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RESUMO 

 

Esta pesquisa buscou analisar a interação entre estudantes e entre estudantes e professoras em 
situações de produção coletiva de textos. Foi adotada a teoria dos gêneros discursivos de 
Bakhtin e a perspectiva sociointeracionista de Schneuwly (1998), que dão especial 
importância aos parâmetros da interação social, compostos pelos lugares sociais dos 
interlocutores envolvidos na situação, pela finalidade da atividade de linguagem e pelos 
instrumentos culturais disponíveis na sociedade para a concretização da interação (sobretudo, 
os gêneros discursivos). Participaram da pesquisa duas professoras do 1º ano do 2º ciclo (3ª 
série) do Ensino Fundamental e seus respectivos alunos da Rede Municipal de Ensino da 
cidade do Recife, que desenvolveram uma seqüência didática com o gênero discursivo carta 
de reclamação. Análises detalhadas dos processos interativos em quatro situações de produção 
coletiva de textos foram realizadas. Os resultados evidenciaram que foram estimuladas 
estratégias de construção de bases de orientação para a construção textual, planejamento local 
dos textos, revisão em processo, monitoramento das ações com vistas a atender às finalidades 
e destinatários previstos nas situações, ações de coordenação entre geração de conteúdo e 
textualização. Foi observado, também, que os conhecimentos sobre o gênero discursivo em 
foco – carta de reclamação - foram ativados durante o processo de construção textual. Desse 
modo, foi possível concluir que a produção coletiva de textos é uma estratégia didática 
poderosa, pois propicia que os modos de funcionamento próprios de escritores experientes 
(professoras) sejam vivenciados com indivíduos menos experientes (alunos). Segundo 
Vygotsky, tal característica pode ser importante por propiciar que processos cognitivos 
superiores vivenciados intersubjetivamente (entre pessoas de um mesmo grupo) possam ser 
interiorizados, passando a ser vivenciados intrasubjetivamente. 
 
Palavras chaves: Produção de texto; texto coletivo; gênero discursivo; ensino 
 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This research aimed at analyzing the interaction among students and between students and 
teachers in situations of texts collective productions. It was adopted Bakhtin’s theory of 
discursive genres and the Schneuwly’s (1998) socio-interactionist perspective, which give 
importance to the parameters of social interaction, composed by the social places of 
interlocutors involved in the situation, by the finality of language activity and by the cultural 
instruments available in society for the concretization of interaction (mainly, the discursive 
genres). Took part in the research two teachers from the first and second grades of primary 
schools and their respective pupils of the public sector in Recife (capital of Pernambuco 
state), who developed a didactic sequence with the discursive genre letter of complaining. We 
have analyzed in detail four situations of collective text production. The results made evident 
that were stimulated strategies of orientation bases construction for the text building, local 
planning of texts, process revision, action monitoring in order to reach the finalities and 
expected addressee in the situations, actions of coordination between contents generation and 
textualization. I was also observed that the knowledge about the discursive genre in focus – 
letter of complaining – was activated during the text building process. Thus, it was possible to 
conclude that the collective text production is a powerful didactic strategy since it propitiates 
that the modes of functioning typical of experienced writers (teachers) be shared with 
individuals less experienced (students). According to Vygotsky, such a characteristic can be 
important for it propitiates that the superior cognitive processes intersubjectivelly experienced 
(among people of a same group) can be interiorized, becoming to be experienced intra-
subvectively. 

 
Key-words: text production; collective texts; discursive genres, teaching. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O tema “produção de textos” vem sendo discutido por diversos autores que buscam 

contemplar em seus estudos questões relativas a como se dá a prática de produção de textos 

na esfera escolar. O que podemos observar é que, no geral, a atividade de produzir textos em 

sala de aula não tem sido suficiente para que os alunos desenvolvam as capacidades 

necessárias para atender a diferentes finalidades de escrita presentes na sociedade 

(TARDELLI, 2002; LEAL; BRANDÃO, 2006a). 

Leal e Brandão (2006a), no projeto de pesquisa “Argumentação na esfera escolar de 

interação”, mostram, em suas conclusões, que o trabalho com produção de textos nos livros 

didáticos e nas aulas observadas no primeiro ano do primeiro ciclo (alfabetização) e no 

segundo ano do segundo ciclo (4ª série) de escolas municipais da cidade do Recife não 

contemplam de maneira suficiente a produção de textos. E, quando tratamos da produção de 

textos da ordem do argumentar, a situação é ainda mais grave, pois não há um trabalho que 

proporcione o desenvolvimento de capacidades complexas de inserção em práticas de escrita 

para defesa de pontos de vista. 

 Ensinar a produzir textos realmente não é tarefa fácil, pois exige que o próprio 

professor tenha consciência sobre as estratégias necessárias e sobre as dimensões de 

textualidade que precisam ser objeto de reflexão do aluno, ou seja, tanto o professor quanto o 

aluno precisam ter consciência de que, no processo de produção de texto, se faz necessário 

planejar e executar as ações tanto no plano geral, que diz respeito à idéia central do texto e à 

estrutura geral, como também nos planos específicos, relativos às partes do texto. Eles devem 

estar atentos às particularidades dos diversos elementos que compõem o texto. Como 

enfatizam Góes e Smolka (1992) e Cafiero (1996), entre outros, quando o professor consegue 

entender esse processo, passa a contribuir mais para que a criança consiga fazer a distinção 

entre gerar um texto e pensar sobre ele. 

 Optamos em trabalhar com a escrita de cartas de reclamação em situações de produção 

coletiva por termos uma hipótese básica de que a interação favorece a apreensão dos aspectos 

constitutivos do gênero do discursivo, por levar os participantes a falar sobre as características 

da espécie de texto em elaboração ao tentarem entrar em acordo sobre o quê e como dizer. 

Levantamos a hipótese, ainda, de que, quando o professor assume o papel de mediador, 

intervindo e auxiliando na construção e reelaboração do conhecimento do aluno, ele também 

poderá propiciar a tomada de consciência do aluno sobre as estratégias usadas pelas pessoas 
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mais experientes quando produzem textos, havendo assim o desenvolvimento de habilidades e 

conhecimentos. 

Nosso estudo se propõe a analisar a interação entre estudantes e entre estudantes e 

professoras em situações de produção coletiva de textos. Buscaremos responder as seguintes 

questões: 

 

1. As professoras explicitam com clareza, no comando para a atividade de escrita, o 

gênero discursivo a ser produzido, as finalidades e os destinatários do texto? 

2. Durante a produção de texto, as professoras assumem o papel de mediadoras, 

estimulando ou orientando os alunos quanto ao uso de atividades de monitoramento do 

comportamento cognitivo, tais como: alternar, checar e coordenar os procedimentos 

usados na produção de texto, considerando e reorganizando as falas dos alunos, 

fazendo com que estes sejam sujeitos ativos?  

3. Como se dá a geração de conteúdos e a textualização durante a produção coletiva da 

carta de reclamação? As professoras contribuem para que os alunos aprendam a 

planejar a organização seqüencial do texto, chamando a atenção deles para os recursos 

lingüísticos e discursivos?  

4. No processo de interação entre professoras e alunos que conhecimentos relativos ao 

gênero discursivo a ser produzido emergem quando as professoras medeiam a escrita 

coletiva de um texto? 

- Que informações sobre os gêneros são explicitadas pelas professoras? 

- Que informações sobres os gêneros são explicitadas pelas crianças? 

 
Com base nas análises das situações, buscar-se-á entender melhor os benefícios desse 

tipo de atividade e as dificuldades que professores podem vivenciar ao tentar utilizar tal tipo 

de procedimento didático-metodológico: produção coletiva de textos. 

Para uma discussão mais efetiva que aborde a temática da produção de carta de 

reclamação a partir do texto coletivo, estruturamos o trabalho da seguinte forma: inicialmente, 

faremos uma discussão sobre a concepção de gênero do discurso na perspectiva bakhtiniana; 

depois, daremos atenção aos processos cognitivos da produção de textos escritos; logo após, 

discutiremos sobre o ensino da produção de textos; traremos, depois, as informações sobre a 

metodologia adotada na pesquisa, na tentativa de responder às questões acima apontadas, e; 

por fim, discutiremos os resultados obtidos e conclusões do estudo. 
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CAPÍTULO 1 GÊNEROS DISCURSIVOS E ARGUMENTAÇÃO 

 

Nesta pesquisa, a abordagem sobre gêneros discursivos, na perspectiva bakhtiniana, é 

tomada como principal referência de estudo. Por isso, para melhor explicitar os princípios 

adotados na pesquisa, faremos, inicialmente, uma exposição breve sobre os conceitos e 

princípios da teoria de Bakhtin que serão mobilizados na análise dos dados. Logo após tal 

exposição, faremos uma breve síntese sobre o conceito de texto da ordem do argumentar, na 

perspectiva adotada por Schneuwly e Dolz, e, por fim, tomaremos o gênero carta de 

reclamação como objeto de atenção, por considerarmos necessário explicitar algumas 

características do gênero que serão discutidas quando os dados forem analisados. 

 

1.1 Concepção de gênero discursivo e interface com a perspectiva sociointeracionista 

 

Adotamos, nessa pesquisa, a teoria dos gêneros discursivos de Bakhtin (1997). Esse 

autor aponta que os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem, 

ou seja, a comunicação entre as pessoas se dá a partir do emprego da língua que se efetua em 

forma de enunciados orais ou escritos. Ao evidenciar que “cada esfera de utilização da língua 

elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados” (BAKHTIN, 1997, p. 279), esse 

autor nos aponta que a comunicação verbal só é possível por meio de algum gênero 

discursivo: 

 

A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas, pois a variedade 
virtual da atividade humana é inesgotável, e cada esfera dessa atividade comporta 
um repertório de gêneros do discurso que vai diferenciando-se e ampliando-se à 
medida que a própria esfera se desenvolve e fica mais complexa (BAKHTIN, 1997, 
p. 279). 
 

