à faixa etária dos sujeitos porque aborda a história de uma 

criança portadora de leucemia e que o seu grande sonho era andar no Trem Fantasma.  Sua 

família, juntamente com seu melhor amigo, então, improvisa um Trem Fantasma em casa, 

para que ela possa vivenciar essa experiência.   

Todas as perguntas de verbalização aqui expostas, tanto através da exploração de tais 

textos, como através de perguntas gerais/conceituais espontâneas (Tarefa 1) e de simulação de 

situação de escrita do gênero, (Tarefa 4), objetivavam, sobretudo, verificar se as crianças 

verbalizavam as características do gênero notícia, considerando suas dimensões ou quais 

outros conhecimentos acerca do referido gênero eram explicitados. São as verbalizações 

oriundas de tais perguntas que serão analisadas a seguir. 

 

8. 1 A explicitação dos aspectos sociodiscursivos e conteúdo temático   

 

Em relação às características sociodiscursivas e temáticas, foi investigado se as 

crianças eram capazes de explicitar as seguintes características do gênero notícia finalidade 

social da escrita (informar ao leitor sobre os acontecimentos); portadores /suportes (jornais, 

revistas, tablóides, murais de escola, jornais escolares, etc.); discurso referencial, noticiando 

acontecimentos reais (relato de fatos reais, não ficcionais); conteúdos factuais (relato de fatos 

que aconteceram); temática atual (relato de fato recente ou já acontecido, mas com elementos 

novos); e temáticas de interesse público (relato de fatos que merecem ser noticiados). 

A tabela abaixo apresenta a quantidade e a frequência dos sujeitos em cada nível de 

explicitação quanto às características investigadas. 

 

Tabela 4 - Frequência e percentual do nível de explicitação dos aspectos sociodiscursivos 

e temáticos 

 

 

Conhecimentos sobre o gênero 

Nível de Explicitação 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Freq. % Freq. % Freq. % 

Finalidade social da escrita 

(Informar ao leitor sobre os 

acontecimentos); 

- - - - 20 100% 
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Portadores /suportes 
(jornais, revistas, tablóides, murais 
de escola, jornais escolares, etc.); 

- - 02 10% 18 90% 

Conteúdos factuais (relato de fatos 

que aconteceram); 
03 15% - - 17 85% 

Discurso referencial, noticiando 

acontecimentos reais (relato de 

fatos reais, não ficcionais); 

- - 02 10 % 18 90% 

Temática Atual (relato de fatos 

recentes ou já acontecidos, mas com 

elementos novos); 

- - 03 15% 17 85% 

Temáticas de interesse público 

(relato de fatos que merecem ser 

noticiados). 

  04 20% 16 80% 

Legenda dos níveis dos estudantes em cada tipo de conhecimento     Fonte: Elaborada pela autora 

Nível 1 – não explicita ou dá explicação inapropriada 
Nível 2 – explicita de modo confuso ou apenas por meio de exemplo 
Nível 3 – explicita claramente 
 

Para avaliar os conhecimentos das crianças sobre a finalidade social da notícia, foi 

investigado se os sujeitos compreendiam que as notícias têm como função informar os leitores 

sobre os fatos relatados, visto que a mesma se configura como um texto de informação que 

visa ao fazer saber os acontecimentos (LAGES, 2006). De acordo com a tabela acima, 100% 

das crianças demonstraram ter clareza da característica.  Para análise de tal conhecimento e 

para categorizá-las no Nível 3, tomou-se como referência as respostas dadas aos 

questionamentos “Para que se escreve notícias?" (Tarefa 1), “Para que você iria escrever a 

notícia sobre a morte dos animais em extinção?” (Tarefa 4) e “Para que você escreveu essa 

notícia?” (Tarefa 6). 

Para a criança A2, incluída no Nível 3, as notícias são escritas “Para as pessoas que 

ler ficar sabendo” e escreveria a notícia sobre a morte dos animais “Pra informar as pessoas 

e pra cuidar dos animais...” e produziu a sua notícia para “informar às pessoas que 

aconteceu o incêndio”. A criança A11 verbaliza que as notícias são escritas “Pra gente lê as 

notícias e saber da notícia e ficar informado” e que escreveria a sua própria notícia “Pra as 

pessoas saber que os animais estão morrendo”; já o seu texto foi escrito para “avisar ao 

povo que aconteceu esse acidente”. 

Alguns sujeitos, além de explicitarem que a notícia informa sobre o fato, justificaram a 
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função social da notícia apoiando-se na base argumentativa do texto, focando suas 

explicações na prestação de serviço oriunda do gênero de servir de alerta para os leitores em 

relação aos fatos que estão sendo noticiados. Dentro dessa perspectiva, diante do 

questionamento “Para que as notícias 1 e 2 foram escritas?”, a criança A16 verbalizou “Eu 

acho que esse daqui (texto 1) é pra gente ter mais cuidado com os trilhos e do bebê e esse 

daqui (texto 2) é pra gente saber mais da vida da gente e das mulheres” ‘. Para A12, também 

as notícias foram escritas “Pra avisar a pessoa pra ter mais cuidado quando a gente vai pra o 

metrô porque se aconteceu com o menino pode acontecer com outras crianças também...”. A 

criança A¹ reforça esse critério quando diz que a notícia 1 foi escrita “pra informar as pessoas 

que todas as vezes que forem parar perto do trilho do trem tem que acionar o freio de mão no 

carrinho”. 

Além de informar o leitor dos fatos que estão acontecendo, as notícias são produzidas 

para serem vendidas. Os jornais, portanto, prestam um serviço à sociedade e também buscam 

uma boa vendagem. Nesse sentido, algumas crianças ainda incluídas no Nível 3, verbalizaram 

também que as notícias são escritas “Para todo mundo, todas as pessoas saberem o que 

aconteceu, o que está acontecendo no mundo e pra ganhar audiência” (A 6) e “Eu acho que 

eles escrevem porque... (silêncio) eu acho assim pra as pessoas saber e se interessar e 

comprar também” (A9). 

Quanto ao conhecimento dos portadores/suportes da notícia, 90% das crianças explicitaram 

claramente o conhecimento, demonstrando conhecer onde as notícias são veiculadas e quais 

os suportes apropriados para os gêneros notícia e conto, e 10% verbalizaram de modo confuso 

o conhecimento ou utilizaram exemplos para tal. A investigação da apropriação ou não do 

conhecimento se deu na Tarefa 1, através do questionamento “Quando queremos ler uma 

notícia, onde procuramos?”, e na Tarefa 2, por meio de tais perguntas “a) Onde estão escritos 

os textos? b) eles poderiam ser escritos em lugares diferentes? c) Poderíamos colocar a notícia 

no livro e o conto no jornal? Por quê?”. 

O sujeito A¹, categorizado no Nível 3, verbalizou que, quando quer ler as notícias, 

procura “Nos jornais, na televisão, na internet.. Além disso, identifica o suporte do conto e da 

notícia, respectivamente “no livro" e “no jornal”. Ainda acrescentou que a notícia poderia 

também estar “na internet, na televisão, no rádio” e o conto “No computador. Também nos 

cadernos porque quando eu escrevo histórias, escrevo no caderno”. A criança também 

justificou que a notícia não poderia estar no livro porque “no livro tem histórias que mentem e 

que podem inventar coisas e no jornal não. O jornal só pode dar notícia verdadeira”. 

Para a criança A10, as notícias também podem ser encontradas “no jornal, na 
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televisão, no rádio, no computador... Pesquisa no Google e vai no Jornal do Commercio e lê” 

e “A notícia poderia tá na revista, no computador e o conto no caderno, na folha de papel, na 

internet...”. Para a criança, o conto não poderia estar no jornal porque “o autor está 

escrevendo da cabeça dele e aqui (na notícia) é um fato real”. Como se pode observar, as 

respostas dos dois sujeitos quanto à impossibilidade de trocar de portadores estão atreladas ao 

caráter verossímil do discurso noticioso e o ficcional do conto.  

Já o sujeito A6, também categorizado nesse grupo, apresentou verbalizações próximas 

às expostas quanto às primeiras perguntas, mas acrescentou que o conto também poderia estar 

no jornal porque “tem parte no jornal que bota história no jornal em páginas separadas, 

historinhas em quadrinhos, como gibi”. O sujeito reforçou também que a notícia não poderia 

estar no livro “porque senão vai ficar muito confuso porque o jornal é pra informar mais 

coisas no dia-a-dia e já tá dizendo jornal. Não pode colocar no livro”. 

           De fato, o livro não se configura como um portador “comum” do gênero. Uma notícia 

pode ser inserida no livro para atender a alguma especificidade de uma situação que não é 

canônica ao gênero. Por exemplo, em livro didático para o ensino da leitura, para o ensino do 

próprio gênero ou outro conteúdo. Nesse sentido, as verbalizações expostas pelas crianças são 

coerentes porque, mesmo sem se aprofundar nessas especificidades, percebem que o livro não 

é um portador natural do gênero.  

Já as crianças categorizadas no Nível 2, apresentaram verbalizações confusas quanto 

ao conhecimento. Quando se questionou, por exemplo, onde se encontram as notícias quando 

se quer lê-las, o sujeito A19 verbalizou “no jornal, na televisão e na fita quando está passando 

o jogo do Sport”. E, na sua visão, a notícia não poderia estar no livro nem o conto no jornal 

porque “a notícia tem que ficar no jornal e a história no livro porque senão tem 

problema”.Quando se questionou porque teria problema, justificou “não pode trocar porque 

aqui (na notícia) tem cor e aqui (no conto) é preto e branco”. 

Como se pode observar, a criança apresentou um conhecimento confuso ao afirmar 

que encontra a notícia na “fita, quando está passando o jogo”. Provavelmente, ela estava se 

referindo às resenhas esportivas que aparecem intercaladas na exibição de jogos gravados. 

Além disso, na sua visão, o critério que define a incidência da notícia no jornal e o conto no 

livro é a cor. Percebe-se, portanto, que a criança sabe que as notícias podem ser encontradas 

em jornais e em televisão, contudo apresentou algumas inconstâncias em suas respostas.  

 O Sujeito A18, também categorizado nesse nível, tal como A19, apresentou algumas 

inconsistências em suas verbalizações, expressando um conhecimento confuso em relação à 

característica investigada. Na sua compreensão, as notícias podem ser encontradas “No 
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jornal, na TV, no rádio”. Quando se questionou se a notícia e o conto poderiam ser escritos 

em lugares diferentes afirmou que “a notícia a gente só escreve no jornal e a história pode 

fazer no papel, no caderno normal da escola.” Embora deixe claro que possui conhecimento 

acerca do lugar onde se pode encontrar as notícias, bem como o caderno suporte da história, 

como se pode observar, o sujeito limita a escrita da notícia apenas “ao jornal”.  Quando 

questionado sobre a possibilidade de colocar a notícia no livro e conto no jornal, também 

verbalizou de forma confusa que a notícia não poderia estar no livro porque “ia ter muitas 

folhas pra ler se eu quisesse ler ia demorar a ler porque tem muitas folhas”, assim como o 

conto não poderia estar no jornal porque “ia ficar menos folhas”. 

 Como os sujeitos, no início, reconhecem alguns suportes do gênero, pode-se deduzir 

que tal conhecimento faz parte de suas representações internas, mas que serão necessárias 

sucessivas redescrições representacionais para que tal conhecimento se torne consciente e 

plenamente verbalizado. Entretanto, de uma forma geral, os resultados indicam que 90% das 

crianças explicitaram de forma clara as características da dimensão sociodiscursivas 

investigadas. 

Para analisar se as crianças percebiam que a notícia veicula um conteúdo factual, ou 

seja, relato de fatos que aconteceram, partiu-se do princípio de que o discurso noticioso conta, 

relata um fato e não expõe ou argumenta sobre um tema. Ou seja, seu foco central é o relato e 

não uma exposição temática ou argumentação de uma tese. Nesse sentido, procurou-se 

investigar se, nas suas verbalizações, as crianças atentariam para o fato de que as notícias são 

textos que “contam, relatam um fato”.  

Visando verificar a verbalização ou não do conhecimento, foi questionado à criança “o 

que é uma notícia?” (Tarefa 1). Através dessa pergunta, ela poderia explicitar vários 

conhecimentos sobre o gênero e, dentre eles, atentar para o fato de que uma notícia conta um 

fato, um acontecimento. Na Tarefa 3, foram apresentados para os sujeitos dois títulos 1) a 

preservação dos animais em extinção e 2) animais em extinção aparecem mortos em 

zoológico.  Dados os dois títulos, questionou-se qual seria mais adequado para um 

título/manchete de notícia e que justificassem sua resposta, esperando que os sujeitos 

percebessem que o segundo título induz mais à ideia de que o texto apresenta um conteúdo 

factual, já que daria um indicativo de que um fato seria “contado”. 

Entretanto, as crianças não demonstraram perceber a diferença entre os tipos textuais 

sugeridos nos títulos e a adequação do segundo título ao gênero notícia na Tarefa 3, uma vez 

que não conseguiram perceber a distinção entre expor um fato (título 1) e relatar um fato 

(título 2). Embora compreendessem que o título 2 era mais adequado para uma notícia, 
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justificavam sua pertinência na dimensão argumentativa do título, salientando a importância 

de não matar os animais no zoológico ou pelo sensacionalismo das notícias, como se pode 

observar nos trechos “porque o zoológico não está mais como antes, os animais morrem 

muito. E esse tem mais a ver com uma notícia. (A5)”. Quando se questionou por que tem mais 

a ver com a notícia, justificou “porque a notícia aparece mais assim no jornal.” Quando foi 

solicitado a esclarecer como seria esse “assim”, explicou “assim animais aparecem mortos 

em zoológico”, repetindo a título apresentado. Já para o sujeito A8, o segundo título seria 

também mais adequado porque “todo dia aparece gente morta no jornal” e, para A9, o título 

2 é mais adequado porque “é assim todo mundo sabe que os animais estão em extinção, mas 

essa b (2), todo mundo vai querer saber e descobrir como os animais morreram.”  

De acordo com os trechos expostos, percebe-se, portanto, que as crianças explicitaram 

o conhecimento de que o título 2 é mais comum às notícias. Entretanto, não conseguem 

diferenciar o relato de um título e a exposição de uma ideia em outra.  É provável que a 

dificuldade das crianças em verbalizar o conhecimento de forma clara seja consequência do 

tipo de pergunta elaborada. Portanto, diante da análise das verbalizações dadas pelas crianças 

a essa questão, optou-se em avaliar o componente tomando como referência as explicitações 

dadas à pergunta “O que é uma notícia?” (Tarefa 1), uma vez que as crianças demonstraram 

compreender qual o componente investigado, embora essa tenha se constituído como uma 

pergunta geral a partir da qual poderiam ser expostos vários conhecimentos sobre o gênero e, 

dentre eles, a presença de uma conteúdo temático factual. Para analisar a verbalização do 

conhecimento, observou-se também se a explicitação do conhecimento estava presente em 

outras respostas dada às tarefas.   

De acordo com esse critério estabelecido para avaliar o componente, os resultados, 

indicaram que 85% das crianças explicitaram a característica                        

de forma plena e 15% explicitaram-no de forma inadequada. Quando se questionou, por 

exemplo, ao sujeito A5 o que é uma notícia, ele verbalizou “Posso dar um exemplo? Tá 

acontecendo, que aconteceu um acidente e uma pessoa morreu. Isso é uma notícia. Aí diz 

onde foi o acidente, como foi, qual o nome, a idade dela, onde ela morava, a rua que 

aconteceu, o nome da rua”. Já para o aluno A8, uma notícia “é um tipo de informação. 

Informa assim onde foi o local, a data, o dia em que a coisa aconteceu. Precisa ter as 

informações e dizer onde aconteceu, o dia, o local, a data...”. A9 também explicitou“Pra 

mim é uma caso que acontece. Assim, por exemplo se tem um acidente, se as pessoas estão 

bem... o que ocorreu quem era os parentes, pra onde foi, assim, se for uma acidente, quem 

estava errado, a velocidade”. Como se pode observar, as crianças,embora não tenham 
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verbalizado as expressões “contando ou relatando fatos”, explicitaram, claramente, elementos 

que caracterizam o conteúdo factual do discurso noticioso. Ou seja, as crianças categorizadas 

no nível 3 demonstram saber que as notícias além de informativas, são organizadas de modo 

narrativo, contando um fato. 

Já os demais 15% das crianças incluídos no nível 1, embora tenham verbalizado 

conhecimentos a respeito do gênero, não fizeram menção aos aspectos que constituem a 

capacidade do relatar, do contar próprio do discurso noticioso. Para o sujeito A¹², por 

exemplo, a notícia “diz a gente o que passa pela vida”. As verbalizações da criança A19 

seguem a mesma linha de raciocínio quando se baseia apenas no caráter informativo do 

gênero quando explícita que a notícia é “o assunto do dia-a-dia. Morte, o que o jornalista viu 

ele coloca no jornal. É como um dicionário que vê vai ler pra saber das coisas do mundo. 

Quando a gente não sabe nada, compra um jornal e vai saber do mundo. O jornal faz a gente 

saber das coisas.” Como se pode observar, são verbalizações gerais sobre o gênero, porque 

essas respostas poderiam também se referir a textos temáticos ou argumentativos. 

Em suma, em relação a esta característica, a maioria das crianças demonstrou “saber” 

que as notícias são informativas. Embora não tenha explicitado as palavras “narrar”, “contar”, 

“relatar”, compreendem que elas são factuais, quando elencam componentes que constituem o 

discurso noticioso relatado. As explicitações dos 85% dos sujeitos sinalizam para a noção de 

que as notícias contam um fato diferentemente de outros gêneros também informativos, que 

expõem um tema ou argumentam explicitamente a favor de uma tese. 

Os resultados acima indicam também que as crianças foram bem sucedidas na 

caracterização da notícia como tendo foco em conteúdos verídicos. Portanto, pareciam 

entender que o conteúdo relatado precisa ser constituído por acontecimentos reais, ou seja, o 

discurso noticioso preocupa-se com a fidedignidade às particularidades do fato noticiado, 

oferecendo ao leitor as informações que dão conta dessas particularidades, que concretizam o 

seu caráter verossímil. 

        Para analisar se as crianças tinham ou não conhecimento explícito dessa característica 

imprescindível do gênero notícia, foram levantados questionamentos sobre a veracidade do 

discurso noticioso em todas as tarefas. Para efeito de análise, tomou-se como referência, 

entretanto, as perguntas feitas na Tarefa 1 "Os fatos que as notícias contam podem ser 

inventados, criados? Por quê?”, “Os fatos que estão sendo contados nas notícias 1 e 2 

aconteceram?”, “O que os jornalistas fizeram para a gente acreditar neles?” (Tarefa 3); “Você 

poderia escrever sobre a morte dos animais em extinção se o fato não tivesse acontecido? Por 

quê?” (Tarefa 4) e “O fato que você está relatando em sua notícia poderia ter sido criado, 
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inventado? Por quê?” (Tarefa 6). De acordo com os resultados acima, 90% das crianças 

apresentaram verbalizações claras sobre essa característica e apenas 10% explicitaram-na de 

modo confuso. 

Para o sujeito A6, categorizado no Nível 3, os fatos que as notícias relatam não podem 

ser inventados porque “ia ficar sem graça porque a notícia tem que ser verdade. Quando é 

real dá mais empolgação... a pessoa já sabe que é verdade. Tem que ser real”. Já os fatos 

relatados nas notícias 1 e 2 aconteceram de fato, porque “está dizendo o que aconteceu, como 

aconteceu, o dia e a hora que aconteceu, aí a gente vê que é verdade”. E, para que se acredite 

neles, os jornalistas colocam “as palavras de acordo com o que aconteceu e bem explicado 

bem, dizendo o dia, a hora, o mês, o acontecido, e fala também o nome das pessoas que 

aconteceu, a Rua...”.  Também não poderiam escrever sobre a morte dos animais em extinção 

se não tivesse acontecido porque “não pode publicar uma notícia mentirosa” e o fato relatado 

na sua notícia não poderia ser inventado porque “é uma notícia e todas as notícias que tá no 

jornal são reais”. 

A20 reforçou a necessidade de as notícias relatarem fatos reais, que não podem ser 

inventados porque “se forem inventados não vai ser uma notícia. A notícia tem que ser 

verdadeira”, e os fatos relatados nas notícias (Tarefa 3) aconteceram realmente porque “se 

não fosse verdade não poderia estar no jornal”. A criança complementou verbalizando que, 

para que se acredite neles, os jornalistas que escreveram as notícias “colocam o nome das 

pessoas, o nome do lugar, a foto” e se sua notícia fosse inventada “ia ser mentira não ia ser 

notícia, ia ser um conto”. A5 complementou esse raciocínio quando verbalizou que a notícia 

tem que ser real porque “um jornalista fala para o povo todinho ouvir e o jornalista não pode 

inventar. Ele tem que saber pra depois falar... e as notícias 1 e 2 são verdadeiras porque “se 

fosse uma lenda não tinha aparecido no jornal.” e os jornalistas para ter credibilidade “tem 

que botar, tem que botar o estado onde é que foi, tem que botar o policial de que estado ele é, 

onde ele mora, o lugar que foi, a foto”. O fato relatado na sua notícia não poderia ser 

inventado porque “se era mentira eu não sabia dos exemplos que eu ia botar na notícia.”  

 Esse conhecimento foi investigado nas cinco tarefas de explicitação e, como se pode 

observar, apenas 10% dos sujeitos dos sujeitos foi categorizado no nível 2. O sujeito A14, por 

exemplo, incluído nesse grupo,quando se questionado se os fatos relatados nas notícias 1 e 2 

(tarefa 3) aconteceram realmente, ele afirmou “aconteceu”. Mas quando se solicitou que 

justificasse porque ele achava que os fatos eram verdadeiros, verbalizou “Eu não sei”.  

Também explicitou “eu não sei explicar”, quando se perguntou o que os jornalistas fazem 

para que os leitores acreditem nos fatos que estão sendo relatados. Entretanto, vale salientar 
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que, para a criança, os fatos que as notícias relatam não podem ser inventados porque “notícia 

é pra as pessoas saber o que acontece” (Tarefa 1) e que o fato relatado por ele em sua notícia 

(tarefa 6) também não podia ser inventado porque “a notícia só tem coisa real”. Ou seja, a 

criança compreende que o discurso noticioso precisa ter fatos reais, mas não conseguiu 

justificar quais elementos dão ao texto o caráter da veracidade do fato.   

A análise da característica Temática Atual foi respaldada pela concepção de Kaufman e 

Rodrigues (1995), já explicitada aqui, de que a notícia tem o objetivo de informar os leitores 

sobre os mais variados assuntos da atualidade. As temáticas veiculadas nas notícias procuram 

atender às expectativas e às exigências do consumidor, que procura adquirir informações que 

representem, no mínimo, novidade e atualidade. Entretanto, não se pode perder de vista que as 

notícias, embora priorizem fatos novos e “furos” jornalísticos, também têm como temática 

fatos que já aconteceram e que apresentam novos elementos na atualidade. Dentro dessa 

perspectiva, perpassa na análise dessa característica, a ideia de que uma notícia relata 

acontecimentos recentes a um leitor que precisa e quer saber das coisas novas que acontecem, 

bem como as informações que os fatos já acontecidos veiculam, também de interesse dos 

leitores. 

  Respaldando-se por essa acepção, para investigar se os sujeitos tinham se apropriado 

desse conhecimento e explicitava-o verbalmente, foi questionado “As notícias contam fatos 

que aconteceram há muito tempo? Por quê?”, “Uma notícia não pode falar de fatos que 

aconteceram há muito tempo? Por quê?” (Tarefa 1); “O texto 1 (a notícia) poderia relatar um 

fato acontecido em 1956? (ano em que acontece a história do conto) Por quê?” (Tarefa 2) e 

“O fato que você está relatando na sua notícia é um fato atual? Por quê?” (Tarefa 6). As 

verbalizações dos sujeitos a esses questionamentos permitiram observar que 85% das crianças 

investigadas explicitaram claramente esse conhecimento e 15% explicitaram de modo um 

pouco confuso, porque não conseguiam justificar determinadas respostas.   

Foram categorizados no nível 3 as crianças que, mesmo cientes de que as notícias 

relatam fatos recentes, atuais, também apontaram para a necessidade do discurso noticioso 

relatar fatos que já aconteceram dadas as circunstâncias do fato, como a semelhança com 

outros fatos recentes, questões relativas ao fato não resolvidas, enfim, à necessidade de 

retomar alguns fatos acontecidos. A criança A¹, por exemplo, categorizada nesse grupo, 

quando foi questionada se as notícias falam de coisas que aconteceram há muito tempo, 

verbalizou “Não, porque a pessoas quer ser informado do que acontece hoje.”, mas quando 

se questionou se elas não podem falar de fatos que aconteceram há muito tempo,explica 

“Pode. Quando aconteceu algo que aconteceu há muito tempo, por exemplo, um homem 
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roubou um carro há dois meses, quando encontra o carro agora a notícia pode retratar...”. 

E, respondendo ao questionamento se uma notícia poderia relatar um fato acontecido em 

1956, explicou “pode ser baseado... Como um caminhão pode ter sido roubado em 1956 e 

vieram achar em 2000. Aí pode pegar a notícia velha e misturar com a nova”. O sujeito 

também considerou o fato relatado na sua notícia recente (Tarefa 6) porque “aconteceu no 

mês passado”. 

Dentro desse mesmo raciocínio, a criança A6 explicou que as notícias só podem falar 

de fatos que já acontecerem “quando tem uma notícia parecida com o que ele está falando e 

que foi muito grande, aí aparece revendo, né? Porque aconteceu uma coisa igual, aí fica 

aparecendo. E que a notícia” não pode falar de muitas coisas antigas... Só quando está 

relembrando... Só algumas vezes especiais. Quando se prendeu um menino dentro de uma 

casa, aí prende de novo, aí aparece...”. A criança também reforçou a ideia de que uma notícia 

só poderia falar de um fato acontecido em 1956, “às vezes quando acontece um caso parecido 

com outro fato, aí fala. Mas as pessoas não gostam de coisas muito antigas, senão não vai 

ficar interessada no que aconteceu, porque já faz muito tempo. Às vezes falam assim 

aconteceu um fato em 1950 e agora está acontecendo algo muito parecido, como um prédio 

que caiu”. E, de forma bastante coerente, não achou o fato relatado em sua notícia muito 

recente, verbalizando “é, mas não é muito, não, porque já faz um mês”. 

Já a criança A5 apresentou nas suas verbalizações a necessidade das notícias 

precisarem retomar fatos que já aconteceram, mas que não foram resolvidos. Quando se 

perguntou se as notícias contam fatos que aconteceram há muito tempo, verbalizou “Algumas 

sim e algumas não” e quando foi solicitado que explicassem melhor sua resposta, justifica 

“Tem alguma que faz muito tempo que eles já falaram e que já foram resolvidas e tem 

algumas que são desse tempo de agora que não foram resolvida, ainda está resolvendo. 

Como uma pista cheia de buraco. Eles não resolveram isso ainda... Quando não resolveram, 

aí ela fica falando de coisas antigas”. O sujeito reforçou essa ideia que uma notícia poderia 

falar de um fato acontecido em 1956 “se ninguém tivesse lido ele, ele não tivesse aparecido 

no jornal, poderia. Se fosse um caso que não tivesse sido resolvido, também poderia”. A 

criança, diferentemente do sujeito A6, considera que o fato narrado em sua notícia, Tarefa 6, é 

recente porque “o que foi queimado ainda está lá”. 

Como se observa, existe nas crianças categorizadas nesse nível uma consciência de 

que as notícias, prioritariamente, relatam fatos novos, recentes, mas que dada a especificidade 

de cada fato noticiado, ele pode voltar a ser tema das notícias, desde que apresentem um 

elemento novo, semelhanças com fatos recentes, então, nesses casos, “a notícia velha pode 
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misturar com a nova” (A¹) e o acontecimento volta a ser veiculado, ou seja, passa a ser uma 

temática atual. 

Os sujeitos que estão categorizados no grupo 2 apresentaram insegurança quanto à 

possibilidade da notícia poder ou não relatar um fato passado. A princípio, eles justificaram 

que a notícia só pode relatar fatos novos. Quando se questionou, por exemplo, à criança A4 se 

as notícias contam fatos que aconteceram há muito tempo, ela afirmou enfaticamente “Não, 

porque já foi em passado”. Quanto à pergunta se uma notícia não poderia relatar um fato 

acontecido em 1956, verbaliza “Não. porque nós já estamos em 2010. Contando um fato que 

aconteceu em 1956 é muito antigo, muito passado. Tem que contar coisas que aconteceu esse 

ano”.Depois quando se questionou se as notícias não podem relatar fatos que aconteceram em 

1956, ficou confusa e explicitou, após um longo silêncio“Assim... eu fico na dúvida se pode 

ou se não pode”. A criança considerou que o fato relatado por ela na tarefa de produção é 

recente “porque foi em maio e nós estamos em junho. Faz pouco tempo.”  

Essa visão também foi explicitada pela criança A16, quando verbalizou que as notícias 

não contam fatos que aconteceram há muito tempo porque “muita gente já sabe o que 

aconteceu.” Quando se questiona se uma notícia não pode falar de fatos que aconteceram em 

1956, justificou que não “porque faz muito tempo, nem eu tinha nascido”. Quando se 

perguntou se uma notícia não pode relatar fatos acontecidos há muito tempo, explicitou 

“pode”, mas quando foi solicitado que justificasse porque pensa dessa forma, verbalizou 

“Não sei explicar”. A16 também explicitou que o incêndio relatado é um fato recente porque 

“foi do mês passado”. 

Como se pode observar, embora as duas crianças indiquem compreender que as 

notícias precisem tratar de fatos recentes, ficam em dúvida quanto à possibilidade do discurso 

noticioso poder tratar de fatos antigos. Portanto, não se pode considerar que desconheçam 

totalmente a característica já que explicitaram num nível consciente verbal a necessidade do 

discurso noticioso veicular temáticas atuais.   

A análise da característica temática de interesse público foi respaldada pela acepção de 

Curado (2002), já salientada aqui, de que o discurso noticioso é norteado por uma informação 

que tem relevância para o público, e de Soares e Oliveira (2007), quando enfatizam que se 

escolhe o fato que apresenta maior abrangência e que causa maiores impactos, porque a 

preocupação do discurso noticioso é apresentar os acontecimentos que sintetizem a vida diária 

e que atendam aos interesses públicos. Partindo dessa compreensão, os questionamentos 

feitos para avaliar esse conhecimento tinham o pressuposto de que o processo de construção e 

de definição de um fato a ser noticiado é um fenômeno de interesse social e que existem 
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aspectos relevantes desse fato que precisam ser informados para chamar a atenção desse 

leitor.  

Com base nessa ideia, perguntou-se aos sujeitos “quais os assuntos que as notícias 

precisam tratar para chamar a atenção dos leitores?”, “um jornalista escreveria uma notícia 

para contar que um político morreu? Por quê?” e “escreveria para contar que a vizinha dele 

teve bebê? Por quê?” (Tarefa 1). Com o intuito de investigar se as crianças percebiam o que 

tornava os fatos das notícias 1 e 2 de interesse público, questionou-se se as pessoas teriam 

interesse em ler os textos e que justificassem suas respostas (Tarefa 3). Na Tarefa 4, foram 

expostos dois fatos a) o cachorro de um amigo seu morreu atropelado; e b) um cachorro 

matou uma pessoa no meio da rua. Depois, foi perguntado qual desses dois fatos eles 

escolheriam para escrever uma notícia de jornal.Para complementar a investigação da 

característica, também se perguntou se as pessoas que irão ler sua notícia ficarão interessadas 

no fato que você está relatando e que justificassem suas respostas (Tarefa 6). 

Os resultados dos questionamentos apresentados acima indicam que 80% das crianças 

verbalizaram plenamente o conhecimento de que as temáticas veiculadas pelas notícias 

precisam tratar de assuntos de interesse público e 20% explicitam de forma confusa tal 

conhecimento. 

Para A¹, categorizado no Nível 3 de explicitação, os assuntos que as notícias precisam 

tratar para chamar a atenção dos leitores são “A copa, das enchentes do Rio de Janeiro dos 

desabamentos, a transmissão das doenças, as pessoas que fica, soterradas...”.,E em sua 

opinião, um jornalista escreveria para contar que um político morreu porque “pode ser um 

político que ajudou muita gente ou que enganou muito... aí todo mundo vai querer saber...”, e 

de forma bastante pertinente acrescentou que não escreveria para contar que a vizinha dele 

teve bebê “porque ninguém quer saber que a vizinha dele teve nenê. A não ser que a vizinha 

dele jogue o bebê fora. Aí todo mundo var querer entrevistar ela. Aí vira notícia”. 

 O sujeito também escolheria como fato para escrever a sua notícia “o cachorro que 

matou uma pessoa” apoiando-se na base argumentativa do texto ao verbalizar “pra as pessoas 

ter mais cuidado com os cachorros, vacinar e adestrar para ele não ficar um animal bravo”. 

Ainda na visão da criança, as pessoas teriam interesse em ler a notícia 1 (tarefa 3) “porque um 

bebê foi atropelado e ainda saiu com vida” e a notícia 2 “porque uma mulher teve 

quadrigêmeos e as chances de uma mulher ter quadrigêmeo é quase nenhuma”.E acredita 

que os leitores também terão interesse em ler a sua notícia “porque as pessoas sempre vê 

incêndio mais fracos, mas esse precisou de oito carros para apagar o incêndio e um 

helicóptero”. Seria, então, a proporção do incêndio que despertaria o interesse do público 
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leitor. 

As verbalizações do sujeito A¹¹ aos questionamentos que avaliaram a apropriação 

desse conhecimento apontam também para essa compreensão, pois, na sua visão, para chamar 

a atenção das pessoas, as notícias precisam falar “os acontecimentos sérios, como as Torres 

gêmeas, terremoto, destruição da terra de São Paulo e Rio de Janeiro, coisas assim que as 

pessoas ficam curiosas; acontecimentos que as pessoas querem saber mais, as chuvas, a 

destruição da mata amazônica, coisas de destruição. Onde eu moro, quando acontece esses 

acontecimentos sérios, todo mundo quer ler. Assim, acontecimentos sérios e rigorosos, como 

mortes, quando fazem coisas com crianças, estupro de crianças com padres...”. Também 

escreveria uma notícia sobre a morte de um político porque “ele é uma pessoa importante 

para o estado,para o país” e não escreveria sobre o nascimento do bebê da vizinha “porque 

não é importante pra eles que eu acho. É mais aqueles que têm fama, que são mais 

procurado. Se for pessoas comuns, aí eles não falam mais, porque são apenas cidadãos 

comuns, não são importantes para o público”. 

A criança afirma também que as pessoas teriam interesse em ler as notícias 1 e 2 

“porque todo mundo quer saber de um fato surpreendente desse um bebê que foi atropelado 

pelo trem e não morreu” e “raramente a gente vê pessoas com quadrigêmeos”.  A¹¹ também 

escolheria como tema de sua notícia o cachorro que matou uma pessoa, pois “é mais 

interessante do que um cachorro atropelado, que morre todo dia. A pessoa é mais 

importante”. A criança concluiu o bloco de questionamentos que avaliam o componente ao 

afirmar que as pessoas teriam interesse em ler a sua notícia porque “foi um fato grande que 

aconteceu mesmo e as pessoas vão querer saber tudo. Vão ficar bem informada”. 

As explicitações expostas pelos sujeitos A¹ e A¹¹ indicam que ambos têm uma 

consciência explícita verbalizada (Karmiloff - Smith, 1993, 1994, 1997) dos assuntos que têm 

relevância, abrangência, que causam maiores impactos para os leitores e que podem se tornar 

notícias.As crianças também compreendem que as temáticas precisam ser de interesse 

público, bem como quais aspectos relevantes dos fatos despertam tal interesse.  

           Ainda dentro desse nível, vale salientar as verbalizações de algumas crianças que, além 

de demonstrar também essa consciência, ainda destacaram que as temáticas de interesse 

público variam de acordo com o leitor. Isso pode ser constatado nas explicitações do sujeito 

A7, quando explicou que o interesse do tema depende do que chama a atenção de cada um 

“Para os homens, jogo. Eu sei disso por causa do meu pai. Os outros gostam de ler sobre 

mortes, novelas, tragédias, festas...”. Essa também é a ideia verbalizada por A16quando 

afirma “depende do que as pessoas querem ler. Minha mãe gosta de ver notícia sobre 
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concursos. Outras pessoas gostam de ler sobre mortes, de pessoas pobres, o que está 

acontecendo com elas, que as casas estão caindo. Minha vizinha gosta de ler sobre 

assaltos...”. 