 

Assim, Bakhtin aponta que os gêneros do discurso são constituídos de enunciados 

disponíveis nas diferentes esferas de interação, de uma forma relativamente estável. Esses 

gêneros circulam na sociedade em diferentes épocas, apresentando diversas finalidades e 

formas composicionais.  

Bakhtin propõe que os enunciados são formados pelos gêneros do discurso primário, 

que se constituem em circunstâncias de uma comunicação verbal espontânea, sendo 

apreendidos, via de regra, em situações cotidianas e familiares, e pelos gêneros do discurso 
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secundário, que surgem em circunstâncias de uma comunicação cultural mais complexa e 

relativamente mais desenvolvida e que emergiram das transformações ou junções de gêneros 

primários e de outros secundários. Vemos, portanto, que esse autor, ao tratar sobre as 

atividades de linguagem, considera que todas as pessoas geram, no dia-a-dia, enunciados que 

se afiliam aos diferentes gêneros discursivos que circulam na sociedade. 

Neste estudo, adotaremos, assim como Bakhtin o fez, a idéia de texto como enunciado. 

Segundo Bakhtin (1997), “dois fatores determinam um texto e o tornam um enunciado: seu 

projeto (a intenção) e a execução desse projeto. É a inter-relação dinâmica desses dois fatores, 

a luta entre eles que imprime o caráter no texto” (p. 330). Consideramos o texto como 

enunciado, como sendo algo único, individual e singular e nisso reside o seu sentido. Desse 

modo, estamos interessados essencialmente nas formas concretas dos textos e nas interações 

realizadas por meio deles.  

Por entender o caráter interativo da língua, Bakhtin ressalta que toda enunciação é 

dialógica e polifônica. Dialógica não num sentido restrito, de conversa entre pessoas, mas em 

seu sentido mais amplo de toda e qualquer comunicação verbal. Portanto, não há como negar 

que nossa fala está repleta da fala dos outros.  

Ao considerar a função comunicativa, Bakhtin analisa a dialogia como um processo de 

interação ativa na qual o ouvinte (interlocutor) assume uma postura responsiva em relação ao 

que percebe e compreende do significado do discurso. Além disso, ele evidencia que aquele 

que constrói o discurso está também assumindo uma atitude responsiva ativa, pois todo 

enunciado, para esse autor, é uma resposta a outros enunciados. O autor afirma que a 

compreensão responsiva nada mais é do que a fase inicial e preparatória para uma resposta, 

pois ao produzir um enunciado, o locutor espera uma resposta, uma concordância, uma 

adesão, uma objeção, uma execução por parte do interlocutor.  

A linguagem, segundo o pensamento bakhtiniano, é concebida, portanto, do ponto de 

vista histórico, cultural e social, que inclui, para efeito de compreensão e análise, a 

comunicação efetiva, os sujeitos e os discursos nela envolvidos. Enfoca-se, desse modo, o 

enunciado concreto, apontando-se que todo enunciado liga-se a enunciações anteriores e a 

enunciações posteriores, produzindo e fazendo circular diversos discursos. 

  Assim, para Bakhtin (1997), “cada enunciado é um elo da cadeia muito complexa de 

outros enunciados” (p. 291). Portanto, o locutor é, em certo grau, um respondente de 

enunciados anteriores.   

Partimos, ao adotarmos esses princípios bakhtinianos, da concepção de linguagem 

como ação, na qual a coerência do texto se faz a partir da interpretabilidade do interlocutor 
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(destinatário) em relação ao texto, estando também vinculada ao produtor do texto, que 

utilizou os recursos disponíveis para externalizar suas intenções. Os conhecimentos sobre os 

diferentes textos que circulam na sociedade seriam a base, então, das ações de produção e de 

compreensão de textos. 

Com base nesses princípios gerais, Marcuschi (2002) afirma que gênero é, portanto, 

 

Uma noção propositadamente vaga para referir os textos materializados que 
encontramos em nossa vida diária e que apresentam características sócio-
comunicativas definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e 
composição característica. Se os tipos textuais são apenas meia dúzia, os gêneros 
são inúmeros. Alguns exemplos de gêneros textuais seriam: telefonema, sermão, 
carta comercial, carta pessoal (...) (p. 22-23). 
 

 
 Buscando evitar a confusão entre os conceitos de gênero e de tipo textual, Marcuschi 

(2002) salienta que tipos textuais são, por sua vez, 

 

Uma espécie de construção teórica definida pela natureza lingüística de sua 
composição (aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas). Em 
geral os tipos textuais abrangem cerca de meia dúzia de categorias conhecidas 
como narração, argumentação, exposição, descrição, injunção (p. 22).  

 

 Assim, para esse autor, o conceito de gênero estaria muito mais centrado nas 

dimensões interativas da língua e o de tipo textual nos aspectos lingüístico-estruturais. 

Obviamente, qualquer texto é produzido por meio de seqüências lingüísticas, de modo que, ao 

adotarmos um gênero discursivo, configuramos o texto predominantemente segundo um tipo 

textual que seja mais comumente adotado em outros textos daquele mesmo gênero. Assim, 

para o professor, é importante ter conhecimentos sobre como os textos se organizam na 

sociedade, tanto nas dimensões interativas, quanto nas dimensões estruturais, que são 

intrinsecamente ligadas com as primeiras. 

 Segundo Dolz e Schneuwly (1996), os gêneros são essenciais para a comunicação, 

pois “sem os gêneros, não há trabalho sobre a comunicação” (p. 57), e sugerem que, para fins 

didáticos, eles sejam agrupados, respeitando-se três critérios principais:  

 

Correspondam às grandes finalidades sociais ligadas ao ensino, respondendo às 
necessidades de linguagem em expressão escrita e oral, em domínios essenciais da 
comunicação em nossa sociedade (inclusive a escola); retomem, de modo flexível, 
certas distinções tipológicas que já figuram em numerosos manuais e guias 
curriculares; sejam relativamente homogêneos quanto às capacidades de linguagem 
dominantes implicadas na mestria dos gêneros agrupados (DOLZ; SCHNEUWLY, 
1996, pp.58-59). 
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Dolz e Schneuwly (1996) afirmam, ainda, que esses agrupamentos não são estanques 

uns com relação aos outros, não sendo possível classificar cada gênero de maneira única em 

um agrupamento, mas, “certos gêneros são protótipos para cada agrupamento” (p. 59). Esses 

autores apresentam, então, cinco agrupamentos de gêneros: os gêneros da ordem do 

argumentar, os gêneros da ordem do narrar, os gêneros da ordem do descrever ações, os 

gêneros da ordem do relatar e os gêneros da ordem do expor. 

 Nessa pesquisa, adotamos a linha de pensamento de Dolz e Schneuwly (1996) quando 

esses propõem que todos os agrupamentos precisam ser contemplados no currículo escolar. 

Escolhemos, no entanto, apenas um tipo de agrupamento - o da ordem do argumentar - para 

desenvolver nosso trabalho, delimitando o gênero carta de reclamação.  

Os textos classificados nesse agrupamento apresentam, geralmente, uma seqüência 

tipológica argumentativa e buscam realizar “discussão de problemas sociais controversos; 

sustentação, refutação e negociação de tomadas de posição” (DOLZ; SCHNEUWLY, 1996, p. 

61).  

Optamos em trabalhar com o gênero da ordem do argumentar por acreditarmos que 

este ressalta a função social da escrita em diferentes contextos discursivos e que a capacidade 

de argumentação faz parte da vida do indivíduo desde os primeiros momentos de sua fala. 

Defendemos que os gêneros da ordem do argumentar são de fundamental importância para a 

formação de sujeitos críticos e atuantes na sociedade, pois desde cedo precisamos justificar 

em situações cotidianas o porquê de determinadas escolhas que fazemos. Segundo Leal (2003, 

p. 1), “argumentar é uma atividade social especialmente relevante, que permeia a vida dos 

indivíduos em todas as esferas da sociedade, pois a defesa de pontos de vista é fundamental 

para que se conquiste espaço social e autonomia”. A argumentação precisa ser trabalhada em 

sala de aula para que os conhecimentos mobilizados por essa ordem possam ser 

sistematizados e aplicados na vida do aluno.  

O discurso argumentativo é dialógico, como qualquer outro, pois a relação 

escritor/leitor é muito próxima e dependente. Para utilizar um argumento, se faz necessário 

refletir sobre o que os possíveis interlocutores podem pensar sobre a situação de produção e 

do texto criado. As crianças só irão desenvolver e adquirir habilidades de lidar com diferentes 

leitores quando, no ato das produções orais e escritas, elas vivenciarem situações semelhantes 

às que acontecem fora da escola.  

 Além de pensar no destinatário do texto a ser produzido e, conseqüentemente, no que 

ele pensa sobre o tema que está sendo discutido, um primeiro passo para a escrita de um texto 
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argumentativo é pensar na relevância do ato de argumentar naquela determinada situação, 

pois, segundo Leal e Morais (2006), 

 

só nos engajamos, de fato, em uma atividade de produção de texto argumentativo 
quando o tema proposto é passível de debate, temos interesse em convencer o 
interlocutor acerca de nosso ponto de vista e o contexto de produção favorece a 
defesa de nossos pontos de vista acerca do tema. É imprescindível, também, que 
tenhamos conhecimentos a respeito do tema e dos diferentes pontos de vista a 
respeito dele para que reconheçamos a “possibilidade do debate” (p. 9). 
 

 

 Dessa forma, acreditamos que o trabalho com os gêneros da ordem do argumentar 

precisa ser priorizado nas séries iniciais do ensino fundamental. Sobre tais gêneros, falaremos 

um pouco mais no tópico a seguir. 

 

1.2 A carta de reclamação e sua relação com outros gêneros 

 

Antes de tratarmos propriamente da carta de reclamação, gostaríamos de destacar que 

o trabalho com a diversidade dos gêneros discursivos se faz necessário na sala de aula. 

Concordamos com Santos (2006) quando ela afirma que 

 

a perspectiva de ensino da língua baseada no conceito de gênero está pautada num 
conceito de língua como interação, compreende a escrita como prática social e 
reconhece que todo texto (oral ou escrito) realiza um propósito particular em situação 
específica (p. 21). 

 

 Acreditamos que o trabalho de leitura e produção de textos pautado na diversidade dos 

gêneros propicia ao aluno um ensino voltado para as práticas de linguagem na sociedade, ou 

seja, mesmo no ambiente escolar, o discente pode e deve realizar reflexões acerca dos gêneros 

que são utilizados fora dessa esfera.  

Por defendermos o trabalho com diversidade de gêneros é que reconhecemos a 

importância, dentre outros gêneros, dos textos epistolares, pois estes se fazem presentes na 

vida dos alunos desde o início da escolarização, quando os discentes são estimulados a 

escrever bilhetinhos para colegas, cartinhas para os pais entre outros. Fazem parte do universo 

de textos epistolares vários gêneros, como: cartas pessoais, cartas comerciais, bilhetes, cartões 

postais, telegramas, e-mails, convites, etc. Por meio desses textos, as pessoas procuram 

estabelecer uma comunicação por escrito com um destinatário geralmente ausente e a escolha 

do estilo da escrita (formal ou informal) é orientada pelo grau de familiaridade existente entre 

o emissor e o destinatário. 
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Dentre os textos epistolares destacamos a carta pessoal que, segundo Cereja e 

Magalhães (2000), se caracteriza por apresentar uma comunicação geralmente breve, de 

assunto livre. Sua tipologia textual é muito variada, em função da diversidade de finalidades 

desses textos, mas há grande incidência de trechos narrativos; sua estrutura é composta, na 

maioria das vezes, de local e data, vocativo, corpo e assinatura; às vezes, também P.S., mas 

não há muitas exigências formais para esse gênero, que é muito livre. A linguagem varia de 

acordo com o grau de intimidade entre os interlocutores, podendo ser menos ou mais formal, 

culta ou coloquial, e, eventualmente, incluir gírias. Os verbos aparecem geralmente no 

presente do indicativo e, quando enviada pelo correio, a carta é acondicionada em um 

envelope, preenchido adequadamente com o nome e o endereço do remetente e do 

destinatário. 

Segundo Kaufman e Rodríguez (1995, p. 37), as cartas “podem ser construídas com 

diferentes tramas (narrativa e argumentativa), em torno das diferentes funções da linguagem 

(informativa, expressiva e apelativa)”. As autoras salientam ainda que, devido ao modo como 

o texto de uma carta é organizado espacialmente, fica bastante clara a estrutura na qual ela é 

normalmente encontrada:  

 
cabeçalho, que estabelece o lugar e o tempo da produção, os dados do 
destinatário e a forma de tratamento empregada para estabelecer o contato; o 
corpo, parte do texto em que se desenvolve a mensagem, e a despedida, que 
inclui a saudação e a assinatura, através da qual se introduz o autor no texto 
(p. 37).  
 

Vale salientar, no entanto, que as estruturas de carta apontadas por Kaufman e 

Rodríguez e anteriormente por Cereja e Magalhães referem-se, como já sinalizamos, à 

descrição de um modelo padrão que não é o único encontrado na sociedade. A composição da 

carta pode favorecer qualquer tipo de comunicação. Destacamos, desta forma, o caráter 

variado da carta, dependendo da finalidade para o qual for escrita, do conteúdo a ser tratado e 

do interlocutor para a qual se destina. 

As cartas de reclamação têm semelhanças com as cartas pessoais, pois também há uma 

comunicação direta, destinatário delimitado, há variação/diversificação do tipo textual 

predominante, há explicitamente uma tomada de responsabilidade pelo dizer: o autor é 

implicado no texto de maneira direta e explícita. No entanto, as cartas de reclamação têm, via 

de regra, uma dimensão argumentativa muito forte, razão pela qual é necessário esclarecer 

mais um pouco a concepção de argumentação adotada neste trabalho. Faremos isso a seguir. 
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 Schneuwly e Dolz (2004), ao classificarem os gêneros em cinco agrupamentos, 

apresentam os gêneros da ordem do argumentar como textos pertencentes a domínios sociais 

de controvérsias. São textos que se caracterizam por apresentarem a sustentação, a refutação e 

a negociação de tomadas de decisão como capacidades de linguagem dominantes. Esses 

autores apresentam como exemplos desses gêneros: o texto de opinião, o diálogo 

argumentativo, a cartas do leitor, a carta de reclamação, a carta de solicitação, o debate 

regrado, a assembléia, o discurso de defesa (advocacia), o discurso de acusação, a resenha 

crítica, o artigo de opinião ou assinados, o editorial e o ensaio.  

 Uma semelhança entre esses diferentes gêneros é que eles emergem de situações em 

que existem conflitos, premissas, idéias divergentes. Quando produzimos um texto dessa 

ordem, precisamos mostrar evidências (justificativas) em relação às afirmações, expor sobre o 

que estamos falando e articular as idéias, para assim defender o ponto de vista de tal maneira 

que os interlocutores aceitem e se convençam da idéia apresentada.   

Mesmo apresentando semelhanças quanto à finalidade geral de defender um ponto de 

vista ou convencer alguém de alguma coisa, os gêneros da ordem do argumentar apresentam 

também diferenças, seja em relação às finalidades, aos destinatários ou às formas 

composicionais. Em um debate, usamos predominantemente a modalidade oral e temos a 

possibilidade de reagir aos argumentos levantados pelas pessoas após esses serem 

explicitados, ao passo que, em um artigo de opinião, a modalidade escrita é usada e os 

argumentos dos leitores precisam ser antecipadamente previstos e inseridos no texto, caso se 

considere pertinente responder naquele momento. Na carta de reclamação, o propósito central 

é exigir providências para que um determinado problema seja resolvido, ao passo que, no 

editorial, busca-se, via de regra, expor o posicionamento do jornal sobre algum tema da 

atualidade. Na carta do leitor, tem-se como propósito, geralmente, comentar um determinado 

texto publicado pelo jornal ou revista, participando do debate com outros leitores em um 

breve espaço nesse suporte (são textos muito curtos), ao passo que numa dissertação de 

mestrado tem-se o propósito de apresentar os resultados de um estudo realizado e o espaço 

para escrita do texto é ampliado. Na carta de solicitação, o principal propósito é solicitar o 

atendimento de um determinado pedido. Vê-se, pois, que embora sejam textos da ordem do 

argumentar, têm especificidades a serem aprendidas por aqueles que participam de situações 

em que tais textos circulam. 

Para aprofundar um pouco mais essa discussão, podemos frisar algumas semelhanças e 

diferenças entre os gêneros carta à redação, reportagem e artigo de opinião. Os três gêneros 
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são da ordem do argumentar, são da esfera jornalística, mas apresentam diferenças em sua 

forma composicional, finalidades e tipos de situações de interação que medeiam.  

 Cabral, Nunes e Leal (2006), em um estudo sobre produção de cartas à redação em que 

são comentadas matérias do jornal ou revista publicadas anteriormente a partir de uma 

seqüência didática, nos chamam a atenção para as características desse gênero. Segundo as 

autoras, esse gênero possibilita ao leitor expressar e compartilhar sua opinião sobre uma 

reportagem lida. Para isso, durante escrita da carta à redação, se faz necessário, nesse tipo de 

carta à redação, referenciar a reportagem, identificando título ou data, de modo que os leitores 

saibam qual é o texto que está sendo comentado. As autoras afirmam que 

 

As cartas geralmente apresentam o ponto de vista explícito em relação ao que está 
escrito na reportagem: concorda-se ou não com o ponto de vista defendido no texto 
que está sendo comentado. Via de regra, aparecem justificativas à posição 
explicitada. Nos casos em que há desacordo em relação ao que foi publicado, insere-
se a contra-argumentação. As diferentes vozes que veiculam pontos de vista opostos 
geralmente aparecem nos textos que abordam temáticas mais polêmicas (p. 11). 

 

 Já a reportagem, segundo Soares e Leal (2007), se caracteriza por tratar de temáticas 

diversificadas. A seleção desses temas é realizada tendo como referência os acontecimentos 

da época em que as reportagens são publicadas, tendo, geralmente, interesse transitório do 

público. Esse gênero tem a finalidade de informar aos leitores de modo aprofundado sobre os 

fatos da época em que é publicado, como também pode informar sobre temas que têm relação 

com fatos ocorridos na época em que é publicada. Assim como a carta à redação, a 

reportagem possui destinatário plural e aparece em diferentes suportes. Apresenta os tipos: 

jornal impresso, revista, meio digital e televisiva. As autoras supracitadas destacam que a 

reportagem é um gênero misto, se apresentando algumas vezes com estrutura 

predominantemente narrativa, outras vezes, com uma estrutura predominantemente 

argumentativa e em outros casos com estrutura descritiva. Soares e Leal (2007) ainda 

acrescentam que a reportagem caracteriza-se geralmente como um texto mais extenso que a 

notícia, muitas vezes sendo o aprofundamento da mesma, podendo conter comentários e 

discussão sobre causas e impactos dos fatos relatados. Com isso, fica confirmada a dimensão 

argumentativa desse gênero. 