Ficaram categorizados no Nível 2 as crianças que não apresentaram segurança quanto 

ao conhecimento investigado. Ou seja, sujeitos que ora percebiam que notícias precisam tratar 

de assuntos de interesse público ora apresentavam verbalizações menos consistentes em 

relação a essa ideia. Destaca-se, como exemplo da primeira situação, o sujeito A8. Quando se 

questionou quais os assuntos que chamam a atenção do leitor, elencou “Esportes, novelas, 

também teve o desabamento da favela” e verbalizou que escreveria uma notícia para falar da 

morte de um político “para informar ao povo que ele morreu”. Entretanto, quando 

questionado se escreveria para falar que a vizinha dele teve bebê, afirmou“não sei”. Também 

afirmou que escolheria como tema de uma notícia “o cachorro que morreu atropelado”, em 

detrimento “do cachorro que matou uma pessoa” porque “o povo ia querer saber se ele 

escapou ou morreu”. 

Percebe-se também essa oscilação nas verbalizações da criança A17 que, ao ser 

questionado quais os assuntos que as notícias precisam tratar para chamar a atenção dos 

leitores, explicitou “de igrejas, de algum homem ou mulher que era famoso e morreu de 

jogador de futebol”; segundo ele, escreveria sobre a morte de um político “pra as pessoas 

ficar sabendo quem vai ser no lugar dele. E pra falar dele pra as pessoas.”.Contudo, 

justificou que não escreveria sobre o nascimento do bebê do vizinho “por causo que se não 

todo mundo vai querer que ele faça uma notícia quando tiver bebe, até a minha mãe vai 

querer...”. A criança, portanto, não conseguiu perceber a relevância do fato em relação ao 

outro. Mas, no bloco seguinte, voltou à verbalização pertinente quando afirmou que 

escreveria sobre o cachorro que matou uma pessoa “porque é um fato que nem todo dia 

acontece e todo mundo quer saber”. Observa-se, portanto, que os sujeitos A8 e A17, embora 

apresentassem em algumas questões uma consciência explícita verbalizada do conhecimento, 

em outros momentos oscilaram em suas verbalizações. 

De forma geral, os resultados das análises das tarefas de explicitação indicaram que as 

crianças investigadas possuíam uma consciência explícita verbalizada dos aspectos 

sociodiscursivos e temáticos do gênero notícia aqui investigados. Os resultados indicaram, 

também, que apenas três sujeitos deixaram de verbalizar a característica conteúdo factual e 

que, nas demais características, não há frequência de alunos no Nível 1.  No próximo tópico, 

será analisado se existe esse mesmo nível de explicitação quanto aos aspectos composicionais 

constituintes do gênero notícia. 
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 8.2 A explicitação dos aspectos composicionais 

 

Respaldando-se na concepção da relativa flexibilidade dos gêneros sugerida por 

Bakhtin (2003), e pela impossibilidade de se fazer uma análise estrutural “rígida” da notícia, 

porque não se pode deixar de relacionar a estrutura textual com os contextos cognitivos, 

sócio-culturais e linguístico-discursivos da produção textual, neste estudo, será considerado o 

fato que existem algumas características básicas que definem como gênero a notícia e que 

auxiliam o caráter verossímil do fato divulgado. São, portanto, características que oferecem 

informações do discurso noticioso tal como ele se apresenta atualmente na maior parte dos 

textos publicados em jornais. 

 Nessa perspectiva, considerando o nível de escolaridade e a faixa etária das crianças, 

optou-se por avaliar o nível de explicitação de alguns componentes básicos, tais como 

título/manchete, indicação do fato acontecido, indicação das pessoas envolvidas, indicação do 

espaço onde o fato aconteceu, indicação do tempo em que o fato aconteceu, indicação das 

causas relativas ao fato e inserção de depoimentos (vozes das pessoas envolvidas no fato ou 

testemunhas).    

Vale salientar que a maior parte dessas características foi explicitada quando se 

questionava o que é uma notícia? O que aparece em uma notícia? O que sua notícia escrita 

precisa ter? O que é necessário um texto ter para ser considerado uma notícia? Quando você 

lê uma notícia, o que aparece em primeiro lugar? E depois? E depois? (Tarefa 1); O que seu 

texto precisaria ter para ser uma notícia de verdade? (Tarefa 4); Como você organizou sua 

notícia, quais informações seu leitor vai saber ao ler sua notícia?(Tarefa 6), dentre outras que 

foram surgindo no processo da entrevista clínica. 

Na Tarefa 3 (comparação entre textos do mesmo gênero), havia perguntas sobre 

alguns componentes estruturais, como os jornalistas esclarecem onde os fatos aconteceram? 

Com quem os fatos aconteceram? Onde encontramos essas informações? Entretanto, como 

eram perguntas de localização da informação, foram utilizadas para auxiliar as crianças a 

pensar sobre a composição do gênero. Para efeito de análise, foram tomadas apenas as 

verbalizações oriundas de perguntas que avaliavam conhecimentos gerais sobre o gênero, 

utilizadas nas Tarefas 1 e 4 e na Tarefa 6, quando também se investigava aspectos gerais da 

notícia produzida pelos sujeitos, conforme já salientado.  

A tabela abaixo indica o nível de explicitação do conhecimento dos sujeitos sobre as 

características composicionais do gênero notícia investigadas.  
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Tabela 5 - Frequência e percentual do nível de explicitação dos aspectos composicionais 

 

Conhecimentos sobre o gênero 
Nível de Explicitação 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 
Freq. % Freq. % Freq. %

Título/ manchete - - - - 20 100% 

Indicação do fato acontecido; - - - - 20 100% 

Indicação das pessoas envolvidas;  - - - - 20 100% 

Indicação do espaço onde o fato aconteceu; - - - - 20 100% 

Indicação do tempo em que o fato aconteceu; - - - - 20 100% 

Indicação das causas relativas ao fato; - - 02 10% 18 90% 

Inserção de depoimentos (vozes das pessoas 

envolvidas no fato ou testemunhas); 
- - 13 65% 07 35% 

Legenda dos níveis dos estudantes em cada tipo de conhecimento       Fonte: Elaborada pela autora 

Nível 1 – não explicita ou dá explicação inapropriada 
Nível 2 – explicita de modo confuso ou apenas por meio de exemplo 
Nível 3 – explicita claramente 
 

 

Como se pode observar, 100% dos sujeitos explicitou claramente o conhecimento de 

que o título/manchete representa um elemento constitutivo da notícia,visto que em todas as 

tarefas os sujeitos apontaram o título como elemento indispensável e presente no gênero 

notícia. Dentro desse percentual aparecem, de acordo com as explicitações, algumas funções 

que justificam o uso do componente no gênero. Alguns alunos atribuíram à manchete a 

função de chamar a atenção do leitor para ler a notícia, antecipando a informação importante.  

Nessa situação, o sujeito A7 apontou a manchete como elemento presente no texto e 

justificou sua importância verbalizando “a manchete que convida a pessoa a ler essa notícia. 

A pessoa lendo a manchete já dá vontade de entrar no jornal e vê o que está acontecendo.” 

(Tarefa 1). A criança colocaria na sua notícia a manchete “Animais em extinção morrem no 

zoológico” porque com o título “dá mais vontade da pessoa ler só lendo a manchete...”. Para 

a criança A14, a manchete também tem essa função “porque ela diz assim ‘um homem morreu 

atropelado’, aí a pessoa acha interessante, já lê. Aí a pessoa já vai procurar pelo nome no 

jornal (Tarefa 1). O sujeito também afirmou que colocaria na sua notícia sobre a morte dos 
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animais o título “Animais morreram no zoológico” porque “a pessoa dali vai ver o título, aí 

se for bom, a pessoa começa a ler”. (Tarefa 4). Para A10, a notícia “tem a manchete porque 

chama a atenção do leitor. Sem o título fica engaranchado” e colocaria como manchete na 

sua notícia (Tarefa 4) “Animais mortos no zoológico”,“porque ia chamar a atenção para ler 

a minha notícia”. 

Outro grupo de crianças centrou suas justificativas no grau de informatividade que traz 

a manchete. Para esse grupo, a manchete funciona como um elemento desencadeador do 

processo de compreensão das notícias, ativando e criando expectativas no leitor sobre o que 

está sendo relatado. Nesse grupo de sujeitos, encontra-se a criança A5 que verbalizou “a 

notícia tem manchete porque as notícias falam sobre o que está no título” e a sua notícia 

sobre a morte dos animais teria que ter a manchete “porque na manchete a gente já sabe o 

que está falando aqui na notícia”. A criança A16complementou essa ideia ao verbalizar que 

nas notícias “primeiro aparece o título, assim “Pai de Faustão morreu aos 88 anos”. É o que 

está falando. O título, o que está falando” e colocaria como manchete da sua notícia “Animal 

morto pelo funcionário no zoológico” para as pessoas “saber o que aconteceu com o animal e 

se ele se interessar, ler a notícia. Eu acho que título é melhor pra gente ler”. Assim, as 

crianças demonstraram apropriação do conhecimento e funcionalidade da manchete/título que 

comungam com a visão de Van Dijk (2008) de que a manchete configura-se como o tópico 

mais importante do gênero notícia, que exprime ou permite a inferência do tema tópico.  

Existe também um grupo de crianças que, além de verbalizarem essas funções, 

acrescentou ainda o conhecimento de que a colocação da manchete também está voltada para 

o aspecto comercial, rentável, que envolve o jornalismo noticioso. Nesse caso, inclui-se o 

sujeito A4, ao verbalizar que a manchete “aparece para chamar a atenção das pessoas”, 

complementando“senão não chama a atenção e ninguém vai querer comprar o jornal”. O 

sujeito conclui sua verbalização alegando o grau de informatividade que a manchete adquire 

dentro do texto, verbalizando que colocaria o título em sua notícia “Animais morrem em 

zoológico” porque “ele já tá dizendo o que aconteceu”.  

Algumas crianças reconheceram que o componente nem sempre está presente nas 

notícias, como o sujeito A¹ que verbalizou “tem notícias que não tem título”, mas, explicou a 

importância que ela adquire no gênero, explicitando “todo texto tem um título. Ela chama a 

atenção dos leitores” (tarefa 1) e alegou que colocaria a manchete na sua notícia “Animais 

são assassinados no zoológico pelo cultivador porque a manchete é quem chama a atenção 

dos leitores, porque a pessoa já lendo a manchete, ela já tá ligada no que o texto fala. Ela 

destaca o texto e as pessoas já entendem a notícia”. Como se pode observar, através das 
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verbalizações expostas, existe nas crianças uma consciência explícita verbalizada de que a 

manchete é um elemento constitutivo da notícia. 

Quanto à característica indicação do fato noticiado, os dados indicam que 100% dos 

sujeitos explicitaram esse conhecimento. As crianças sabiam e verbalizaram que uma notícia 

precisa dizer qual o fato está sendo relatado. Tal apropriação pode ser observada quando se 

questionou o que um texto precisa ter para ser uma notícia? (Tarefa 1), e eles verbalizaram “o 

que aconteceu...os fatos” (A10); “aparece as coisas que aconteceram com as pessoas...As 

coisas que aconteceram lá.” (A¹¹);” depois vem o que aconteceu...” (A6); “O que acontece, 

um acidente... Por exemplo uma casa que a chuva derrubou” (A7). 

A verbalização desse conhecimento também teve incidência na Tarefa 4, quando se 

questionou o que notícia simulada por eles sobre a morte dos animais em extinção precisaria 

ter (Tarefa 4) e os sujeitos explicitaram “tem que ter acontecimento... aquilo que aconteceu 

que os animais estão morrendo no zoológico...” (A¹²); “dizer o que aconteceu, o que foi.... Eu 

vou no local ver o que aconteceu...o acontecimento e ia escrever 26 animais em extinção 

morreram no zoológico” (A¹¹). A¹³ também demonstrou ter se apropriado do conhecimento, 

ao explicar que sua notícia “ia ter o que aconteceu que os animais estavam em extinção estão 

morrendo no zoológico”. 

A indicação do fato noticiado também surgiu na Tarefa 6, quando se perguntou quais 

informações teriam os leitores ao ler sua notícia sobre o incêndio na fábrica de colchão. 

Dentre as informações verbalizadas, A10 afirmou que o leitor também saberia “o que 

aconteceu na fábrica”, “o fato que aconteceu que a fábrica de colchão Tropical pegou 

fogo.”. O sujeito A4 disse “eu pensei em primeiro em botar o que aconteceu. De uma fábrica 

que pegou bastante fogo...” e A19 explicou que, na sua notícia,“tem o que aconteceu a fábrica 

de colchão que queimou”. Observa-se, portanto, que existe também uma consciência explícita 

verbalizada em relação à indicação do fato acontecido como característica constitutiva da 

notícia.  

De acordo com a frequência das verbalizações, 100% dos sujeitos explicitaram 

claramente que a indicação das pessoas envolvidas é uma característica inerente ao discurso 

noticioso. A explicitação dessa característica foi investigada em todas as tarefas. No entanto, 

como nas demais características, serão tomadas aqui as respostas dadas na Tarefa 1, quando 

se questionou o que aparece em uma notícia? Quando você está lendo uma notícia, o que 

aparece em primeiro lugar? E depois? E depois? (Tarefa 1); o que sua notícia escrita sobre a 

morte dos animais em extinção precisaria ter para ser uma notícia de verdade? (Tarefa 4) e 

como suas notícias sobre o incêndio está organizada? (Tarefa 6). 
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Para exemplificar a explicitação clara do conhecimento sobre a indicação das pessoas 

nos fatos relatados, tomou-se como exemplo as verbalizações coerentes dos alunos no bloco 

de perguntas. Para A¹, as notícias precisam dizer “as pessoas que foram vítimas, sobre as 

vítimas” e quanto à sua notícia sobre a morte dos animais, ela ia precisar também ter “o nome 

da vítima... a idade e o nome de quem fez alguma coisa com a vítima. falar um pouquinho 

sobre a vítima,quem matou,diria a raça dos animais. Dizia que são animais silvestre, raros 

que estão em extinção que são raramente visto pelas pessoas da cidade, a pessoa que matou 

os animais fugiu...”. Como se pode verificar, a criança não só percebe a necessidade de 

indicar as pessoas envolvidas no fato, mas também, descreve-as. Já na organização da sua 

notícia sobre o incêndio, justificou que colocou “as pessoas que foram feridas, quantas 

pessoas tinha dentro da fábrica...” 

Para a criança A6, numa notícia, precisa aparecer “se alguém morreu, o nome das 

pessoas... depois vem com quem aconteceu”. Quanto à sua notícia escrita sobre a morte dos 

animais, precisaria escrever “que tipo de animais foram se foi girafa, se foi elefante, se foi 

arara azul, se foi mico-leão dourado, sobre o dono do zoológico”, “Vai ter que falar as 

espécies, se foi o mico-leão, se foi a arara-azul, se alguém foi socorrer os animais...” e, na 

sua notícia escrita sobre a morte dos animais em extinção, precisaria informar “quantos 

funcionários tinha lá, se houve alguma ferido, se o dono tava lá, se houve ferido, alguma 

morte”.Na sua notícia sobre o incêndio, verbalizou que falou “dos funcionários e do dono”. 

Ainda dentro da investigação desse conhecimento, vale destacar as explicitações do 

sujeito A16, para quem as notícias precisam informar “o nome das pessoas. As pessoas que 

estão sendo assaltadas, que estão sendo mortas”. Na simulação de situação de escrita de sua 

notícia (Tarefa 4), precisaria colocar “O animal que foi, se souberem a pessoa que matou, se 

foi algum funcionário de lá mesmo...ficaria com o nome do animal, se fosse um funcionário, o 

nome dele...”. E na organização da sua notícia sobre a fábrica que pegou fogo colocou “que 

tinha 100 pessoas no local, que as pessoas que estavam na fábrica tentaram apagar o fogo, 

mas quando viu que não tinha jeito, chamou os bombeiros, tá dizendo que uma pessoa se 

feriu”. Pelas verbalizações expostas, pode-se, também, concluir que existe uma consciência 

explicita verbalizada dos sujeitos em relação à necessidade de informar nas notícias as 

pessoas envolvidas nos fatos noticiados. 

No que se refere à indicação do espaço onde o fato aconteceu, os resultados também 

indicam que 100% dos alunos estavam no Nível 3, visto que verbalizaram claramente o 

conhecimento em todas as tarefas.  Da mesma forma como os demais componentes até aqui 

avaliados, tomou-se como objeto de análise as verbalizações oriundas das tarefas 1 e 4. 
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Conforme aconteceu na explicitação da característica anterior, as crianças que estavam no 

Nível 3 explicitaram, de forma coerente, que uma notícia precisa informar o espaço onde o 

fato aconteceu. Para a criança A5, uma notícia precisa dizer “... Onde foi o acidente... Depois 

vem o local do acidente, depois vem a avenida...onde aconteceu”. E para escrever sua notícia 

sobre a morte dos animais em extinção “Tem que saber aonde aconteceu e o lugar. Aí eu 

botaria o zoológico, o local que aconteceu, aonde foi... No zoológico em São Paulo”. 

Ainda ilustra a explicitação clara do conhecimento o sujeito A7, quando justificou que 

uma notícia precisa dizer “o lugar que morreu”,“o lugar que aconteceu, aonde foi” e que sua 

notícia precisaria ter “a avenida, o país... cidade, o país e o nome do zoológico, o nome da 

rua que aconteceu” e a criança A10 que também informou que uma notícia precisa dizer 

“Onde... onde aconteceu a notícia”. 

Conforme o resultado, as crianças indicam também segurança quanto à característica 

indicação do tempo em que o fato aconteceu, uma vez que 100% das crianças explicitaram 

claramente tal conhecimento de forma bastante consistente. Para analisar essa consistência, 

levou-se em consideração as verbalizações das tarefas 1, 4 e 6. Na tarefa 1, as verbalizações 

foram provenientes do mesmo princípio, ou seja, investigou-se o que um texto precisa ter para 

ser considerado uma notícia. O sujeito A8 apontou, dentre as demais informações, que uma 

notícia escrita precisa ter, “a data, o dia em que a coisa aconteceu,que o negócio que 

aconteceu...”. E para que a sua escrita sobre a morte dos animais fosse uma notícia de 

verdade também precisaria ter “qual foi a data, o ano e o dia” e ficaria “mais ou menos 

assim A semana passada teve os animais que morreram...”. A criança afirmou ainda que 

colocou em sua notícia, sobre o incêndio, “o dia, a hora do .incêndio, quando foi... pra 

pessoa saber a data, quando aconteceu”. 

 Nessa mesma linha de raciocínio, A16 afirmou que “a notícia tem que ter a data... a 

hora...” e sua notícia sobre a morte dos animais, para ser uma noticia de verdade, teria 

também que ter “data, o ano e o mês, a hora... quando,... mais ou menos a hora, mais ou 

menos que aconteceu...”. Já na sua notícia escrita sobre o incêndio na fábrica de colchões, 

colocou “a hora, o dia, quantos dias o fogo durou”. E justifica que colocou essas informações 

porque “é importante ter a data na notícia. A20 também verbalizou que, em uma notícia,” 

aparece o dia a hora, o mês.”, “aparece a data... A notícia vai ter o ano” e que a sua notícia, 

para ser uma notícia de verdade (tarefa 4), precisaria ter “a hora que aconteceu, a data...o 

mês” e que na sua escrita ficaria assim “no dia 07 de outubro de 2010...”. A criança também 

explica que colocou na sua notícia “a hora, tem o dia...pra saberem quando aconteceu e hora 

que começou o incêndio”. 
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O conhecimento sobre a indicação da causa relativa ao fato foi explicitado claramente 

por 90% dos alunos e 10 % em forma de exemplo.  O componente também teve como foco da 

análise as verbalizações oriundas das tarefas 1 e 4. Dentre os sujeitos que explicitaram 

plenamente a característica, destacam-se, aqui, as verbalizações do sujeito A³, que afirmou 

que as notícias escritas precisam explicar “porque aconteceu o fato” e para que sua notícia 

simulada na tarefa 4 se tornasse numa notícia de verdade, precisaria dizer “porque 

aconteceu...porque eles (os animais em extinção) morreram...”. Para A10, “toda notícia tem 

porque aconteceu...tem que dizer porque aconteceu aquilo”. Quanto à morte dos animais em 

extinção, teria que colocar na sua notícia “porque os animais morreram, como foi que eles 

morreram...se alguém tiver por perto, saber como foi, se foi...como é que foi...se foi veneno eu 

botaram par ele... como foi, se ele morreu de doença...”. Já o sujeito A¹, mesmo sem usar a 

conjunção ‘porque’, explicou que toda notícia tem que dizer “o que aconteceu antes do fato” 

e sua notícia sobre a morte dos animais, para ser verdadeira, precisaria explicar “porque 

aconteceu aquilo... como a vítima sofreu o acidente...”. 

Os sujeitos que verbalizaram o conhecimento através de exemplos não apresentaram 

frequência da característica nas tarefas 1 e 4 de conhecimentos gerais sobre o gênero. Apenas 

na Tarefa 6, quando se perguntou se escreveram em suas notícias o motivo pelo qual o fato 

aconteceu, exemplificam, lendo em seus textos “por causa de uma máquina que liberou uma 

faísca (A8) e “uma faísca que saiu de uma máquina” (A16). Entretanto, conforme já 

explicitado, essas respostas surgem através da estratégia de localizar informações no texto, 

que não significa o mesmo que explicitar a necessidade de um componente textual. Diante 

dessa evidência, os sujeitos foram incluídos no Nível 2.                 

Vale salientar ainda que, embora a pergunta da tarefa 6, em relação à indicação da 

causa relativa ao fato, tenha sido de localizar informações no texto, conforme já explicitado, 

todas as crianças explicitaram a causa do incêndio presente em seus textos, como pode ser 

observado em algumas respostas expostas “por causa de uma máquina que liberou uma 

faísca” (A19); “porque uma mânica saiu uma faísca e pegou fogo nos colchões” (A 12); 

“porque saiu uma faísca da máquina” (A7); “a máquina estava trabalhando e saiu faísca” 

(A¹³); “saiu uma faísca da máquina e pegou fogo nos colchões” (A14) e “o causou o incêndio 

foi uma faísca que saiu de uma máquina”. Como não existe nenhuma criança no Nível 1, dois 

sujeitos explicitaram a característica através de exemplos e os demais não explicitaram de 

forma clara, pode-se concluir que existe nos sujeitos investigados uma representação mental 

de que o componente é necessário ao gênero notícia. 

A inserção de depoimentos (vozes das pessoas envolvidas no fato ou testemunhas) 
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representa um dos componentes indispensáveis à construção do gênero. É importante ressaltar 

que esse componente, além de evidenciar a fidedignidade dos fatos, segundo Cunha (2002 

167), representa também a rede de relações dialógicas presentes no gênero. E para a autora, 

são essas relações que tornam o gênero notícia polifônico. 

 Entretanto, é importante ressaltar também que a explicitação desse conhecimento 

requer dos sujeitos da pesquisa uma representação da necessidade de inserir vozes das pessoas 

envolvidas no fato ou testemunhas, dentro de um texto com sequências predominantemente 

narrativas, constituídas, geralmente, de uma linguagem impessoal. A explicitação do 

conhecimento exige também que exista nas crianças a representação de duas atividades 

inerentes ao produtor de uma notícia a busca da informação sobre o fato relatado através de 

entrevistas, colhendo depoimentos que garantam a relevância e fidedignidade das informações 

e a compreensão de elementos linguísticos/gramaticais refinados que garantam a inserção de 

vozes nos textos, tais como uso adequado de aspas e a articulação entre as primeira e terceira 

pessoas do discurso.   

Como nas demais características investigadas dos aspectos composicionais do gênero, 

a análise desse conhecimento levou mais em consideração as respostas não direcionadas às 

tarefas 1 e 4. Entretanto, na Tarefa 3, foi questionado às crianças se apenas os jornalistas 

falavam nas notícias 1 e 2 e que justificassem suas respostas. É importante ressaltar que essa 

questão levantada não representava uma pergunta apenas de localização de informação, visto 

que para perceber e verbalizar a presença ou não de outras falas na notícia, seria necessário 

que a criança tivesse desenvolvido a habilidade de perceber e retomar a troca de voz de 

interlocutores dentro de um texto, ou seja, a articulação entre o discurso direto e indireto. Na 

tarefa 6, onde se analisou a notícia das crianças, também se questionou se só elas falam no 

texto ou se existem outras falas. Foi solicitado também que indicassem onde se encontravam 

nos seus textos essas vozes e justificassem o porquê do uso ou não de outras vozes em sua 

notícia. 

Partindo dessas considerações, observa-se que 65% das crianças ficaram categorizadas 

no Nível 2.  A inclusão dos sujeitos nesse nível tomou como referência as seguintes situações 

crianças que não verbalizaram o conhecimento em uma das Tarefas 1 e 4, mas que em uma 

delas verbalizaram o conhecimento de que um repórter realiza entrevistas, para levantar 

informações sobre o fato, mas não falam sobre a inserção de vozes retratando os depoimentos. 

Também conseguiam perceber e identificam claramente a presença de vozes diretas nas 

notícias 1 e 2 da Tarefa 3 e reconheciam que em sua notícias só aparecia a voz deles enquanto 
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jornalista e justificavam não ter pensando em incluir outras vozes em suas notícias ou não 

sabiam justificar porque não realizaram essa inclusão. 

As verbalizações da criança A10 exemplificam esse critério porque na Tarefa 1 não 

sinalizou para a necessidade de inserção de vozes como componente do gênero. Na tarefa 3, 

explicitou o conhecimento de que os jornalistas entrevistam as pessoas para relatar um 

fato.Quando afirmou “eles correm atrás da notícia, pesquisam, entrevistam...pergunta o que 

aconteceu, pergunta onde aconteceu...”, percebeu a inserção de outras vozes nas notícias, 

identificando-as“... tem o sargento falando” golpe de sorte” (notícia 2), e esse daqui (notícia 

1) a mãe também fala, aqui quando diz” quando soube fiquei alegre e depois preocupada”. A 

criança verbalizou também que para escrever a sua notícia sobre a morte dos animais “...ia 

perguntando as pessoas que viu o que aconteceu...”, mas não fez referência à inclusão de voz 

na sua notícia e complementou as verbalizações desse conhecimento explicitando que, na sua 

notícia, só existe ela como jornalista justificando “... eu não tive a ideia de botar outra pessoa 

falando.”.  

O sujeito A14, também incluído nesse grupo, não apresentou a necessidade do 

componente na Tarefa 1, reconheceu as vozes diretas na Tarefa 3, verbalizando“o policial 

também fala “golpe de sorte e aqui a mãe dos bebês (referindo-se à notícia 2) “quando soube 

fiquei alegre e depois preocupada”. Na tarefa 4, afirmou que, para relatar o fato sobre a morte 

dos animais, iria “no local e pesquisar com as pessoas que tava na hora e perguntar pra elas 

o que foi que aconteceu,o que a pessoas falou sobre aquilo, perguntar se foi verdade e 

perguntar aos homens que cuida deles.” . Também não fala sobre a inserção explícita de 

vozes na sua notícia e reconheceu que só ele relata o fato na escrita de sua notícia (Tarefa 6) e 

quando se questionou porque não fez a inserção verbalizou “não sei não”. Como se observa 

pelas verbalizações expostas que exemplificam esse critério, as crianças têm o conhecimento 

de que o repórter faz entrevistas, mas não falam na inserção explícita das vozes. Reconhecem 

e exemplificam a fala direta nas notícias 1 e 2 da Tarefa 3, e não fazem a inserção de vozes 

em suas notícias. 

Também estão categorizadas nesse grupo as crianças que demonstraram uma 

verbalização confusa em relação à característica ou não apresentaram o componente nas 

tarefas, mas verbalizaram-no com segurança em outras. Dentro desse grupo encontra-se o 

sujeito A² que verbalizou o conhecimento de forma confusa, demonstrando uma relativa 

insegurança na verbalização da característica, visto que não verbalizou a necessidade do 

componente para a escrita de uma notícia na tarefa 1. Na Tarefa 3, reconheceu que não é só o 

jornalista que relata, quando verbaliza que “É... o sargento também fala aqui golpe de 
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sorte”.No entanto, não percebeu a voz da mãe dos quadrigêmeos que aparece notícia 2 de 

forma mais clara, afirmando “Só o jornalista mesmo fala.” 

 Na Tarefa 4, o mesmo sujeito afirmou que para escrever a sua notícia precisaria 

“Entrevistar as pessoas ou as vítimas ou testemunhas”, mas também não falou sobre a 

necessidade de inserir as falas das entrevistas no texto e, na Tarefa 6, verbalizou, de forma 

coerente, que na sua notícia aparecem coisas que outras pessoas falaram, afirmando “aparece 

coisas que outras pessoas falaram. José Silva, meu entrevistado.” A criança destacou a fala 

direta do entrevistado “_A data do incêndio que foi 07/05/2010, a hora que aconteceu o 

incêndio foi 830, estavam 8 bombeiros para combater o fogo e havia 100 pessoas no local e o 

dono foi ocorrido e foram feridas 1 pessoa com ferimentos leves na penas e o gasto da 

fábrica foi de 80% e tinha produto químicos mais inflamáveis e o que praticou o incêndio 

uma faísca que saio e uma máquina” O sujeito, portanto, apresentou uma relativa insegurança 

em relação ao componente, porque, ao mesmo tempo em que apresentou segurança no 

conhecimento na Tarefa 6, não explicitou claramente o componente nas demais tarefas.  

Para concluir as análises do Nível 2, também houve incidência de crianças que não 

verbalizaram a necessidade do componente na composição do gênero notícia nas tarefas 1 e 4, 

mas, nas notícias 1 e 2 (Tarefa 3) reconheceram a presença de um jornalista que relata o fato e 

de outras vozes presentes no texto. Muitas vezes, as crianças deixavam implícito que o 

conteúdo das entrevistas aparecia no texto, mas não de forma direta (ou seja, ocorria a 

inserção de vozes por meio do discurso indireto). 

As verbalizações da criança A¹¹ exemplificam a situação acima exposta porque o 

sujeito não apresentou a característica como elemento composicional do gênero nas Tarefas 1 

e 4. Na Tarefa 3 percebeu e verbalizou claramente a necessidade da presença de um repórter 

que relata o fato e de outras vozes, quando afirmou que na notícia 1 “a polícia também fala” e 

na 2, aparecem “o jornalista e ela falando, Eliane” , evidenciando o trecho “Encontrei aqui 

“quando soube fiquei alegre, mas depois preocupada, tive medo que acontecesse algo a 

eles”. O sujeito verbalizou também que na sua notícia sobre o incêndio aparecem a sua fala 

como repórter e também “Aparece coisas que outra pessoas falaram Aqui José da Silva é um 

vigia que trabalha na fábrica de colchões e ele diz que teve muito estrago e que seus 

documento foram queimados.” Como se pode observar através de suas verbalizações, a 

criança está segura que fez a inserção de vozes, através da articulação entre o relato do 

jornalista a inserção do discurso indireto, expressando a fala de José da Silva, a pessoa que foi 

entrevistada. 

Ainda dentro dos resultados das análises desse conhecimento, 35% das crianças 
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realizaram verbalização clara sobre o conhecimento “inserção de vozes”. As crianças que 

foram categorizadas nesse grupo apresentaram nas tarefas 1 e 4, não só o conhecimento sobre 

a realização das entrevistas, mas apontaram para a necessidade de realizar a inserção de vozes 

das pessoas entrevistadas nos textos. Identificaram e reconheceram a inserção de vozes nas 

notícias da tarefa 3 e/ou tinham a clareza de que fizeram a inserção de vozes ou alegaram que 

não fizeram a inserção porque não tinha realizado a entrevista diretamente com o entrevistado 

e não podiam escrever como ele tinha falado. Em relação a esse último caso, as crianças 

foram categorizadas no Nível 3 porque suas verbalizações indicaram que existe uma 

consciência da ética que deve girar em torno de um fato noticiado, à medida que se negaram a 

trazer ao leitor informações mentirosas ou incertas. 

  Dentro dessa perspectiva, tomou-se como exemplo algumas verbalizações. Para o 

sujeito A¹, uma notícia “tem depoimentos”, “A opinião das pessoas falando... Opinião das 

pessoas sobre o que aconteceu...” (Tarefa 1). A criança também percebeu que nas notícias 1 e 

2 existem relatos dos jornalistas e a inserção de outras vozes dentro do texto, como indicaram 

as verbalizações “fala a mãe dos quadrigêmeos e no texto 2, o policial....”, “... ela diz 

“quando soube fiquei alegre, mas depois preocupada...” e o policial diz assim (lendo o texto) 

“golpe de sorte” (tarefa 3). Já na Tarefa 4, verbalizou que para produzir sua notícia sobre a 

morte dos animais “ia perguntar as pessoas que viu o que aconteceu, porque aconteceu 

aquilo, a hora, o nome da vítima, a idade e o nome de quem fez alguma coisa com a vitima e 

escrevia o que eles disseram...” e também iria “... entrevistar as pessoas para saber como era 

o comportamento do cultivador...”. Para concluir, afirmou que não só ele relata os fatos da 

notícia sobre o incêndio porque “Os entrevistados falaram”; “Aparece a fala do porteiro... só 

aparece a fala do porteiro que estava envolvido, ajudando apagar o fogo...” e destacou qual 

foi a fala do porteiro “o fogo era muito intenso”. E qual a fala dele como jornalista que relata 

o fato“ falou o porteiro da fábrica que presenciou tudo”. 

Dentro dessa mesma linha de raciocínio, o sujeito A³ verbalizou que nas notícias “têm 

também as pessoas que falaram” (Tarefa 1) e que nas notícias 1 e 2 “não só o jornalista 

relata o fato” porque” também tem o sargento que fala...A mãe também fala que ela ficou 

preocupada”. E destacou a fala da mãe dos quadrigêmeos “... quando eu soube, fiquei alegre, 

depois preocupada...”. Quanto à simulação de produção de sua notícia, solicitada na tarefa 4, 

explicou “... ia entrevistar as pessoas que viram para colocar na notícia o que elas 

disseram...e entrevistaria o dono do zoológico e as pessoas que estavam na hora e viram o 

animal morrer.”. A criança também verbalizou que “na sua notícia tem a fala de um 

funcionário que deu entrevista”, logo, tem “Também coisas que outras pessoas disseram.”. 
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A criança verbalizou ainda “eu botei o nome dele, a idade e disse que ele disse. Também eu 

botei entre aspas...” destacando o que o funcionário falou “80% da fábrica foi perdida, mas 

ainda poderia reerguer a empresa”. De forma bastante coerente explicou que colocou a fala 

do funcionário porque “é pra botar os depoimentos na notícia...” 

A criança A9, também categorizada nesse grupo, verbalizou que numa notícia é 

preciso “fazer entrevista com os parentes. Também pode dar entrevista... a família dela, se 

eles souberem o que aconteceu, assim, se ela tiver um noivo ou um marido aí ele vai dizer 

alguma coisa porque ele pode ser acusado de ter matado ela”. Também percebeu a inserção 

das vozes das notícias utilizadas na tarefa 3 porque verbaliza “Ele (o jornalista), botou aqui o 

que a mulher falou”; “Eliane Meireles disse que nunca tomou remédio para evitar a 

gravidez”. A mãe também fala.”. Na tarefa 4, a criança verbalizou que para escrever a sua 

notícia, ia precisar “Entrevistar a pessoa que aconteceu isso. Também as pessoas que estava 

por perto pra saber o que aconteceu e como aconteceu. Também tem as pessoas 

entrevistadas, depois eu colocaria quem matou e depois eu colocaria o que disse as pessoas 

entrevistadas dizendo o que viu”. Quanto à inserção de vozes de sua notícia escrita sobre o 

incêndio afirmou que aparece apenas a sua voz relatando o texto, verbalizando “Só eu como 

jornalista. Só apareceu a minha fala porque o entrevistado... ele falou, mas eu não estava lá 

pra ouvir. Eu já peguei com as meninas.” 

Os trechos expostos indicam que existe nos sujeitos A¹ e A³ a consciência explicita 

verbalizada sobre a inserção de vozes nas notícias que se complementa quando evidenciaram 

o uso pertinente em sua produção sobre o incêndio.Quanto à criança A9, existe a consciência 

do componente nas tarefas 1, 2, 3, e 4. Na tarefa 4 fica implícito na sua verbalização a 

preocupação de não escrever aquilo que ela não ouviu. Sua preocupação sinaliza para o 

conhecimento do compromisso da notícia com a fidedignidade dos fatos. Ou seja, é provável 

que a criança compreenda que uma notícia é o acesso que o leitor tem aos acontecimentos do 

mundo ao seu redor. Portanto, é preciso que o texto veicule informações concretas, 

preferencialmente, comprovadas. 

 

8.3 Considerações sobre as capacidades de explicitação pelas crianças  

 

   De uma forma geral, observa-se que a maioria das crianças explicitou de forma clara 

as características que dão conta dos aspectos sociodiscursivos do gênero notícia. No tocante 

aos aspectos composicionais, a maioria das crianças também explicitou claramente o 

conhecimento sobre as características indispensáveis à composição do gênero, encontrando 
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dificuldades apenas para verbalizar a inserção de vozes no gênero. 

Desse modo, os resultados até aqui apresentados indicam que a grande maioria dos 

sujeitos da pesquisa possui uma consciência explícita verbalizada de todos os aspectos 

sociodiscursivos, temáticos e composicionais investigados. Os conhecimentos explicitados 

nas três dimensões do gênero indicam que os estudantes já tinham tido acesso a situações de 

contato e de reflexões sobre o gênero, o que foi confirmado pela docente na entrevista. 

Cabe agora investigar se existe relação entre explicitar e mobilizar os tais 

conhecimentos. Portanto, o capítulo seguinte se propõe a investigar tal relação entre a 

capacidade de explicitar e mobilizar conhecimentos sobre as dimensões do gênero. Ou seja, 

buscará discutir se as mesmas crianças que explicitaram os conhecimentos mobilizaram-no, 

ou não, na produção escrita e se as limitações verificadas na mobilização, também se 

presentificam na explicitação das referidas características. 
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9. EXISTE RELAÇÃO ENTRE A CAPACIDADE DE EXPLICITAÇÃO E DE 

MOBILIZAÇÃO? QUAIS SÃO AS EVIDÊNCIAS? 

 

 

Conforme exposto anteriormente, nesse capítulo será analisado se os conhecimentos 

sobre o gênero verbalizados pelas crianças acerca das dimensões do gênero foram 

mobilizados no momento da produção escrita. Conforme objetivo desse estudo, será 

analisado, aqui, se existe relação entre a explicitação e a mobilização das dimensões do 

gênero notícia. 

As analises levarão em conta os aspectos sociodiscursivos, temáticos e composicionais 

do gênero notícia já expostos nos capítulos anteriores. Para realizar essa análise serão 

retomados os níveis já definidos nas tarefas de explicitação e de mobilização na produção 

escrita apresentados nos capítulos 7 e 8. Em seguida, será feita uma relação entre esses níveis. 

Para melhor explicitar essa relação, tomou-se como referência os três níveis de relação, cujos 

critérios já foram explicitados nos procedimentos da análise dos dados (capítulo 6), e que 

ficaram assim definidos Nível 1 – Não há relação entre explicitação e mobilização; Nível 2 – 

Existe uma relação fraca, porque aparecem valores próximos nas duas tarefas e Nível 3 – 

Relação forte, quando aparecerem os mesmos valores nas duas tarefas.  

Por exemplo, uma criança que tenha obtido nível 1 em relação a uma dada 

característica do gênero em uma tarefa de explicitação e nível 3 nesta mesma característica na 

tarefa de produção de textos será considerada no nível 1 quanto à relação entre explicitação e 

mobilização. Outra criança que tenha obtido nível 2 em relação a uma dada característica em 

uma tarefa de explicitação e nível 3 na tarefa de produção, será considerada no nível 2 quanto 

à relação. Outra criança que tenha obtido 1,2 ou 3, tanto na tarefa de explicitação quanto na de 

produção quanto a esta dada característica será considerada no nível 3 quanto à relação entre 

explicitação e mobilização.  

Nos quadros 7 e 8 apresentados a seguir, serão expostos os dados de cada criança, 

relativos aos níveis de explicitação alcançados nas tarefas de explicitação e os níveis obtidos 

na tarefa de produção de textos. Em relação a cada conhecimento/características do gênero, 

foi acrescentada uma coluna com o nível de relação entre a explicitação e a mobilização do 

conhecimento em foco.   
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Quadro 7 - Quadro comparativo dos níveis de explicitação e de mobilização por sujeito / 
aspectos sociodiscursivos e temáticos 
 
 
                                                                                                                                       Fonte: Elaborado pela autora 

                                                                                                                                       Fonte: Elaborado pela autora 
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Função Social da 
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Discurso referencial 
noticiando 

acontecimentos 
reais 
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R
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Conteúdo factual 
(relato de fatos) 

N
ível de 
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Temática Atual 

N
ível de 

R
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Temática de 
interesse público 

N
ível de 

R
elação 

Explicita Mobiliza Explicita Mobiliza Explicita Mobiliza Explicita Mobiliza Explicita Mobiliza 

01 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

02 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 
3 3 3 3 

03 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

04 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 

05 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

06 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

07 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

08 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 

09 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

12 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 

13 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 

14 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 1 3 3 3 

15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

16 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 2 3 3 3 

17 
3 3 3 3 3 3 3 3 

 

3 
2 3 2 2 3 2 

18 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 

19 3 2 2 2 2 3 1 1 3 3 2 2 2 1 2 

20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Nível 1 – Não há relação  
Nível 2– Relação Fraca  
Nível 3 – Relação Forte  
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Quadro 8 - Quadro comparativo dos níveis de explicitação e de mobilização por sujeito / 
aspectos composicionais 
 

                                                                                                                Fonte: Elaborado pela autora 
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01 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

02 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

03 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

04 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 

05 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 

06 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 

07 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 2 

08 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 1 2 

09 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 

10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 

11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 

12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 

13 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 1 1 

14 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 

15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 

16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 1 2 

17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 

18 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 1 2 

19 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 

20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 

Nível 1 – Não há relação  
Nível 2– Relação Fraca  
Nível 3 – Relação Forte  
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Como se pode observar, de acordo com os quadros expostos, existe uma 

predominância expressiva de crianças que estabeleceram a relação forte entre explicitação e 

mobilização em relação a todas as características do gênero investigadas, seguida daquelas 

que estabeleceram uma relação fraca.   

De uma forma geral, verifica-se que em relação à dimensão sociodiscursiva e temática, 

a característica em que houve maior incidência de relações fracas ou ausência de relação foi a 

atualidade temática, ou seja a consciência de que as notícias tratam de fatos recentes e que é 

preciso apresentar no texto informações que comprovem essa atualidade.  

Em relação a tal aspecto, nos dados de 13 crianças foram encontradas relações fortes 

entre explicitação e mobilização, no entanto, os dados de cinco crianças evidenciaram 

relações fracas e de duas, não indicaram relações. 

Os dados dos sujeitos A¹³ e A14 indicaram que não houve relação porque eles 

explicitaram claramente a necessidade do discurso noticioso tratar de temáticas atuais, ou 

fatos antigos, mas que apresentassem elementos em relação ao determinado fato, entretanto, 

na produção escrita, não apresentaram indicativos que marcassem a temporalidade do fato. 

Não foram encontradas pistas que indicassem para o leitor que o momento em que fato 

ocorreu.  

Cinco crianças estabeleceram uma relação fraca. Três delas explicitaram o conhecimento de 

forma confusa e mobilizaram-no plenamente (A16 e A17) e duas crianças verbalizaram 

plenamente o conhecimento e, embora tenham incluído o indicativo da temporalidade do 

tempo em que o fato aconteceu (A18 e A19), fizeram o registro da informação desarticulado do 

corpo da notícia, distanciando-se da estrutura composicional do gênero, conforme já enfocado 

aqui.  

Quanto à dimensão composicional, conforme já se evidenciou anteriormente, verifica-

se, mais uma vez, que os dados da grande maioria das crianças evidenciou relação forte entre 

explicitação e mobilização dos conhecimentos referentes ao gênero.  

A única característica em que não houve indício de forte relação entre explicitação e 

mobilização foi a indicação de depoimentos nos textos. 100% das crianças encontraram mais 

dificuldades para mobilizar o conhecimento do que explicitá-lo, ou seja, as crianças 

conseguiam explicitar mais a necessidade de inserção do componente de que inseri-lo nos 

seus textos. É importante ressaltar também que na análise desse componente, apenas uma 

criança estabeleceu uma relação forte pelo critério explicitação clara e mobilização plena 

(A¹), e que três sujeitos indicaram que não há relação entre a explicitação e mobilização do 
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conhecimento (A6, A9 e A¹³) porque explicitaram o conhecimento claramente, mas em suas 

produções não deram nenhum indicativo da presença do componente.   Como se constatou nas 

análises do capítulo 7, onde se categorizou os modelos produzidos pelas crianças, as 

dificuldades das crianças nesse componente podem estar associadas às limitações das crianças 

para manipular os recursos linguísticos/estilísticos que dariam conta dessa inserção, tais como 

pontuação específica, uso de formas verbais que dessem conta da articulação entre discurso 

relatado direto, indireto e relato do repórter.  

Esse dado é importante porque pode indicar uma possível explicação para os casos em 

que as crianças explicitaram determinado conhecimento, mas não foram bem sucedidas em 

mobilizá-lo no momento da escrita. As análises dos quadros 7 e 8 ajudam a entender tal 

questão na medida em que expõem que os sujeitos que tiveram relação fraca entre 

explicitação e mobilização ou não apresentaram relação tendiam a explicitar mais os 

conhecimentos do que contemplá-los em seus próprios textos. Do total de 54 casos de relação 

fraca ou não relação, em 44 deles (81,48%) as crianças foram mais bem sucedidas na 

explicitação do que na mobilização dos conhecimentos. Como se pode observar nos capítulos 

7 e 8 as maiores dificuldades na mobilização estavam atreladas à falta de conhecimento sobre 

a inserção e articulação de elementos linguísticos/estilísticos. Apenas 10 casos (18,52%) 

foram de crianças que contemplaram o conhecimento nos seus textos escritos, mas não 

explicitam bem tais conhecimentos. Desses 10 casos, oito foram em relação a aspectos 

sociodiscursivos. É possível que tais tipos de conhecimentos sejam mais difíceis de explicitar 

que os conhecimentos mais estruturais, relativos à forma composicional dos textos. 

As análises sobre as relações relativas à cada característica/conhecimento do gênero 

serão detalhadas a seguir, nos tópicos 9.1 e 9.2. 

 

9.1 Relações entre o nível de explicitação e de mobilização dos aspectos sociodiscursivos e 

temáticos 

 

Nesse tópico será investigado se as crianças estabeleceram ou não a relação 

explicitação e mobilização dos aspectos sociodiscursivos e temáticos do gênero notícia por 

dimensão e por aspecto avaliado, abrangendo a explicitação e mobilização de todos os 

sujeitos. Ou seja, será investigado se os componentes das dimensões explicitados pelos 

sujeitos da pesquisa foram mobilizados no momento da produção, tomando-se como 

referência o quantitativo da frequência e do percentual apresentado pelos sujeitos em cada 

componente da dimensão. 
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A análise também terá como parâmetro a quantidade de frequência e percentuais de 

sujeitos categorizados em cada nível, resultante das relações explicitação e mobilização. A 

tabela abaixo sintetiza os resultados encontrados em cada característica da dimensão 

sociodiscursivas e do conteúdo temático, concretizando, ou não, a relação 

explicitação/mobilização. 

 
Tabela 6 - Relação entre nível de explicitação verbal e nível de mobilização dos aspectos 
sociodiscursivos e temáticos 
 

Conhecimentos sobre o gênero 

explicitado/mobilizado 

Relação entre os Níveis Explicitação x Mobilização
Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Freq. % Freq. % Freq. %

Finalidade social da escrita 
(Informar ao leitor sobre os 
acontecimentos) 

- - 05 25% 15 75% 

Discurso referencial, noticiando 
acontecimentos reais 

- - 02 10% 18 90% 

Conteúdos factuais (relato de fatos 
que aconteceram e que merecem 
ser noticiados) 

01 5% 02 10%% 17 85% 

Temática Atual (relato de fatos 
recentes ou já acontecidos, mas 
com novas informações sobre o 
fato); 

02 10% 05 25% 13 65% 

Temáticas de interesse público 
(relato de fatos que merecem ser 
noticiados). 

- - 04 20% 16 80% 

Legenda/dos níveis dos estudantes em cada tipo de conhecimento                Fonte: Elaborada pela autora                                 
 

Como se pode observar, os resultados acima indicam que 75% dos alunos se 

encontravam no Nível 3, apresentando uma forte relação entre a explicitação e mobilização 

relativo ao conhecimento finalidade social da escrita, (informar o leitor sobre os fatos 

acontecidos.) Vale salientar que as 15 crianças foram categorizadas nesse nível através do 

critério explicitação/mobilização plena, conforme evidencia os trechos do aluno A¹, quando 

verbaliza que as notícias são escritas para “Para informar as pessoas” (Tarefa 1); “Pra 

informar as pessoas que não estavam no local, que não sabem como foi nem quando 

foi.(tarefa 3) e na sua notícia dá essas informações ao seu leitor “incêndio na fábrica de 

colchões...” O incêndio aconteceu na fábrica de espuma tropical, no dia 7 de maio de 2010, e 

1 – Não há relação (1x3) 
2 – Relação fraca (1x 2, 2x3) 
3 - Relação Forte (1x1, 2x2, 3x3)  
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hora 830 da manhã.... havia 100 cem pessoas trabalhando... “E o incêndio começou através 

e uma faísca de uma máquina” 

25% das crianças no Nível 2 evidenciaram relação fraca entre verbalização e 

mobilização. Vale salientar que todas as crianças verbalizaram o conhecimento em todas as 

tarefas de explicitação e produziram notícias que buscaram informar ao leitor do fato 

acontecido. Entretanto, 25% das crianças nas suas produções escritas apenas informaram que 

houve o incêndio, mas não ofereceram ao leitor detalhes relevantes do fato, como onde ou 

quando o fato aconteceu. O texto ao aluno A14, por exemplo, não disponibiliza tais 

informações, como se pode verificar “os trabalhadores disseram que uma máquina 

trabalhando saio uma faísca e começou a pegar fogo nos colchões....“...todo mundo ficou 

desesperado e ligou para os bombeiros e 8 caminhões de bombeiros e um helocopitero 

chegou au local, os bombeiros teve controle do fogo depois de 12 horas de desespero...”. 

A falta, portanto, de algumas informações imprescindíveis ao discurso noticioso 

escrita favoreceu para que cinco produções fossem categorizadas no Nível 2, levando para 

25% o percentual de crianças que estabeleceram uma relação fraca entre explicitação e 

mobilização do conhecimento. Como não existe frequência de sujeitos no Nível 1, pode-se 

deduzir que existe uma relação forte ou fraca entre verbalização e mobilização do componente 

finalidade social da escrita e que o conhecimento faz parte das representações internas das 

crianças, no nível explícito, consciente e verbalizado. É possível que a oportunidade de 

revisar o texto tivesse favorecido a percepção da ausência dessas informações. 

Em relação à avaliação do conhecimento discurso referencial, noticiando 

acontecimentos reais, 90% das crianças indicam que existe uma relação forte entre 

verbalização e mobilização do conhecimento. Dentro desse percentual, se encontram os 

sujeitos que atenderam ao critério dessa relação de forma plena e parcial. Dentre os que a 

relação se deu de forma plena, destaca-se a relação entre explicitação e mobilização do sujeito 

A¹¹. Na sua visão, as notícias não podem ser inventadas porque “... eles só escrevem aquilo 

que acontece. As notícias que correm são acontecimentos que aconteceram” (Tarefa 1) e que 

para se acreditar neles, os jornalistas “... botam a data, o local onde foi o acontecimento o que 

aconteceu” (Tarefa 3). O sujeito reforça ainda essa ideia na Tarefa 6, quando explicou que o 

fato relatado na sua notícia não pode ser criado “... porque é uma notícia, né?Tem que ser 

real”. E, na sua notícia, mobiliza as informações que dão credibilidade ao fato, como “... Em 

Jaboatão dos Guararapes no Recife, no dia 07/05/2010 a Fabrica de colchões endustria 

espuma tropical pegou fogo... o motivo foi que ma faísca saio da maquina... uma pessoa foi 

ferida nas pernas com ferimentos leves...” 
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Uma criança (A19) estabeleceu uma relação forte pelo critério explicitação confusa e 

mobilização parcial. A referida criança demonstrou ter clareza de que as notícias precisam 

relatar fatos reais em algumas tarefas da explicitação. Entretanto, foi categorizado no nível 2 

da explicitação por ter apresentado um conhecimento confuso, porque quando se questionou, 

na Tarefa 5, se o fato relatado por ele poderia ser inventado, criado, verbaliza “Não sei se 

pode”. Na sua produção escrita ele também oscila entre o relato de informações verossímeis e 

inverossímeis, ou seja, o incêndio na fábrica de colchões e informações inventadas sobre o 

incêndio, como “O incêndio que aconteceu na fábrica de colchões... o dono da fabrica fala 

que quem começou o incêndio foi uma palha pelo comsonario (funcionário) trose o Dono da 

Fabrica falou qui o consonário terá qui pagar .... 830 HORA Noite... NOME da FABRICA 

TROPICAU...Jaboatão sidade; DIA 7 de maio de 2010”. 

Os 10% foram categorizados no Nível 2 de acordo com dois critérios mobilizaram 

plenamente o conhecimento na produção escrita, já que sua notícia faz um relato referencial 

de fatos reais e verbalizaram parcialmente o conhecimento em uma das tarefas de 

explicitação. O sujeito A14, exemplifica esse critério, porque quando se questionou o que os 

jornalistas fazem para se acreditar neles, verbalizou “não sei explicar”. Contudo, na tarefa de 

produção escrita relata fatos reais e fornece detalhes que atestam o seu caráter verossímil da 

notícia “os trabalhadores disseram que uma máquina trabalhando saio uma faísca e 

começou a pegar fogo nos colchões....”;“...todo mundo ficou desesperado e ligou para os 

bombeiros e 8 caminhões de bombeiros e um helocopitero chegou au local”.  

Já a criança A18 foi categorizada nesse nível porque pelo explicitou plenamente o 

conhecimento e o mobilizou parcialmente. O sujeito nas tarefas de explicitação verbalizou 

que precisam veicular notícias verdadeiras “Porque no jornal não é pra ter mentira” e que os 

fatos que as notícias contam são verdadeiros “Porque tá a imagem” (Tarefa 3)  Entretanto, 

embora na atividade de análise do texto escrito, volte a verbalizar que o fato contado por ele 

não poderia ser inventado porque “senão todo mundo vai ver... quem mora perto vai ver que é 

mentira”,na sua produção veiculou algumas informações que não são verdadeiras, como 

“80% das pessoas foram queimadas.” Essa informação não condiz com a veracidade dos 

fatos, uma vez que apenas uma pessoa ficou ferida no incêndio. 

Já no conhecimento conteúdo factual, 85% dos sujeitos evidenciaram uma relação 

forte entre explicitação e verbalização. Dentre o percentual de crianças que estabeleceram 

uma relação forte, 80% dos sujeitos foram incluídos no nível 3 porque explicitaram 

claramente e mobilizaram plenamente e 5% tiveram explicitação confusa e mobilização 

parcial. A criança A7 por exemplo, verbalizou “Um desastre, um acidente, aí é uma notícia... 
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Por exemplo uma casa que a chuva derrubou, aí diz assim a hora, o dia, como morreu.... o 

lugar que morreu, do que morreu...”.  A mesma criança na sua notícia escreveu “primeiro a 

data do acontecimento e a hora, e pelo fim eu botei a hora que terminou o incêndio. Eu 

coloquei também qual foi a causa do incêndio se alguém se machucou, o que queimou lá na 

fábrica...eu fiz um texto que é uma notícia.”  

Como se pode observar, existe na criança uma consciência explícita verbalizada dos 

elementos que tornam o conteúdo noticioso factual. No seu texto escrito existem os elementos 

elencados, como “Dia 07 de maio de 2010 Por volta das 800,830 da manhã o encêndio na 

fabrica d colchões começou a surgir Por conta de algumas faíscas que Sairam de dentro de 

uma manca....”; “...o dono da Fabrica de espuma Tropical Passou mal e Passa bem i outra 

Pessoa se feriu na Perna i também passa bem.”;” ... por volta das 7?50 ás 800 horas o 

encêndio terminou.”. Os trechos expostos, portanto, evidenciam a relação entre explicitar e 

mobilizar o componente em foco. 

Houve ainda uma criança categorizada no nível 3, que apresentou explicitação confusa 

e mobilização parcial. Na sua verbalização, não explicitou nenhum elemento que distinguisse 

um conteúdo narrado de uma exposição ou argumentação “o que o jornalista viu ele coloca 

no jornal. É como um dicionário que vê vai ler pra saber das coisas do mundo. Quando a 

gente no sabe nada compra um jornal e vai saber do mundo”.Na sua produção escrita, a 

criança oscila entre um conteúdo factual e argumentativo, como se pode verificar nos 

trechos“...quem começou o insendio foi uma palha pelo cononario trase o Dono da Fabrica 

falou qui o consanario terá qui pagar ou tra fabrica eo consonário não aseitou  e quase teve 

briga...”; “...enguanto isso eu não sei mais notícias.” 

          Conforme o exposto, 10% dos sujeitos estabeleceram uma relação fraca entre 

mobilização e explicitação na avaliação do componente conteúdo factual. Houve casos em 

que foi observada explicitação clara e mobilização parcial, e outros em que houve 

explicitação confusa e mobilização plena. O sujeito A 8, por exemplo, explicitou o 

conhecimento de forma clara, porque quando se questionou o que é uma notícia, verbalizou 

“Informa assim onde foi o local, a data, o dia em que a coisa aconteceu. “  ...Precisa ter as 

informações e dizer onde aconteceu, o dia, o local, a data...”,(Tarefa 1).Apresentou, assim, 

os elementos composicionais do relato do fato, Na produção escrita, o sujeito mobilizou o 

conhecimento de forma parcial, quando incluiu no texto expressões valorativas que indicam 

opinião, como “ainda bem que só um sofreu algumas  queimaduras nas pernas...” e “... e 

assim foi feita a entrevista.” 

        Apenas a criança A¹² (5%), foi categorizada no nível 1 na avaliação do componente, 
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sinalizando para a ausência da relação entre explicitar e mobilizar o conhecimento conteúdo 

factual.  O sujeito em foco não evidenciou em sua verbalização a compreensão de que uma 

notícia apresenta elementos que constituem um conteúdo factual, sinalizando para uma visão 

de que a notícia é apenas um texto informativo “... é uma informação que diz a gente o que 

passa pela vida.”. Entretanto, na sua produção escrita a criança, embora tenha apresentado 

vários problemas ortográficos, faz o relato do fato, caracterizando o conteúdo factual “o 

insedio comesou as 8 0rras da malha O motivo do insedio foi que uma manica saio faica e 

Pegou Fogo..o Dia que acoteseu voi  Dia 07/05/2010...o fogo So abacho as 11 orras da noite 

uma pesso Ficou ferida...o luga que acoteseu foi jadim jodro ...”  

Na conclusão da avaliação do conhecimento conteúdo factual é importante acrescentar que, 

embora 80% das crianças tenham sinalizando para uma relação forte entre as capacidades de 

explicitar o conhecimento pelo critério explicitação clara e mobilização plena, provavelmente, 

a elaboração de perguntas mais específicas que avaliassem o conhecimento evidenciassem 

resultados ainda mais positivos. Essas considerações foram feitas porque para se encontrar o 

percentual de criança categorizada no nível 3, partiu-se de uma pergunta onde nas 

verbalizações das crianças poderiam aparecer vários conhecimentos, e, dentre eles, a 

sinalização de elementos que tornam a notícia um conteúdo factual, conforme já salientado 

aqui.A necessidade de elaboração de perguntas mais específicas pode ser justificada pelo 

percentual de crianças que mobilizaram o conhecimento de forma plena, ou seja,85% dos 

sujeitos. Esses dados indicam que o conhecimento poderia estar no nível explícito 

verbalizável para um número maior de crianças se as questões levantadas fossem mais 

centradas na investigação da característica em foco. 

      O conhecimento sobre a necessidade da noticia relatar um discurso da atualidade 

foi avaliado na mobilização através da indicação da data em que o fato aconteceu ou outras 

expressões adverbiais que marcassem a atualidade do fato, registrados na produção escrita da 

criança. Na verbalização, tomou-se como referência para explicitação ou não do 

conhecimento as respostas dadas na tarefa 1, quando se questiona se uma notícia pode ou não 

falar de um fato que aconteceu há muito tempo, bem como sobre a atualidade do fato relatado 

na Tarefa 6, que analisava o texto escrito. Na ocasião, perguntou-se às crianças se elas 

consideravam o fato relatado recente, tomando como referência a data colocada no corpo da 

notícia 07/05/2010 3 e a data em que a notícia foi escrita, ou seja, 07/06/2010. 

 Partindo-se dessa ideia, categorizou-se no nível 3 (65%), indicando uma forte relação 

explicitação e mobilização, aquelas crianças que consideraram o fato atual, tomando como 
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referência a data em que o fato aconteceu e na produção escrita registraram data em que o 

incêndio aconteceu em seus textos. Ficaram incluídos no Nível 2, estabelecendo uma relação 

fraca, 25% dos sujeitos que incluíram a data em suas produções, mas explicitaram o 

conhecimento de forma confusa, ou explicitaram o conhecimento de forma plena, mas 

incluíram a informação fora do corpo da notícia. No nível 1, apontando para que não há 

relação, foram incluídos 10% os sujeitos que explicitaram o conhecimento de que o fato 

relatado era atual, mas não incluem em seus textos a data em que o fato aconteceu. 

Os sujeitos que foram categorizados no Nível 3 estão situados na relação explicitação 

e mobilização plena, dentro dos critérios já apresentados acima. Os trechos de verbalização e 

mobilização da criança A10evidenciam essa relação, porque quando se questiona nas tarefas 

de explicitação se as notícia falam de fatos que aconteceram há muito tempo,   afirmou  que “ 

as notícias falam de fatos atuais”, mas que também podem falar de fatos que aconteceram há 

muito tempo, quando é “uma notícia que marca...como o avião da França que caiu em 

Fernando de Noronha...foi muito chocante e até hoje as notícias falam”  e que o fato relatado 

na sua notícia é recente “ porque faz poucos dias que aconteceu”            ( Tarefas 1  e 2).  

Esse conhecimento foi considerado mobilizado quando o sujeito coloca em sua notícia a data 

em que o fato aconteceu “A fabrica tropical pegou fogo no dia 7/05/10 na rua do progresso 

nº 154..." 

Já as crianças que foram incluídas no Nível 2, indicando uma relação fraca, incluíram 

a data em suas produções, como pode se constatar na escrita da criança A4, “No dia 07/05/2010 

a fabrica de colchões pegou fogo..” e considera o fato relatado recente porque “ faz pouco 

tempo”, mas  indica insegurança em algumas tarefas de explicitação, como se pode observar 

através da  resposta dada à Tarefa 1, quando se questiona se  uma notícia pode ou não falar de 

um fato que aconteceu há muito tempo  e ele verbaliza “ Assim...eu fico na dúvida se pode ou 

se não pode”. Já os sujeitos A¹³ e A14 categorizados no Nível 1, embora tenham mostrado 

segurança nas tarefas de explicitação que investiga o aspecto temática atual, explicitando 

plenamente o conhecimento, não colocam em suas produções uma data ou expressões 

adverbiais que indiquem  a contemporaneidade do fato.  

De acordo com a análise acima, 80% das crianças apresentam uma relação forte entre 

verbalizar e mobilizar o conhecimento sobre a necessidade do conteúdo temático de uma 

notícia relatar fatos de interesse público. Dentre esse percentual, 75% das crianças 

estabeleceram uma relação forte, porque verbalizaram e mobilizaram plenamente o 

conhecimento. Quando se perguntou, por exemplo, ao aluno A¹ se as pessoas teriam interesse 

em ler as notícia 1 e 2 (Tarefa 3), o sujeito verbalizou “teria, porque um bebê foi atropelado e 
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ainda saiu com vida” e o 2 “ porque uma mulher teve quadrigêmeos e as chances de uma 

mulher ter quadrigêmeos é quase nenhuma”. A criança ainda reforça na Tarefa 6 que o 

público terá interesse em ler o seu texto porque “geralmente as pessoas ver incêndio mais 

fracos, mas esse aqui precisou de oito carros para apagar o incêndio e um helicóptero”. 

Na sua produção escrita, o sujeito não se deteve apenas relatar o fato, mas ofereceu 

informações sobre a proporção do incêndio para chamar a atenção do leitor “Incêndio na 

Fabrica de colchões... hora 830 da manhã...dentro da fábrica havia 100(cem) pessoas 

trabalhando...o fogo era muito intenso...o fogo queimou coisas importantes como documentos 

e dinheiro...hora que acabou o incêndio de 800 da noite...”   

          Apenas uma criança (5%) estabeleceu uma relação forte dentro do critério explicitação 

confusa ou através de exemplos e mobilização parcial, como se pode observar nas atividades 

do sujeito A18 , que em algumas tarefas de explicitação apresenta um conhecimento parcial. 

Quando se questionou, por exemplo, se um jornalista escreveria uma notícia para informar 

que a vizinha dele teve bebê (Tarefa 1), verbalizou que não “Por causo que se não todo 

mundo vai querer que ele faça uma notícia quando tiver bebe, até a minha mãe vai querer...”. 

Como se observa, a criança, embora verbalize que não, não consegue justificar de forma clara 

o que tornaria um fato de interesse público ou não.. Na sua produção, a criança fala sobre o 

incêndio, mas não faz uma seleção de informações que tornaram o fato de interesse público, 

que despertassem o interesse do leitor e limita-se a informar “A fabrica de cochão foram 

queimados vários cochões... aconteceu em Jaboatão dos Guararapes o chefe sepassam bem, 

na fabrica epuma tropical na rua do progresso... “Por que aconteceu? Porcausa da faísca.” 

Ainda em relação a esse conhecimento, 20% dos sujeitos apresentaram uma relação 

fraca entre verbalização e mobilização. A inclusão das crianças nesse Nível 2 se deu levando-

se em consideração três critérios explicitação clara e mobilização parcial, mobilização plena e 

explicitação confusa e explicitação confusa e não atendeu ao critério na mobilização. A 

criança A4 ,incluída no primeiro critério, explicita claramente o conhecimento de que tipo de 

assunto a notícia precisa relatar para despertar o interesse público e que aspectos do assunto é 

relevante para despertar o interesse do leitor, quando verbaliza que um repórter não escreve 

para informar que a vizinha dele teve bebê (Tarefa 1), explicando“Não. E pode assim uma 

mulher teve nove bebês e botaram no jornal...”.mas na sua produção relata o incêndio 

ocorrido como algo comum, sem chamar a atenção para aspectos do incêndio que despertasse 

o interesse do interlocutor em ler o texto, como indicam os trechos “No dia 07/05/2010 a 

fabrica de colchões pegou fogo... rua progresso número da fábrica é 154... o dono passou 

muito mau foi para ao hospital.. ...foram queimados cochões e foram doados muito 
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cochões...”. 

As atividades da criança A17 apontaram também para uma relação fraca entre 

explicitação e mobilização do conhecimento, apoiada no segundo critério. Embora o sujeito 

tenha mobilizado plenamente o conhecimento, registrando na sua produção informações que 

despertam o interesse do leitor, conforme indica os trechos “... aconteceu as voltas de 830 

manhã e terminou 800 da noite... Aconteceu prejuiso de  80%...o insendio terminou em serca 

de 3 dias...”, explicitou de forma confusa o conhecimento ao verbalizar que as pessoas teriam 

interesse em ler os textos das tarefas 2,  3 e 6 ( seu próprio texto), mas não conseguiu 

justificar o porquê, ou seja, o que existe nesses textos que despertaria o interesse do público 

para lê-los. 

O sujeito A19 completou o bloco de relação fraca entre a explicitação e mobilização do 

conhecimento, porque apresentou uma explicitação confusa e não mobilizou o conhecimento 

na produção escrita. Quando se questionou se as pessoas se interessariam em ler as notícias 1 

e 2 da Tarefa 3, e por que se interessariam, ele verbalizou que se interessaria em ler a 1 

porque é interessante, mas o texto 2, na visão da criança, as pessoas “não teria interesse 

porque tá falando mais de criança”. A criança afirma ainda que o público teria interesse em 

ler o seu texto porque “ tem coisa que todo mundo quer saber”( Tarefa 6).  Na escrita do seu 

texto, a criança apenas informou sobre o incêndio, não oferecendo ao leitor informações 

relevantes sobre o fato que interessaria ao público, veiculando ainda informações que não 

correspondem à veracidade do fato.. 

Como se pode observar em relação aos aspectos sociodiscursivos e temáticos, 

predominou a categorização entre nível 3 e Nível 2. As correlações feitas entre  verbalização e 

mobilização indicaram que prevaleceu uma forte relação, seguida  de uma relação fraca, entre 

explicitação e mobilização na dimensão que investiga os aspectos sociodiscursivos e 

temáticos do gênero. A única situação em que duas crianças não evidenciaram relações entre 

explicitação e mobilização foi em relação ao conhecimento temática atual, porque não deram 

nenhum indicativo de atualidade ou não do fato relatado. Portanto, sobressaíram os 

conhecimentos em que as atividades das crianças indicam que a relação existe e que, 

conforme a frequência e percentual das relações forte e fraca, a grande maioria das crianças 

apresentou uma mestria condutal, sabendo não só explicitar os conhecimentos sobre o gênero, 

mas também, mobilizá-los. No próximo tópico será analisado se a mesma relação se mantém 

quanto aos aspectos composicionais da notícia escrita. 
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9.2 Relações do nível de explicitação e de mobilização dos aspectos composicionais 

 

Para verificar se existe relação entre explicitação e mobilização também se tomou 

como referência a análise das características básicas focadas nas tarefas de explicitação e nos 

conhecimentos investigados na produção escrita que dão credibilidade ao fato relatado. A 

análise da relação também tomou como parâmetro os níveis de relação definidos 

anteriormente. A tabela abaixo indica qual a frequência e percentual de crianças que 

estabeleceram ou não a relação, considerando os elementos composicionais básicos da notícia 

impressa já aqui definidos 

 

Tabela 7 - Relação entre nível de explicitação verbal e nível de mobilização dos aspectos 
composicionais 

 

Conhecimentos sobre o gênero 

explicitado/mobilizado 

Relação entre os Níveis explicitação x Mobilização
Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Freq. % Freq. % Freq. %

Título/ manchete; - - 04 20% 16 80% 

Indicação do fato acontecido; - - 02 10% 18 90% 

Indicação das pessoas envolvidas;  - - 01 5% 19 95% 

Indicação do espaço onde o fato 

aconteceu; 
- - 06 30% 14 70% 

Indicação do tempo em que o fato 

aconteceu; 
- - 04 20% 16 80% 

Indicação das causas relativas ao 

fato; 
- - 03 15% 17 85% 

Inserção de depoimentos (vozes 

das pessoas envolvidas no fato ou 

testemunhas); 
03 15% 11 55% 06 30% 

Legenda dos níveis dos estudantes em cada tipo de conhecimento          Fonte: Elaborada pela autora                                      
 

Os resultados acima expostos indicam que existe uma relação forte entre a 

verbalização e a mobilização da característica inserção de manchete/título à notícia, uma vez 

que 80% das crianças fizeram essa articulação, apontando para uma relação forte entre os 

1 – Não há relação (1x3) 
2 – Relação fraca (1x 2, 2x3) 
3 -  Relação Forte (1x1, 2x2,  3x3) 
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processos e 20%, para uma relação fraca. 

A maioria das crianças verbalizou que esse componente é fundamental à construção do 

gênero em todas as tarefas de explicitação e mobilizou-o no momento da produção escrita. A 

criança A10, por exemplo, explicitou que a manchete “chama a atenção do leitor para 

comprar e é importante para o povo ler o assunto... é importante para ler a minha notícia” 

(Tarefa 1 e 3) e escreveu na sua notícia a manchete “ Fábrica de colchão pega fogo”. Quando 

se questiona na Tarefa 6 porque colocou a manchete em sua notícia verbaliza “Porque chama 

a atenção pra ler”. 