O artigo de opinião, segundo Lima (2006), também é um gênero jornalístico opinativo, 

assim como os demais citados, podendo apresentar-se de maneira impressa ou multimídia 

(internet). Esse tipo de texto normalmente é escrito por alguém que não pertence à instituição 

que o publica, porém essa pessoa assume muitas vezes a posição de colaborador do jornal, 
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ocupando um papel de destaque na sociedade (escritor, pesquisador, político, empresário, 

jornalista, etc.), escrevendo sobre determinado fato que é assunto da atualidade, apresentando 

e sustentando seu ponto de vista. O artigo de opinião, assim como a reportagem, tem como 

característica a heterogeneidade, que está relacionada com a configuração composicional do 

gênero, que pode apresentar outros tipos textuais, além do argumentativo. A função desse 

gênero é argumentar, expressar um ponto de vista a respeito de um determinado assunto. De 

modo geral, a intenção comunicativa deste gênero é convencer ou tentar convencer mediante 

a apresentação de razões, em face da evidência de provas e à luz de um raciocínio coerente e 

consciente. 

A carta de reclamação, que é o foco deste trabalho, tem semelhanças com os gêneros 

apresentados, pois também se destina à defesa de algum ponto de vista, como já foi dito, ao 

compararmos a carta de reclamação com a carta pessoal. No entanto, há maior aproximação 

entre a carta de reclamação e a carta do leitor. Ambos os gêneros são argumentativos e são 

epistolares. Na carta do leitor muitas vezes há uma reclamação que é explicitada 

publicamente. No entanto, o público desse gênero é plural (leitores do jornal ou revista), ao 

passo que a carta de reclamação, como já foi dito, tem destinatário mais delimitado. 

Tais comparações são feitas para que tenhamos clareza de que, ao deparar-se com um 

gênero, as pessoas, via de regra, transferem conhecimentos prévios apropriados no contato 

com outros gêneros com os quais têm similaridades. A carta de reclamação, portanto, tem 

semelhanças com muitos outros textos da ordem do argumentar, por desempenhar finalidade 

de defesa de um ponto de vista, com muitos outros textos epistolares (que também podem ser 

da ordem do argumentar, como a carta do leitor), por configurar-se como uma interação em 

que os interlocutores são delimitados e por terem aproximações quanto à forma 

composicional. Além disso, a reclamação oral, presente no dia-a-dia das crianças e adultos, 

também é uma referência para que possamos lidar com as situações em que este gênero é 

solicitado. 

No próximo tópico, faremos uma apreciação e caracterização mais detalhada do 

gênero da ordem do argumentar “carta de reclamação”, que é o gênero a ser tomado como 

objeto de ensino pelas professoras a serem investigadas.  

 

1.2.1 O gênero carta de reclamação: mais algumas reflexões 

 

     Schneuwly e Dolz (2004) propõem que o gênero carta de reclamação pode ser 

categorizado como um texto da ordem do argumentar por apresentar uma ausência de 
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consenso entre os interlocutores, gerando, assim, controvérsias. Esse gênero apresenta uma 

predominância de seqüências tipológicas argumentativas.  

O pertencimento desse gênero ao grupo de textos da ordem do argumentar ocorre 

porque, para se reclamar algo, precisamos ter posições distintas a respeito de um determinado 

tema e lançar mão de argumentos para convencer o outro de que a reclamação faz sentido. 

Segundo Leal (2003), 

 

Uma carta de reclamação pode se constituir de seqüência argumentativa, como tipo 
principal, e de seqüências narrativas e/ou descritivas, subordinadas ao tipo principal, 
articuladas por encaixamento ou fusão. Essas seqüências narrativas podem ser 
usadas como estratégia para corroborar um determinado argumento através de um 
exemplo que comprove a tese defendida e as seqüências descritivas para apresentar 
uma cena que evidencie a gravidade de um determinado problema (p. 33). 
 

 

 Leal aponta, portanto, que, apesar da predominância argumentativa, a carta de 

reclamação, em seu corpo, pode apresentar outras seqüências tipológicas, o que tornaria esse 

gênero heterogêneo. 

Cereja e Magalhães (2000) destacam que o gênero carta reclamação apresenta-se 

como sendo um texto que tem uma intenção persuasiva, apresentando às autoridades 

competentes a reclamação de um problema, apresentando em sua estrutura formato 

semelhante ao das cartas em geral: local e data, vocativo, corpo da carta (assunto), expressão 

de despedida, assinatura. Expõe o objeto de reclamação, justificando sua pertinência e 

mostrando de forma clara as conseqüências do problema. Seu texto contém uma linguagem 

clara e objetiva, de acordo com o padrão culto formal da língua, geralmente em 1ª pessoa. As 

formas verbais predominantemente empregadas no presente do indicativo e os pronomes de 

tratamento são utilizados de acordo com o cargo ocupado pelo destinatário. 

Apesar de indicar tais características das cartas de reclamação, Cereja e Magalhães 

(2000) não explicitam como chegaram a tais especificações, pois não detalham os modos 

como os textos de referência foram coletados e analisados. Tais contribuições, no entanto, são 

importantes, pois pesquisas sobre tal gênero são bastante escassas.  

No Brasil, encontramos apenas dois estudos que trazem informações mais sistemáticas 

sobre o gênero carta de reclamação em nosso levantamento bibliográfico. Apontaremos as 

contribuições desses estudos para entendermos melhor o gênero estudado. 

O primeiro estudo encontrado foi de Wilson (2001). Sua pesquisa teve como objetivo 

principal refletir sobre a problemática que envolve a caracterização dos gêneros do discurso, 

especialmente, no que diz respeito ao gênero textual carta. Em especial se deteve na carta de 
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reclamação, com base na qual algumas questões surgiram: Como distinguir tipologicamente 

uma carta de reclamação de uma carta pessoal ou de um pedido se não forem estabelecidos 

parâmetros flexíveis? Como enquadrar cartas de reclamação em que são empregadas 

diferentes estruturas discursivas?  

As cartas analisadas em seu estudo eram cartas de reclamação que foram escritas por 

proprietários de imóveis residenciais de classe média e média alta de um importante centro 

urbano do país dirigidas a uma empresa do ramo da construção civil. Nestas cartas, foi 

observada, especificamente, a dimensão afetiva e como esses reclamantes atuam diante de 

uma situação de confronto. 

 As cartas de reclamação foram interpretadas em sua natureza tipológica, para uma 

abordagem mais completa, dando destaque, assim, para aspectos importantes de sua 

constituição. Um deles foi o nível das estruturas discursivas e dos recursos lingüísticos típicos 

de cada nível. 

Foi verificado, entre outras coisas, que ao expor um problema referente a um dano 

material, o reclamante lança mão daquelas estruturas discursivas conhecidas e disponíveis, 

tais como: a estrutura narrativa para relatar o problema, a estrutura descritiva para descrever o 

problema, isto é, o tipo de dano material ocorrido. A autora destaca que o uso de tais 

estruturas converge para dar a impressão de que a função referencial ocupa o plano principal, 

quando, na verdade, o foco, o conteúdo informacional dessas cartas é uma reclamação. A 

reclamação, por sua vez, como ato e objeto, traduz uma informação que envolve a expressão 

de um estado psicológico, em geral de insatisfação. Segundo Wilson, “não podemos falar de 

cartas de reclamação sem nos referirmos à função expressiva que nelas predomina; nem de 

chamar a atenção para o fato de que estruturas expressivas se superpõem ou se entrecruzam às 

estruturas narrativas e descritivas e também às expositivo-argumentativas” (2001, p. 05). 

Na realidade, Wilson (2001), com base em seu estudo, quer destacar que o 

envolvimento afetivo com o problema também está presente na carta de reclamação e deve ser 

objeto de estudo. 

A partir do que foi exposto, outra conclusão foi tirada: para compreender a reclamação 

se faz necessário um rastreamento das condições de produção, uma vez que o querer-dizer do 

locutor se realiza, acima de tudo, na escolha de um gênero do discurso que, por sua vez, 

apresenta uma relação imediata com a realidade existente, além de ser constituído como uma 

resposta a enunciados anteriores dentro de uma dada esfera comunicativa e social. Ou seja, 

não é possível, ao analisar cartas de reclamação, se prender apenas ao material lingüístico, 

exposto como resultado final. As decisões que são tomadas na hora da escrita (Uso uma 
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linguagem mais formal? Qual palavra é a mais apropriada neste caso? Como denuncio sem 

ser grosseira? Que expressão escrevo para terminar?) dependem da nossa intenção com aquele 

texto, do sentido que quero dar à minha escrita (vou expressar minha insatisfação com mais 

ou com menos hostilidade?), das minhas condições de produção. 

Em seu corpus, a autora também observou a composição mista em função do 

significado afetivo construído na interação cliente/empresa, que somente uma perspectiva 

interacional pode ajudar a dar conta. Essa constatação se deve ao fato de algumas cartas 

apresentarem uma escrita não-ofensiva, buscando não romper definitivamente com os laços 

de camaradagem e reciprocidade (afeto positivo) e ora foram produzidas em tom de ameaça 

velada em virtude de atitude vitimizada para envolver (negativamente) o reclamado, 

colocando-o na condição de culpado, como podemos perceber no exemplo de uma carta de 

reclamação abaixo apresentada pela autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nessa carta de reclamação, Wilson chama a atenção para esse jogo de 

distanciamento/alinhamento afetivo que faz emergir um sentimento de ambivalência, 

produzindo um efeito misto: uma carta de cunho pessoal em que o locutor age ora como 

pessoa ora como consumidor, misturando as relações formais às mais informais. Como 

resultado desse jogo, os reclamantes acabam empregando em seus textos modos de 

organização mais fixos e padronizados em meio a outras formas socialmente pouco 

recomendáveis ou aprovadas em contextos de natureza semi-institucional. Concordamos com 

Wilson, pois ela defende que para estudar um determinado gênero precisamos ter 

flexibilidade, pois apesar das formas padronizadas e típicas já disponíveis, a constituição dos 

gêneros do discurso vão se ajustando às novas e diferentes realidades e também precisamos 

Infelizmente, mais uma vez desejo denunciar problemas que 
afetam o meu imóvel e que pode, num breve espaço de tempo provocar 
prejuízos maiores e mais importunos para a minha privacidade. Desta 
vez, trata-se de um vazamento no apartamento 302, no banheiro da suíte 
master; de onde uma água escorre direto sobre a superfície do meu 
espelho e, ainda, infiltra em um suporte e madeira, que guarda 
luminárias. 

Seria prudente mandar verificar com urgência, pois só estaremos 
em casa até a próxima quinta-feira. A demora na avaliação dos 
problemas por parte dos senhores certamente acarretará prejuízos 
maiores para sua empresa. 

Desejo, na oportunidade, mostrar minha satisfação com a 
gentileza e seriedade com que meus apelos e reclamações são recebidos 
por Dr. X e, sobretudo, pelo simpático Sr. Z. 
Aguardo providências. 
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considerar o contexto de produção para entendermos o porquê da reclamação e porque tal 

forma de escrita foi escolhida. 

O segundo estudo foi o de Silva e Leal (2007). Elas investigaram como as cartas de 

reclamação são organizadas por pessoas que a adotam numa determinada situação de 

comunicação. As autoras tinham o intuito de entender como a cadeia argumentativa 

geralmente é construída. Para atingir tal fim, selecionaram 20 cartas que foram retiradas de 

várias instituições (sindicatos, cartas publicadas em sites de denúncia, cartas escritas por 

pessoas para resolver problemas domésticos, como condomínios).  

 Após a análise das cartas, as estudiosas perceberam que as mesmas apresentavam uma 

organização bastante parecida. No geral, identificaram a existência de componentes textuais 

que foram encontrados na maior parte das cartas: 1) indicação do objeto alvo de reclamação; 

2) indicação das causas do objeto alvo da reclamação; 3) justificativa para convencimento de 

que o objeto pode ser (merece ser) alvo de reclamação; 4) indicação de vozes que não 

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

relativo à pertinência da reclamação; 6) indicação de sugestões de providências a serem 

tomadas; 7) justificativa para convencimento de que a sugestão é adequada; 8) levantamento 

de vozes que não consideram que as sugestões são boas; 9) resposta ao contra-argumento 

quanto à pertinência da sugestão de providências; 10) saudação. 

As autoras constataram que havia componentes textuais que apareciam em umas cartas 

e, em outras, não. Como podemos perceber na tabela abaixo. 

 

Tabela - Freqüência de aparição dos componentes textuais nas cartas de reclamação 

Componente textual 
Freqüência de ocorrência nas 

cartas analisadas 
Porcentagem 

1- Objeto alvo 20 100 

2- Causas 08 40 

3- Justificativa do objeto 20 100 

4- Contra-argumentação do objeto 03 15 

5- Refutação do objeto 03 15 

6- Sugestões 12 60 

7- Justificativa da sugestão 08 40 

8- Contra-argumentação da sugestão 03 15 

9- Refutação da sugestão 03 15 

10- Saudação 15 75 



 

 

27 

Como pode ser observado na tabela, as pesquisadoras constataram que a carta de 

reclamação apresenta necessariamente a indicação do objeto alvo de reclamação e da 

justificativa dessa reclamação. Isto é, foi comum nesses textos não apenas a exposição do 

objeto de reclamação, mas, sobretudo, a justificação de sua pertinência, mostrando de forma 

clara as conseqüências do problema. As sugestões para resolução dos problemas, embora 

muito freqüentes, não apareceram em todas as cartas. As autoras notaram ainda que diferentes 

modos de organização das cartas de reclamação estavam relacionados aos modos como os 

textos foram paragrafados. Algumas cartas continham uma reclamação e argumentos por 

parágrafo; outras tinham em cada parágrafo um componente diferente: indicação do objeto de 

reclamação, justificativa, sugestões. 

 Vê-se, pois, que as cartas de reclamação têm especificidades que precisam ser 

aprendidas por quem vai produzi-las. Pode, portanto, ser objeto de ensino na escola, 

contribuindo com o desenvolvimento das habilidades de produção de textos. 

 Para aprofundarmos posteriormente as reflexões sobre a escrita de cartas de 

reclamação, precisamos discutir sobre as estratégias de produção textual, de modo geral. Por 

isso, no próximo capítulo, discutiremos sobre a produção de textos.  
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CAPÍTULO 2 REFLEXÕES SOBRE PRODUÇÃO DE TEXTOS 

 

Neste capítulo, nos propusemos a discutir sobre a atividade de produção de textos, 

iniciando com reflexões sobre o conceito de “condições da produção de textos”, e, depois, 

apresentar algumas abordagens teóricas que nos ajudarão a compreender quais operações 

mentais são mobilizadas no processo de produção. Abordaremos de forma mais contundente a 

perspectiva de Schneuwly sobre a atividade de escrita, culminando com a apresentação de 

estudos sobre produção de textos da ordem do argumentar.  

 

2.1 Produção de textos como atividade social: as condições de produção 

 

 Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997), a escola tem como 

finalidade formar escritores competentes, capazes de produzir textos coerentes, coesos e 

eficazes. Para que essa complexa aprendizagem venha a se realizar é preciso que, na prática 

pedagógica, sejam consideradas as funções e o funcionamento da escrita. Isto é, sejam dadas 

condições favoráveis nas quais os textos sejam produzidos: indicação de para que, para quem, 

onde e como se escreve. 

 Partindo deste pressuposto, concebemos, neste estudo, a idéia de produção de textos 

defendida por Leal (2003): 

 
a produção de textos é uma atividade social, tendo o produtor como um ser ativo, 
que empreende esforços para atingir objetivos. Assim sendo, produzir textos 
implica desenvolver estratégias para causar efeitos nos interlocutores. Essa busca 
por dirigir-se ao destinatário implica em mobilizar conhecimentos diversos que são 
agregados para a construção da textualidade (p. 4). 
 
 

Um aspecto que merece ser levado em consideração no processo de produção de textos 

são as diferentes finalidades que nos levam a escrever. Na tentativa de agrupar algumas dessas 

finalidades, Leal e Albuquerque (2005, p. 65 e 66) agruparam as situações de escrita em 

quatro tipos principais, que muitas vezes se sobrepõem: 

 

(1) situações de interações mediadas pela escrita em que se busca causar   

algum efeito sobre os interlocutores em diferentes esferas de participação 

social (circulação de informações cotidianas, como por exemplo, através 

da escrita e leitura de textos jornalísticos; comunicação direta entre 
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pessoas e/ou empresas, através dos textos epistolares; circulação de 

saberes gerados em diferentes aéreas do conhecimento, através dos textos 

científicos; orientações e prescrições sobre como realizar atividades 

diversas ou como agir em determinados eventos, através de textos 

instrucionais; compartilhamento de desejos, emoções, valoração da 

realidade vivida, expressão da subjetividade, através dos textos literários; 

divulgação de eventos, produtos e serviços, através dos textos 

publicitários; dentre outros); 

(2) situações voltadas para a construção e a sistematização do conhecimento, 

caracterizadas, sobretudo, pela leitura e produção de gêneros textuais que 

usamos como auxílio para a organização e memorização, quando 

necessário, de informação, tais como as anotações, resumos, esquemas e 

outros gêneros que utilizamos para estudar temas diversos; 

(3) situações voltadas para auto-avaliação e expressão “para si próprio” de 

sentimentos, desejos, angústias, como forma de auxílio ao crescimento 

pessoal e ao resgate de identidade, assim como ao próprio ato de 

investigar-se e resolver seus próprios dilemas, com utilização de diários 

pessoais, poemas, cartas íntimas (sem destinatários); 

(4) situações em que a escrita é utilizada para automonitoramento de suas 

próprias ações, para organização do dia-a-dia, para apoio mnemônico, tais 

como agendas, calendários, os cronogramas, dentre outros. 

 

Essas situações exigem de quem produz textos conhecimentos variados de diferentes 

graus de complexidade e capacidades variadas. Silva e Melo (2006, p. 36) apontam que nessas 

situações existem múltiplos aspectos sociocomunicativos que precisam ser levados em conta 

no momento da escrita. Segundo Geraldi (2003, p. 137), 

 

Por mais ingênuo que possa parecer, para produzir um texto (em qualquer 
modalidade) é preciso que: 
a) se tenha o que dizer: 
b) se tenha uma razão para dizer o que se tem a dizer; 
c) se tenha para quem dizer o que se tem a dizer; 
d) o locutor se constitua como o tal, enquanto sujeito que diz o que diz para  

quem diz (ou na imagem wittgensteiniana, seja um jogador no jogo); 
e) se escolham estratégias para realizar (a), (b), (c) e (d). 
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Assim, como já foi dito, é necessário, de início, definirmos para que escrevemos 

(finalidade); para quem escrevemos (interlocutor, destinatário); o que escrevemos (conteúdo) 

e de que maneira escrevemos (forma). Essas questões estão relacionadas com a interação e a 

contextualização durante a produção de textos.  

Segundo Bronckart (2007), a atividade de produção de textos dá-se a partir das 

representações do sujeito relativas a esses aspectos já citados: finalidades, destinatários, 

gêneros, dentre outros. A partir desse pensamento de Bronckart e do que foi exposto 

anteriormente, destacamos o contexto de produção. Esse pode ser definido como o conjunto 

dos parâmetros que podem exercer influência sobre a forma como um texto é organizado. 

Segundo esse autor, podem existir diversos fatores que influenciam a organização dos textos. 

Esses fatores se organizam em dois conjuntos: o mundo físico e o mundo social e subjetivo. 