É importante também ressaltar o raciocínio que é desenvolvido pela criança A¹, que, 

embora tenha explicitado que “tem notícia que não tem manchete”, afirmou que ela é 

importante porque “chama a atenção dos leitores... porque quando a pessoa lê a manchete já 

sabe o que tem no conteúdo do texto... a pessoa já lendo a manchete, ela já tá ligada no que o 

texto fala” (Tarefas 1, 3 e 4) e na sua notícia colocou como manchete “Incêndio na Fábrica 

de Colchão”.  O sujeito também verbalizou na tarefa 6 que começou o seu texto pela 

manchete porque “ela destaca o texto e as pessoas já entendem um pouco da notícia. 

As crianças que foram incluídas no nível 2 (20%) explicitaram claramente a relevância 

da inserção desse componente para a construção do gênero, como explicou a criança A5, 

quando verbalizou que as manchetes são importantes “Porque as notícia falam sobre o que 

está no título” (Tarefa 1) e “ajuda a gente saber o que aconteceu..”.  (Tarefa 3) e acrescentou 

ainda que colocou a manchete na sua notícia porque “na manchete a gente já sabe o que está 

falando aqui na notícia.”. Essas crianças também incluíram manchetes em seus textos.  

Entretanto, como esse estudo prima por uma análise qualitativa das ações das crianças, 

é importante ressaltar que os títulos dados por elas se distanciam um pouco das manchetes de 

notícias que circulam socialmente por não apresentarem uma construção sintética e que 

chamem a tenção do leitor – função também do componente – aproximando-se mais dos 

títulos atribuídos aos textos produzidos nos contextos escolares, como se pode observar “ “A 

fábrica de colchão que pegou fogo” (A5 e A14) e “O incêndio que aconteceu na fábrica de 

colchões.” (A19). 

Quanto à indicação do fato acontecido, conforme se pode observar, 90% das crianças 

indicaram também que existe uma forte relação entre falar sobre esse conhecimento e usá-lo 

no momento da produção de uma notícia.  Durante as tarefas de verbalização essas crianças 

evidenciaram necessidade de informar o leitor sobre o que aconteceu e as mesmas crianças 

mobilizam para o seu interlocutor essa informação, como se verifica na relação feita  entre 

fala e escrita do sujeito A¹². Nas tarefas de explicitação 1 e 4, ele afirmou que uma notícia tem 
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que “ter falando o que aconteceu... como uma menina morreu no atropelamento” (Tarefa 1) e 

quando foi questionado o que teria em sua notícia sobre os animais que morreram no 

zoológico, explicou  “ Tem que ter o acontecimento...” aquilo que aconteceu que os animais 

morreram no zoológico” . A criança verbalizou ainda que o fato relatado na sua notícia é 

“que a fábrica pegou fogo”. Isso pode ser confirmado porque a criança escreveu no seu texto 

“O insendio comesou as 8 orras da malha”  

Os sujeitos categorizados no grupo 2 (10%) nas tarefas de explicitação verbalizaram  a 

necessidade de inserir esse componente  nas notícias . O sujeito A¹³, quando questionado 

sobre o que apareceu em uma notícia verbalizou “fatos... diz o que aconteceu.”, ““Aconteceu 

um acidente...“Aí diz o que aconteceu...que o carro bateu...”  ( tarefa 1) e acrescentou que a 

sua notícia sobre a morte dos animais em extinção ( Tarefa 4), “Ia ter o que aconteceu que os 

animais estavam em extinção estão morrendo no zoológico.”  . Entretanto, no momento da 

produção informou sobre o fato na manchete, como se pode observar “A fabrica que pegou 

fogo” (A¹³) e no corpo da notícia não voltou a destacar o fato acontecido. O sujeito fez 

menção de forma bastante genérica “O fato começou a 8 horas e meia com muitos estralos” , 

sem falar mais em  incêndio.  Portanto, essa relação foi categorizada como fraca pelo critério 

de verbalização plena e mobilização parcial na produção escrita.  

Os dados acima também revelam que 95% das crianças estabeleceram uma relação 

forte entre verbalização e mobilização sobre o conhecimento indicação das pessoas 

envolvidas no fato. As crianças pertencentes a essa categoria, em todas as tarefas de 

explicitação, apontam a indicação das pessoas envolvidas como elemento imprescindível em 

uma noticia e mobilizaram também plenamente o conhecimento. O aluno A², por exemplo, 

verbalizou que as notícias “... tem que falar das pessoas, se encontraram os corpos... se elas 

sobreviveram.”(Tarefa 1).A criança também salientou que sua notícia sabre a morte os 

animais em extinção precisaria ter “... como era o nome dos animais” (Tarefa 4). Quando se 

questionou se ele falou sobre as pessoas envolvidas no seu relato, respondeu que falou “Que 

100 pessoa estavam no local,... que uma pessoa foi ferida com ferimentos leves na perna...a 

pessoa entrevistada o dono estava na hora o incêndio... “... o dono foi socorrido”. Na sua  

produção escrita há a mobilização desse conhecimento, como pode ser observado no trecho    

“... havia 100 pessoas no local e o dono socorrido e foram feridas 1 pessoa com ferimentos 

leves na penas... o entrevistado estava na hora do incêndio ele estava dentro da fábrica... e o 

entrevistado ajudou a combater o fogo e ele não ficou com medo...” 

Apenas o sujeito A¹³ (5%) estabeleceu uma relação fraca entre a explicitação e a 

mobilização, porque nas tarefas de explicitação verbalizou claramente que as notícias 
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precisam informar “... com quem aconteceu... e o nome do motorista...”. Mas, na sua 

produção, o sujeito não faz menção a todos os tipos de participantes do fato, limitando-se a 

escrever que“..algumas pessoas viram os colchões e saíram pegango...o corpo de bombeiro 

não teve todo controle”. Ou seja, a criança não faz referência às pessoas que estavam dentro 

da fábrica nem à que ficou ferida, com queimaduras leves. 

Em relação ao componente indicação do espaço onde o fato aconteceu, a análise indica 

que 70% estabeleceram uma relação forte entre verbalizar e usar o conhecimento na produção 

escrita. Vale acrescentar que a relação se deu pelo critério explicitação clara e mobilização 

plena. Para a criança A 10, que representa os demais 0%, o componente é indispensável para a 

composição do gênero, como indicam os trechos a seguir“ tem que dizer onde aconteceu a  

notícia” (Tarefa 1) “tem que dizer onde foi...no zoológico da Dois Irmãos” (tarefa 4). O 

sujeito justificou ainda, na tarefa 6, que colocou o endereço em sua notícia “pra as pessoas 

saberem onde foi que aconteceu o fato”. Na sua produção mobilizou o conhecimento, 

informando ao seu público leitor onde o fato aconteceu “Jordão (Recife) A fábrica tropical 

pegou fogo... na rua o progresso nº 154...” 

Os demais 30% ficaram destinados às crianças que demonstraram haver uma relação 

fraca entre a verbalização e a mobilização. Os sujeitos categorizados no Nível 2 verbalizaram 

o conhecimento em todas as tarefas de explicitação. Entretanto, na produção escrita, 

limitaram-se apenas a informar que o incêndio aconteceu na Fábrica de Colchão Espuma 

Tropical, mas não informou ao público leitor onde a fábrica está situada, como se observa nos 

trechos das produções desses sujeitos “Em uma fabrica de couchão ouve um nsedio no dia 

7/05/2010, causado pela uma faísca que saiu de uma maquina, e daí começou o insedio...”, 

“... odono da  Indutria de Espuma Tropicau, Estava via jando e pasou mau eteve queser 

socorido. ”( A5) e “Dia 07 de maio de 2010 Por volta das 800, 8300 da manhã o incêndio na 

fabrica d colchão começou a surgir...” “...o dono da Fabrica de espuma Tropical Passou 

mal...” (A7). 

Outro critério utilizado para categorizar a criança no nível 2 foi o critério da 

explicitação plena, mas na mobilização tais informações, embora tenham sido registradas, 

aparecem fora da notícia, como um componente isolado, como se pode verificar na escrita do 

sujeito A¹³, que expõe, após a escrita do texto da notícia “Local do fato Rua do Progresso, 

jardim Jordão”; industria de ispuma tropical nome da fabrica”. Como se pode verificar, 

existe nessas crianças uma consciência explícita verbalizada de que o conhecimento é 

necessário à construção do gênero, elas sabem que precisariam mobilizá-lo, entretanto, não 

conseguiram manipular a característica de forma pertinente e coerente com a estrutura 
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composicional do gênero.  

Em relação ao conhecimento indicação do tempo em que o fato aconteceu, os 

resultados indicam que 80% dos sujeitos da pesquisa estão categorizados no Nível 3, pelo 

critério explicitação clara e mobilização plena, indicando que existe uma relação forte entre 

explicitar e mobilizar o conhecimento. Os trechos da verbalização clara e a mobilização plena 

do aluno A20 são exemplos da consciência explícita verbalizada e uso desse conhecimento, 

quando explicou, na Tarefa 1, que numa notícia “ aparece o dia, a hora, o mês...aparece a 

data...a notícia vai ter o ano”, e diz que sua notícia ( Tarefa 6)  tem o dia e a hora, tem o dia”  

e que colocou a data para as pessoas“ saberem quando aconteceu e hora que começou o 

incêndio” e mobilizou o conhecimento na produção escrita “Esse incêndio aconteceu na 

sexta-feira dia 07052010 o incêndio comesou as 830 da manhã e acabou as 800 Horas da 

noite....”  

Também existem na análise desse conhecimento, 20% dos sujeitos que foram 

categorizadas no Nível 2, apontando para uma relação fraca entre a verbalização e a 

mobilização do elemento composicional. É importante ressaltar que os sujeitos categorizados 

nesse nível apresentaram uma verbalização clara do conhecimento ao explicitar que uma 

notícia diz “... o dia... onteontem aconteceu...”; “... falando a hora que começou a pegar 

fogo.” (A¹³). E para A14, a notícia precisa “Dizer assim, o ano e dia”. Entretanto, os sujeitos 

ou mobilizaram em suas produções apenas as informações relativas à duração do incêndio 

(“... o fato começou a 8 Horas e meia...depois de muito tempo eles conseguiram apagar o 

fogo” - A¹³)ou, conforme, aconteceu no componente indicação do espaço em que o fato 

ocorreu, incluíram a informação à parte do texto escrito, como a criança A17, que registrou 

acima da folha do papel, antes da escrita do texto  “ Data; 7/5/2010”; “Hora; 83”; 

Terminou; 8 da noite”. 

A análise do componente indicação das causas relativas ao fato indicou que 85% das 

crianças conseguiram estabelecer uma relação forte, ficando categorizadas no Nível 3. Todas 

as crianças categorizadas nesse nível estabeleceram a relação através do critério verbalização 

clara e mobilização plena. As verbalizações do sujeito A³ apresentaram o componente como 

indispensável em todas as tarefas de explicitação em que foi investigado“... é preciso dizer 

porque aconteceu o fato”,“ é preciso dizer porque os animais morreram  como eles 

morreram”. A criança falou que no seu texto informou “como ela pegou fogo” (Tarefas 1, 3 e 

6, respectivamente). De fato, na sua notícia está escrito porque a fábrica pegou fogo “O 

motivo do incêndio foi uma faísca que saiu da máquina”. 

15% das crianças, em relação à indicação das causas do fato, apontaram para uma 



204 

relação fraca. Dentre esse percentual, 10% ficaram incluídos nesse nível pelo critério 

verbalização em forma de exemplos e mobilização plena. Nesse contexto, estão os sujeitos A8 

e A 16, porque nas tarefas de perguntas gerais e respostas espontâneas, não há frequência da 

característica. A mesma só se presentifica na tarefa 6, quando se questionou se eles colocaram 

por que o incêndio aconteceu e eles afirmaram o uso, dando como exemplo a causa presentes 

em seus textos, como se pode verificar “... Por causa de uma máquina que liberou uma 

faísca.” (A8) e “tudo isso foi uma faísca que causou...” (A16). 

Apenas o sujeito A19 apresentou uma relação fraca porque verbalizou o componente 

em todas as tarefas de explicitação, inclusive na Tarefa 6, quando afirmou que escreveu na 

notícia o que provocou o incêndio porque “se não tiver, eles não vão saber”. Mas mobilizou 

a característica de forma parcial porque o motivo presente na  sua notícia não corresponde à 

verdade dos fatos. Ou seja, de fato o texto indica uma causa porque o incêndio aconteceu “O 

dono da fábrica fala Que quem começou o incendio foi uma palha pelo funcionário trose”, 

mas, como uma notícia não trata de um fato fictício, foi considerado que houve uma 

mobilização parcial do componente. 

A dificuldade das crianças na apropriação do componente inserção de depoimentos 

(vozes das pessoas envolvidas no fato ou testemunhas), que já vinha se evidenciada tanto na 

análise das explicitações como na mobilização do conhecimento, também se presentifica, 

consequentemente, na análise da relação explicitação e mobilização. Essa constatação se faz, 

logo de início, pela frequência das crianças nos três níveis de relação.  

Essa distribuição nos níveis indica, mais uma vez, que o referido componente 

apresenta o maior grau de dificuldade para os sujeitos, pois de acordo com a categorização 

acima, apenas 30% dos sujeitos foram categorizados no nível 3, apresentando uma relação 

forte entre explicitação e mobilização, 55% uma relação fraca e 15% não apresentou nenhuma 

relação entre as atividades. Dentre os sujeitos que apresentaram uma relação forte, apenas 

uma criança (5%) estabeleceu essa relação pelo critério explicitação clara e mobilização 

plena. Os demais 25% foram categorizados nesse nível porque, na relação, apresentaram 

explicitação confusa ou em forma de exemplos e mobilização parcial. 

O Sujeito A¹, que evidenciou uma relação forte entre explicitação e mobilização do 

conhecimento, quando questionado sobre o que aparece em uma notícia escrita (Tarefa 1) 

verbalizou “A opinião das pessoas falando...”, “... Opinião das pessoas sobre o que 

aconteceu...”, “tem depoimentos...” e quando se perguntou, na Tarefa 4, o que sua notícia 

escrita sobre a morte dos animais em extinção deveria ter, reforça o mesmo raciocínio “Eu ia 

perguntar as pessoas que viu o que aconteceu, porque aconteceu aquilo, a hora, o nome da 
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vítima, a idade e o nome de quem fez alguma coisa com a vitima e escrevia o que eles 

disseram”. Essa mesma segurança foi mobilizada na produção escrita quando a criança 

conseguiu incluir o depoimento do entrevistado de forma coerente e articulada, como 

evidenciam os trechos da sua produção “o fogo era muito intenso” falou o porteiro da fábrica 

que presenciou tudo”. 

Quanto aos demais sujeitos que estabeleceram a relação plena pelo critério 

explicitação através de exemplos e mobilização parcial destaca-se, aqui, as atividades do 

Sujeito A¹4, que, nas tarefas da explicitação, não apresentou o componente na Tarefa 1, mas 

na Tarefa 4 verbalizou que para escrever a sua notícia sobre os animais em extinção precisaria 

“... ir  no local e pesquisar com as pessoas que tava na hora e perguntar pra elas o que foi 

que aconteceu,o que a pessoas falou sobre aquilo,perguntar se foi verdade e perguntar aos 

homens que cuida deles.” Como se observa, embora ele dê exemplos do que perguntaria aos 

entrevistados, não faz menção de inserir os depoimentos em seus textos; é possível que para 

essa crianças, as entrevistas sirvam apenas para que o jornalista conheça os fatos e não como 

estratégia discursiva de usar os depoimentos para comprovar a veracidade dos fatos. Na sua 

produção, ele usou o mesmo raciocínio, já que mostrou que houve a entrevista através do 

discurso relatado indireto, mas não faz a inserção do referido discurso relatado direto, 

conforme se pode observar nos trechos “segundo os trabalhadores disseram que uma 

máquina trabalhando saio uma faísca e começou a pegar fogo no colchões...”. 

Em relação aos 55% que estabeleçam a relação fraca, observou-se na relação entre os 

níveis de explicitação e mobilização as seguintes situações explicitação plena e mobilização 

parcial (15%) e mobilização em forma de exemplos e não houve mobilização do 

conhecimento na produção escrita (40%). As atividades do sujeito A² exemplificam a 

primeira situação, porque na explicitação a criança deixou clara a necessidade de inserir o 

depoimento quando verbalizou, na Tarefa 1, que numa notícia tem “também as pessoas que 

falaram” e complementa com a necessidade de inserir o depoimento na Tarefa 4 quando 

verbalizou que para produzir a sua notícia sobre a morte dos animais em extinção ela “ia 

entrevistar as pessoas que viram para colocar na notícia o que elas disseram...” 

 No seu texto o sujeito fez a inserção de voz através do discurso relatado indireto, 

embora tenha usado as pontuações específicas do discurso relatado direto, como se pode 

verificar“... um dos funcionários chamados josé silva de 35 anos disse “que 80% da fábrica 

foi perdida, mas que ainda poderia reerguer a empresa”.Ou seja, existia na criança o 

conhecimento explícito verbalizado da necessidade da inserção do depoimento. Entretanto, a 

forma como a inserção do depoimento foi feita no texto indica que faltou a apropriação de 
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conhecimentos linguísticos/ estilísticos que dessem conta dessa inserção de forma bem 

articulada. 

Já a segunda situação pode ser exemplificada tomando-se como referência o 

desempenho do sujeito A¹². Na Tarefa 1 de explicitação, a criança não verbalizou a presença 

do componente quando se questionou o que uma notícia escrita precisa ter. Na Tarefa 3, 

identificou a fala direta da mãe dos quadrigêmeos, verbalizando “A mãe que teve também 

fala.“Aqui “quando soube fiquei alegre, mas depois preocupada. Tive medo e que acontece 

algo a eles”. Na Tarefa 4 verbalizou que para escrever a sua notícia sobre a morte dos 

animais em extinção “Ia falar com o policial, com o guarda que tava na hora.“Falar com o 

gerente do zoológico. O dono o zoológico ia dizer o que aconteceu”, mas não faz menção à 

inserção do depoimento na notícia. Em sua produção, a criança não atendeu ao critério porque 

não utilizou a inserção de vozes, apenas relatou o fato como “o insedio comesou as 8 0rras da 

malha O motivo do insedio foi que uma manica saio faica e Pegou Fogo..o Dia que acoteseu 

voi  Dia 07/05/2010...o fogo So abacho as 11 orras da noite uma pesso Ficou ferida...o luga 

que acoteseu foi jadim jodro ...” 

Conforme o exposto, 15% dos sujeitos não apresentam a relação entre explicitação e a 

mobilização. As crianças incluídas nesse nível de categorização apresentaram explicitação 

clara da necessidade do componente, mas não mobilizaram-no na produção escrita. Dentro 

dessa situação, tomou-se como exemplo o sujeito A6, que verbalizou a presença do 

componente em todas as tarefas de explicitação. Na Tarefa 1, quando se questionou o que 

uma notícia escrita precisa ter explicitou “se for um acidente, no esporte, aí diz que chamou a 

enfermeira, aí aparece o que a pessoa falou”. Na tarefa 3, identificou sem dificuldade a fala 

da mãe dos quadrigêmeos “Tem aqui dizendo “eu fiquei surpresa” é a mãe falando... É a voz 

dela... A voz não. É as palavras dela” e na Tarefa 4 deixou claro também que esse 

componente seria necessário para compor a sua notícia sobre a morte dos animais em 

extinção, quando verbalizou que iria “... entrevistar todo mundo que tava lá. Não todo mundo 

da platéia. As que tava mais perto”. “se ele der entrevista tem que botar o que ele disse, 

entrevistar o IBAMA ...” .  

Na tarefa de produção escrita a criança apenas relatou o fato, como no trecho “Em 

uma fabrica de couchão ouve um insedio no dia 7/05/2010, causado pela uma faísca que saiu 

de uma maquina, e daí começou o insedio...” e alegou, na Tarefa 6 de análise do seu próprio 

texto, que não fez a inserção de voz “Por que eu não quis colocar.” Como o conhecimento 

foi verbalizado num nível explícito consciente verbal, é provável que a criança não tenha feito 

a opção de inserir vozes ou porque não quis de fato, ou respaldou-se por modelos do gênero 
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que não aparece a inserção de depoimento, ou ainda, tenha encontrado dificuldades de utilizar 

recursos linguísticos/estilísticos para inserir vozes no texto,haja vista as limitações 

ortográficas e gramaticais encontradas em sua produção como “FABrica DE couchão PEGA 

FOUGO...afetou 80% da fabrica de couchão estavam 100 fusionários na hora do 

asidente....”; ...odono da  Indutria de Espuma Tropicau, Estava via jando e pasou mau eteve 

queser socorido.”  

Como se pode observar, os resultados indicam que na grande maioria dos elementos 

composicionais investigados existe também uma relação forte ou fraca entre explicitar e 

mobilizar tais elementos, predominando altos percentuais de uma forte relação. Os resultados 

também indicam que a maior dificuldade das crianças para manter a relação, mais uma vez, 

está centrada no componente inserção de vozes à notícia, uma vez que apenas 30% das 

crianças conseguiram estabelecer uma relação forte entre explicitar e mobilizar o 

conhecimento e desses 30%, apenas um sujeito estabeleceu a relação apoiando-se no critério 

explicitação clara e mobilização plena. Como os 15% que indicaram que não houve relação 

entre explicitar e mobilizar foram incluídos no nível 1 porque explicitaram claramente, mas 

não mobilizaram a inserção de voz na produção escrita, é provável que as dificuldades sejam 

oriundas das limitações na articulação no processo da escrita desse componente. É possível 

atentar para essa possibilidade porque nas atividades de explicitação as crianças se encontram 

num nível explícito consciente verbalizável. 

Como os resultados indicam que houve uma tendência a verbalizar mais do que 

mobilizar esse conhecimento, em todos os níveis da relação fraca e quando a relação indicou 

que não houve relação, há um indicativo de que os conhecimentos verbalizados claramente ou 

parcialmente sobre a inserção de vozes no discurso noticioso escrito seja fruto de observações 

dos alunos enquanto leitor, já que para poder manipular tal conhecimento faz-se necessário 

articular conhecimentos gramaticais e linguísticos complexos e refinados dos quais a maioria 

dos sujeitos ainda não dispõem Nesse sentido, conforme já salientado, vale destacar também 

que apenas 5% das crianças, ou seja, apenas um sujeito conseguiu estabelecer uma relação 

forte, verbalizando e mobilizando o conhecimento de forma plena.  

É importante destacar também que os componentes indicação do tempo e do espaço 

em que o fato aconteceu, também houve incidência de crianças (15%) que explicitaram 

plenamente o conhecimento, mas não mobilizaram-no na produção escrita. Essa ausência 

também pode indicar que as crianças tiveram dificuldades em articular linguísticamente 

componentes que estão no nível consciente verbal, mas que ainda não foram apropriados no 

nível da escrita de textos que formem um todo organizado. São exemplos dessa articulação de 
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informações dentro do texto as produções dos alunos A², A¹³, A17 e A19, já expostas no 

capitulo 7, que trata dos modelos encontrados em que as crianças sabem que existem 

elementos fundamentais ao gênero, escreve-os em suas produções, porém de forma 

desarticulada. 

Como se pode observar, a relação indica que na maioria dos componentes investigados 

predomina a relação forte e fraca entre a sua explicitação e mobilização. Os resultados 

indicam também que existe, na maioria dos sujeitos nessa faixa etária e escolaridade, um 

conhecimento consciente explícito verbal e que a maior parte das crianças apresenta uma 

mestria condutal, sabendo falar e usar os conhecimentos explicitados no que diz respeito aos 

aspectos do gênero notícia.  

Os gráficos abaixo permitem uma melhor visualização dos percentuais das relações 

estabelecidas pelas crianças nas duas dimensões investigadas 

 
 
 
Gráfico 1 - Nível de Relação Explicitação/Mobilização – Aspectos Sociodiscursivos e 
Temáticos 

 

 
 

 
Gráfico 2 – Nível de Relação Explicitação/Mobilização – Aspectos Composicionais 
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discurso noticioso escrito ora investigadas. As análises indicaram também que apenas 3% das 

explicitações na dimensão sociodiscursiva e temática e 2% na dimensão composicional 

indicam que não existe a relação entre as capacidades de explicitação e mobilização dos 

conhecimentos referentes a essas dimensões. Pode-se afirmar, portanto, que, de uma forma 

geral, existe relação entre explicitação e mobilização das dimensões sociodiscursivas, 

temáticas e composicionais do gênero notícia escrita, no universo dos sujeitos investigados. 

   Todas as análises feitas aqui tomaram como referência a frequência e o percentual de 

explicitação, mobilização e relação entre ambas, relativos a cada componente de acordo com 

as dimensões do gênero notícia investigadas. Somado-se o percentual de relação forte e fraca, 

evidencia-se que essa relação foi mantida em  torno dos 98%, tanto dos aspectos 

sociodiscursivos investigados, como composicionais e que em apenas 2% dos componentes 

investigados nas duas dimensões há indicação de que a relação não existe. É importante 

lembrar que para se chegar a esses percentuais, tomou-se como referências as análises 

qualitativas, estabelecendo-se um paralelo entre as explicitações e a mobilização de cada 

criança para verificar a presença ou ausência dos elementos constitutivos do gênero em cada 

aspecto investigado. 

Para aprofundar as análises e entender melhor os resultados, a seguir far-se-á a 

exposição de reflexões feitas com base nos dados de quatro crianças. 

 

9.3 Análises de alguns casos 

 

          Diante desses dados mais gerais, foram analisados alguns casos particulares. Para efeito 

das análises individualizadas foram realizadas análises de casos em dois blocos. No primeiro 

deles, serão tomadas como parâmetros as atividades de explicitação e a produção da criança 

A¹, que nas duas dimensões investigadas conseguiu estabelecer relação forte em 100% dos 

componentes investigados e os dados do sujeito A10 que também apresentou o mesmo 

percentual de relação forte entre explicitação e mobilização dos referidos elementos 

avaliados, como pode ser verificado acima (Cf. Quadros 7 e 8). A diferença entre as duas 

crianças é que A10 obteve nível 2 em explicitação e mobilização no item inserção de 

depoimentos e a criança A¹ obteve nível 3 em todos os itens.    

         No segundo bloco, serão analisadas as produções dos sujeitos A¹³, que, conforme 

indicam os quadros 7 e 8, dentre os aspectos investigados, evidenciou percentual alto de 

relação fraca (42%) e de ausência de relação (17%), seguido de A¹9, que, apresentou também 

um percentual expressivo de relação fraca (67%).  
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Em relação à dimensão sociodiscursiva e temática, verifica-se que o sujeito A¹ 

conseguiu estabelecer uma relação forte em todos os componentes investigados, pelo critério 

explicitação clara e mobilização plena. No conhecimento sobre a função social do gênero, por 

exemplo, para a criança as notícias são escritas “Para informar as pessoas.” (Tarefa 1) e 

quando se questionou para que as notícias 1 e 2 foram escritas (Tarefa 3), a criança explicitou 

“Pra informar as pessoas que não estavam no local, que não sabem como foi nem quando 

foi”. A criança completou o raciocínio verbalizando que escreveria a sua notícia sobre a morte 

dos animais em extinção “Pra informar pra pessoas o que aconteceu com os animais no 

zoológico.” (Tarefa 4). As verbalizações indicam que a criança se encontrava no nível 

explícito consciente verbal em relação à apropriação do conhecimento.  

Na sua produção, o sujeito mobilizou também de forma plena o conhecimento, quando 

informou ao leitor sobre o incêndio e sobre os detalhes que dão conta do fato para que seu 

interlocutor que “não estava no local, que não sabiam como foi nem quando foi,” ser 

informado do fato, como evidencia os trechos “incêndio aconteceu na fabrica de espuma 

tropical, no dia 7 de maio de 2010, e hora 830 da manhã. E o incêndio começou através de 

uma faísca, dentro da fabrica havia 100(cem) pessoas trabalhando...”, “Apenas uma pessoa 

ficou ferida, mas foi ferimentos leves na perna...”,“..., hora que acabou o incêndio de 

08h00min da noite. Vão reconstruir a fabrica. Endereço Rua do Progresso, 154. jardim 

jordão.” 

          O mesmo nível de explicitação foi verificado acerca do conhecimento discurso 

referencial noticiando acontecimentos reais. Quando se questionou se os fatos noticiados 

podiam ser criados, inventados, o sujeito explicitou “Não. Porque as notícias só tratam de 

fatos verdadeiros.”, (Tarefa 1); as notícias 1 e 2 (Tarefa 3) também relatam fatos verdadeiros, 

Incêndio na fabrica 
de Colchões 

 
O incêndio aconteceu na fabrica de espuma tropical, no dia 7 de maio 

de 2010, e hora 8:30 da manhã. E o incêndio começou através de uma faísca, 
dentro da fabrica havia 100(cem) pessoas trabalhando, “o fogo era muito 
intenso” falou um porteiro da fabrica que presenciou tudo. Apenas uma pessoa 
ficou ferida, mas foi ferimentos leves na perna. O fogo queimou coisas 
importantes como dinheiro e documentos, hora que acabou o incêndio de 
08h00min da noite. Vão reconstruir a fabrica. Endereço: Rua do Progresso, 
154. jardim jordão. 
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em sua opinião, “Porque uma noticia não pode ter fatos inventados. Só pode ter o que 

aconteceu e as notícias de jornais não podem ser inventadas.” A sua notícia sobre a morte 

dos animais em extinção também não poderia ser escrita, se o fato não tivesse acontecido 

“Porque os fatos só podem ser verdadeiros porque as pessoas só querem saber da verdade.” 

         Existe em seu texto a preocupação em relatar acontecimentos reais, porque embora o 

fato noticiado tenha sido escolhido anteriormente, fica evidente que a criança procurou se 

informar sobre o fato e forneceu ao leitor os detalhes sobre o incêndio que atestam a 

veracidade do acontecimento, como “O incêndio aconteceu na fabrica de espuma tropical, no 

dia 7 de maio de 2010, e hora 830 da manhã...”, “dentro da fabrica havia 100(cem) pessoas 

trabalhando”, “... Apenas uma pessoa ficou ferida, mas foi ferimentos leves na perna. O fogo 

queimou coisas importantes como dinheiro e documentos, hora que acabou o incêndio de 

08h00min da noite. Vão reconstruir a fabrica. Endereço Rua do Progresso, 154. jardim 

jordão. Na sua visão, esse fato relatado na sua notícia não poderia ser inventado “Porque na 

notícia só pode ter fatos verdadeiros.” 

 O sujeito também foi categorizado no Nível 3 da relação explicitação e mobilização 

na avaliação do conhecimento sobre a veiculação de temática atual no gênero, bem como, 

temáticas antigas, quando há necessidade de retomá-la, quando explicitou, a princípio, que “... 

a pessoas quer ser informado do que acontece hoje’’. Entretanto, quando se questionou se as 

notícias não podem tratar de assuntos que já aconteceram, explicitou “Pode.  Quando 

aconteceu algo que aconteceu há muito tempo, por exemplo, um homem roubou um carro há 

dois meses, quando encontra o carro agora a notícia pode retratar...”.( Tarefa 1).O sujeito 

complementou esse raciocínio quando justificou que uma notícia poderia falar de um fato 

acontecido em 1956 ( Ano do relato do Conto ,Tarefa 2) “Porque pode ser baseado... Como 

um caminhão pode ter sido roubado em 1956 e vieram achar em 2000.  Aí pode pegar a 

notícia velha e misturar com a nova” 

Embora o incêndio já tivesse ocorrido um mês antes de escrita do texto, foi 

considerado como mobilizado o conhecimento quando a criança inseria a data em que o fato 

aconteceu, ou algum advérbio que desse conta da temporalidade do fato e as justificativas 

dadas pelos sujeitos na Tarefa 6, que avaliava o próprio texto. Dentro desse critério, existe na 

produção da criança a inserção da data em que o fato aconteceu, como pode ser verificado no 

trecho “O incêndio aconteceu na fabrica de espuma tropical, no dia 7 de maio de 2010,”. Na 

tarefa 6, considerou o fato noticiado em seu texto atual “Porque aconteceu no mês passado.”. 

Portanto, o conhecimento foi mobilizado totalmente. 

O sujeito também demonstrou uma relação plena entre explicitação e mobilização 
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sobre a necessidade das notícias tratarem de tema de interesse público. Nesse sentido, quando 

foi questionado se um repórter escreveria uma notícia para falar da morte de um político, 

verbalizou “Escreve... Porque pode ser um político que ajudou muita gente ou que enganou 

muito... aí todo mundo vai querer saber...” e não escreveria para falar de sua vizinha que teve 

um bebê porque “Porque ninguém quer saber que a vizinha dele teve nenê. A não ser que a 

vizinha dele jogue o bebê fora. Aí todo mundo var querer entrevistar ela. Aí vira notícia...”. 

(Tarefa 1). A criança deixou também evidente que percebia o que precisa ter uma noticia para 

despertar o interesse publico quando verbalizou que os leitores teriam interesse em ler o texto 

1 porque “Porque um bebê foi atropelado e ainda saiu com vida.” E o texto 2 “porque uma 

mulher teve quadrigêmeos e as chances de uma mulher ter quadrigêmeo é quase nenhuma.”  

( Tarefa 3). Observa-se, através de suas explicitações, que a criança tinha um conhecimento 

explícito e verbalizado dos aspectos de um fato que podem chamar a atenção do público e 

tornar-se notícia.   

Essa mesma clareza é perceptível na sua produção escrita, porque a criança não se 

limitou apenas a contar que houve um incêndio, mas informar detalhes da proporção do 

incêndio, para chamar a atenção do leitor, como a hora que começou e a hora que terminou o 

incêndio “O incêndio aconteceu na fabrica de espuma tropical, no dia 7 de maio de 2010, e 

hora 830 da manhã ...”, “... hora que acabou o incêndio de 08h00min da noite ”, quantidade 

de pessoas que havia dentro da fábrica “...havia 100(cem) pessoas trabalhando...”, e  as 

vítimas  “Apenas uma pessoa ficou ferida, mas foi ferimentos leves na perna.”,  a extensão do 

prejuízo e a sua proporção “o fogo era muito intenso” , “... O fogo queimou coisas 

importantes como dinheiro e documentos’. A criança também tinha clareza de que as pessoas 

terão interesse em ler sua notícia conforme explicitou na tarefa 6 , considerando essas 

informações veiculadas no seu texto porque “as pessoas sempre ver incêndio mais fracos, 

mas esse precisou de oito carros para apagar o incêndio e um helicóptero.” 

Como já explicitado anteriormente, ao perguntar para as crianças o que era uma 

notícia, esperava-se que elas atentassem para o fato de que uma notícia é um texto que conta, 

relata um fato.  Entretanto, embora a criança não tenha verbalizado que a notícia “relata”, “ 

conta um fato, o sujeito A¹ explicitou claramente os elementos que tornam o conteúdo 

noticioso factual, quando explicou “É um texto informativo que diz o que aconteceu, com 

quem aconteceu...porque aconteceu aquilo, quando aconteceu...”.  

Em seu texto, a criança estabeleceu também uma relação forte entre a capacidade de 

explicitar e mobilizar o conhecimento quando apresentou do início ao fim um conteúdo 

factual, uma vez que a capacidade do relatar foi utilizada durante todo o texto, como 
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evidenciam o trechos “O incêndio aconteceu na fabrica de espuma tropical, no dia 7 de maio 

de 2010, e hora 830 da manhã. E o incêndio começou através de uma faísca, dentro da 

fabrica havia 100(cem) pessoas trabalhando...”, “...Apenas uma pessoa ficou ferida, mas foi 

ferimentos leves na perna. O fogo queimou coisas importantes como dinheiro e documentos, 

hora que acabou o incêndio de 08h00min da noite. Vão reconstruir a fabrica. Endereço Rua 

do Progresso, 154. jardim jordão.  

No tocante à dimensão composicional, o sujeito também estabeleceu uma relação forte 

em todos os componentes investigados, apresentando essa relação através do critério 

explicitação clara e mobilização plena. A inserção de uma manchete na notícia, por exemplo, 

é fundamental, na sua visão, porque “ela é quem chama a atenção dos leitores...”. O sujeito 

salientou ainda que “Tem notícias que não tem título” (Tarefa 1), mas reforça que a sua 

presença na notícia é importante “Pra chamar a atenção do leitor... e pra quando a pessoa 

ler a manchete já sabe o que tem no conteúdo do texto.”, “a manchete já está falando tudo da 

notícia” (Tarefa 3). E quando se questionou o que o seu texto escrito sobre a morte dos 

animais em extinção vai precisar ter para ser considerada uma notícia, explicitou, dentre os 

demais componentes,“... A manchete “Animais são assassinados no zoológico pelo 

cultivador.”, “a manchete é quem chama a atenção dos leitores, porque a pessoa já lendo a 

manchete, ela já tá ligada que o texto fala... aí pessoa já entende o texto todo”  

         Como se pode perceber, existe na criança um conhecimento explícito verbalizado de que 

a manchete é fundamental ao texto. Na sua notícia, essa consciência é mobilizada plenamente 

através da inserção da manchete “Incêndio na Fábrica de Colchão”, que se configura como 

uma manchete bem adequada ao fato relatado, estruturada com o verbo no presente, 

aproximando-se dos modelos que circulam socialmente, destacando o texto e despertando o 

leitor para a sua leitura. A criança tem consciência da função da manchete em seu texto, 

quando explicitou na análise da sua produção “Comecei com a manchete “Incêndio na 

fabrica de colchões. “... ela destaca o texto e as pessoas já entendem um pouco da notícia”.    

(Tarefa 6) 

       A mesma consistência a criança apresentou na explicitação e mobilização do 

conhecimento indicação do fato acontecido. Para ela, uma notícia escrita precisa informar “O 

que aconteceu antes, durante e depois...”, “A informação e mais algumas coisas...”, “... o 

que aconteceu...”. (Tarefa 1). Na Tarefa 3, o sujeito identificou sem dificuldades o fato 

veiculado na notícia 1 “... Que um bebê foi atropelado por um trem e saiu com vida...” e  na 

notícia 2 “Que uma mulher teve quadrigêmeos.”. O sujeito também informou que a sua 

notícia sobre a morte dos animais em extinção precisaria dizer “... o que aconteceu... os fatos 
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dos animais mortos...”,“... eu poderia também dizer que os animais foram assassinados...” 

Na sua produção, o conhecimento foi mobilizado logo no início do corpo da notícia O 

incêndio aconteceu na fabrica de espuma tropical...”. O sujeito também tinha essa clareza, 

pois, quando avaliou o seu texto, explicitou que colocou “o que aconteceu”, “Um incêndio 

na fábrica de colchões.” 

       Nas respostas espontâneas dadas às perguntas gerais sobre a construção do gênero, o 

sujeito também estabeleceu a relação explicitação/ mobilização sobre o conhecimento dos 

componentes indicação das pessoas envolvidas no fato, tempo e espaço em que o fato 

aconteceu, quando explicitou que um texto para ser notícia precisa ter “... as pessoas que 

foram vítimas...” ;“... o local onde aconteceu...”; “ a data, a hora e quando aconteceu...”        

( Tarefa 1), “... o nome da  vítima... a idade e o nome de quem fez alguma coisa com a 

vitima...”, “... falar um pouquinho sobre a vítima...”, “... quem matou...”,“... diria a raça dos 

animais... “Dizia que são animais silvestre, raros que estão em extinção que são raramente 

visto pelas pessoas da cidade...”.” ; “... o local onde aconteceu...“... falando sobre o bairro... 

o nome do zoológico...“... No zoológico ou de Dois Irmãos ou de São Paulo; “... a hora.”;   

“... quando foi...”,“... a data e o dia” ( Tarefa 4). 

A importância de uma notícia apresentar esses componentes é mobilizada na sua 

produção escrita, quando a criança faz a indicação das pessoas envolvidas “havia 100(cem) 

pessoas trabalhando, “o fogo era muito intenso” falou um porteiro da fabrica que presenciou 

tudo. Apenas uma pessoa ficou ferida, mas foi ferimentos leves na perna.”; do espaço em que 

aconteceu “O incêndio aconteceu na fabrica de espuma tropical ...Endereço Rua do 

Progresso, 154. jardim Jordão,” e do tempo que o incêndio aconteceu, através dos advérbios 

“no dia 7 de maio de 2010, e hora 830 da manhã.”, “... hora que acabou o incêndio de 

08h00min da noite.” 

O sujeito também explicitou e mobilizou plenamente a necessidade de inserir em uma 

notícia a indicação da causa relativa ao fato, quando verbalizou que uma notícia escrita 

precisa ter “O que aconteceu antes” (Tarefa 1), bem como a sua notícia sobre a morte dos 

animais precisaria explicar “porque aconteceu aquilo...”, “... como a vítima sofreu o 

acidente...”. No seu texto, o conhecimento foi mobilizado quando o sujeito informou que “... 

E o incêndio começou através de uma faísca...” 

     Conforme já salientado aqui, o sujeito A¹ foi o único que estabeleceu a relação forte entre 

explicitar e mobilizar o conhecimento inserção de voz de pessoas envolvidas no fato ou 

testemunhas, e ficou categorizado no nível 3. Nas tarefas de explicitação, o sujeito explicou 

que as notícias escritas precisam ter “A opinião das pessoas falando...”; “... Opinião das 
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pessoas sobre o que aconteceu...”, “tem depoimentos...” (Tarefa 1). Na tarefa 4, a criança 

também explicitou o conhecimento quando afirmou que para escrever a sua notícia sobre a 

morte dos animais em extinção teria que “... entrevistar as pessoas que viu...”,“... colocar as 

pessoas que eu entrevistei...”;“... entrevistar as pessoas para saber como era o 

comportamento do cultivador...”. Como se pode verificar, existe na criança um conhecimento 

no nível explícito verbalizado de que o componente é constitutivo do gênero notícia. 

           Na tarefa de produção escrita, a criança mobilizou plenamente o conhecimento fazendo 

a inserção de voz da pessoa entrevistada, através do discurso relatado direto, distinguindo, 

com bastante propriedade e segurança, o depoimento do vigilante da fábrica, como se pode 

verificar no trecho “o fogo era muito intenso” e o seu relato, enquanto repórter que noticia o 

fato “falou um porteiro da fabrica que presenciou tudo”. 

     Como se pode constatar, em 100% dos componentes investigados nas duas dimensões, a 

criança apresentou uma mestria condutal, levando-se em consideração a explicitação clara e a 

mobilização plena dos referidos elementos . Ou seja, a criança não só está no nível explícito 

verbalizado do conhecimento, sabendo dizer quais os aspectos constitutivos do gênero notícia 

impressa, mas também articulando os seus usos no momento da produção do referido texto. 

Embora os aspectos linguísticos/estilísticos não tenham sido objeto de investigação 

nesse estudo, a produção do sujeito A¹ indica que existe na produção mobilização de 

elementos comuns ao gênero. De início, percebe-se que ele produz uma manchete atemporal, 

“Incêndio na fabrica de Colchões”, baseada na estrutura que circula socialmente nas notícias, 

provavelmente, fruto de suas experiências enquanto leitor/observador, uma vez que na fala da 

professora, a mesma não indica chamar a atenção para esse componente linguístico/estilístico 

da manchete. Existe também no texto o uso predominante de sequências narrativas como “O 

incêndio aconteceu na fabrica de espuma tropical, no dia 7 de maio de 2010, e hora 830 da 

manhã. E o incêndio começou através de uma faísca, dentro da fabrica havia 100(cem) 

pessoas trabalhando”, própria do discurso noticioso.  

Observa-se também que a criança fez uso de forma bastante adequada dos tempos 

verbais correspondentes às ações que estavam sendo relatadas. Por exemplo usa o tempo 

verbal no passado para relatar ações que já aconteceram, “O incêndio aconteceu na fabrica. 

“... O fogo queimou coisas importantes...”, “...  Apenas uma pessoa ficou ferida, mas foi 

ferimentos leves” e tempo futuro para falar de ações que ainda irão acontecer, como “  Vão 

reconstruir a fabrica”. 

            A notícia está estruturada com uma linguagem objetiva, denotativa e impessoal, 

comum ao gênero, como se pode verificar nos trechos “havia 100(cem) pessoas 
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trabalhando...”, “... falou um porteiro da fabrica que presenciou tudo...”, “...“ Vão 

reconstruir a fabrica”. Ainda em relação ao uso de expressões linguísticas que marcam a 

impessoalidade, percebe-se que a criança tem a clareza de que um repórter apenas relata o 

fato, uma vez que, que quando aparece o seu nome, como se pode verificar próximo ao 

desenho, que para ele representa uma foto do incêndio, existe a indicação que ele é o 

ilustrador/fotográfico. Vale salientar também que a criança representou os modelos que ele 

observa nas notícias quando incluiu a “foto”, com o nome do ilustrador/fotógrafo. Essa 

percepção, possivelmente, pode ser fruto de suas experiências enquanto leitor de jornais nas 

situações propostas pela professora ou fora da escola. 

          Ainda em relação aos aspectos linguísticos/estilísticos, percebe-se a articulação entre 

presença de um narrador, que relata o fato “dentro da fabrica havia 100(cem) pessoas 

trabalhando” e integra as outras vozes presentes no texto (jornalista), e presença de outras 

vozes, inseridas tanto de modo direto, quanto indireto “o fogo era muito intenso” falou um 

porteiro da fabrica que presenciou tudo.” 

Portanto, de uma forma geral, a análise de toda a produção do sujeito A¹ indica que 

existe uma relação forte entre explicitar e mobilizar os conhecimentos sobre as dimensões 

sociodiscursivas e composicionais acerca da construção do gênero notícia, haja a vista a 

forma clara como o sujeito verbalizou tais conhecimentos, e a mobilização plena desses 

elementos no momento da produção escrita.   

As tarefas de explicitação e a produção escrita do sujeito A¹0 apresentaram também a 

evidencia da relação explicitação clara e mobilização nos componentes investigados, como 

será observado a seguir: 
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pessoas saberem “como foi”. Essa mesma visão foi verbalizado quando se questionou para 

que sua notícia foi escrita e a criança explicitou “Pra as pessoas se informar do que 

aconteceu porque um diz isso outro diz aquilo... E não sabe o que aconteceu realmente aí 

essa notícia explica.”  

            Verifica-se que a criança também atendeu, na sua escrita, à função social do gênero, 

ou seja, informar sobre o incêndio que aconteceu na fábrica de colchões e ainda ofereceu ao 

leitor as informações necessárias para que ele compreendesse o que aconteceu e como 

aconteceu “A fábrica tropical pegou fogo...”, A fábrica tropical pegou fogo no dia 7/05/2010, 

na rua do progresso nº 154”, “o dono teve muito prejuíso de 80% da fábrica”, “o fogo 

começou às 830 h e terminou às 800h da noite”, “Um funcionário da fábrica queimou as 

pernas”,  “...o que causou o incêndio foi uma faísca que saiu de uma maquina...”. A sua 

escrita, portanto, como já exposto, não apenas informa o fato, mas também explica como foi.  

         O sujeito também tinha a compreensão de que uma notícia precisa ter como conteúdo 

temático fatos reais. Essa visão pode ser percebida quando se questionou se os fatos relatados 

nas notícias poderiam ser criados, inventados e ele explicitou que os fatos não podem ser 

criados “porque aquilo não aconteceu... E as notícias só têm verdades.” (Tarefa 1) e que não 

poderia falar sobre a morte dos animais em extinção na sua notícia se o fato não tivesse 

acontecido “Porque os leitores querem saber de fatos verdadeiros, não de mentira”. 

          A sua produção mobiliza plenamente esse conhecimento porque relata detalhes do fato 

que atestam a sua veracidade, como “A fábrica tropical pegou fogo no dia 7/05/2010, na rua 

do progresso nº 154 o vigia da fábrica José Silva de 35 anos afirmou que vão reconstruir a 

fabrica” e “o fogo começou às 830 h e terminou às 800h da noite mas depois de três dias o 

fogo ainda subiu. Um funcionário da fábrica queimou as pernas e o que causou o incêndio foi 

uma faísca que saiu de uma maquina”. Como se observa, embora já tivesse sido definido com 

antecedência, houve a preocupação do sujeito de se informar sobre os detalhes do fato para 

serem veiculados em sua notícia. 

          Tal como o sujeito A¹, a criança A10 também explicitou plenamente o conhecimento 

acerca da necessidade do conteúdo de uma notícia ser factual. Nesse sentido, quando se 

questionou o que é uma notícia, elencou os componentes necessários à capacidade linguística 

da ordem do relatar e do gênero notícia, verbalizando “... a notícia tem porque aconteceu, a 

hora, onde, as horas, tem o dia a hora, a data, com quem aconteceu aquilo, o nome das 

pessoas com quem aconteceu, o que aconteceu...”. 

           A criança percebia, portanto, os componentes que tornam a notícia um relato e na sua 

produção fez esse relato, mobilizando os aspectos que elencou na explicitação, como se pode 
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verificar “ A fabrica tropical pegou fogo no dia 7/05/2010, na rua do progresso nº 154 o 

vigia da fábrica José Silva de 35 anos afirmou que vão reconstruir a fabrica”, “o fogo 

começou às 830 h e terminou às 800h da noite mas depois de três dias o fogo ainda subiu. 

Um funcionário da fábrica queimou as pernas e o que causou o incêndio foi uma faísca que 

saiu de uma maquina...” 

      O sujeito A10 também explicitou claramente que uma notícia precisa tratar de temáticas 

atuais, mas também compreendia que elas podem retomar fatos que já aconteceram. Percebe-

se que esse conhecimento foi conscientemente verbalizado quando a criança afirmou que as 

notícias “Falam de fatos que aconteceram de hoje... porque as pessoas não vão se interessar 

por um fato que aconteceu há muitos anos.”. Entretanto, quando se questionou se elas não 

poderiam relatar fatos passados, verbalizou e exemplificou “pode... uma notícia que 

marca...”. Quando se solicitou que explicasse melhor a sua resposta, exemplificou “Como o 

avião da França que caiu aqui em Fernando de Noronha... Porque foi muito chocante e até 

hoje as notícias falam...”, trazendo, assim, conhecimentos vivenciados no Projeto de Leitura e 

Escrita do 4° Ano. Na sua produção, o sujeito inseriu o advérbio de tempo que indica a data 

em que o fato aconteceu “dia 7/05/2010” e fez referência ao fato de que a fábrica já pegou 

fogo outras vezes, no trecho “foi a segunda vez que a fábrica pegou fogo”. Quando se 

questionou se sua notícia tratava de um fato recente explicitou, fazendo as contas nos dedos 

do dia em que aconteceu o incêndio “Sim. Porque faz pouco tempo que aconteceu, mais ou 

menos de um mês...” 

Quanto ao conhecimento de que as notícias precisam ter como temática assuntos que 

despertem o interesse público, também se percebe que o sujeito estabeleceu uma relação forte 

entre explicitação e verbalização da característica. Quando se questionou, por exemplo, se um 

jornalista escreveria uma notícia para falar sobre a morte de um político, verbalizou que 

escreveria sim e explicou “assim, por exemplo Lula é um político... aí ele é o Presidente que 

morreu, aí pode falar dele... porque ele é bom, ajudou muita gente... muita gente votou nele 

para presidente. Aí falaria...”. Entretanto, não escreveria sobre a vizinha que teve bebê 

“Porque não interessa as pessoas saberem... para as pessoas lerem... é muito comum...          

(Tarefa 1) e quando se questionou também, na Tarefa 3, se as pessoas teriam interesse em ler 

a notícia sobre a criança que o trem atropelou e ela não morreu, verbalizou que sim e 

justificou “porque é uma notícia chocante e interessante... A criança foi atropelada por um 

trem e saiu com vida...”. 

A criança demonstrou saber exatamente o que torna o texto assunto de interesse 

público, o fato que não é comum. Na sua notícia, percebe-se que ela também ofereceu 
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detalhes sobre o incêndio que pode chamar a atenção do leitor para ler o texto, que começa 

logo pela manchete “FABRICA DE COLCHÕES PEGA FOGO”, grafadas em letras 

maiúsculas e com verbos no presente, que aproxima o leitor do fato acontecido, a extensão e 

proporção do incêndio “o dono teve muito prejuíso de 80%”, “o fogo começou às 830 h e 

terminou às 800h da noite mas depois de três dias o fogo ainda subiu.”, “foram 8 carros de 

bombeiros para apagar o fogo”. “tinha produtos mas inflamável”. Quando se questionou se 

as pessoas teriam interesse em ler o seu texto, a criança verbalizou que sim e justificou, 

elencando os fatos que julgou chamar a atenção do seu leitor “porque aqui diz o que 

aconteceu, dia, a hora, como começou e como terminou, o que precisou para apagar o 

fogo...”  

         A relação forte entre a explicitação e mobilização foi articulada pela criança A10 em 

todos os componentes da dimensão composicional. Vale salientar que a criança estabeleceu 

essa relação através de dois critérios explicitação clara e mobilização plena e explicitação 

confusa e através de exemplos e mobilização parcial no componente inserção de voz de 

pessoas envolvidas ou testemunhas. 

         Percebe-se a relação forte pelo critério explicitação clara e mobilização plena no 

componente inserção de manchete/título. Quando se perguntou o que uma notícia escrita 

precisa ter,o primeiro elemento que ela elencou foi a manchete, e justificou o porquê da sua 

importância na notícia “Porque chama a atenção. Assim tem o jornal, aí tem um título bem 

grande, aí chama a atenção do leitor para comprar e é importante para o povo lê o 

assunto.”;“... sem título fica engaranchado” ( Tarefa 1) A criança justificou também que a 

sua notícia sobre a morte dos animais em extinção precisaria ter uma manchete porque “ia 

chamar a atenção para ler a minha notícia “Animais mortos no zoológico”(Tarefa 4).Como 

se observa, a criança apontou três funções para a manchete chamar a atenção do leitor, 

organizar melhor o texto e indicar para o leitor qual é o assunto tratado.Na sua produção 

escrita, nota-se que a criança mobilizou aquilo que ela compreende como função da manchete, 

ao usar as todas as letras maiúsculas e verbo no presente, embora o fato já tenha 

acontecido,“FABRICA DE COLCHÕES PEGA FOGO”.Ou seja, a sua manchete foi 

construída com o objetivo de despertar no leitor o interesse em ler o seu texto e indicar qual o 

tema tópico. 

          Também se percebe a relação forte quanto ao conhecimento inserção do fato 

acontecido, pois para o sujeito uma notícia escrita precisa dizer “o que aconteceu... O que 

aconteceu... os fatos” (Tarefa 1), “... o que foi que houve...” (Tarefa 3). “... falar do que 

aconteceu... animais em extinção morreram no zoológico”. (Tarefa 4). No seu texto, a criança 
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deixou claro, logo no início, qual o fato que a sua notícia está relatando “... A fábrica tropical 

pegou fogo...”.  

Na sua visão, as notícias também precisam indicar as pessoas envolvidas no fato 

quando explicitou que é necessário escrever “... com quem aconteceu aquilo...,“... os nomes 

das pessoas, as vítimas...“... aparece o nome, os anos que a pessoa tem”. Esse conhecimento 

também foi mobilizado plenamente no seu texto, quando escreveu “o vigia da fábrica José 

Silva de 35 anos afirmou que vão reconstruir a fabrica”, “Um funcionário da fábrica 

queimou as pernas”, “o dono está muito bem ele está viajando em Portugal...” 

          Os conhecimentos sobre indicação do tempo e do espaço em que o fato aconteceu 

também foram explicitados claramente e mobilizados de forma plena pelo sujeito, 

evidenciando uma relação forte entre as duas atividades. Essa relação pode ser verificada 

quando a criança explicitou que numa notícia tem “... onde aconteceu a notícia” e “quando 

aconteceu... a data que aconteceu..”, “... as horas, tem o dia a hora, a data...”. Na sua 

produção existe a presença clara dos referidos componentes “Jordão (Recife) A fábrica 

tropical pegou fogo no dia 7/05/2010, na rua do progresso nº 154... o fogo começou às 830 h 

e terminou às 800h da noite”. Percebe-se, inclusive, que o sujeito usou, no início do texto, o 

local onde a notícia foi produzida, aproximando-se dos modelos do gênero que circula 

cotidianamente. 

     Quando se questionou, na Tarefa 6, porque a criança colocou esses elementos, justificou 

“Pra as pessoas saber onde foi que aconteceu”, acrescentando também que informou no seu 

texto escrito “... a data que aconteceu...”, “... a hora que começou o fogo, a hora que 

terminou... o dia que aconteceu”, “Pra os leitores saber qual foi a data que aconteceu.”. 

Observa-se, portanto, que existe na criança a preocupação de fornecer ao leitor informações 

imprescindíveis à constituição do discurso noticioso escrito. 

     A mesma relação foi estabelecida quanto ao conhecimento sobre a indicação da causa 

relativa ao fato. A necessidade de a notícia escrita relatar o motivo que gerou o fato também 

foi investigada através de perguntas gerais, apontada em respostas espontâneas. Nas tarefas de 

explicitação que avaliava o componente, o sujeito verbalizou que as notícias escritas “têm 

porque aconteceu..”;.“... tem que dizer porque aconteceu aquilo... como aconteceu...” 

(Tarefa 1). Na visão da criança, a notícia tem que dizer “... o que causou o acidente... porque 

os animais morreram... como foi que eles morreram... se alguém tiver por perto, saber como 

foi, se foi...como é  que foi...se foi veneno que botaram par eles...“... como foi, se ele morreu 

de doença...... como começou...”.(Tarefa 4). A criança mobilizou plenamente o conhecimento 

quando escreveu“... o que causou o incêndio foi uma faísca que saiu de uma maquina...”, 
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evidenciando, mais uma vez, uma relação forte entre explicitar um conhecimento e mobilizá-

lo. 

A relação entre a explicitação e mobilização também se presentificou no 

conhecimento sobre a inserção de depoimentos de pessoas envolvidas no fato ou testemunhas. 

Entretanto, como já evidenciado, esse foi o componente cuja relação se estabeleceu pelo 

critério de explicitação parcial de mobilização parcial. Na explicitação desse conhecimento, a 

criança deixou claro que, para escrever as notícias, faz-se necessário entrevistar pessoas e 

colher depoimento. Contudo, nessas explicitações a criança não verbalizou a necessidade de 

inserir os depoimentos dentro do texto escrito, como se pode observar através de suas 

verbalizações. Em sua opinião, para se escrever notícias os jornalistas “correm atrás da 

notícia, pesquisam, entrevistam...”, “... pergunta o que aconteceu, pergunta onde 

aconteceu...” (Tarefa 1) e na Tarefa 4, a criança reforça a ideia de que para escrever a sua 

notícia sobre a morte dos animais em extinção, precisaria sair “perguntando as pessoas que 

viu o que aconteceu...”. Mas como se pode verificar, o sujeito ainda não fez menção de inserir 

os depoimentos nos textos. 

A mesma relação a criança estabeleceu na mobilização do componente. Ou seja, fica 

evidente, através das informações veiculadas em seu texto que ela fez entrevistas e colheu 

depoimento do vigilante sobre o incêndio. Na sua produção citou o nome do entrevistado, sua 

idade, aproximando-se dos exemplares do gênero que circulam socialmente, mas não fez a 

inserção do discurso relatado direto “o vigia da fábrica José Silva de 35 anos afirmou que 

vão reconstruir a fabrica e que o dono teve muito prejuíso de 80% da fábrica que foi 

queimada e que foi a segunda vez que a fábrica pegou fogo”. A forma como a criança 

explicitou e mobilizou o conhecimento aponta, mais uma vez, para a relação forte, entre 

explicitar e mobilizar, não só pelo critério explicitação clara e mobilização plena, como 

também explicitação confusa ou através de exemplos e mobilização parcial (relação 2x2). 

No tocante aos aspectos linguísticos /estilísticos percebe-se que a criança construiu 

uma manchete usando o verbo no presente, recurso utilizado nas notícias que circulam 

cotidianamente para chamar a atenção e aproximar o leitor do fato acontecido. Conforme já 

esclarecido aqui, esses aspectos não foram o foco da investigação. Entretanto, quando se 

questionou o motivo da opção do tempo verbal, o sujeito explicou que utilizou a forma verbal 

“como se tivesse acontecendo” porque “... a pessoa pensa assim pegou já faz muito tempo, 

eu não vou ler. Aí quando eu boto pega aí ela diz fábrica de colchão pega fogo. Ah, eu vou 

ler. Existe, portanto, na criança a ciência do efeito de sentido que o tempo verbal no presente 

provoca no gênero. 
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Ainda em relação aos aspectos linguísticos/estilísticos, percebe-se que existe no texto 

da criança a predominância de sequências da ordem do relatar, predominantemente narrativas, 

específicas para a construção do gênero “A fábrica tropical pegou fogo no dia 7/05/2010, na 

rua do progresso nº 154 o vigia da fábrica José Silva de 35 anos afirmou que vão reconstruir 

a fabrica e que o dono teve muito prejuíso de 80% da fábrica que foi queimada e que foi a 

segunda vez que a fábrica pegou fogo e o fogo começou às 830 h e terminou às 800h da noite 

mas depois de três dias o fogo ainda subiu. Um funcionário da fábrica queimou as pernas e o 

que causou o incêndio foi uma faísca que saiu de uma maquina...” 

Há também na produção o uso coerente do tempo verbal no passado para relatar os 

fatos que já aconteceram, como “A fábrica tropical pegou fogo... o vigia da fábrica José 

Silva de 35 anos afirmou... Um funcionário da fábrica queimou as pernas e o que  

 

causou o incêndio foi uma faísca que saiu de uma maquina...”, do tempo presente para 

relatar informações sobre o fato que estão acontecendo “... e o dono está muito bem ele está 

viajando em Portugal” e do tempo futuro para o relato de fatos que ainda irão acontecer “vão 

reconstruir a fabrica”. 

 Observa-se também que todo o relato é marcado por expressões linguísticas que 

indicam a linguagem impessoal, com uso de formas verbais em terceira pessoa e sujeito 

indeterminado, tornando a linguagem objetiva, como evidenciam os trechos “José Silva de 35 

anos afirmou que vão reconstruir a fabrica e que o dono teve muito prejuíso de 80% da 

fábrica que foi queimada e que foi a segunda vez que a fábrica pegou fogo e o fogo começou 

às 830 h e terminou às 800h da noite mas depois de três dias o fogo ainda subiu. Um 

funcionário da fábrica queimou as pernas e o que causou o incêndio foi uma faísca que saiu 

de uma maquina e os colchões que sobraram foram doados...”, provocando o distanciamento 

do produto/repórter do fato noticiado, caracterizando, mais uma vez o discurso noticioso. 

Outro recurso linguístico/estilístico utilizado pela criança foi a articulação entre o 

relato do produtor enquanto repórter, como “A fábrica tropical pegou fogo no dia 7/05/2010, 

na rua do progresso nº 154... Um funcionário da fábrica queimou as pernas e o que causou o 

incêndio foi uma faísca que saiu de uma maquina ...” e a articulação do discurso relatado 

indireto, evidenciando a voz da pessoa entrevistada e o relato do repórter “o vigia da fábrica 

José Silva de 35 anos afirmou que vão reconstruir a fabrica e que o dono teve muito prejuíso 

de 80% da fábrica que foi queimada e que foi a segunda vez que a fábrica pegou fogo e o 

fogo começou às 830 h e terminou às 800h da noite mas depois de três dias o fogo ainda 

subiu...”. 
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Em relação aos aspectos sociodiscursivos e temáticos, a criança não estabeleceu uma 

relação forte em dois itens dentre as cinco características investigadas. Na característica 

função social da escrita, os níveis das atividades de explicitação e mobilização apontam para 

uma relação fraca entre verbalizar e mobilizar, uma vez que o sujeito explicitou-a claramente, 

mas a mobilizou parcialmente. Nas atividades de explicitação, na visão da criança, as notícias 

são escritas a “Pra pessoa ficar sabendo que aconteceu alguma coisa.” (Tarefa 1) e “Pra 

informar que é pra ter cuidado com os bebês”. (Tarefa 3). E na Tarefa 6, a criança verbalizou 

que escreveu a sua notícia sobre o incêndio “para falar, avisar, falar o que aconteceu”. Ou 

seja, existia o conhecimento explícito verbalizado de que as notícias têm como função social 

informar o leitor sobre um fato acontecido. De fato, ao produzir o texto, a criança informou 

sobre o fato que aconteceu. No entanto, há pouco detalhamento. Havendo insuficiência 

informativa. 

    Já no conhecimento sobre o discurso noticioso ser referencial, noticiando 

acontecimentos reais, a criança apresentou uma explicitação clara e uma mobilização plena, 

estabelecendo, assim, uma relação forte. Para o sujeito, as notícias não podem inventar o fato 

porque “O fato só pode ser real. Não pode ficar inventando mentira” (Tarefa 1) e verbalizou 

também que não poderia escrever uma notícia sobre a morte dos animais em extinção se não 

tivesse acontecido, “Porque só pode fatos reais” (Tarefa 4). O fato relatado na sua produção 

também é real, bem como os detalhes que dão ao fato credibilidade como “O fato começou a 

8 Horas e meia”, “Por causa de uma maquina que estava trabalhando e Saio uma faísca”, “o 

corpo de bombeiro não teve todu controle e os elecopeteros ajudaram jogando água e depois 

muito tempo eles conseguiram apagar o fogo.” 

         No que diz respeito ao conhecimento sobre o conteúdo relatado precisar ser factual, as 

respostas dadas pelo sujeito nas tarefas de explicitação também foram consideradas de forma 

A Fabrica que pegou fogo 
 

O fato começou a 8 Horas e meia com muitos estralos Por causa 
de uma maquina que estava trabalhando e Saio uma faísca algumas 
pessoas viram os colchões e saíram pegando o corpo de bombeiro não 
teve todu controle e os elecopeteros ajudaram jogando água e depois 
muito tempo eles conseguiram apagar o fogo. 

 
Local do fato: Rua do Progresso jardim jordão 
industria  de ispuma tropical: nome da fábrica    
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clara, porque o sujeito, embora também não tenha verbalizado que as notícias “contam”, 

“relatam” fatos, explicou claramente os componentes que dão ao discurso noticioso o caráter 

factual. De acordo com as suas verbalizações, uma notícia “É uma coisa que se informa. Fala 

que sofreu um acidente... Ai é uma notícia... diz o que aconteceu, com quem aconteceu... tem 

que dizer se foi grave ou não foi... que o carro tá destruído e  o nome do motorista, o local...”  

Como se pode verificar, a criança não verbalizou que as notícias contam um fato mas,  como 

as demais crianças, expressa em suas verbalizações os componentes que tornam o conteúdo 

noticioso um relato. 

O conhecimento foi mobilizado de forma plena na sua produção escrita, porque não se 

percebeu na sua produção nenhum trecho que expresse opinião ou exposição de ideias. Em 

todo o seu texto o sujeito faz um relato do fato acontecido, embora faltem alguns 

componentes como a indicação do tempo, e a informação sobre o espaço se encontrarem fora 

do texto da notícia, como “O fato começou a 8 Horas e meia com muitos estralos Por causa 

de uma maquina que estava trabalhando e Saio uma faísca...o corpo de bombeiro não teve 

todu controle e os elecopeteros ajudaram jogando água e depois muito tempo eles 

conseguiram apagar o fogo.Local do fato Rua do Progresso jardim Jordão industria  de 

ispuma tropical nome da fábrica” .  

      De acordo com as verbalizações do sujeito, as temáticas tratadas nas notícias precisam ser 

atuais, embora também possam tratar de fatos antigos, já que para A¹³, as notícias “fala mais 

de coisa nova”. Entretanto, quando se questionou se ela não poderia falar de coisas antigas, 

explicitou com bastante propriedade “Pode, porque vai, passou, uma coisa quase ingual e 

outra já passou. Aí vai e diz que aquilo já aconteceu... Assim... Porque aconteceu um 

acidente. Aí o acidente foi ingual ao que aconteceu há muito tempo, aí amostra o outro pra 

pessoa ver que é ingual ou parecido...” (Tarefa 1). Como se pode verificar, existia um 

conhecimento explícito verbalizado de que as notícias tratam mais de fatos recentes, mas 

também de fatos passados quando há semelhança entre os fatos. Portanto, suas verbalizações 

foram categorizadas como explicitações claras.   

       Entretanto, no texto escrito, a criança não demonstrou preocupação em informar sobre o 

tempo em que o fato ocorreu. À medida que o sujeito não fez menção à indicação do tempo 

em que o incêndio aconteceu, considerou-se que não houve relação entre explicitação e 

mobilização. (cf. Quadro 8). 

      Já no conhecimento uso de temática de interesse público, as atividades de explicitação e 

mobilização do sujeito evidenciaram uma relação plena entre as duas atividades. Quando se 

questionou, por exemplo, se um jornalista escreveria uma notícia sobre a morte de um 
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político, verbalizou que sim e justificou “... vai que o político que morreu é o governador do 

estado, o povo tem que saber que ele morreu pra botar outro no lugar dele.”, mas não 

escreveria para falar que a vizinha dele teve bebê  “  porque isso não é notícia”. E quando se 

questionou por que não seria uma notícia, verbalizou “porque não é coisa importante, como 

acidente e coisa assim.” (Tarefa 1) Na Tarefa 4, o sujeito reforça o raciocínio do tipo de 

assunto que seria mais interessante para o público, quando explicitou que entre os fatos  “ um 

cachorro morreu atropelado” e  “ um cachorro matou uma pessoa na rua”, escolheria o 

segundo para escrever uma notícia,  porque “É fácil um cachorro morrer atropelado. É mais 

interessante dizer que o cachorro pegou a mulher e matou. O povo quer ler essas coisas...” 

           Na sua produção escrita, embora o assunto relatado já tivesse sido escolhido pelos 

sujeitos com antecedência, a criança lança mão de informações que registram a dimensão do 

incêndio e o comportamento de algumas pessoas diante do fato como “... algumas pessoas 

viram os colchões e saíram pegando o corpo de bombeiro não teve todu controle e os 

elecopeteros ajudaram jogando água e depois muito tempo eles conseguiram apagar o fogo.” 

O sujeito, portanto, demonstrou não só explicitar verbalmente o conhecimento de forma clara, 

mas também soube mobilizar informações que chamam a atenção do leitor.  

            Quanto à dimensão composicional, dos sete aspectos básicos investigados, a criança 

estabeleceu uma relação forte em dois componentes, uma relação fraca também em quatro 

elementos e indicou que não houve relação em um dos aspectos investigados. Dentre os 

elementos que a criança estabeleceu uma relação forte, encontra-se a inserção de manchetes. 

Nas tarefas de explicitação, a criança verbalizou que as notícias têm que ter manchetes “... 

porque a manchete é um negócio que chama a atenção.”; “Aí diz o que aconteceu... que o 

carro bateu...” (Tarefa 1) e que na sua notícia sobre a morte dos animais em extinção também 

teria que “Colocar a manchete...”, “... o título chama a atenção das pessoas.“... porque a 

manchete já tá informando da notícia...” (Tarefa 6). 

  Existe na sua produção escrita a inserção da manchete à notícia “A Fabrica que 

pegou fogo”, que embora não apresente uma estrutura bem elaborada como as dos sujeitos A¹ 

e A10, cumpriu a sua função no texto, que conforme verbalização da criança   “ chama a 

atenção das pessoas e já tá informando da notícia”. Essa compreensão da funcionalidade da 

manchete atribuída ao seu texto foi efetivada quando, na Tarefa 6, a criança verbalizou que 

colocou a manchete na sua notícia “... Porque ela chama a atenção e já vai dizer o que tá 

falando” Evidenciando-se, portanto, a relação forte entre explicitar e mobilizar o 

conhecimento. 

Já em relação ao conhecimento sobre a indicação do espaço em que o fato aconteceu, 
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foi considerado que a criança estabeleceu uma relação fraca entre explicitar e mobilizar tal 

componente, porque quando se questionou o que precisaria ter numa notícia escrita, o sujeito 

verbalizou “... o local...” (Tarefa 1) e que na sua notícia teria que informar “o lugar Onde 

aconteceu a morte dos animais No zoológico de Dois Irmãos que tem os animais.” (Tarefa 4). 

Embora no seu texto essa informação tenha sido registrada, ela aparece fora do corpo da 

notícia, conforme já salientado aqui, como se pode observar 

“Local do fato Rua do Progresso jardim jordão 

        industria  de ispuma tropical nome da fábrica”. 