No primeiro conjunto, todo o texto resultaria de um comportamento verbal concreto, sendo 

desenvolvido por um indivíduo situado nas coordenadas de espaço e de tempo. Assim, todo o 

texto resultaria de um ato realizado em um contexto físico, podendo ser definido por quatro 

parâmetros precisos: 

 

O lugar de produção, que se refere ao lugar físico em que o texto é produzido; 

O momento de produção, que tem referência com a extensão do tempo durante o 

qual o texto é produzido; 

O emissor (ou produtor, ou locutor), que se refere à pessoa que produz o texto 

fisicamente, podendo essa produção se apresentar na modalidade oral ou escrita; 

O receptor, que representa a (ou as) pessoa (as) que pode (m) perceber (receber) o 

texto concretamente. 

 

No segundo conjunto (mundo social e subjetivo), a produção de textos se insere no 

quadro de atividades de uma formação social e, mais precisamente, no quadro de uma forma 

de interação comunicativa que faz alusão ao mundo social (normas, valores, regras, etc.) e ao 

mundo subjetivo (imagem que o indivíduo faz de si ao agir). Esse contexto também pode ser 

dividido em quatro parâmetros fundamentais: 

 

O lugar social, que diz respeito ao modo de interação em que o texto é constituído: 

escola, família, mídia, exército, interação comercial, interação informal, etc; 
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A posição social do emissor (que lhe institui como enunciador), que se refere ao 

papel social que o emissor desempenha na interação em curso: papel de professor, de 

pai, de cliente, etc; 

A posição social do receptor (que lhe institui como sendo destinatário), que faz 

referência ao papel social atribuído ao receptor do texto: papel de aluno, de criança, de 

amigo, etc; 

O objetivo (ou objetivos) da interação, que trata do ponto de vista do enunciador, 

sobre os efeitos que o texto poderá produzir no destinatário. 

 

Assim, segundo Bronckart (2007), quem escreve toma decisões influenciadas pelo 

contexto físico de produção (o lugar de produção); o momento de produção; o emissor 

(pessoa que produz o texto) e o receptor (pessoa que recebeu o texto), e também pelas 

representações acerca das expectativas dos leitores situados em determinado espaço social (o 

lugar social instituição em que o texto é produzido); a posição social do emissor e receptor do 

texto; o objetivo e o conteúdo temático (informações/conteúdos referentes aos mundos físico, 

social e subjetivo mobilizados e integrados no texto). 

Orlandi (1996), ao tratar da análise do discurso, considera o texto como sendo a 

unidade da análise do discurso. Nessa perspectiva, o texto é definido como uma unidade 

complexa de significações, no qual são consideradas as condições de produção. “O texto se 

constitui, portanto, no processo de interação” (p. 21). Segundo a autora, as condições de 

produção são determinadas pelas relações que são estabelecidas entre os interlocutores, 

levando em consideração a situação, o contexto histórico-social e ideológico durante a 

produção. Orlandi (1996) considera como princípio teórico fundamental a relação constitutiva 

existente entre linguagem e exterioridade. Para essa estudiosa, todo ouvinte e todo o falante 

ocupa um lugar na sociedade, mas cada um desses agentes precisa se colocar no lugar do 

outro, para possibilitar as regularidades de respostas e direção da argumentação, ou seja, as 

antecipações, no momento da produção. 

Ao relacionar as condições de produção com o funcionamento, as formações 

discursivas e as formações ideológicas, Orlandi nos chama a atenção de que, ao produzir um 

texto, o sujeito é totalmente influenciado pelos aspectos culturais, sociais e cognitivos que o 

cercam. 
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2.2 Abordagens teóricas sobre produção de textos: operações mentais em discussão 

 

Como já sinalizamos anteriormente, consideramos a produção de textos como uma 

atividade social que concebe o produtor como um ser ativo, que empreende esforços para 

atingir objetivos, pois quando escrevemos estamos interagindo e agindo na sociedade. 

Concordamos com Leal e Luz (2000), quando afirmam que, 

 

Produção de textos compreende o desenvolvimento da capacidade de coordenar 
conhecimentos de vários níveis e atividades também diversificadas que estão em 
jogo no trabalho da escrita. O escritor precisa usar informações acerca das normas 
de notação da escrita; atentar para as normas gramaticais de marcação de 
concordância gramatical, usar recursos coesivos e sinais de pontuação; organizar o 
texto em parágrafos; decidir acerca da estrutura das frases; selecionar palavras; 
utilizar conhecimentos acerca do tipo de texto a produzir, tais como organização, 
seqüência de idéias, estilo de enunciação; refletir acerca do conteúdo a ser 
veiculado, entre outras decisões necessárias (p. 1).  

 
 

As autoras chamam a atenção de que todas essas ações coordenadas têm um objetivo a 

cumprir, com uma finalidade e destinatários delimitados, em um determinado contexto de 

produção.  

O processo de produção de textos está, assim, relacionado ao aspecto cognitivo, que se 

refere ao campo psicológico da atividade mental, ou seja, o ato de produzir textos envolve 

processos de geração de conteúdos, seleção e organização de idéias, escrita e reescrita do 

mesmo texto até chegar à sua versão final. 

A produção de textos é uma atividade complexa, pois no momento da produção são 

mobilizadas diversas capacidades de coordenação e integração de vários conhecimentos. Tais 

conhecimentos são utilizados no momento do planejamento mais global do texto, ou seja, na 

escolha das idéias, na ordenação dessas idéias, e, posteriormente, nas decisões sobre se há 

necessidade de modificar uma frase ou um parágrafo já escrito. Esses saberes e representações 

também são mobilizados no planejamento mais local do texto. Assim, as decisões relativas ao 

como organizar o texto ocorrem desde o momento mais inicial da escrita e continuam a 

ocorrer durante toda a atividade. 

Vários autores, principalmente no campo da Psicologia Cognitiva, vêm tentando 

entender como se dão os processos mentais durante a geração de um texto. 

Flower e Hayes (1980) desenvolveram um programa de pesquisa que procurou 

responder a questão: o que as pessoas fazem quando estão compondo? 

Nessa pesquisa, os autores utilizaram em sua metodologia a análise de protocolos 

verbais da fala do que se passava na mente de professores de língua inglesa durante a escrita 
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de um artigo sobre seus trabalhos para uma revista científica. A partir da análise desses 

protocolos verbais e da identificação de aspectos comuns, invariantes, presentes em todos os 

protocolos, os pesquisadores propuseram um modelo de processo cognitivo que ocorreria 

quando um texto é escrito.  

A partir desse modelo teórico, Flower e Hayes procuraram responder o que acontece 

quando uma pessoa esta produzindo um texto, e lançaram uma teoria de que haveria uma 

seqüência de processos no trabalho de escrita, tais como: Planejamento, Tradução e Revisão. 

Apresentaremos abaixo a figura ilustrativa desse modelo, para que possamos visualizar cada 

componente em separado. 

 

Figura 1: Modelo processual cognitivo da escrita proposto por Flower e Hayes extraído de 

Kato (1993).  

 

 

A primeira etapa seria a de planejamento, composta pelo subprocesso de geração, 

responsável pela organização de idéias e o estabelecimento de metas. Nesse processo 

ocorreria a organização e o estabelecimento das metas que são alimentadas pelas idéias 

geradas, ligadas diretamente à memória de longo prazo do escritor. A tradução ocorreria 

quando as idéias fossem organizadas segundo as metas, passando por uma transformação 

(textualização), que as converteria em seqüência lingüística. Por fim, a revisão seria composta 

pela leitura e editoração, que ocorreria quando o texto produzido fosse submetido à leitura 

para ser editado. Seriam as atividades realizadas para a revisão do texto. 

A coordenação entre esses elementos seria gerenciada pelo monitor, que tem por 

finalidade priorizar algumas funções, de acordo com as necessidades solicitadas pelo processo 

da escrita. Observando a figura acima, percebemos que o modelo de Flower e Hayes 
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apresenta a seta na direção em sentido único do componente tradução, o que nos aponta que 

nesse processo as idéias nasceriam primeiro e depois seriam traduzidas em forma, 

automaticamente, excluindo, assim, da tradução, a existência de planejamento. 

Desse modo, uma das principais falhas desse modelo está no tipo de relação que se 

estabelece entre os subprocessos produção de idéias e textualização, pois há uma ausência de 

recursividade na relação entre os componentes de geração e tradução, ou seja, as tarefas de 

planejar, recuperar informações, criar novas idéias, produzir e revisar linguagem não 

interagiriam umas com as outras durante o processo de escrita. A textualização assumiria um 

caráter meramente de tradução de idéia na sua forma escrita. 

A representação gráfica dessa relação na qual primeiramente o escritor elabora as 

idéias e só depois é que passa a sua textualização pode ser observada abaixo:  

 

Figura 2: Representação gráfica da relação entre produção de idéias e textualização no modelo 

processual cognitivo de Flower e Hayes. 

 

 

Esse modelo apresenta uma visão unilateral do processo de produção de textos. Como 

dito anteriormente, apenas a produção de idéias levaria à textualização, sem existir influência 

do processo de textualização sobre o resgate e o conteúdo que ocorre na produção de textos. 

Diante do exposto, constatamos que, no modelo processual cognitivo de Flower e 

Hayes, a produção de textos é apresentada como um conjunto de comportamentos, 

conduzidos por processos cognitivos gerados por esquemas ou conhecimentos armazenados 

na memória e ativados pelo contexto.  

Scardamalia e Bereiter (1986) também apresentaram um modelo teórico do processo 

de produção de textos. Esses autores propõem que o processo de escrita não pode assumir um 

modelo único de processamento, devendo ser considerados os diferentes modelos em diversos 

estágios do desenvolvimento da habilidade de escrita. Esses estudiosos argumentam que os 

processos de um jovem estudante e de um escritor proficiente não podem ser os mesmos.  
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Buscando confirmar sua teoria, esses autores realizaram uma pesquisa com o objetivo 

de distinguir os processos mentais superiores envolvidos na produção da escrita, utilizando 

como recurso metodológico a entrevista clínica e os protocolos verbais, com dois grupos de 

sujeitos - escritores proficientes e escritores - que não apresentavam uma prática efetiva de 

produção textual.  