 Vê-se, portanto, que a criança percebeu a importância de colocar essa informação no 

seu texto, mesmo não demonstrando clareza do espaço adequado para inseri-la. Portanto, o 

registro da informação no texto não atendeu a forma composicional do gênero. 

Já em relação ao componente indicação da causa relativa ao fato, o sujeito apresentou 

uma relação forte entre explicitação e mobilização do conhecimento. A verbalização clara da 

referida característica foi verificada quando o sujeito explicou que num acidente de carro, por 

exemplo, “... Aí diz como foi... que o carro bateu no outro... porque bateu...” (Tarefa 1). A 

criança identificou também na notícia 2, da Tarefa 3, a causa do fato ter acontecido “Porque a 

mãe descuidou de ajeitar o freio.”. Existe na sua produção a mobilização plena do 

conhecimento, no trecho que explicou o que provocou o incêndio “Por causa de uma 

maquina que estava trabalhando e Saio uma faísca...”. Como se pode observar, a criança 

estabeleceu uma relação forte entre explicitar e mobilizar também esse conhecimento. 

No componente indicação do fato acontecido, a criança explicitou o conhecimento de forma 

clara, mas mobilizou-o parcialmente, estabelecendo uma relação fraca entre a explicitação e a 

mobilização do conhecimento. Isso pode ser verificado porque, para ele, uma notícia escrita 

precisa informar “... fatos... diz o que aconteceu.”, “Aconteceu um acidente...”, “Aí diz o que 

aconteceu... que o carro bateu...”. Entretanto, na sua produção mobiliza o conhecimento 

parcialmente, porque faz referência ao fato apenas na manchete de forma direta “A Fabrica 

que pegou fogo”, mas dentro do corpo da notícia o sujeito faz a retomada apenas de forma 

genérica “O fato começou a 8 Horas e meia com muitos estralos...” mas não faz a retomada 

sobre     “ o incêndio” , diretamente. 

Quanto ao conhecimento sobre a indicação das pessoas envolvidas no fato, o sujeito 

também apresentou uma relação fraca entre explicitação e mobilização do referido 

componente, uma vez que apresentou a característica como constitutiva do gênero, quando 

verbalizou que as notícias precisam informar “... com quem aconteceu... e o nome do 

motorista...” (Tarefa 1). Entretanto, na sua produção escrita, limita-se a falar sobre os 
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bombeiros e das pessoas que pegaram os colchões, como se pode observar “algumas pessoas 

viram os colchões e saíram pegando o corpo de bombeiro não teve todu controle”. Não 

existiu, portanto, a indicação das pessoas evolvidas no fato como os funcionários que estavam 

presentes, a pessoa que ficou ferida, bem como não fez menção ao dono da fábrica.  

No conhecimento sobre a indicação do tempo em que o fato aconteceu também se 

verificou a mesma relação, porque enquanto nas tarefas de explicitação a criança deixou claro 

que esse é um componente constitutivo do gênero, quando verbalizou que existe nas notícias a 

indicação do “... o dia...”, ou algum advérbio “... onteontem aconteceu...” (Tarefa 4). Como 

se pode observar, esse conhecimento está no nível explícito verbalizado. Contudo, na sua 

produção a mobilização se fez de forma parcial porque só existiu o registro da hora que 

começou o incêndio “O fato começou a 8 Horas e meia”. Em seguida, o sujeito também fez 

uma marcação muito genérica ao escrever “... e depois muito tempo eles conseguiram apagar 

o fogo.” sem uma marcação mais precisa do tempo em que o fato ocorreu. 

 Já em relação à inserção de depoimentos de pessoas envolvidas no fato ou 

testemunhas, as explicitações e mobilização da criança indicaram que não existe relação entre 

as atividades. Vale salientar que a categorização do sujeito nesse nível se deu levando-se em 

consideração o critério da explicitação clara, mas não atendeu ao critério na produção escrita. 

Nas tarefas de explicitação, o sujeito deixou claro que esse componente faz parte da 

construção do gênero, porque quando se questiona o que sua notícia sobre a morte dos 

animais em extinção precisa ter, verbalizou “... a pessoa falando que tava no local.”  

 Na sua produção não existe a inserção de voz através do relato direto ou indireto. O 

sujeito limita-se, apenas, a relatar o fato acontecido enquanto repórter, como evidencia o 

trecho “O fato começou a 8 Horas e meia com muitos estralos Por causa de uma maquina 

que estava trabalhando e Saio uma faísca algumas pessoas viram os colchões e saíram 

pegando o corpo de bombeiro não teve todu controle e os elecopeteros ajudaram jogando 

água e depois muito tempo eles conseguiram apagar o fogo.” 

 Quanto ao uso dos recursos linguísticos/estilísticos, percebe-se que o sujeito fez uso 

de sequências predominantemente narrativas, específicas dos gêneros da ordem relatar como 

“O fato começou a 8 Horas e meia com muitos estralos Por causa de uma maquina que 

estava trabalhando e Saio uma faísca algumas pessoas viram os colchões e saíram pegando o 

corpo de bombeiro não teve todu controle e os elecopeteros ajudaram jogando água e depois 

muito tempo eles conseguiram apagar o fogo...”. Verifica-se, também, o uso de expressões 

linguísticas que marcam linguagem impessoal como “algumas pessoas viram os colchões e 

saíram pegando o corpo de bombeiro não teve todu controle e os elecopeteros ajudaram 
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Na dimensão sociodiscursiva e temática, o sujeito conseguiu estabelecer a relação 

forte em apenas dois componentes discurso referencial noticiando acontecimentos reais, pelo 

critério de explicitação confusa e mobilização parcial (Relação 2x2) e conteúdo factual pelo 

critério explicitação imprópria e não houve mobilização (Relação 1x1). 

          Quando se investigou a necessidade do dircuso noticioso precisar veicular conteúdos 

referenciais e reais, a criança apresentou uma relação forte, pelo critério da explicitação 

confusa e mobilização parcial, porque nas suas verbalizações percebe-se uma relativa 

insegurança no conhecimento.  Essa insegurança foi percebida porque em algumas tarefas de 

explicitação, como a Tarefa 1, o sujeito verbalizou que as notícias não podem veicular fatos 

inventados porque “porque senão aí vai ser uma farsa, ela ganharia dinheiro sem ter feito 

nada. A notícia tem que ser escrita como foi não pode ser mentira.”. 

          Entretanto, quando se questionou  se a notícia que seria escrita por ele sobre  morte dos 

animais em extinção poderia ser escrita se o fato não tivesse acontecido, explicou“... Seria 

chato porque tem que ser notícia de verdade. Não pode ser de mentira porque, senão, a 

pessoa vai lê e fica triste”. Percebe-se, portanto, que os argumentos apresentados não têm 

consistência, porque uma notícia não pode veicular mentiras pelo fato de seu chato pelo 

sentimento de tristeza que pode provocar às pessoas que a leem, mas, porque uma das 

características básicas do gênero é a credibilidade dos fatos noticiados, provocada, sobretudo, 

pelas informações exatas e comprovadas que veicula.  

      Na atividade escrita, a criança mantém a mesma insegurança, uma vez que mesmo que seu 

texto informe sobre o incêndio que realmente aconteceu na fábrica de colchão, existem nele 

informações que não correspondem à realidade dos fatos. Ou seja, não há uma preocupação 

em informar ao leitor detalhes fidedignos do fato ocorrido. Isso pode ser verificado nos 

trechos “O dono da Fabrica fala que Quem começou o icêndio foi uma palha pelo 

comsonario trose O dono da Fabrica falou qui o comsonaripo tera qui paga ou tra fabrica eo 

consonario não aseitoubi guaze teve briga”. Na verdade, o incêndio foi provocado por uma 

faisca que saiu de uma máquina e não houve desentendimento entre o dono da fábrica e o 

funcionário. Quando  se questionou, na tarefa 6  de explicitação, se o seu texto poderia falar 

do incêndio, caso não tivesse acontecido, verbalizou “ Eu não sei se pode”,revelando, mais 

uma vez, uma insegurança quanto ao conhecimento avaliado. 
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No que se refere ao conhecimento conteúdo factual, a criança também apresentou uma 

relação forte entre sua explicitação e sua mobilização pelo critério explictação inadequada e 

ausência da mobilização na produção escrita porque se questionou o que é uma notícia e o 

sujeito explicitou “ Uma noticia para mim é... Para mim? É o assunto do dia-a-dia. Morte, o 

que o jornalista viu ele coloca no jornal. É como um dicionário que vê vai ler pra saber das 

coisas do mundo. Quando a gente não sabe nada, compra um jornal e vai saber do mundo”. 

Ou seja, a criança não verbalizou a presença de nenhum componente que indicasse que o 

conteúdo de uma notícia precisarian ser factual, relatado. 

Considerou-se que a criança não mobilizou o conhecimento imprescindível ao gênero, 

porque a criança começa a relatar o fato, mas não manteve o foco na capacidade do relatar 

durante todo o texto, como se pode observar no trecho “enquanto isso eu não sei mais 

notícias.”  Ao registrar essas expressões linguísticas que marcam a linguagem pessoal, 

descaracterizou o componete  fundamental à constituição do gênero. 

      Quanto aos demais componentes da dimensão sociodiscursiva, o sujeito apresentou 

uma relação fraca entre a explicitação e a mobilização desses elementos.  A criança explictou 

claramente qual a função social do gênero notícia, quando verbalizou que as notícias são 

escritas “Pra gente saber o que aconteceu, como um terremoto, tipo um terremoto tá indo pro 

Brasil? As pessoas têm que saber... Tem que saber como foi que aconteceu.” ( Tarefa 1) e 

quado se questionou para que os textos 1 e 2 foram escritos ( Tarefa 3) manteve a mesma 

coerência de raciocínio, verbalizando “pra todo mundo ler e ver o que aconteceu...” 

Entretanto, na sua produção escrita, o sujeito mobilizou o conhecimento de forma 

parcial, porque as informações que são veiculadas pelo leitor precisam retratar fatos reais, e 

como já se verificou, nem todas informações elencadas pela criança são verossímeis. Como 

essa carcacterística é fundamentação à construção da notícia, à função social do gênero,a 

criança foi categorizada nesse nivel de relação pela presença de fatos inverossímeis, porque a 

verdade sobre os acontecimentos é fundamental para a credibilidade do jornalismo noticioso. 

 Quanto ao conhecimento de que uma notícia veicula informações, preferencialmente, 

recentes, mas pode também relatar fatos antigos, a criança apresentou uma relação fraca 

porque verbalizou tal conhecimento de forma clara, como indicam os trechos de suas 

verbalizações “... as notícias falam de coisas novas. Tem que ser novas, mas pode ser velho e 

novo.” (Tarefa 1)justificando que isso acontece, no caso a veiculação de fatos  “ velhos” 

“Quando as pessoas querem ler do que aconteceu antes...”. 

Entretanto, o referido conhecimento foi considerado  mobilizando parcialmente porque  

embora o componente tenha sido registrado, o local onde a informação, de forma 
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desarticulada do todo do texto, como se pode verificar no trecho“830 HORA     Noite...”; 

“DIA 7 de maio de 2010”. Observa-se, pois, que a criança insere as informações, mas não 

utiliza as estratégias comumente encontradas nos jornais para inserção de tais tipos de 

informações nos textos. 

Ainda em relação à dimensão sociodiscursiva e temática, o sujeito também estabeleceu 

uma relação fraca na explicitação e mobilização do conhecimento temática de interesse 

público. A criança foi inserida no Nível 2 da relação nesse componente, porque explicitou-o 

de forma confusa e não mobilizou-o na produção escrita. Durante  as respostas dadas nas 

tarefas de explicitação, percebe-se a insegurança e instabilidade de suas respostas, indicando 

que o sujeito estava confuso quanto ao conhecimento. Quando as perguntas eram retomadas, 

na tentativa de esclarecer as suas verbalizações, percebíamos que a dúvidada permanecia. 

Quando se questionou, por exemplo, se um jornalista escreveria uma notícia para falar sobre a 

morte de um político, verbalizou”Ele tem que escrever porque ele é um repórter e tudo que 

ele vê de morte tem que ir logo atrás. E as pessoas gostam de ler pra ver e vai ter que colocar 

outro político.” ´( Tarefa 1). 

Entretanto, na pergunta seguinte, quando se questionou se um jornalista escreveria 

uma notícia para dizer que uma vizinha dele teve bebê, ele verbalizou que não. E justificou 

que ele não escreveria “Porque a vizinha dele ia ficar envergonhada.”. Na retomada da 

questão, visando verificar melhor a compreensão ou não do conhecimento, se questionou e  se 

ela não ficasse envergonhada, ele poderia escrever? E ele verbalizou “Pode. Se for bebê de 

famosos”. Mais uma vez, retoma-se a pergunta E se não for famosos ele vai escrever a 

notícia? Percebe-se, então, mais uma vez, a sua insegurança através da verbalização “ Vai. 

Porque ele é um repórter e tem que ver o que tem de interessante.” Percebeu-se, portanto, 

uma instabilidade na apropriação do conhecimento.  

Já na Tarefa 3, quando se questionou se os leitores teriam interesse de ler as notícia 1 e 

2, o sujeito  acredita que o texto 1, que fala do bebê que foi atropelado pelo trem e sobreviveu, 

as pessoas teriam interesse em ler porque “ é uma texto interessente”, e o texto 2, que relata o 

nascimento de quadrigêmeos as pessoas não teriam interesse de ler,  “Porque tá falando mais 

de criança.”. Verifica-se, portanto, que havia uma certa imprecisão nas suas verbalizações, 

porque ora ele percebia o que seria relevante para o público, como a notícia do nascimento de 

bebê de famosos, ora ele não percebia, quando afirmava que o público não teria interesse em 

ler notícias sobre o nascimento de quadrigêmeos porque fala de crianças.  

Na sua produção escrita não se percebe a presença de elementos que despertem o 

interesse do leitor. Embora a sua notícia trate de um incêndio que realmente aconteceu, as 
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infromações, além de algumas não serem reais, não registram dados que chamem a atenção do 

interlocutor, como a  sua dimensão,  número de feridos e prejuízos, dentre outros. A criança 

limita-se apenas a informar  “  O dono da Fabrica fala que Quem começou o icêndio foi uma 

palha pelo comsonario trose O dono da Fabrica falou qui o comsonario tera qui paga ou tra 

fabrica eo consonario não aseitoubi guaze teve briga enguanto isso eu não sei mais 

notícias.” 

 Quanto à dimensão composicional, o quadro acima indica que o sujeito A19 conseguiu 

estabelecer a relação forte em dois dos sete componetes avaliados pelo critério explicitação 

clara e mobilização plena . A indicação do fato foi uma das características onde ficou evidente 

a relação forte entre explicitação e mobilização, porque nas tarefas de explicitação, quando se 

questionou o que um texto precisaria ter para ser considerado uma notícia, o sujeito 

explicitou, nas respostas espontâneas,“Vem o que aconteceu...” (Tarefa 1). Na tarefa 4, 

também informou que na sua notícia sobre a morte dos animais em extinção, precisaria ter 

“Que os animais tinham morrido.” Na sua produção o conhecimento também é mobilizado 

no trecho “O dono da Fabrica fala que Quem começou o icêndio foi uma palha...”. 

 Quanto ao conhecimento sobre a indicação das pessoas envolvidas, a criança também 

apresentou uma relação forte na explicitação e mobilização do conhecimento, pelo critério 

explicitação clara e mobilização plena. Nas tarefas de explicitação, por exemplo, para a 

criança, uma noticia escrita precisa dizer “quem foi, quem era a família, a mãe, o nome 

dele...”. Na produção escrita, embora perceba-se que algumas das ações que ele relata não 

correspondam aos fatos reais, existe a indicação das pessoas envolvidas no incêndio, como  

“O dono da Fabrica fala que Quem começou o icêndio foi uma palha pelo comsonario 

trose...”. Na Tarefa 6, de análise do proprio texto, ele expressa a compreensão de que essa 

informação é imprecindível e verbalizou que falou sobre as pessoas envolvidas, lendo o 

trecho escrito “o dono da fábrica falou que o funcionário tem que pagar”. Existe, nessa sua 

verbalização, a consciência explícita verbalizada de que o sujeito sabe que precisa informar 

quais foram as pessoas que estão envolvidas no fato, e na sua visão, essa informação foi 

incluída no seu texto. 

Quando se analisou a relação entre a explicitação e a mobilização dos componentes  

indicação do espaço e do tempo em que o fato aconteceu, a criança sinalizou para a presença 

de uma relaçao fraca. Categorizou-se  o sujeito no nível 2 da relação porque na explicitação 

ele verbalizou  que uma notícia precisa informar “ onde ele estava” , “  onde aconteceu o 

acidente...onde foi,“Na floresta”  (Tarefas 1 e 4)  e   “a data...”, “O dia, a hora...”, “... o mês 

o ano, o dia...”   ( Tarefas 1 e 4). Na produção, como já foi aqui enfocado, esses componentes 
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aparecem fora do corpo da notícia de forma desarticulada do todo do texto como 

830         HORA     NOME DA FABRICA TROPICAU 
                                              ALUNO GABRIEL 
Noite       DONO DA FÁBRICA José Silva 
jaboatão   sidade                DIA 7 de maio de 2010       
 

O trecho mostra que a  indicação do espaço e do tempo fora do textoe misturadas a 

outras informações, não favoreceu a  progressão textual, evidenciando, ainda, falta de 

conhecimento sobre as estratégias canônicas de inserir tais informações em notícias. Vale 

salientar, mais uma vez, que essa criança, tal com o sujeito A¹³, tem a conhecimento explícito 

verbalizado de que tais componentes integram o gênero, mas não compreendem os 

mecanismos que orientam a sua inclusão dentro do texto. 

Nos demais aspectos da dimensão composicional, o sujeito também estabeleceu uma 

relação fraca, sendo categorizado nesse nível pelo critério de explicitação clara e mobilização 

parcial. Em relação ao componente inserção de manchete, por exemplo, a criança explicita, 

claramente, a necessidade do componente, quando verbalizou  “Porque a manchete vai 

dizendo o que aconteceu, tem que ler pra saber o que aconteceu.” ( Tarefa 1) e “e todo texto 

tem que ter o título porque é importante para o texto para todo mundo saber como 

aconteceu.”( Tarefa 3). Na produção escrita, a criança faz a inserção da manchete, como se 

pode verificar “O incêndio que aconteceu na Fabrica de colchões.” Entretanto, a manchete 

não apresenta  uma boa construção pela extensão e se distancia das que circulam socialmente. 

O sujeito também apresentou uma relação fraca entre  explicitação e a mobilização da 

caracaterisitica indicação da causa relativa ao fato, explicitando claramente o conhecimento 

do componente e mobilizando-o parcialmente. O Componente foi verbalizando claramente 

nas respostas espontâneas dadas às perguntas de explicitação quando a criança verbalizou que 

o texto para ser considerado uma notícia precisa  “... dizer como foi o acidente, e dizendo 

como foi,.como sofreu o acidente...como aconteceu...”,“Ele diz como foi que aconteceu...” 

(Tarefa 1) e o que o seu texto sobre a morte dos animais em extinção para ser uma notícia 

“...tem que dizer como foi...”,“... como aconteceu tem que falar...” ( Tarefa 4). 

O conhecimeno foi considerado parcialmente mobilizado porque mesmo que a criança 

tenha colocado o que provocou o incêndio “  O dono da Fabrica fala que Quem começou o 

icêndio foi uma palha pelo comsonario trose...”, como já foi evidenciando aqui, essa não 

corresponde a causa real do incêndio. Portanto, como a veiculação de informações exatas é 

uma característica essencial do gênero, o sujeito foi categorizado no Nível 2 da mobilização, o 

que, consequentemente, levou-o a estabebeler uma relação fraca entre a explicitação e 
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mobilização do conhecimento. 

A criança também apresentou uma relação fraca entre explicitação e mobilização do 

conhecimento inserção de vozes de pessoas envolvidas ou testemunhas. Para incluir o sujeito 

no Nível 2 da relação, foi considerado que ele explicitou o conhecimento plenamente e 

mobilizou-o  parcialmente. Embora na Tarefa 1 o sujeito não tenha apresentado o componente 

nas respostas espôntaneas quando se questionou o que o texto precisa ter para ser considerado 

uma notícia, na Tarefa 4, ele explicitou claramente que a sua notícia sobre a morte dos 

animais em extinção teria que ter “... as palavras da pessoa que viu...”. Ou seja, ele 

apresentou um conhecimento explícito verbalizado sobre a necessidade de incluir vozes no 

discurso jornalístico. 

Na sua produção textual verifica-se a inserção da voz apenas através do discurso 

relatado indireto no trecho “O dono da Fabrica fala que Quem começou o icêndio foi uma 

palha pelo comsonario trose...”. Isto é, a criança não consegue inserir o discurso relatado 

direto, embora acredite que fez a inserção, quando explicita na Tarefa 6, que inseriu a  fala 

“Que outras pessoas falaram. O dono da fábrica”, e faz a leitura para demonstrar a inserção 

da voz “o dono da fábrica falou que o funcionário tem que pagar”.  

Analisando a sua produção escrita de forma global, percebe-se que, tal como o sujeito 

A¹³, a dificuldade de articular dentro do texto elementos composicionais, como a indicação do 

tempo e do espaço em que o fato aconteceu e as limitações  ortográficas, prejudicou a 

adequação do texto do texto às carcacterísticas do gênero. 

Verifica-se também que a produção apresenta inadequações quanto aos elementos 

linguísticos/estilísticos do gênero, como expressões linguísticas que evidenciam uma 

linguagem pessoal como  “enguanto isso eu não sei mais notícias.”; instabilidade quando ao 

uso dos tempos verbais do fato narrado, ora escrvendo o verbo no presente, ora no passado, 

como “O dono da Fabrica fala que Quem começou o icêndio foi uma palha pelo comsonario 

trose O dono da Fabrica falou qui o comsonaripo tera qui paga...”. Enfim, percebe-se que a 

criança apresentou dificuldades para construir a macroestrutura do gênero, embora tenha 

explicitado e mobilizados alguns componentes do gênero. 

Aliás, é importante observar que quando se estabebele a relação fraca entre a 

explicitação e mobilização, os sujeitos A¹³ e A19, conforme indicam os quadros 07 e 08, 

predomina um nível maior na explicitação, em detrimento da mobilização.Nesse sentido, 

observa-se que, dentre os 13 componentes onde aparecem a relação fraca, 10 (76,9%) são 

explicitados plenamente. Esse percentual indica que as duas crianças estão no nível explícito 

consciente verbalizando em relação a tais componentes.  
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Fazendo-se uma análise geral da produção escrita em relação aos aspectos 

sociodiscursivos e temáticos, pode-se perceber que a criança explicitou e mobilizou 

plenamente os conhecimentos porque informou ao seu leitor sobre o fato acontecido, usou 

uma temática atual, incluído a indicação de tempo. 

No que diz respeito à dimensão composicional, explicitou claramente  e  mobilizou 

plenamente os conhecimentos sobre inclusão de manchete, indicação de pessoas envolvidas, 

indicação do espaço e do tempoem que o incêndio aconteceu e fez a indicação da causa 

relativa ao fato. (Cf. Quadro 7 e Quadro 8) Estilisticamente fez uso de uma linguagem 

impessoal, articulou tempos verbais condizentes com as ações relatadas, escreveu  sequências 

em que predomina a capacidade do relatar.   Entretanto, a explicitação clara e a mobilização 

plena desses aspectos não resultou em um texto bem produzido, de acordo com as condições 

de produção definidas para a construção do gênero. 

Apesar de todos os conhecimentos explicitados e mobilizados, pode-se observar que o 

texto apresenta uma macroestrutura que não corresponde aos modelos de notícias que 

circulam socialmente,  a indicação do tempo aparece fora do texto e a indicação de uma 

pergunta para introduzir a causa relativa ao fato prejudicaram a progressão textual. Enfim, 

faltou à criança o desenvolvimento de uma competência escritora para articular os aspectos da 

textualidade, para que o seu texto atendesse aos efeitos de sentidos pretendidos, embora  tenha 

explicitado claramente e mobilizado plenamente parte dos componetes investigados. 

 Percebe-se, portanto, que além de explicitar as carcatersiticas do gênero, é 

imprescindível  a reflexão sobre a produção de texto como um todo organizado, coeso e 

coerente . Ou seja, as crianças também precisariam conhecer outos mecanismos da escrita que 

lhes proporcionassem a reflexão sobre elas. Sem perder de vista a flexibilidade do gênero, 

essas crianças precisariam explorar os modelos que circculam socialmente, não só atentando 

para os seus elementos composicionais para melhor construí-los, uma vez que esses são 

A Fabrica de Cochão que pegou fogo 
Data; 7/5/2010 
Hora; 8:3 
Terminou; 8 da noite

 
A fabrica de colchões foram queimados vários 

cochões 80% das pessoas foram queimadas aconteceu em 
Jaboatão dos Guararapes o chefe sipassam bem, na 
fábrica espuma tropical na rua pogreço por que acontceu? 
Porcausa de uma faísca. 
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objetos culturais, estruturados para atender às necessidades comunicativas de seus usuários. 

De uma forma geral, as análises dessas cinco produções indicaque existem de fato uma 

relação forte entre explicitar e mobilizar os componentes do gênero notícia impressa e que 

quanto mais as crianças estabelecerem essa relação, há uma tendência a produzir textos 

melhores. Entretanto, os resultados indicam também que os aspectos que constituem o gênero 

não podem ser vistos fora do processo da textualização e de linearização, processos 

fundamentais na construção de um texto enquanto proposta de sentidos e não apenas na 

mobilização de componentes isolados.  
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Este estudo investigou as possíveis relações entre verbalização das dimensões 

sociodiscursivas e composicionais do gênero notícia, por crianças do 5º Ano do Ensino 

Fundamental de 09 Anos, e a mobilização utilização dos conhecimentos verbalizados no 

processo de produção de notícias. Para realizar essa investigação, partiu-se da hipótese de que 

existe uma relação entre a capacidade de explicitar e mobilizar as dimensões do gênero e que 

a capacidade de produzir textos de forma elaborada pode estar relacionada à capacidade de 

verbalizar as características do gênero adotado na escrita do referido texto. 

O levantamento dessa hipótese partiu do pressuposto de que a verbalização auxilia os 

sujeitos a avaliarem suas próprias redescrições e ações relativas a elas. Dentro desse contexto, 

verbalizar o conhecimento sobre os gêneros pode favorecer a reflexão sobre a ação de 

produzi-los. Ou seja, a verbalização pode proporcionar uma atitude reflexiva e um controle do 

próprio comportamento, refletindo no processo de produzir textos mais bem elaborados. 

Partindo dessa hipótese, procurou-se 

 analisar os textos produzidos pelos alunos para investigar se os mesmos podem 

ser caracterizados como exemplares do gênero notícia, considerando as 

dimensões do gênero; 

 analisar quais dimensões do gênero notícia estão presentes nas produções dos 

alunos;  

 investigar quais dimensões do gênero notícia os alunos conhecem e 

verbalizam; 

 investigar se as crianças que estão no nível consciente verbal produzem de 

forma mais bem elaborada o gênero notícia. 

 

Os dados discutidos no capítulo sete, relativos aos dois primeiros objetivos citados 

acima, mostraram que a maioria dos sujeitos conseguiu mobilizar conhecimentos sobre as 

dimensões sociodiscursivas, temáticas e composicionais do gênero notícia impressa 

atendimento à finalidade informativa do texto, com relato de acontecimentos (fatos) reais, 

atuais, de interesse público; presença de manchete / título; indicação do fato acontecido, com 

suficiência temática; indicação das pessoas envolvidas nos acontecimentos; indicação do 

espaço e do tempo de ocorrência; indicação das causas relativas ao fato; inserção de 

depoimentos. 

Considerando a presença das características investigadas, os textos das crianças foram 
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classificados em quatro categorias. A primeira categoria caracterizou-se pela presença de 

todas as características investigadas. Apenas uma criança foi inserida nesta categoria (5%). As 

duas categorias intermediárias foram compostas dos 16 textos (80%) que se assemelhavam 

aos textos do gênero que circulam socialmente, não atendendo a poucas características 

citadas. Os três textos restantes (15%) não contemplavam características fundamentais do 

gênero. 

As análises dos textos produzidos também evidenciaram que a maior dificuldade dos 

estudantes foi em relação à inserção de vozes de testemunhas e pessoas envolvidas nos fatos 

relatados. Diante dessa constatação, foi possível inferir que dominar esse mecanismo de 

inserção de vozes, importante para o gênero porque explicita a polissemia textual própria do 

gênero, representa uma desafio grande para as crianças nessa faixa etária e nível de 

escolaridade. 

Quanto ao terceiro objetivo citado, observou-se que todas as crianças possuíam 

conhecimentos do gênero, tanto em relação aos aspectos sociodiscursivos, quanto aos 

conhecimentos estruturais (composicionais). A maior dificuldade das crianças também foi 

relacionada aos conhecimentos sobre a inserção de vozes nos textos.  

Quanto ao quarto objetivo levantado, todas as análises realizadas aqui indicaram que 

existe uma relação clara entre a capacidade de explicitar e mobilizar os componentes do 

gênero notícia, uma vez que dentre os cinco componentes investigados nas dimensões 

sociodiscursivas e temáticas (Função social da escrita, Discurso referencial noticiando 

acontecimentos reais, conteúdo factual e Temática de interesse público), as análises das 

correlações estabelecidas indicaram que 80% das crianças apontaram para uma relação forte 

entre as duas atividades, 17% para uma relação fraca e apenas 3% apontaram para a ausência 

dessa relação. 

Na análise da relação mobilização/explicitação dos sete componentes referentes à 

dimensão composicional (inserção de manchete, indicação do fato acontecido, indicação das 

pessoas envolvidas, indicação do tempo e do espaço, indicação da causa relativa ao fato e 

inserção de depoimentos) também foi verificada que existe a mesma evidência, pois 76% das 

crianças apontam para a existência de uma relação forte, 22% para uma relação fraca e 2% 

indicam que não há relação.  

Como se pode observar, nas dimensões do gênero investigadas, existe a 

predominância da relação forte. Vale salientar que essa relação foi observada tanto pelo 

critério explicitação clara e mobilização plena, como explicitação confusa e mobilização 

parcial, confirmando as reflexões feitas por Ferreira e Spinillo (2003), Dolz e Schneuwly 
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(2004b), e Leal e Morais (2006), expostas anteriormente. 

Pode-se, no entanto, questionar como tais conhecimentos foram construídos. A 

entrevista (cf. Apêndice D) realizada com a professora da turma evidenciou que as crianças 

tinham vivenciado, na escola, situações de reflexão e de produção de notícias. Segundo o 

depoimento da professora, as crianças eram chamadas a refletir e falar sobre os que os “seus 

textos precisariam ter” para se parecerem com os que eram lidos em sala. A docente afirmou 

que para abordar o gênero em sala de aula, realizava procedimentos como  

 

exploramos as notícias que estão chamando a atenção durante o ano. Eu 
mostrava para eles que as notícias chamam a atenção do leitor para lê o 
texto...  Que as notícias falam de coisas que estão em foco, na mídia... 
Mostrava para eles a organização do texto, que vem primeiro o título, que é 
ele que chama a atenção do leitor... E depois a produção que vinha baseada 
naquela manchete... Que tem que ser um texto não tão longo, e que falasse 
daquilo que tava sendo anunciado ali... Aí eles iriam mostrar o que houve 
ali, pra onde se destinou... Com quem aconteceu aquilo ali, onde aconteceu, 
quando aconteceu aquilo, porque aconteceu e assim até o final. 

 

Fica evidente, portanto, através da fala da docente, que eram criados em sala de aula 

momentos para que as crianças falassem sobre as características do gênero, quando explicou 

que explorou o gênero  

 

através dos questionamentos. Eu sempre digo assim vamos vê esse texto. 
Como na notícia. O que a gente precisa ter para escrever uma notícia? O 
que chama a atenção de vocês? O que está aparecendo nessa notícia aí? Em 
que lugar aconteceu? Como foi que aconteceu? O que aconteceu aí? Eu 
perguntava esse tipo de coisas que levava depois eles a produzirem os seus 
textos com aquilo que eles falavam... Eles sempre falam isso depois que 
liam. Geralmente eu separava eles em grupo... Assim mando lê, cada grupo 
fica com uma notícia. Aí a gente vai conversar sobre as coisas que eles 
viram dentro da notícia. Aí eu pergunto depois e na sua notícia, o que vocês 
vão precisar colocar? Quais são os fatos? Como se dar os fatos? 

 

 

Os conhecimentos sobre o gênero notícia explicitados e mobilizados de forma tão 

expressiva podem, portanto, ser frutos da vivência das crianças em sala de aula, de suas 

experiências com o gênero no ano anterior e de suas próprias experiências enquanto leitores 

de jornais, porque só se verbaliza e mobiliza aquilo que se sabe.   

No entanto, é importante também considerar a possibilidade de que as atividades de 

explicitação, cujos questionamentos giraram em torno das dimensões do gênero, tenham 
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favorecido o estabelecimento dessa consciência. A oportunidade de formular verbalmente as 

representações sobre o texto para comunicá-las pode ter favorecido essa relação, confirmando 

assim o pressuposto defendido nesse estudo por Onrubia (1996) de que as verbalizações 

fazem com que o sujeito reconsidere e reavalie aquilo que pretende transmitir, já que há a 

possibilidade também de detectar incongruências e incorreções. Dentro desse contexto, 

verbalizar o conhecimento sobre as dimensões dos discursos pode favorecer a reflexão sobre a 

ação de produzi-los. Ou seja, a verbalização das redescrições pode proporcionar uma atitude 

reflexiva e um controle do próprio comportamento, refletido no comportamento de produzir 

textos mais bem elaborados. 

Outro aspecto considerado relevante para a qualidade dos textos produzidos pode ter 

sido também as condições de produção. O fato das crianças terem o que dizer pode ter 

favorecido para que elas se apropriassem mais dos conhecimentos sobre o gênero, porque 

proporcionou uma compreensão mais pragmática da escrita, permitindo, assim, que tais 

conhecimentos fossem verbalizados e mobilizados porque foram conhecimentos construídos 

de enunciados reais.  

O estudo evidenciou ainda que, nos casos em que as relações entre explicitação e 

mobilização eram fracas, havia uma tendência das crianças de terem melhor desempenho na 

explicitação do que na mobilização, ou seja, elas explicitavam mais do que contemplavam as 

características em seus textos. Desse modo, pode-se concluir que só explicitar os 

componentes do gênero não dá conta de produzir textos bem elaborados. 

Em relação a tal questão, a análise dos dados indicou que a maior dificuldade das 

crianças consistiu em explicitar e mobilizar plenamente os componentes que exigem um nível 

mais elaborado de conhecimento linguístico, como ficou evidenciado no componente de sobre 

a inserção de depoimentos (vozes das pessoas envolvidas no fato ou testemunhas). 

Assim, embora os aspectos linguístico-estilísticos não tenham sido foco deste estudo, 

foi possível traçar alguns comentários sobre tal dimensão textual. Foi possível observar, por 

exemplo, que as produções das crianças indicaram o quanto tais aspectos estavam ligados a 

outras dimensões textuais, pois as crianças que tiverem os melhores resultados quanto à 

inserção dos diferentes componentes do gênero utilizaram recursos estilísticos comuns às 

notícias; os textos que tinham menor mobilização de características canônicas às notícias, 

também tinham mais problemas quanto aos recursos linguísticos. Tal relação, no entanto, não 

foi perfeita, pois existiram crianças que conseguiram explicitar e mobilizar um número 

significativo de componentes sociodiscursivos, temáticos e composicionais do gênero. 
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Entretanto, não conseguiram construir textos com boa organização sequencial e articulação. 

Nesse sentido, pode-se dizer que as dificuldades das crianças em mobilizar alguns 

conhecimentos indicam que produzir textos escritos é uma atividade complexa que envolve o 

desenvolvimento da capacidade de coordenar e integrar operações de vários níveis e 

conhecimentos diversos linguísticos/estilísticos, cognitivos e sociais. As crianças, portanto, se 

depararam com a necessidade de gerar e selecionar idéias e conteúdos, de organizar 

linguisticamente tais ideias e conteúdos.  

De uma forma conclusiva, os achados apresentados nesse estudo, apontam para as 

seguintes implicações didáticas 

a) À medida que se cria em sala de aula espaços para que os alunos explicitem 

verbalmente as dimensões do gênero, pode-se favorecer condições para que os 

mesmos incluam tais dimensões em suas produções escritas do referido gênero.   

b) Entretanto, os dados indicam também que não se pode promover em sala de aula um 

ensino transmissivo das características dos gêneros.  Verificou-se, aqui, que apenas 

verbalizar as dimensões do gênero e inseri-las aleatoriamente, não garante os aspectos 

da textualidade e linearização. Ou seja, a reflexão e explicitação verbalizada das 

dimensões dos gêneros estão sendo aqui associada a uma consciência explicita que se 

efetiva no uso. A verbalização, portanto, está sendo compreendida como um recurso 

que o ensino pode lançar mão para uma tomada de consciência; 

c) Criar condições de produção favoráveis para que os alunos compreendam a função 

pragmática e social da escrita favorece a boa qualidade dos textos escritos; 

d) No trato com a produção escrita na sala de aula, a reflexão, explicitação verbalizada e 

uso dos aspectos sociodiscursivos, temáticos e composicionais não podem estar 

dissociados dos aspectos linguístico-estilísticos. É a articulação entre todos os 

aspectos que garante os efeitos de sentido pretendidos. 

        

      Os dados encontrados nessa pesquisa indicaram também que, considerando a faixa etária e 

o nível de escolaridade das crianças, elas demonstram propriedade no trato com o gênero 

notícia escrita em muitos dos aspectos próprios. É provável que o avançar da escolarização 

promova uma propriedade com a escrita do gênero em seus demais aspectos constitutivos, de 

forma que os alunos consigam fazer a articulação de outras dimensões, como a linguístico-

estilística.     

          De acordo com a teoria da auto-organização e mudança cognitiva sugerida por 

Karmiloff-Smith, que fundamenta esse estudo, essa apropriação será possível 
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progressivamente, porque o indivíduo é um sujeito dinâmico e plausível que se encontra em 

constante flexibilização, resultado de decorrentes representações, fruto de diferentes formas 

de conhecer, provocadas por diferentes níveis de explicitação e acessibilidade. Portanto, 

novas informações proporcionadas pelo meio, principalmente, na escola, afetarão no 

desenvolvimento cognitivo dessas crianças, criando novas redescrições mais sofisticadas 

sobre o gênero notícia impressa. Como salienta a pesquisadora, durante toda a sua vida o ser 

humano passa por sucessivas redescrições representacionais do conhecimento, reconstruindo 

sempre novas representações internas, ou seja, novas aprendizagens sobre tais conhecimentos.  
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APÊNDICE A 
 

QUADRO-SÍNTESE DO NÍVEL DE EXPLICITAÇÃO - ASPECTOS SÓCIODISCURSIVOS 
ALUNO 1 

 
Nível 1 – não explicita ou dá explicação inapropriada 

 Nível 2 – explicita de modo confuso ou apenas por meio de exemplo 
Nível 3 – explicita claramente 

 TAREFA 1 TAREFA 2 TAREFA 3 TAREFA 4 TAREFA 5 Nível de 
explicitação 

Notícia Indicação de 
características 

gerais do gênero 

Comparação de textos 
de gêneros diferentes 
(Texto 1 – Notícia de 

Jornal (Bebê é 
atropelado por Trem e 
sai com Vida; Texto 2 

– Conto (O Trem 
Fantasma – Moacir 

Sclair) 

Comparação de 
textos do 

mesmo gênero 
(texto 1 – Notícia 
de Jornal (Bebê 
é atropelado por 
Trem e sai com 
Vida; Texto 2 – 

Casal de 
Agricultor com 

Cinco Filhos tem 
Quadrigêmeos) 

Simulação de 
situação de 
escrita do 

gênero 

Análise do 
próprio texto 

Nível de 
explicitação 

Finalidade social da 
escrita  

(Informar ao leitor 
sobre os 
acontecimentos) 

Para que se 
escreve notícias? 
R= Para informar as 
pessoas. 

 
Explicita a 
característica 

O texto 1 foi escrito 
para quê? E o texto 2? 
R= Pra informar às 
pessoas que todas as 
vezes que forem parar 
perto do trilho do trem 
tem que acionar o freio 
do carrinho. 

Para que essas 
notícias foram 
escritas? 
R= Pra informar 
às pessoas que 
não estavam no 
local, que não 
sabem como foi 

Para que você 
iria escrever a 
notícia sobre 
a morte dos 
animais em 
extinção? 
“Pra informar 
pra pessoas o 

Para que 
você 
escreveu 
essa 
notícia? 
R= Informar 
às pessoas 
que não 

3 
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quando verbaliza 
que as notícias são 
escritas para 
informar as pessoas. 

P= E o texto 2?
R= Porque quando as 
pessoas estão 
cansadas de ler 
algumas notícias vão 
ler histórias. Tem 
algumas engraçadas e 
outras tristes... 
 
Explicita a característica 
apoiando-se na 
dimensão argumentativa 
que está na base da 
seleção do fato quando 
justifica que o objetivo  

nem quando foi.

 
Explicita a 
característica 
quando verbaliza 
que a notícia foi 
escrita com o 
objetivo de 
informar as 
pessoas. 

que aconteceu 
com os 
animais no 
zoológico.” 
 
Explicita a 
característica 
quando 
explicita o 
objetivo da 
notícia 

perderam ir e 
não viram. 
 
Você acha 
que as 
pessoas que 
irão ler sua 
notícia 
ficarão 
interessadas 
no fato que 
você está 
relatando? 
Por quê? 
Eu acho que 
sim. Porque 
raramente as 
pessoas ver 
incêndio mais 
fracos, mas 
esse precisou 
de oito carros 
para apagar 
o incêndio e 
um 
helicóptero. 

 
Explicita a 
característica 
verbalizando 
o objetivo e 
argumentand
o que 
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informaria as 
pessoas da 
dimensão o 
incêndio. 

Portadores 
/suportes: (jornais, 
revistas, tablóides, 
murais de escola, 
jornais escolares, 
etc.) 

Quando queremos 
ler uma notícia, 
onde procuramos? 
R= Nos jornais, na 
televisão, na 
internet... 
 
Explicita a 
característica 
quando demonstra 
conhecer os 
portadores da 
notícia da notícia. 
exemplificando: “. 
...Nos jornais, na 
televisão, na 
internet.”. 
 

 
 

Onde está escrito o R= 
O texto 1no jornal o 
texto 2 num livro de 
história. 
 
Eles poderiam ser 
escritos em lugares 
diferentes? Por quê? 
R- A notícia na internet, 
na televisão, no rádio... 
E a história no 
computador. Também 
nos cadernos porque 
quando eu escrevo 
histórias, escrevo no 
caderno. 
 
Nós poderíamos 
colocar a notícia no 
livro e o conto no 
jornal? 
R= Achando o que não.  
Porque no livro tem 
histórias que mentem e 
que inventam coisas e 
no jornal não. O jornal 
só pode dar notícias 

Não se aplica  Não se aplica 3 
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verdadeiras.

 
E o conto poderia 
estar no jornal? 
R= Não, porque o conto 
nem sempre é verdade. 
Explicita a 
característica quando 
conhece os portadores 
do conto e da notícia. 
Entretanto não percebe 
que o jornal como 
portador pode ter outros 
gêneros que não 
tenham caráter 
verossímil. 
 

Discurso referencial, 
noticiando 
acontecimentos 
reais; 

Os fatos que as 
noticias contam 
poderiam ser 
criados, 
inventados? 
R= Não. Porque as 
notícias só tratam de 
fatos verdadeiros. 
 
Explicita a 
característica 
quando percebe o 
caráter verdadeiro 

Os dois textos relatam 
fatos verdadeiros?   
R= Eu acho que sim. 
 
Por que você acha 
que o fato do conto é 
verdadeiro? 
R= Porque tá faltando a 
data, o mês que foi, 
aonde foi. 
 
Então um conto pode 

Isso que está 
contado nos 
textos 
aconteceu? 
R= Aconteceu. 
 
Como você 
sabe? 
R= Porque uma 
noticia não pode 
ter fatos 
inventados. Só 
pode ter 

Você como 
jornalista 
poderia 
escrever uma 
notícia sobre 
esse fato se 
ele não 
tivesse 
acontecido?  
Por quê? 
R=Não. 
Porque os 
fatos só podem 
ser 

P - Esse fato 
que você 
está 
contando 
aconteceu 
realmente? 
 
Aconteceu. 
 
Ele poderia 
ser criado, 
inventado?     
R=Não. 

3 
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da notícia” 
 
 
 

falar de coisa 
verdadeira? 
R= Pode. 
 
Esses dois textos 
precisam relatar fatos 
verdadeiros? 
R= O do conto pode ser 
inventado. Mas a 
notícia tem que ter o 
fato verdadeiro e as 
entrevistas do que 
aconteceu”. 
 
Explicita a 
característica quando 
reconhece que a notícia 
precisa falar de coisas 
verdadeira e o conto 
pode ser de coisas 
verdadeiras ou não. 

 
 
 

aconteceu e as 
notícias de jornais 
não podem ser 
inventadas. 
O que os 
jornalistas 
fizeram para a 
gente acreditar 
neles? 
R= Tira algumas 
fotos, fazem 
entrevistas... 
 
E quando não 
tem fotos nem 
entrevistas, nos 
continuamos 
acreditando 
neles? 
 
R= Sim. Porque 
tem como 
aconteceu, no dia 
que aconteceu 
quando 
aconteceu aquilo 
e na hora. 
 
Explicita 
verbalmente a 
característica 

verdadeiros 
porque as 
pessoas só 
querem saber 
da verdade. 
 
 
Explicita a 
característica 
quando 
verbaliza que o 
fato não pode 
ser inventado 
porque 
“algumas 
pessoas só 
querem 
saber” da 
verdade“ 

Porque na 
notícia só 
pode ter fatos 
verdadeiros. 
 
Explicita a 
característica 
quando 
verbaliza que 
o fato teria 
que ser 
verdadeiro 
porque se 
fosse criado 
“na notícia só 
pode ter fatos 
verdadeiros. 
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justificando que a 
noticia precisa 
falar a verdade E 
quando se 
questiona o que 
os jornalistas 
fazem para que 
se acredite nele 
ela justifica: “tira 
fotos, entrevista 
pessoas... dizem 
quando foi, como 
aconteceu...”           

Conteúdos factuais 
(relato de fatos que 
aconteceram)  

O que é uma 
notícia? 
R = É um texto 
informativo que diz o 
que aconteceu, com 
quem aconteceu... 
Porque aconteceu 
aquilo, quando 
aconteceu... 
 
Explicita a 
característica em 
forma de exemplos 
 

Não se aplica 
 

Não se aplica 
 
 

Imagine agora 
dois títulos:  
a) A 
preservação 
dos animais 
em extinção; 
b) Animais em 
extinção 
aparecerem 
mortos no 
zoológico. 
Qual desses 
títulos seria 
mais adequado 
para uma 
notícia? Por 
quê? 
 
R= Animais em 

Qual o 
assunto que 
você está 
tratando/fala
ndo nesse 
texto? 
R= Fala 
sobre um 
incêndio na 
fábrica de  
Colchão. 
“... tem a rua 
e o que 
aconteceu, o 
nome da 
fábrica, 
quando 
aconteceu, 
por onde 
aconteceu o 

2 



258 

extinção 
aparecem 
mortos no 
zoológico. 
P= Por quê? 
R=Pra as 
pessoas ter 
mais cuidado 
com os 
cachorros, 
vacinar e 
adestrar para 
ele não ficar 
um animal 
bravo. 
 
Não explicita á 
medida que 
não consegue 
distinguir que o 
título 2 
representaria o 
relato de um 
fato. 

incêndio 
dentro da 
fábrica. 
Quantos 
carros fi 
necessário 
para apagar 
o fogo, e o 
endereço. 

 
Explici

ta a 
característica 
quando 
verbaliza qual 
o fato 
relatado e 
elenca os 
componentes 
que tornam a 
notícia um 
relato. 
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Temática Atual 
(relato de fatos 
recentes e de fatos 
que já aconteceram , 
mas que 
apresentam algum 
elemento novo) 

As notícias contam 
fatos que 
aconteceram há 
muito tempo? 
-Uma notícia não 
pode falar de fatos 
que aconteceram 
há muito tempo? 
R= Não, porque a 
pessoas quer ser 
informado do que 
acontece hoje. 
R= Pode.  Quando 
aconteceu algo que 
aconteceu há muito 
tempo, por exemplo, 
um homem roubou 
um carro há dois 
meses, quando 
encontra o carro 
agora a notícia pode 
retratar... 
 
Explicita a 
característica 
quando verbaliza 
que as que as 
pessoas temmai 
interesse por fatos 
atuais. E quando se 
questiona se o jornal 
noticia fatos que 

O texto 1 poderia 
relatar um fato 
acontecido em 1956? 
Por quê? 
O texto 1 poderia 
relatar um fato 
acontecido em 1956?  
R= Poderia 
 
Por quê? 
R= Porque pode ser 
baseado... Como um 
caminhão pode ter sido 
roubado em 1956 e 
vieram achar em 2000.  
Aí pode pegar a notícia 
velha e misturar com a 
nova, 
 
Explicita a 
característica quando 
verbaliza que uma 
notícia pode falar de um 
fato acontecido em 
1956, explicando: 
“Como um caminhão 
pode ter sido roubado 
em 1956 e vieram 
achar em 2000. Aí pode 
pegar a notícia velha e 
misturar com a nova.” 

Não se aplica Não se aplica Quando 
esse fato 
que você 
está 
relatando, 
aconteceu? 
R=No dia 07 
de maio de 
2010. 
 

 Esse fato 
que você 
está 
relatando 
aconteceu 
recentement
e? 
R= É. Porque 
aconteceu no 
mês 
passado. 
 
Explicita a 
característica 
quando 
percebe 
quando 
relaciona o 
tempo do fato 
com o tempo 
da entrevista. 

3 
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aconteceram há 
muito tempo ela 
verbaliza:”. por 
exemplo, um 
homem roubou um 
carro há dois meses, 
quando encontra o 
carro agora a notícia 
pode retratar...” 
 

Percebendo que a 
notícia pode retomar o 
fato já acontecido. 
 

 
 
 

Temáticas de 
interesse público 
(relato de fatos 
relevantes e que 
merecem ser 
noticiados);  

Quais os assuntos 
que as noticiais 
precisam tratar 
para chamar a 
atenção dos 
leitores? 
R= A copa, das 
enchentes do Rio de 
Janeiro dos 
desabamentos, a 
transmissão das 
doenças, as 
pessoas que fica, 
soterradas... É isso. 
 
P-) Você acha que 

um jornalista 

Você gostou de ler os 
textos? Por quê 
Você gostou de ler os 
textos? 
R=Gostei... Porque 
esse daqui fala do Trem 
Fantasma porque eu 
nunca fui no trem 
fantasma, por 
enquanto... 
 
E a notícia, você 
gostou? Gostei. 
Porque ela me informou 
e eu só sabia um 
pedaço da notícia. 
Acha que outras 

Você acha que 
todas as 
pessoas se 
interessariam 
em saber o que 
está contado no 
texto 1?  
R= Sim. Porque 
um bebê foi 
atropelado e 
ainda saiu com 
vida. 
 
Você acha que 
todas as 
pessoas se 
interessariam 
em saber o que 

Imagine dois 
fatos que 
aconteceram: 
a) O cachorro 
de um amigo 
seu morreu 
atropelado; 
b) Um 
cachorro 
matou uma 
pessoa no 
meio da rua.  
Qual desses 
dois fatos 
você 
escolheria 
para escrever 
uma notícia 

Você 
acha que as 
pessoas que 
irão ler sua 
notícia 
ficarão 
interessadas 
no fato que 
você está 
relatando? 
R= Eu acho 
que sim. 
P= Por quê? 
R=Porque as 
pessoas 
sempre ver 
incêndio mais 
fracos, mas 

3 
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escreveria uma 
notícia para contar 
que um político 
morreu? 
Escreve... 
Porque pode ser um 
político que ajudou 
muita gente ou que 
enganou muito... Aí 
todo mundo vai 
querer saber... 
 

Ele escreveria para 
contar que a 
vizinha dele teve 
bebê? Por quê? 
R= Não. Porque 
ninguém quer saber 
que a vizinha dele 
teve nenê. A não ser 
que a vizinha dele 
jogue o bebê fora. Aí 
todo mundo var 
querer entrevistar 
ela. Aí vira notícia...  
 

Explicita a 
característica 
quando verbaliza 
que escreveria a 
notícia sobre o 
político porque “e 

pessoas se 
interessariam em ler o 
texto 2? Por quê?  
R=Acho. Porque pode 
ter uma pessoa que 
tem problema no 
coração aí não pode 
ficar vendo 
assombração e aqui é 
quase um texto 
informativo que diz tudo 
o que aconteceu com 
menino. 
 
E o texto 1, as 
pessoas se 
interessariam em lê-
lo? Por quê? 
R= Acho que sim. 
Porque um menino foi 
arrastado por um trem 
por quase quarentas 
metros só saiu com 
alguns arranhões. E 
quando a mãe usou o 
carrinho ela não usou o 
frio e parou para ajeitar 
a blusa, o trem foi 
passando e ele caiu. 
Mas o bebê foi 
atropelado, mas saiu 
com vida. 
Acha que outras 

está contado no 
texto 2? “Porque 
uma mulher teve 
quadrigêmeos e 
as chances de 
uma mulher ter 
quadrigêmeo é 
quase nenhuma.” 
 
Explicita a 
característica 
quando explicita 
que percebe o 
que as notícias 
têm de 
interessante para 
as pessoas 
quando explicita 
“Porque um bebê 
foi atropelado e 
ainda saiu com 
vida.” E na notícia 
2 “uma mulher 
teve 
quadrigêmeos e 
as chances de 
uma mulher ter 
quadrigêmeo é 
quase nenhuma.” 
 
 

de jornal? Por 
quê? 
R= O cachorro 
que matou 
uma pessoa na 
rua. 
Pra as 
pessoas ter 
mais cuidado 
com os 
cachorros, 
vacinar e 
adestrar para 
ele não ficar 
um animal 
bravo. 
 
Explicita a 
características 
apoiando-se 
na base 
argumentativa 
da notícia. 

esse precisou 
de oito carros 
para apagar 
o incêndio e 
um 
helicóptero. 
 
Explicita a 
característica 
quando 
justifica que 
as pessoas 
teriam 
interesse de 
ler 
considerando 
a proporção 
do incêndio 
“esse 
precisou de 
oito carros 
para apagar 
o incêndio e 
um 
helicóptero.” 
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não aí todo mundo 
vai querer saber...” 
 Também 

demonstra 
segurança quanto à 
característica 
quando verbaliza só 
escreveria sobre o 
nascimento do bebê 
da vizinha: “A não 
ser que a vizinha 
dele jogue o bebê 
fora. Aí todo mundo 
var querer 
entrevistar ela. Aí 
vira notícia...” 

pessoas se 
interessariam em ler o 
texto 2? Por quê? 
R= “Acho. Porque pode 
ter uma pessoa que 
tem problema no 
coração aí não pode 
ficar vendo 
assombração e aqui é 
quase um texto 
informativo que diz tudo 
o que aconteceu com 
menino.” 
 
E o texto 1, as 
pessoas se 
interessariam em lê-
lo? Por quê? 
R= Acho que sim. 
Porque um menino foi 
arrastado por um trem 
por quase quarentas 
metros só saiu com 
alguns arranhões. E 
quando a mãe usou o 
carrinho ela não usou o 
frio e parou para ajeitar 
a blusa, o trem foi 
passando e ele caiu. 
Mas o bebê foi 
atropelado, mas saiu 
com vida. 
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Explicita a 
característica quando 
explicita o que existe na 
notícia para chamar a 
atenção do leitor 
“Porque um menino foi 
arrastado por um trem 
por quase quarentas 
metros só saiu com 
alguns arranhões.” 
Também explicita 
reforça a explicitação 
quando verbaliza que 
as pessoas teriam 
interesse em ler o conto 
porque também serviria 
com alerta para “as 
pessoas que têm 
problema de coração” 
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QUADRO-SÍNTESE DO NÍVEL DE EPLICITAÇÃO – ASPECTOS COMPOSICINAIS 
SUJEITO 01 

Nível 3 – explicita claramente 
 Nível 2 – explicita de modo confuso ou apenas por meio de exemplo 

Nível 1 – não explicita ou dá explicação inapropriada 

 TAREFA 1 TAREFA 2 TAREFA 3 TAREFA 4 TAREFA 5 Nível de 
explicitação 

Notícia Indicação de 
características 
gerais do gênero 

Comparação de textos 
de gêneros diferentes 
(Texto 1 – Notícia de 
Jornal (Bebê é 
atropelado por Trem e 
sai com Vida; Texto 2 – 
Conto (O Trem 
Fantasma – Moacir) 
Sclair 

Comparação de 
textos do mesmo 
gênero (texto 1 – 
Notícia de Jornal 
(Bebê é atropelado 
por Trem e sai com 
Vida; Texto 2 – 
Casal de Agricultor 
com Cinco Filhos 
tem Quadrigêmeos) 

Simulação de 
situação de 
escrita do 
gênero  

Análise do próprio 
texto 

Nível de 
explicitação 

Apresenta 
geralmente os 
seguintes 
componentes:  

Demonstra 
conhecer alguns 
componentes 
estruturais do 
gênero, quando se 
questionou o que 
aparece em uma 
notícia, tais como: 
 

NÃO SE APLICA Demonstra conhecer 
alguns componentes 
estruturais da notícia, 
através dos 
questionamentos 
baseados na 
composição das duas 
notícias tais como: 
 

Demonstra 
conhecer alguns 
componentes 
quando simulou 
a escrita de uma 
notícia, 
afirmando que 
ela precisaria 
ter: 

Na análise da notícia 
produzida, o aluno 
mobiliza alguns os 
componentes 
estruturantes do 
gênero tais como: 
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Título/ manchete; “Todo texto tem um 
título, ela quem 
chama a atenção 
dos leitores...” 
“A manchete...” 
“Tem notícias que 
não tem título” 
 

 “Pra chamar a 
atenção do leitor...” 
“... e pra quando a 
pessoa ler a 
manchete já sabe o 
que tem no conteúdo 
do texto.” 
 
“a manchete já está 
falando tudo da 
notícia” 
 
“...no título já está 
dizendo: casal de 
agricultores tem 
quadrigêmeos” 

“A manchete,” 
“Animais são 
assassinados 
no zoológico 
pelo cultivador.” 
 
“a manchete é 
quem chama a 
atenção dos 
leitores, porque 
a pessoa já 
lendo a 
manchete, ela já 
tá ligada que o 
texto fala...” 
“... aí pessoa já 
entende o texto 
todo” 

“Comecei com a 
manchete” 
 

“Incêndio na 
fabrica de colchões.”

“... ela 
destaca o texto e as 
pessoas já 
entendem um pouco 
da notícia” 
 

3 

Indicação do fato 
acontecido; 

 

 

“O que aconteceu 
antes, durante e 
depois...” 
 
“A informação e 
mais algumas 
coisas...” 
 
“...o que 
aconteceu...” 
 

Não se aplica “Que uma 
mulher teve 
quadrigêmeos.” 

 
“... ler o que 

aconteceu”. 
 
“... um bebê 

foi atropelado por um 
trem e saiu com 
vida” 

“... o que 
aconteceu...” 
 
“... eu poderia 
também dizer 
que os animais 
foram 
assassinados...” 
“... os fatos...” 
 
“... dos animais 

“Um incêndio 
na fábrica de 
colchões.” 

 
“o que 

aconteceu” 
 

3 
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“...tem as 
informações sobre 
o caso...” 
 

 
“... Que um 

bebê foi atropelado 
por um trem e saiu 
com vida...” 
 
 

mortos...”

“... Animais 
morrem em 
zoológico...” 

Indicação das 
pessoas envolvidas 
no fato relatado; 

 

 

“... as pessoas que 
foram vítimas...” 
 
“... as vítimas...” 
 
“... o local onde 
aconteceu”... 

Não se aplica “... com um 
bebê...” 

 
“... com a 

mulher...” 
 

“... o nome da 
vítima... a idade 
e o nome de 
quem fez 
alguma coisa 
com a vitima...” 
 
“... falar um 
pouquinho 
sobre a 
vítima...” 
 
“... quem 
matou...” 
 
“... diria a raça 
dos animais...” 
“Dizia que são 
animais 
silvestre, raros 
que estão em 
extinção que 

 “As pessoas que 
foram feridas...” 
“... quantas pessoas 
tinha dentro da 
fábrica...” 
 
“Só o porteiro...” 

3 
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são raramente 
visto pelas 
pessoas da 
cidade...” 
 
“... a pessoa 
que matou os 
animais fugiu...” 

Indicação do 
espaço onde o fato 
aconteceu 

 

 

“... o local onde 
aconteceu...” 
 
“O local...” 

 “Esse aqui foi na 
Austrália e esse aqui 
em Minas Gerais” 
 
“... onde foi...” 
 

“... o local onde 
aconteceu...” 
 
“... falando 
sobre o bairro...”

“... o nome do 
zoológico...” 
 
“... No zoológico 
ou de Dois 
Irmãos ou de 
São Paulo”. 
 

“... tem a rua...” 
“... o endereço...” 
 
“... pra as pessoas 
saberem o local onde 
aconteceu...” 

3 

Indicação do tempo 
em que o fato 
aconteceu; 

 

 

“... antes, durante e 
depois...” 
 
“... a data a hora...” 
 
O local, a data, a 

 “... no dia que 
aconteceu quando 
aconteceu aquilo e 
na hora...” 
 

“... Ontem, foi 

“... a hora.” 
 
“... quando...” 
 
“... e a data.” 

“... quando 
aconteceu...” 
 
“... a hora que 
aconteceu E o dia 
que aconteceu...” 

3 
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hora e quando 
aconteceu...” 

dia 16 de outubro...” 
 

‘... Foi onteontem 
(fazendo as contas) 
então foi dia 12 de 
outubro...” 
 

“... quando 
foi...”  
 

 
“... a data e o 
dia.” 
 

 
“... a hora que 
terminou...” 
 
“... lê a hora e a 
data...” 
“No dia 07 de maio 
de 2010” 

Indicação das 
causas relativas ao 
fato; 

 

 

“O que aconteceu 
antes” 

 “... Porque tem como 
acontece.” 
“... porque a mãe se 
descuidou e não 
acionou o ferio...” 
“... como o bebê 
caiu...” 

 

“... porque 
aconteceu 
aquilo...” 
“... porque...” 
“... como a 
vítima sofreu o 
acidente...” 
“... tem que 
saber se ele 
tinha alguma 
gangue, se ele 
vivia muito fora 
de casa...” 

“... por onde 
aconteceu o 
incêndio dentro da 
fábrica...” 
 
“... como começou...” 
 

“O incêndio 
começou através de 
uma faísca de uma 
máquina...” 
 

3 

Inserção de 
depoimentos (vozes 
das pessoas 
envolvidas no fato 
ou testemunhas); 

“A opinião das 
pessoas falando...” 
“... Opinião das 
pessoas sobre o 

 “... fazem 
entrevistas...” 
“... fala a mãe dos 
quadrigêmeos e no 

“... entrevistar 
as pessoas que 
viu...” 
“... as pessoas 
que eu 

“Os entrevistados 
falaram.” 
“Porque era 
impossível 
entrevistar cem 

3 
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que aconteceu...” 
“tem 
depoimentos...” 

texto 2, o policial...” 
“... ela diz quando 
soube fiquei alegre, 
mas depois 
preocupada...” 
“... policial que não 
estava nem na 
estação do metrô 
falou e aqui só foi a 
mãe...” 

 
 

entrevistei...”

“... entrevistar a 
família da 
vítima,...” 
“... tem que 
saber se ele 
tinha alguma 
gangue, se ele 
vivia muito fora 
de casa...” 

 
“... entrevistar 
as pessoas para 
saber como era 
o 
comportamento 
do cultivador...” 

pessoas de uma vez 
só...” 
“... falou o porteiro da 
fábrica que 
presenciou tudo” 
“Aparece a fala do 
porteiro...” 
“... só aparece a fala 
do porteiro que 
estava envolvido, 
ajudando apagar o 
fogo...” 
“o fogo era muito 
intenso” 
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QUADRO-SÍNTESE DO NÍVEL DE EXPLICITAÇÃO – ASPECTOS SOCIODISCURSIVOS E TEMÁTICOS 
SUJEITO 19  

 
Nível 3 – explicita claramente 
Nível 2 – explicita de modo confuso ou apenas por meio de exemplo 
Nível 1 – não explicita ou dá explicação inapropriada 
 

 TAREFA 1 TAREFA 2 TAREFA 3 TAREFA 4 TAREFA 5 Nível de 
explicitação 

Notícia Indicação de 
características 
gerais do gênero 

Comparação de 
textos de gêneros 
diferentes (Texto 1 
– Notícia de Jornal 
(Bebê é atropelado 
por Trem e sai com 
Vida; Texto 2 – 
Conto (O Trem 
Fantasma – Moacir 
Sclair) 

Comparação de 
textos do mesmo 
gênero (texto 1 – 
Notícia de Jornal 
(Bebê é atropelado 
por Trem e sai com 
Vida; Texto 2 – Casal 
de Agricultor com 
Cinco Filhos tem 
Quadrigêmeos)  

Simulação de 
situação de escrita 
do gênero  

Análise do 
próprio texto 

Nível de 
explicitação 

Finalidade social da 
escrita  

(Informar ao leitor 
sobre os 
acontecimentos) 

Para que se escreve 
notícias? 
R=. Pra gente saber o 
que aconteceu, como 
um terremoto, tipo: 
um terremoto tá indo 
pro Brasil? As 
pessoas têm que 
saber... Tem que 
saber como foi que 

O texto 1 foi 
escrito para quê? 
R= Pra todas as 
pessoas saberem o 
que aconteceu. 
 
E o texto 2 foi 
escrito para quê? 
R=Pra todas as 

Para que essas 
notícias foram 
escritas? 
R=Pra todo mundo ler 
e ver o que aconteceu. 
 
. 
Explicita a 
característica quando 

Para que você iria 
escrever a notícia 
sobre a morte dos 
animais em 
extinção? 
R=Para... Para... Pra 
gente ler. 
 
 

Para que você 
escreveu essa 
notícia? 
R= Pra todo 
mundo lê o que 
aconteceu. 
 
Explicita a 
característica 

3 
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aconteceu. 
 
 
Explicita a 
característica quando 
verbaliza que as 
notícias são escritas 
“pra gente saber o 
que aconteceu... 
como um terremoto, 
tipo: um terremoto 
tá indo pro Brasil? 
As pessoas têm que 
saber...” 

pessoas e as 
crianças saberem 
ler. 
 
Explicita a 
característica 
quando verbaliza 
que o texto 1 foi 
escrito “pra todas as 
pessoas saberem o 
que aconteceu” e o 
texto” pra todas as 
pessoas e as 
crianças saberem 
ler”. 
 

verbaliza que a notícia 
foi escrita “pra todo 
mundo ler e ver o que 
aconteceu”. 

 
Explicita de forma 
inconsistente a 
característica 
quando explicita que 
escreveria a “Pra 
gente ler”, sem focar 
o aspecto 
informacional da 
notícia. 
 

verbalizando o 
objetivo da sua 
notícia escrita 
“Pra todo 
mundo lê o que 
aconteceu” 

Portadores /suportes: 
(jornais, revistas, 
tablóides, murais de 
escola, jornais 
escolares, etc.) 

Quando queremos 
ler uma notícia, 
onde procuramos? 
R=No jornal, na 
televisão também, e 
na fita quando está 
gravando o jogo do 
Sport. 
 
Explicita de forma 
inadequada 
 

 

Onde está escrito o 
texto 1 e o texto 2? 
R=No jornal e no 
livro. 
 
Eles poderiam ser 
escritos em 
lugares diferentes? 
Por quê? 
R- No computador, 
na internet... 
 
 

Não se aplica  Não se aplica 2 
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 Nós poderíamos 
colocar a notícia 
no livro e o conto 
no jornal? 
R=Não. 
 
Por que não? 
R= Porque... É...a 
notícia tem que ficar 
no jornal e a história 
no livro. 
 
Por quê? 
R= Porque senão 
teria problema... 
 
Que problema? 
R= Porque aqui tem 
cor e aqui é preto e 
branco... 
 
Explicita 
parcialmente a 
característica 
quando conhece os 
portadores do conto 
e da notícia exposto, 
quando percebe que 
os gêneros podem 
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circular em outros 
suportes Entretanto, 
quando se questiona 
se poderia colocar o 
conto n jornal e a 
notícia no livro, 
explicita que não, 
mas a justificativa s 
apresenta de 
maneira confusa, 
quando 
verbaliza:“porque 
senão teria 
problema... porque 
aqui tem cor e aqui 
é preto e branco...” 

Discurso referencial, 
noticiando 
acontecimentos 
reais; 

Os fatos que as 
noticias contam 
poderiam ser 
criados, 
inventados? 
R= Não, porque 
senão aí vai ser uma 
farsa, ela ganharia 
dinheiro sem ter feito 
nada. A notícia tem 
que ser escrita como 
foi não pode ser 
mentira.  
 
Explicita a 
característica quando 
verbaliza que a 

Os dois textos 
relatam fatos 
verdadeiros? /  
R=Esse aqui fala e 
esse não. 
 
Esses dois textos 
precisam relatar 
fatos verdadeiros? 
R= Não, porque a 
história tem que ser 
história e esse aqui 
te que ter fatos 
reais. 
 

Isso que está contado 
nos textos 
aconteceu? 
R= Aconteceu. 
 
Como você sabe? 
R= A foto e o texto, o 
dia, a hora, como 
aconteceu... 
 
O que os jornalistas 
fizeram para a gente 
acreditar neles? 
R= Eles fazem tudo pra 
tentar falar com as 

Você como 
jornalista poderia 
escrever uma 
notícia sobre esse 
fato se ele não 
tivesse 
acontecido?  
Por quê? 
R=Não. 
 
Por quê? 
R=Seria chato 
porque tem que ser 
notícia de verdade. 
Não pode ser de 
mentira porque, 

Esse fato que 
você está 
contando 
aconteceu 
realmente? 
R= Aconteceu. 
 
Ele poderia ser 
criado, 
inventado?          
R=Eu não sei se 
pode. 
 
Explicita 
parcialmente a 
característica 

2 
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notícia precisa ser 
verdadeira, 
justificando que “A 
notícia tem que ser 
escrita como foi não 
pode ser mentira” 
 
 
 
 

Explicita a 
característica 
quando reconhece 
que a notícia fala de 
fatos verdadeiros e 
que precisa falar de 
fatos verdadeiros, 
verbalizando “a 
história tem que 
ser história e esse 
aqui te que ter 
fatos reais.” 
 
 
 

pessoas. Ele diz como 
foi que aconteceu... 
Explicita verbalmente a 
característica 
verbalizando que os 
fatos aconteceram 
justificando a resposta, 
salientando que os 
textos “tem a foto e o 
texto, o dia, a hora, 
como aconteceu.”. 
 

senão, a pessoa vai 
lê e fica triste. 
 
 
Explicita a 
característica 
quando verbaliza 
que o fato não pode 
ser inventado 
porque “tem que 
ser notícia de 
verdade. Não pode 
ser de mentira”. 
 

quando verbaliza 
que o fato que 
está seno 
relatado, 
aconteceu. Mas 
não consegue 
verbalizar se ele 
poderia ser 
inventado. 

Conteúdos factuais 
(relato de fatos que 
aconteceram); 

O que é uma 
notícia? 
R= Uma noticia para 
mim é... Para mim? É 
o assunto do dia-a-
dia. Morte, o que o 
jornalista viu ele 
coloca no jornal. É 
como um dicionário 
que vê vai ler pra 
saber das coisas do 
mundo. Quando a 
gente no sabe nada 
compra um jornal e 
vai saber do mundo. 
O jornal faz a gente 
saber das coisas. 

Não se aplica. Não se aplica. Imagine agora dois 
títulos:  
1. A preservação 
dos animais em 
extinção; 
2. Animais em 
extinção 
aparecerem mortos 
no zoológico; 
Qual desses títulos 
seria mais 
adequado para 
uma notícia? Por 
quê? 
R= Animais 
aparecem mortos no 

Qual o assunto 
que você está 
tratando/falando 
nesse texto? 
R= Da fábrica 
que foi queimada.