Scardamalia e Bereiter identificaram duas estratégias que orientam o processo da 

escrita. 

A primeira, expressão do conhecimento, foi identificada em processos de produção 

textual de escritores inexperientes. Nesse processo, o escritor construiria algumas 

representações da tarefa. Essas representações incluiriam a identificação da tarefa em 

palavras-chave ou tópicos identificadores, os quais iriam incentivar a procura na memória, de 

assuntos e informações relacionadas aos tópicos. Abaixo apresentaremos uma figura com a 

representação gráfica dessa estratégia: 

 

Figura 3: Estratégia da expressão do conhecimento extraída de Scardamalia e Bereiter (1986). 

 

Observando a figura 3, vemos que os autores apresentam dois retângulos laterais 

denominados de conteúdo e discurso, que serão tratados na segunda estratégia. Outro aspecto 
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interessante a ser verificado é que nenhuma seta liga o conteúdo ao discurso, significando que 

não haveria interação entre eles. Esse processo de escrita apresentaria, segundo os autores, 

ausência de atividades de planejamento. Tais constatações foram extraídas das observações 

que demonstravam a forma rápida dos sujeitos iniciarem a escrita dos textos, a maneira 

superficial como abordavam os tópicos e o processo de revisão restrito a apenas alterações de 

pontuação, gramática e ortografia. Assim, nessa estratégia, o planejamento, o estabelecimento 

de metas e a revisão, como apontados por Flower e Hayes (1980), não se fariam presentes. 

A segunda estratégia, denominada construção de conhecimentos, foi identificada em 

processos de produção de escritores experientes, sendo marcada por uma atividade constante 

de alteração do texto escrito, constituindo um processo de escrita mais complexo, guiado por 

um pensamento mais elaborado, que poderia ser chamado de resolução de problemas. A 

característica dessa complexidade é formada por dois campos distintos: o do conteúdo, onde 

se encontram as crenças e as idéias do indivíduo, e o campo do discurso, que é representado 

pelo conjunto de palavras adequadas de que o indivíduo dispõe para expressar as suas idéias. 

Nesse tipo de estratégia, os campos do conteúdo e do discurso encontram-se em constante 

interação e se relacionam com a estratégia do conhecimento falado, como podemos verificar 

na figura abaixo:  

 

Figura 4: Estratégia da construção do conhecimento proposto por Scardamalia e Bereiter 

(1986). 
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 Segundo Scardamalia e Bereiter (1986), a interação entre os campos do conteúdo e do 

discurso é que representa a base para o pensamento reflexivo na escrita. Nessa estratégia, o 

sujeito apresenta uma preocupação constante em representar o que ele sabe (espaço do 

conteúdo) e como ele está dizendo que sabe (campo do discurso). A principal questão aqui é 

que a própria atividade da escrita, por gerar um pensamento reflexivo, leva o sujeito, 

constantemente, a fazer planejamento, revisão durante o processo, observando se está 

conseguindo alcançar as metas estabelecidas. 

Nos protocolos analisados em seu estudo, os autores ressaltaram algumas 

características desse tipo de estratégia. A primeira característica seria a presença de atividades 

de monitoramento (auto-regulatórias) de seu comportamento cognitivo, tais como as 

atividades de alternância, checagem e coordenação dos procedimentos usados; a segunda 

característica seria a intensa procura, na memória, por informações relevantes que precisam 

ser apresentadas no texto; e a terceira, a representação mental do texto de forma estrutural 

com detalhamento de conteúdo.  

Os autores defendem que a interdependência entre a produção de idéias e a 

textualização não é vista como sendo inerente ao próprio processo de produção escrita, mas 

depende do tipo de procedimento que o escritor utiliza na produção escrita.  

Com base na abordagem de Scardamalia e Bereiter (1986), Mattozo (1998) 

desenvolveu um estudo sobre produção de idéias e textualização na escrita argumentativa, 

tendo como objetivo investigar os subprocessos de produção de idéias e textualização.  

Deste estudo participaram dez estudantes universitários, que apresentavam 

familiaridade com o uso do computador na produção de textos. Foram propostas duas 

atividades: a produção de um texto argumentativo e uma entrevista clínica. 

A análise realizada neste estudo foi feita com base em três tipos de procedimento: 

análise dos textos finais dos alunos (marcas lingüísticas, reconstrução do texto em forma 

dialógica e conteúdo das idéias produzidas); análise dos protocolos verbais gerados enquanto 

os sujeitos escreviam (gravação das marcas de refacção e gravação da voz dos sujeitos 

dizendo que alterações estavam fazendo, e análise de entrevistas clínicas, realizadas enquanto 

assistiam ao vídeo com as cenas de escrita). 

 Os resultados desse estudo confirmaram a relação de interdependência entre a 

produção de idéias e a textualização, desde o início da produção escrita evidenciadas pelas 

justificativas dos sujeitos quando realizavam as movimentações no texto, tanto no 

planejamento local quanto no global. Mattozo (1998) ressalta que 
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...as movimentações realizadas, apesar de serem diferentes na forma, têm em comum 
a preocupação do sujeito, durante a produção de conteúdo, com a textualização. 
Caso se tentasse isolar essas duas atividades (produção de conteúdo e textualização), 
não seria possível, uma vez que sempre, em todos os protocolos analisados, 
estiveram conjugados (p. 91). 

 

Na figura 5 apresentada abaixo, pode-se perceber a representação gráfica da relação 

entre textualização e produção de idéias. 

 

Figura 5: Representação da relação entre produção de idéias e textualização apresentada pelos 

sujeitos durante a produção textual.  

         

 

 A partir dessa representação circular, Mattozo defende, assim como Scardamalia e 

Bereiter (1986), a existência da interdependência entre a produção de idéias e a textualização, 

que ocorre em escritores mais experientes, dependendo do tipo de pensamento que esse utiliza 

na escrita.  

Analisando os modelos teóricos sobre os processos mentais durante a geração de um 

texto, discutidos na apresentação dos estudos acima, destacamos que se faz necessária a 

realização de estudos que aprofundem, com um maior detalhamento, a dinâmica ou o 

funcionamento dos subprocessos de produção de idéias e textualização na produção escrita, 

pois os modelos apresentados deixaram lacunas sobre a forma de sua descrição. É tal tema 

que abordaremos a seguir, ao apresentarmos a teoria de Schneuwly. 

 

2.3 A perspectiva sociointeracionista sobre a atividade de escrita  

 

Schneuwly se apresenta como um pesquisador neo-vygotskiano que busca 

redefinições e releituras da linguagem, de seu funcionamento e de suas relações com o 

pensamento. Em seus procedimentos, este autor adota a perspectiva bakhtiniana relacionada 

com os construtos psicológicos vygotskianos.  
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Schneuwly (1998) dá especial importância aos parâmetros da interação social, que são 

compostos pelo lugar social do escrevente, pela finalidade da atividade de linguagem e pelas 

relações entre o enunciador/destinatário. Assim, a produção de textos deixa de ser encarada 

apenas como dependente da cognição individual do produtor e passa-se a considerar a 

interação social.  

Ao realizar essa mudança de foco, o referido autor defende que a situação de 

enunciação ou a situação social de produção seja determinante para o escrevente, pois ele 

precisaria, no ato de produção de textos, criar uma base de orientação geral para a atividade 

de linguagem. 

Essa base de orientação geral é entendida pelo autor como sendo o conjunto de 

representações, portanto, a situação interna, criada a partir do contexto de interação. Essa seria 

modificável à medida das necessidades e das mudanças do contexto social e material da 

atividade, ou seja, seria uma construção da representação da situação de produção baseada nos 

parâmetros da interação social. O próprio lugar social do autor, como as suas relações com 

seu (s) interlocutor (es) e a finalidade da enunciação, segundo o autor citado, são parâmetros 

fundamentais que deverão ser representados pelo enunciador na situação de produção. 

Ao construir essa base de orientação, o enunciador determinará (e controlará, ao longo 

do processo) as formas de gestão do texto, bem como sua linearização. A gestão textual, desse 

modo, envolve: 

 

A ancoragem – se apresenta como sendo uma forma central e inicial da gestão do texto 

que determina as formas variáveis de planejamento; 

 

O planejamento - envolve em sua operação tanto a ativação, a organização e a 

seqüencialização dos conteúdos como sua estruturação lingüística, adequada a um modelo 

de linguagem ou plano de texto, escolhido em função da interação social, [que] garante a 

forma lingüística global. 

 

Para Schneuwly, esses dois processos mantêm forte interação. O primeiro é 

representado pela referencialização. Para definir essa operação, Schneuwly recorre ao 

conceito postulado por Culioli (1976), que aponta que a referencialização está bastante 

relacionada com a lexicalização, que se apresenta como a produção de enunciáveis, de 

núcleos predicativos, ou como a criação de estruturas de linguagem iniciais mínimas que 

entram em interação com operações dependentes do contexto ou do co-texto.  
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O segundo processo é a textualização, que envolve três outras operações: a coesão, a 

conexão e a segmentação e a modalização. Cada uma dessas operações comporta 

subconjuntos específicos de operações para realizar a função que lhe é própria e se realiza por 

meio de categorias particulares de unidades lingüísticas. A textualização não atua no nível 

global, mas no nível local do encadeamento textual (mais uma vez sendo determinada pelo 

contexto e co-texto), suportada pelas unidades produzidas na referencialização. Schneuwly, 

através desse modelo teórico, observa alguns aspectos. O primeiro se refere a uma ênfase nas 

formas da linguagem (composicionais, lingüísticas e semânticas) e do discurso (enunciado). 