 
O que você 
escreveu sobre 
a fábrica? 
R= Tem como 
aconteceu. O dia, 
o mês, a hora, se 
foi noite ou dia, 
como é o nome 

1 
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Explicita de forma 
confusa. Estende a 
verbalização sem se 
ater no relato do fato 

zoológico. 

 
Por quê? 
R=Porque é de 
morte. Quando a 
pessoa morre todo 
mundo quer saber.  
Explicita de forma 
inconsistente 
 
Explicita a 
característica 
quando faz a opção 
pelo segundo tema, 
no primeiro bloco de 
fatos, justificando 
que falaria sobre o 
cachorro que matou 
a pessoa porque 
“Porque é um fato 
que nem todo dia 
acontece e todo 
mundo quer 
saber.”. No 
segundo bloco 
também faz a 
escolha 
considerando o fato 
mais relevante e 
justifica “porque de 
morte. Quando a 
pessoa morre todo 

da fábrica...



276 

mundo quer 
saber”. 

Temática Atual As notícias contam 
fatos que 
aconteceram há 
muito tempo? 
R= Não. Falam de 
coisas novas. Tem 
que ser novas, mas 
pode ser velho e 
novo. 
 
E por que fala de 
coisas velhas? 
R= Quando as 
pessoas querem ler 
do que aconteceu 
antes... 
 
Uma notícia não 
pode falar de fatos 
que aconteceram há 
muito tempo? 
R= Podem. 
 
Por que podem? 
R=Por que as 
pessoas têm 
curiosidade. 

O texto 1 poderia 
relatar um fato 
acontecido em 
1956? Por quê? 
R=Não. 
 
Por que não? 
R= Porque já estaria 
muito velho ninguém 
queria mais ver e 
ninguém ia 
lembrar... Nem 
queria. 
 
Explicita a 
característica 
quando verbaliza 
que uma notícia não 
pode falar de um 
fato acontecido em 
1956, verbalizando 
“porque já estaria 
muito velho 
ninguém queria 
mais ver” 
 

Não se aplica Não se aplica  
Quando esse 
fato que você 
está relatando, 
aconteceu? 
R=No dia 07 de 
maio de 2010. 
 
Esse fato que 
você está 
relatando 
aconteceu 
recentemente? 
R=É. 
 
Por quê? 
R= Porque 
aconteceu no 
mês de maio. 
 
 
Explicita a 
característica 
quando relaciona 
o tempo do fato 
com o dia da 

3 
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Explicita a 
característica quando 
verbaliza que “falam 
de coisas novas, 
Tem que ser novas, 
mas pode ser velho 
e novo,” 
evidenciando o 
conhecimento da 
necessidade das 
notícias precisar 
relatar temas atuais, 
mas também pode 
tratar de coisas 
antigas.  
 

entrevista 
considerando o 
fato recente.  
 
 
 

Temáticas de 
interesse público 
(relato de fatos que 
aconteceram e que 
merecem ser 
noticiados); 

 

Quais os assuntos 
que as noticiais 
precisam tratar para 
chamar a atenção 
dos leitores? 
R= Mortes, carros 
roubados, terremotos, 
meteoros, é... 
Acidentes. 
 
Você acha que um 
jornalista escreveria 
uma notícia para 
contar que um 

Você gostou de ler 
os textos? Por 
quê? 
R= Gostei. 
 
Por que você 
gostou de ler 
esses textos? 
R= Porque eu gosto 
de notícia assim, 
engraçada, porque a 
mãe se distraiu não 
colocou o cinto r 
depois saiu correndo 

Você acha que todas 
as pessoas se 
interessariam em 
saber o que está 
contado no texto 1?  
R=Sim. 
 
Por quê? 
R= Porque é 
interessante. 
P - Você acha que 
todas as pessoas se 
interessariam em 
saber o que está 

Imagine dois fatos 
que aconteceram: 
a) O cachorro de 
um amigo seu 
morreu atropelado;
b) Um cachorro 
matou uma pessoa 
no meio da rua.  
Qual desses dois 
fatos você 
escolheria para 
escrever uma 
notícia de jornal? 
Por quê? 

Você acha que 
as pessoas que 
irão ler sua 
notícia ficarão 
interessadas no 
fato que você 
está relatando? 
R=Vão. 
Por quê? 
R=Porque tem 
coisa que todo 
mundo quer 
saber. 
 

2 
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político morreu? 
R= Sim 
 
Por quê? 
R= Ele tem que 
escrever porque ele é 
um repórter e tudo 
que ele vê de morte 
tem que ir logo atrás. 
E as pessoas gostam 
de ler pra ver e vai ter 
que colocar outro 
político. 
 

P - E um jornalista 
escreveria uma 
notícia para dizer 
que uma vizinha 
dele teve bebê? 
R=Não. 
 
Por que não? 
R=Porque a vizinha 
dele ia ficar 
envergonhada. 
 
E se ela não ficar 
envergonhada, ele 
poderia escrever? 

atrás do bebê.

 
E do texto 2, você 
gostou? 
R= Eu não gosto de 
histórias assim. 
 
Assim, como? 
R= Com poucas 
letras. 
 
Você acha que as 
pessoas se 
interessariam em 
ler o texto 1? Por 
quê? 
R=Se interessaria 
 
Por quê? 
R=Porque todo 
mundo é curioso e 
quer ver o que 
acontece no mundo. 
 
Acha que outras 
pessoas se 
interessariam em 
ler o texto 2? Por 

contado no texto 2?  
R= Não 
 
Por quê? 
R= Porque tá falando 
mais de criança.  
 
Explicita de forma 
inconsistente a 
característica 
 

R=O que cachorro 
matou uma pessoa 
no meio da rua. 
 
Por quê? 
R=Porque é um fato 
que nem todo dia 
acontece e todo 
mundo quer saber. 
 

Explicita de forma 
inconsistente a 
característica 
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R= Pode. Se for bebê 
de famosos. 
 
E se não for 
famosos ele vai 
falar? 
R= Vai. Porque ele é 
um repórter e tem que 
ver o que tem de 
interessante. 
 
 

Explicita de forma 
confusa a 
característica quando 
verbaliza os assuntos 
que podem virar 
notícia como 
“Mortes, carros 
roubados, 
terremotos, 
meteoros, é... 
acidentes. 
Quando se questiona 
se escreveria uma 
notícia para falar 
sobre um político que 
morreu, verbaliza 
“tem que escrever 
porque ele é um 
repórter e tudo que 
ele vê de morte tem 

quê? 
R= sim. 
 
Por quê? 
R= Porque elas 
gostam de ler. 
 
 
Explicita 
parcialmente a 
característica 
quando verbaliza 
que gostou do texto 
1 porque “gosto de 
notícias assim, 
engraçadas, e não 
gostou do texto 2, 
porque não gosta de 
histórias” com 
poucas 
letras”.Volta-se um 
pouco para a 
característica 
quando verbaliza 
que as pessoas 
gostariam de ler o 
texto 1 
“porquetodo 
mundo é curioso e 
quer ver o que 
acontece no 
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que ir logo 
atrás.”.Entretanto, 
quando se pergunta 
se escreveria sobre o 
nascimento do bebê 
da vizinha, d inicio diz 
que não, só “Se for 
bebê de famosos”. 
Mas quando se 
pergunta se não for 
de famosos, 
verbaliza “Porque 
ele é um repórter e 
tem que ver o que 
tem de 
interessante”. 

mundo”
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QUADRO-SÍNTESE DOS NÍVEIS DE EXPLICITAÇÃO – ASPECTOS COMPOSICINAIS 
SUJEITO 19 

Nível 3 – explicita claramente 
 Nível 2 – explicita de modo confuso ou apenas por meio de exemplo 

Nível 1 – não explicita ou dá explicação inapropriada 
 

 TAREFA 1 TAREFA 2 TAREFA 3 TAREFA 4 TAREFA 5 Nível de 
explicitação 

Notícia Indicação de 
características 
gerais do gênero 

Comparação de 
textos de gêneros 
diferentes (Texto 1 – 
Notícia de Jornal 
(Bebê é atropelado 
por Trem e sai com 
Vida; Texto 2 – 
Conto (O Trem 
Fantasma – Moacir 
Sclair) 

Comparação de 
textos do mesmo 
gênero (texto 1 – 
Notícia de Jornal 
(Bebê é atropelado 
por Trem e sai com 
Vida; Texto 2 – 
Casal de Agricultor 
com Cinco Filhos 
tem Quadrigêmeos)  

Simulação de 
situação de escrita 
do gênero  

Análise do próprio 
texto 

Nível de 
explicitação 

Apresenta 
geralmente os 
seguintes 
componentes:  

Demonstra 
conhecer alguns 
componentes 
estruturais do 
gênero, quando se 
questionou o que 
aparece em uma 
notícia, tais como: 
 

NÃO SE APLICA Demonstra conhecer 
alguns componentes 
estruturais da notícia, 
através dos 
questionamentos 
baseados na 
composição das duas 
notícias tais como: 
 

Demonstra conhecer 
alguns componentes 
quando simulou a 
escrita de uma 
notícia, afirmando que 
ela precisaria ter: 

Na análise da 
notícia produzida, o 
aluno mobiliza 
alguns os 
componentes 
estruturantes do 
gênero tais como: 
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Título/ manchete; “... tipo assim... a 
manchete...” 
“Porque a 
manchete vai 
dizendo o que 
aconteceu, tem 
que ler pra saber o 
que aconteceu.” 
“A manchete.” 

 

 “... e todo texto ter 
que ter o título porque 
é importante para o 
texto para todo 
mundo saber como 
aconteceu.” 
 
“Casal de agricultor 
com cinco filhos tem 
quadrigêmeos e Bebê 
é atropelado por trem 
e sai com vida.” 
 

“... e o que fica no 
texto em cima? É... o 
que fica preto, 
grandão... o Título...” 
 
“O título, Tem que ter 
título...” 
 
“Os animais estão 
morrendo e alguns 
estão em extinção.” 

 
 

“... como tem o... 
esqueço o nome...é 
o título.” 
 
“O incêndio que 
aconteceu na 
fábrica de 
colchões.” 

 
 

3 

Indicação do fato 
acontecido; 

 

 

“Vem o que 
aconteceu...” 
 

 “... a mulher tem 
quatro filhos e aqui 
ela deixa o bebê cair 
no trilho...” 
 
“... pra as pessoas 
saber o que 
aconteceu...” 
 
“... todo mundo quer 
saber o que foi...” 

“Que os animais 
tinham morrido.” 

 
 

“... da fábrica que foi 
queimada”. 
 
“... tem o que 
acontece...” 
 
“A fábrica de 
colchão queimou” 

 
 

3 
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Indicação das 
pessoas envolvidas 
no fato relatado; 

 

 

“... e quem foi, 
quem era a família, 
a mãe, o nome 
dele...” 
“... o nome...”  
“... o nome deles...” 
“... quem pegou 
ele, quem matou 
ele...” 

 “Com o bebê e 
com a mulher.” 
 

 “Falei. Um 
funcionário.” 
“o dono da fábrica 
falou que o 
funcionário tem que 
pagar” 
 

3 

Indicação do 
espaço onde o 
fato aconteceu 
 
 

“... onde ele tava...” 
 

 “No metrô e no 
hospital.” 

 
 “... a maternidade é 
em Minas Gerais e o 
metrô foi Na 
Austrália.”  
 

“... onde aconteceu o 
acidente...” 
Onde foi, 
“Na floresta” 

“... é o nome da 
fábrica...” 
“... o nome da 
fábrica. Onde foi, se 
foi em Jaboatão e 
não na Austrália.” 
“... porque ta 
dizendo onde foi a 
notícia...” 
“Coloquei em 
Jaboatão.” 
“... Porque eu não 
sabia que era pra 
escrever dentro do 
texto.” 
 “Pra as pessoas 
saber que foi em 
Jaboatão e não na 
Austrália.” 
 

3 
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Indicação do 
tempo em que o 
fato aconteceu; 
 
 

“... a data...” 
 
“... quando sofreu 
 
O dia, a hora... “ 
 

 

 O dia, a hora, 
... 17 de outubro de 
2009. 

“... o mês o ano, o 
dia...” 
 
“... o dia, o mês, 
ano...” 
 
“... que horas foi... 
mês data...” 

“... 07 de maio de 
2010.” 
“O dia, o mês, a 
hora, se foi noite ou 
dia...” 
“... o dia a hora, o 
dia...” 
“... que hora foi...” 
“... que hora foi, 
quando foi. Tem que 
colocar...” 
“Coloquei. No dia 7 
de maio de 2010” 
“Pra dizer o dia que 
a fábrica pegou 
fogo” 
 

3 

Indicação das 
causas relativas ao 
fato; 

 

 

“... dizer como foi o 
acidente, e dizendo 
como foi,.como 
sofreu o 
acidente...”  
“como 
aconteceu...” 
“Ele diz como foi 
que aconteceu...” 

 
“... diz como foi 

 “... Porque a mulher 
soltou o carrinho, 
distraída, foi ajeitar a 
roupa e não usou o 
freio...” 

 

“... Aí eu vou contar 
como foi...” 
 
“E no texto tem que 
dizer como foi...” 
 
“... como aconteceu 
tem que falar...” 

“... Tem como 
aconteceu...” 
“... Pra dizer pras as 
pessoas porque se 
não tiver eles não 
vão saber como 
foi...” 
“... Explica. Por 
causa de uma 
palha.” 
“... (lendo o trecho) 
“Quem começou o 

3 
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que sofreu o 
acidente...” 

incêndio foi uma 
palha” 

Inserção de 
depoimentos (vozes 
das pessoas 
envolvidas no fato 
ou testemunhas); 

Não há indicação 
na tarefa 

 R= O jornalista. O 
jornalista está 
escrevendo o que 
eles falaram... Mas 
tem, tem aqui, 
“quando soube fiquei 
alegre, mas depois 
preocupada” 

“... as palavras da 
pessoa que viu...” 

“Que outras pessoas 
falaram. O dono da 
fábrica.” 
 
“o dono da fábrica 
falou que o 
funcionário tem que 
pagar” 

3 
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QUADRO-SÍNTESE - NÍVEL DE EXPLICITAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIODISCURSIVOS E TEMÁTICOS 
 

Conhecimento explicitado Sujeitos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Finalidade social da escrita 

(Informar ao leitor sobre os 
acontecimentos) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Portadores /suportes: 
(jornais, revistas, tablóides, 

murais de escola, jornais 
escolares, etc.); 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 

Discurso referencial, 
noticiando acontecimentos 
reais (relato de fatos que 

reais não ficcionais) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 

Conteúdos factuais (relato de 
fatos que aconteceram) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 1 3 

Temática Atual       (relato de 
fatos recentes ou já 

acontecido, mas apresentam 
elementos novos) 

3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 

Temáticas de interesse 
público (relato de fatos que 

merecem ser noticiados) 

3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 

Legenda dos níveis dos estudantes em cada tipo de conhecimento 
Nível 3 – explicita claramente 
Nível 2 – explicita de modo confuso ou apenas por meio de exemplo 
Nível 1 – não explicita ou dá explicação inapropriada 
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QUADRO-SÍNTESE NÍVEL DE EXPLICITAÇÃO DOS ASPECTOS COMPOSICIONAIS 

 

 
Legenda dos níveis dos estudantes em cada tipo de conhecimento 
Nível 3 – explicita claramente 
Nível 2 – explicita de modo confuso ou apenas por meio de exemplo 
Nível 1 – não explicita ou dá explicação inapropriada

Conhecimento 
explicitado 

Sujeitos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Título/ manchete 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Indicação do fato 
acontecido; 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Indicação das 
pessoas envolvidas;  

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Indicação do espaço 
onde o fato 
aconteceu; 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Indicação do tempo 
em que o fato 
aconteceu; 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Indicação das causas 
relativas ao fato; 

3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

Inserção de 
depoimentos (vozes 
das pessoas 
envolvidas no fato ou 
testemunhas); 

3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 
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308 
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APÊNDICE B 

 
 

QUADRO SINTESE DOS NÍVEIS DE EXPLICITAÇÃO E MOBILIZAÇÃO - ASPECTOS SOCIODISCURSIVOS E TEMÁTICO 
SUJEITO: 01 

 
Nível 1 – não mobiliza a característica ou de forma inapropriada 
Nível 2 – mobiliza de modo confuso ou apenas por meio de exemplo 
Nível 3 - mobiliza plenamente a característica 
 

Conhecimento 
avaliado 

Comentário 

 

Trecho que exemplifica / que comprova que 
o aluno deu conta do conhecimento 

Nível no 
texto 

escrito 

Nível de 
explicitação 

verbal 

Relação entre 
explicitação 

verbal e 
produção de 

textos 

Finalidade social da 
escrita 

(é um texto 
informativo) 

A notícia produzida informa sobre o 
Inocêncio acontecido na 
comunidade e oferece ao leitor. 

“incêndio na fábrica de colchões” 3 3 3 

Discurso referencial, 
noticiando 

acontecimentos reais 

A notícia faz referência a um 
incêndio que aconteceu realmente 
na fábrica de colchões Espuma 
Tropical,no dia 07 de maio de 2010, 
às 08h30min da manhã. 

“O incêndio aconteceu na fábrica de 
espuma tropical, no dia 7 de maio de 
2010, e hora 08h30min da manhã...” 

3 3 3 

Conteúdos factuais 
(relato de fatos e não 

uma exposição ou 
argumentação) 

A produção apresenta o relato do 
incêndio que aconteceu contando os 
detalhes do fato. 

“o incêndio aconteceu na fábrica de 
espuma tropical no dia 07 de maio de 
2010.”; “a hora 08h30min da 

3 3 3 
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manhã...” o fogo era muito intenso “... 
havia 100 cem pessoas 
trabalhando...o fogo queimou coisas 
importantes, dinheiro e documentos... 
hora que acabou 08h00min da noite”; 
“...havia 100 pessoas trabalhando... 
apenas uma pessoa ficou ferida...” 

Temática Atual (não 
avaliado) 

Embora o fato não tenha ocorrido no 
outro dia, eles consideraram o 
tempo recente porque fazia poucos 
dias. 

“o incêndio aconteceu na fábrica de 
espuma tropical no dia 07 de maio de 
2010.” ; 

3 3 3 

Temáticas de 
interesse público 

O incêndio conheceu na 
comunidade na qual os alunos 
residem e sabem que a comunidade 
tem interesse em ler sobre o 
assunto levando-se em 
consideração a proporção do 
incêndio.  

“... a hora 08h30min da manhã...” o 
fogo era muito intenso “... havia 100 
cem pessoas trabalhando...o fogo 
queimou coisas importantes, dinheiro 
e documentos... hora que acabou 
08h00min da noite” 

3 3 3 
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 QUADRO SINTESE DOS NÍVEIS DE EXPLICITAÇÃO E MOBILIZAÇÃO - ASPECTOS COMPOSICIONAIS 
SUJEITO 01 

 
Nível 1 – não mobiliza a característica ou de forma inapropriada 
Nível 2 – mobiliza de modo confuso ou apenas por meio de exemplo 
Nível 3 - mobiliza plenamente a característica 
 

Conhecimento 
avaliado 

Comentário 

 

Trecho que exemplifica / que comprova que 
o aluno deu conta do conhecimento 

Nível no texto 
escrito 

Nível de 
explicitação 

verbal 

Relação entre 
explicitação 

verbal e 
produção de 

textos 

Título/ manchete O sujeito define um título coerente 
com a notícia e que atende a 
função de chamar a atenção dos 
leitores representa o tema tópico 
da notícia; 

“Incêndio na Fábrica de Colchões” 3 3 3 

Indicação do fato 
acontecido 

O sujeito tem o conhecimento de 
que a notícia precisa dizer o que 
aconteceu, o fato relatado e que 
aparece logo no início da notícia; 

“O incêndio aconteceu na fábrica de 
espuma tropical” 

3 3 3 

Indicação das 
pessoas envolvidas 

Existe na notícia a indicação das 
pessoas que estão envolvidas nos 
fatos relatados 

“... falou o porteiro da fábrica... havia 
100 pessoas trabalhando... apenas 
uma pessoa ficou ferida...” 

3 3 3 

Indicação do espaço 
onde o fato 
aconteceu 

O sujeito tem a clareza de que é 
preciso informar na notícia onde o 
fato aconteceu; 

“... na fábrica de espuma tropical... 
Endereço Rua do Progresso, 154. 
Jardim Jordão” 

3 3 3 
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Indicação do tempo 
em que o fato 
aconteceu 

A criança tem a clareza de que é 
necessário ter a indicação da data, 
da hora em que o fato aconteceu.  

“no dia 07 de maio de 2010 e a hora 
08h30min da manhã...hora que 
acabou o incêndio de 08h00min da 
noite...” 

3 3 3 

Indicação das causas 
relativas ao fato 

Existe na criança o conhecimento 
de que é necessário informar a 
causa porque o fato aconteceu. 

“...E o incêndio começou através e 
uma faísca de uma máquina...” 

3 3 3 

Inserção de 
depoimentos (vozes 
das pessoas 
envolvidas no  

Fato ou testemunhas) 

O sujeito conseguiu fazer, de 
forma bastante segura, a inserção 
de depoimento, indicando ter o 
conhecimento de que a mesma 
representa um dos componentes 
relevantes para a construção do 
gênero. 

“o fogo era muito intenso” falou o 
porteiro da fábrica que presenciou 
tudo”. 

3 3 3 
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QUADRO SINTESE DOS NÍVEIS DE EXPLICITAÇÃO E MOBILIZAÇÃO - ASPECTOS SOCIODISCURSIVOS E TEMÁTICO 
 

SUJEITO: 19 
 
Nível 1 – não mobiliza a característica ou de forma inapropriada  
Nível 2 – mobiliza de modo confuso ou apenas por meio de exemplo 
Nível 3 - mobiliza plenamente a característica- 
 

Conhecimento 
avaliado 

Comentário 

 

Trecho que exemplifica / que comprova que o 
aluno deu conta do conhecimento 

Nível no 
texto 

escrito 

Nível de 
explicitação 

verbal 

Relação entre 
explicitação verbal 

e produção de 
textos 

Finalidade social da 
escrita 

(é um texto 
informativo) 

A notícia produzida inicia com a 
intenção de informar o leitor sobre o 
incêndio, mas que apresenta 
problemas de informatividade e 
estrutural no corpo da notícia. 

“O incêndio que aconteceu na Fabrica de 
colchões” 

2 3 2 

Discurso referencial, 
noticiando 

acontecimentos reais 

A notícia se propõe a informar sobre 
um fato real. Entretanto, no corpo da 
notícia surgem informações que não 
são verdadeiras e não correspondem 
ao fato noticiado .embora no final tente 
incluir mais informações.  

“O incêndio que aconteceu na fábrica de 
colchões... o dono da fabrica fala que 
quem começou o incêndio foi uma palha 
pelo comsonario (funcionário) trose o 
Dono da Fabrica falou qui o consonário 
terá qui pagar...” 
08h30min HORA Noite... NOME da 
FABRICA: TROPICAU...Jaboatão: sidade; 
DIA: 7 de maio de 2010 

2 2 3 
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Conteúdos factuais 
(relato de fatos não 

exposição ou 
argumentação0 

A criança não atende ao critério porque 
existe em sua produção a inserção de 
trechos que exprimem opinião do 
produtor, característica não comum ao 
gênero 

“O incêndio que aconteceu na Fabrica de 
colchões” 
“... quem comçou o insendio foi uma palha 
pelo cononariotrase o Dono da Fabrica 
falou qui o consanario terá qui pagar ou 
tra fabrica eoconsonário não aseitou e 
quase teve briga...” 

1 1 3 

Temática Atual (não 
avaliado) 

Embora o fato não tenha ocorrido no 
outro dia, eles consideraram o tempo 
recente porque fazia poucos dias 

“DIA: 7 de maio de 2010.”  2 3 2 

Temáticas de 
interesse público 

O incêndio conheceu na comunidade 
na qual os alunos residem e sabem 
que a comunidade tem interesse em ler 
sobre o assunto. Entretanto, as 
informações passadas não são reais, 
podem não ser de interesse publico.  

“O incêndio que aconteceu na fábrica de 
colchões... o dono da fabrica fala que 
quem comçou o incêndio foi uma palha 
pelo comsonario funcionário)trose o Dono 
da Fabrica falou qui o consonário terá qui 
paga...” 

1 2 2 
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QUADRO SINTESE DOS NÍVEIS DE EXPLICITAÇÃO E MOBILIZAÇÃO - ASPECTOS COMPOSICIONAIS 
SUJEITO: 19 

 
Nível 1 – não mobiliza a característica ou de forma inapropriada  
Nível 2 – mobiliza de modo confuso ou apenas por meio de exemplo 
Nível 3 - mobiliza plenamente a característica 
 

Conhecimento 
avaliado 

Comentário 

 

Trecho que exemplifica / que comprova que o 
aluno deu conta do conhecimento 

Nível no 
texto 

escrito 

Nível de 
explicitação 

verbal 

Relação entre 
explicitação verbal 

e produção de 
textos 

Título/ manchete O sujeito define um título coerente com 
a notícia e que atende a função de 
chamar a atenção dos leitores 
representa o tema tópico da notícia; 

“O incêndio que e aconteceu na Fabrica 
de colchões.” 

2 3 2 

Indicação do fato 
acontecido 

O sujeito tem o conhecimento de que a 
notícia precisa dizer o que aconteceu, 
o fato relatado e que aparece logo no 
início da notícia; 

“O incêndio que e aconteceu na Fabrica 
de colchões” 

3 3 3 

Indicação das 
pessoas envolvidas 

Embora os fatos não sejam 
verdadeiros, existe na notícia a 
indicação das pessoas que estão 
envolvidas nos fatos relatados 

“O dono da fabrica fala que quem 
começou o insendio foi uma palha pelo 
cononariotrase o Dono da Fabrica falou 
qui o consanario terá qui pagar ou tra 
fabrica eoconsonário não aseitou e quase 
teve briga”. 

3 3 3 
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Legenda dos níveis dos estudantes em cada tipo de conhecimento 
Nível 3 – explicita claramente 
Nível 2 – explicita de modo confuso ou apenas por meio de exemplo 
Nível 1 – não explicita ou dá explicação inapropriada 

Indicação do espaço 
onde o fato 
aconteceu 

Embora fora do corpo da notícia, 
aparece a informação da cidade onde 
aconteceu o incêndio e a uma 
indicação de hora. 

“Jaboatão: sidade 
NOME DA FABRICA: TROPICAU 

2 3 2 

Indicação do tempo 
em que o fato 
aconteceu 

A criança tem a clareza de que é 
necessário ter a indicação da data, da 
hora em que o fato aconteceu, fora do 
corpo da notícia 

“08h30min Noite HORA 
DIA: 7de mio de 2010 

2 3 2 

Indicação das causas 
relativas ao fato 

 Embora a causa apresentada não 
resulte do que, de fato, provocou o 
incêndio e justificativa não esteja bem 
estruturada,o sujeito compreende que 
precisa ter uma causa para o fato 
acontecer... 

O dono da fábrica fala Que qum começou 
o incendio foi uma palha pelo funcionário 
trose” 

2 3 2 

Inserção de 
depoimentos (vozes 
das pessoas 
envolvidas no  

Fato ou testemunhas) 

O sujeito relata o depoimento utilizando 
o discurso indireto. 

“O dono da fabrica fala Que Quem 
começou o incêndio foi uma palha...”. 

2 3  
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APÊNDICE C 
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APÊNDICE D 

 

Entrevista com a Professora da Turma  

Idade: 50 anos 

Tempo de Docência: 25 anos 

Formação: GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA E   

ESPECIALIZAÇÃO EM MÍDIAS NA EDUCAÇÃO - CURSANDO 

 

Perguntas/ Respostas 

 

1. Com que frequência você desenvolve a produção de texto em sala 

de aula? 

Semanalmente.  

 

2. E quando você faz o trabalho de produção, qual o procedimento 

que você utiliza, ou seja, como é que você desenvolve essa 

atividade? 

Geralmente assim: através de um tema. Posso citar um 

exemplo? 

 

3. Claro.  

Essa semana mesmo o fluxo de aula tem um tema que é 

falando sobre o lixo. Então, esse tema a gente trabalhou oralmente. 

Eu sempre trabalho com eles com muitos questionamentos... 

Trabalho muito a oralidade porque eu acho isso muito importante. A 

gente debate muito e depois eu lanço alguns questionamentos para 

eles pensarem e responderem. 
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4. Como são esses questionamentos? 

Perguntas assim: qual seria a sua participação para a 

preservação do meio ambiente? Que contribuição você daria para 

mudar o que acontece? Depois que eu faço vários questionamentos 

ai, eu digo a eles: agora vamos produzir... Um texto onde você possa 

fazer um comentário geral sobre o que você aprendeu... Depois eu 

digo a eles assim; como eu já fiz com eles: agora vamos criar uma 

história em quadrinhos. Aí eles vão criar personagens, de acordo com 

o tema. Depois eu digo para eles: agora vamos para o jornal. Vamos 

vê se a gente vê algum texto que fale sobre o lixo, sobre a poluição, 

sobre o que está acontecendo... Aí eles vão lendo as notícias e a 

gente vai fazendo esse mesmo trabalho... Aí a gente agora vai montar 

os textos baseado nas informações de alguns jornalistas...      

  

5. Seus alunos gostam de produzir texto? 

Eles gostam muito. Essa turma é uma turma muito boa porque 

o trabalho com os textos começou desde o primeiro ano e foi dada 

uma sequência por todos os professores da escola no trabalho... Foi 

feito desde o primeiro ano um acompanhamento e aqueles meninos 

são dessa turma... 

 

6. Você trabalha com diferentes gêneros textuais? Como é esse 

trabalho? 

Trabalho com notícias, cartas, bilhetes, histórias em 

quadrinhos... 

 

7. Como é esse trabalho? 

Eu costumo mostrar a eles os textos, logo no início e mostro 

para eles o que vai precisar para escrever aquele texto. Eu dou a eles 
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vários modelos e desses modelos, aí desses modelos a gente faz a 

leitura, aí eu pergunto o que ali, naquele modelo que eles vão prestar 

a atenção para poder usá-los... Ai eu pergunto para eles: o que tem 

aqui que a gente vai precisar usar para escrever um texto desse? Se 

for uma carta, aí eu digo para eles: vamos pensar em responder essa 

carta... Responder esse bilhete... Aí eles vão produzir baseados 

naqueles modelos explorados...   

8. Você acha que conhecer os gêneros, as suas características, 

ajudam o aluno a produzir textos mais bem escritos? 

Claro que sim. 

 

9. Por quê? 

Porque é justamente sabendo mostrando a eles as 

características levam a eles a ter contacto direto com esse tipo de 

texto. Você não joga para ele uma coisa. Você traz, mostra, analisa 

com ele para eles pararem para pensar. Meus alunos têm que pensar. 

É o que eu sempre digo aos pais. Aqui na sala o seu filho vai ter que 

pensar... Esse ano mesmo eu recebi a queixa de um pai, dizendo que 

eu tava puxando muito pelo filho dele... Aí eu disse: pai, eu não 

quero aluno robô que só copia as coisas. Eu quero que ele pense 

sobre tudo o que está sendo feito na sala de aula... Quando eu 

trabalho um texto, não é para eles tirarem respostas não. É para eles 

pensarem, que dê a sua opinião... Eu quero ele trabalhando, 

pensando. Não quero ele copiando pedaços de textos...    

 

10. Quais foram os gêneros trabalhados durante esse ano na sala de 

aula? 

Eu trabalhei cartas, bilhetes, textos de jornais história em 

quadrinhos avisos. Vários textos de jornais. Até anúncios, 
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classificados, notícias, reportagens... 

 

11. Quando você trabalhou a notícia, como foi o seu trabalho? 

Nós exploramos as notícias que estão chamando a atenção 

durante o ano. Eu mostrava para eles que as notícias chamam a 

atenção do leitor para lê o texto...  Que as notícias falam de coisas 

que estão em foco, na mídia... Mostrava para eles a organização do 

texto, que vem primeiro o título, que é ele que chama a atenção do 

leitor... E depois a produção que vinha baseada naquela manchete... 

Que tem que ser um texto não tão longo, e que falasse daquilo que 

tava sendo anunciado ali... Aí eles iriam mostrar o que houve ali, pra 

onde se destinou... Com quem aconteceu aquilo ali, onde aconteceu, 

quando aconteceu aquilo, porque aconteceu e assim até o final... Eu 

trabalhei com as notícias sobre as enchentes de São Paulo. Aí eu 

mostrava onde foi que ocorreu, como ocorreu... Com quem 

aconteceu... O que se estava pensando em fazer... Se as autoridades 

estavam tomando pé, se alguém estava reivindicando alguma coisa... 

Para que eles vissem a sequência como aquilo estava sendo 

contado... 

 

12. Você cria situações para que eles falem sobre o gênero? 

Sim, através dos questionamentos. Eu sempre digo assim: 

vamos vê esse texto. Como na notícia. O que a gente precisa ter para 

escrever uma notícia? O que chama a atenção de vocês? O que está 

aparecendo nessa notícia aí? Em que lugar aconteceu? Como foi que 

aconteceu? O que aconteceu aí? Eu perguntava esse tipo de coisas 

que levava depois eles a produzirem os seus textos com aquilo que 

eles falavam... Eles sempre falam isso depois que liam. Geralmente 

eu separava eles em grupo... Assim: mando lê, cada grupo fica com 
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uma notícia. Aí a gente vai conversar sobre as coisas que eles viram 

dentro da notícia. Aí eu pergunto depois: e na sua notícia, o que 

vocês vão precisar colocar? Quais são os fatos? Como se dar os 

fatos? 

 

13. Quando você define um gênero a ser trabalhado, o que você acha 

que é mais importante os seus alunos saber sobre esses gêneros? 

Assim: se for uma notícia é eles saberem onde aconteceu 

aquilo ali, com quem aconteceu, como aconteceu, porque aconteceu, 

o que aconteceu, a data, o momento, para que ele tenha segurança 

para falar sobre aquilo. 

 

14. Eu analisei os textos de seus alunos do gênero notícia e eles se 

saíram muito bem. Você lembra você lembra o que você fez em 

sala de aula para que eles aprendessem a produzir notícias? 

Chama a atenção deles sobre o que eles iam colocar como 

título, como manchete da notícia... Trabalhando o jornal na sala de 

aula, eu estimulava eles a apresentarem os trabalhos das notícias que 

leram e que escreveram. Motivava eles para colocar um título para 

não fugir ao que você estava propondo...Eu dizia assim: vamos 

organizar a notícia para que um leitor pegue e compreenda aquilo 

que você tá colocando. Aí chega aquela hora que é bem demorada, 

mas eu chamo um por um, ou dentro do grupo e digo; vamos ler, 

reler para ver o que precisa e retirar o que não precisa... Tirar 

repetições... As coisas que precisam ser mudadas... Eu sempre faço 

isso. É tanto que eu digo a eles: façam primeiro no rascunho. Aí eles 

ficam dizendo: professora venha vê, venha lê para ver se estar 

faltando alguma coisa... Eles sempre querem saber se atenderam os 

objetivos propostos para os trabalhos deles... 
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15. E na construção da notícia. O que você orientava especificamente 

no momento da construção? 

Aí eu pedia para eles vê se tinha a manchete, se estavam 

narrando, local onde aconteceu, quando aconteceu... O que 

aconteceu... Se estavam citando o fato... A hora, o dia que aconteceu 

aquilo ali para poder eles ver se tinha tudo e se estava na sequência. 

Eles também se preocupavam muito com a questão ortográfica e 

diziam: professora, tá tudo certo? Essa palavra tá certa? 

 

16. Quando fiz perguntas sobre a notícia, as crianças falaram muitas 

características do gênero. Você lembra-se de ter discutido isso 

com eles? 

Lembro. Eu sempre dizia para eles: vejam o que é que está faltando... 
A gente já viu isso... Aí quando falta alguma coisa ele vai, ele volta, vai e 
volta e vai até o fim para fazer a notícia. Eu digo; veja a sua manchete. 
Acha que está boa? Quando está faltando alguma in formação eu digo: será 
que sua notícia tem todas as informações como a gente viu no jornal. 
Vamos lê de novo as notícias. Agora veja a sua. Tá faltando 
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ANEXO A – TEXTOS DE APOIO 
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