Outro aspecto que merece destaque são as determinações da interação e da enunciação, que 

são constantemente consideradas na proposta de Schneuwly. O terceiro aspecto destacado por 

este autor versa sobre um modelo de determinações múltiplas em complexa interação capaz 

de recobrir múltiplas situações de produção de textos, inclusive a escolar ou acadêmica.  

Diante do exposto, podemos observar que a proposta de Schneuwly (1998) apresentou 

um grande avanço em relação às propostas de Flower e Hayes (1980) e Scardamalia e Bereiter 

(1986), já apresentadas nesse estudo. Enquanto o modelo teórico de Flower e Hayes defende 

uma visão universalista e unilateral do processo de produção de textos, e o modelo de 

Scardamalia e Bereiter defende a interdependência entre a produção de idéias e a 

textualização, apenas, e via de regra, em situações de escrita por produtores experientes, 

Schneuwly, diferentemente dos autores citados, defende que é a construção de uma base de 

orientação que determina diferentes modos de construção textual, num constante movimento 

de reelaborações decorrentes dos modos como os conhecimentos e experiências pregressas 

vão sendo representados durante a situação de escrita.  

Para concluir, destacamos que Schneuwly considera que os modelos textuais (ou 

gêneros discursivos) seriam instrumentos culturais adotados pelos indivíduos, no momento da 

escrita, em decorrência das representações acerca da situação de interação. Assim, os 

conhecimentos sobre os gêneros discursivos e sobre as práticas de linguagem seriam 

mobilizados no momento da ancoragem e no planejamento contínuo do texto. Assim, tanto os 

procedimentos de escrita relacionados à revisão em processo, com retomadas e alterações dos 

textos, quanto os procedimentos de resgate dos conhecimentos sobre os temas e sobre os 

modelos textuais disponíveis no intertexto seriam intrinsecamente ligados à construção da 

base de orientação. 

 Rojo (1992), em pesquisa realizada com 10 crianças do ensino fundamental (2ª a 4ª 

séries) de uma escola privada da capital de São Paulo, identificou protocolos que 

evidenciaram estratégias que mostravam a coordenação entre a produção de idéias e a 
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textualização durante a escrita de textos narrativos em situações de escrita livre. É importante 

destacar que, nesse estudo, Rojo adota o modelo de produção de textos de Schneuwly (1998), 

resenhado anteriormente.  

A partir da análise dos protocolos das crianças e dos modelos correntes de 

processamento em produção, a autora apontou quatro tipos de operações adotadas pelos 

sujeitos: 

 

Planejamento prévio – pelo menos uma grande parte do texto é planejada, gerada e organizada 

previamente à sua execução.  

Planejamento on-line – o sujeito ativa inicialmente conhecimentos (“idéia” inicial) e depois 

vai planejando à medida que executa o texto. 

Planejamento por enquadramento (envisionment) – o sujeito planeja e executa uma porção 

textual maior e, a partir deste enquadramento textual prévio, vai planejando as partes 

seguintes. 

Planejamento por categoria superestrutural – o sujeito planeja porções textuais que 

correspondem às categorias de planejamento on-line e por enquadramento e, em seguida, as 

executa, tendo, assim, a superestrutura narrativa papel de controle ou monitoração do 

processo de planejamento e organização. 

 

Nos dados obtidos, Rojo (1992) aponta a inexistência de planejamento prévio do texto 

como um todo, havendo, no entanto, um grande predomínio de planejamento do tipo on-line 

(50% da amostra). A metade dos depoimentos dos alunos indicava “a ativação de uma idéia 

que correspondia ao título, e o início imediato da execução do texto”. As idéias que surgiram 

depois foram sendo ativadas no decorrer da execução. Na 4ª série, no entanto, houve o 

predomínio de planejamento por enquadramento. Apenas um aluno apresentou um 

planejamento por categoria superestrutural.  

Os resultados desse estudo apontam para uma diversidade de processos ativados pelos 

sujeitos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, diversidade esta que, entretanto, é regida 

por algumas formas recorrentes de processamento do discurso narrativo escrito. 

Principalmente, chamam a atenção o planejamento por enquadramento e o processo de 

criação do caráter narrativo como detonador, na maioria dos casos, do restante do processo de 

produção.  

Outra constatação observada por Rojo foi a utilização de diferentes estratégias pelas 

crianças, prevalecendo aquelas em que eles gradativamente decidiam sobre o trecho que seria 
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escrito. Em suma, a autora defende que as crianças são capazes de coordenar diferentes ações 

durante a feitura do texto e que o planejamento permanece em todo o processo.  

Rojo aponta que a linearidade de processamento defendida por Flower e Hayes é aqui 

substituída por um processo de superação dialética de lugares do sujeito durante o 

processamento textual. Para maior aprofundamento na temática específica desta pesquisa, 

passaremos, a seguir, a refletir sobre as capacidades de produção de textos da ordem do 

argumentar. 

 

2.4 As capacidades de produção de textos da ordem do argumentar em crianças 

 

Alguns estudos (LEAL; MORAIS, 2006, LEAL; BRANDÃO, 2006a) apontam que o 

trabalho com os gêneros da ordem do argumentar é escasso na sala de aula dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental no Brasil, no entanto, não é impossível de ser realizado. 

 Um primeiro estudo que destacamos é o de Souza (2003), que demonstrou a 

capacidade de crianças de produzir textos argumentativos desde o início da escolarização, 

quando ainda estavam no processo de alfabetização. A autora realizou a investigação com 

quarenta crianças distribuídas em duas turmas cujas idades variavam entre cinco e seis anos. 

Mesmo a metade dos alunos tendo freqüentado a escola em momentos anteriores, a maioria 

não sabia ler nem escrever. Através de um trabalho de intervenção, ela acompanhou a 

evolução das crianças durante dois anos, em relação à produção de textos de opinião. 

 Segundo a autora, sua pesquisa analisou o texto das crianças considerando a situação 

de produção dos textos de opinião, a dimensão argumentativa, a dimensão lingüístico-

discursiva e os mecanismos de textualização. 

Souza (2003) concluiu que a criança que é exposta a práticas de produção de textos 

que levem à produção de diferentes gêneros, mesmo no início do letramento escolar, 

internaliza os elementos constitutivos dos gêneros trabalhados. A autora mostrou que as 

crianças, sujeitos de seu estudo, chegaram ao final da pesquisa produzindo textos com 

características de texto de opinião. Os textos produzidos apresentavam, desde o início do 

estudo, a explicitação da tomada de posição sustentada por argumentos.  

Outro estudo que buscou evidenciar se as crianças são capazes de produzir textos 

desde cedo, analisando as estratégias que elas adotam para defender seus pontos de vista e os 

efeitos do contexto escolar sobre essas estratégias, foi a pesquisa de Leal (2003), conduzida 

em 12 turmas de séries iniciais, com base na produção de textos escritos. Os sujeitos dessa 
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pesquisa eram alunos de 2ª, 3ª e 4ª séries do Ensino Fundamental, com faixa etária de 8 a 12 

anos.  

A autora apontou em seu estudo que as crianças não apresentaram dificuldades para 

apresentar os pontos de vista em seus textos. Destaca, inclusive, uma variedade de estratégias 

na exposição desse componente argumentativo, pois enquanto algumas turmas apontavam 

seus pontos de vista explicitamente, outras o faziam através de procedimentos inferenciais. 

Além de apresentarem claramente os seus pontos de vista, os alunos, sujeitos de seu estudo, 

também foram capazes de justificá-lo, inclusive diversificando os componentes da 

justificação, utilizando a justificativa da justificativa. 

Uma das conclusões encontradas por Leal (2003) foi que em todas as séries houve 

predominância de textos com explicitação do ponto de vista (71,8%), havendo também 

estratégias de uso de pistas para que o leitor pudesse inferir os pontos de vista por meio de 

subentendidos. Na maior parte dos textos, os alunos justificaram seus pontos de vista (85,9%), 

havendo presença de textos com justificativa da justificativa (44,2%) e contra-argumentação 

(41%). A autora percebeu também muitas diferenças entre as turmas, evidenciando os efeitos 

das condições de produção. Os comandos dados pelas professoras e os modos como 

conduziam as atividades de escrita propiciavam mais ou menos a construção de uma base de 

orientação adequada ao contexto. 

A partir dos estudos mencionados, ratificamos a importância da inserção do trabalho 

com a produção de textos de gêneros da ordem do argumentar nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Em nosso estudo, iremos trabalhar com a produção do gênero carta de 

reclamação para analisar quais os tipos de condução as docentes adotam quando são 

solicitadas a planejar e executar atividades voltadas para o ensino da produção de textos 

coletivos do gênero em questão. O próximo tópico apresenta informações da literatura sobre a 

produção de cartas de reclamação por crianças.  

 

2.4.1 As crianças produzem cartas de reclamação? 

 

Um estudo que traz uma importante contribuição sobre a produção de cartas de 

reclamação por crianças foi desenvolvido por Silva (2007), sobre paragrafação em cartas de 

reclamação. Esse trabalho teve como objetivo conhecer as estratégias de paragrafação usadas 

pelas crianças ao produzirem cartas de reclamação, buscando, assim, contribuir para uma 

maior compreensão da temática pelos professores. 
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 Participaram da pesquisa alunos de seis turmas (duas turmas de 2ª séries, duas de 4ª e 

duas de 6ª) que estudam na Rede Pública de Ensino. As crianças foram convidadas a produzir 

uma carta para a diretora da escola em que estudavam, fazendo reclamações referentes a 

problemas encontrados na instituição. Foram selecionados os textos de 20 alunos de cada 

série, totalizando 60 textos. 

  Antes da coleta dos dados foi realizada uma intervenção visando diminuir os efeitos 

do possível “desconhecimento” do gênero em foco. Foi elaborada e aplicada uma seqüência 

de atividades que contou com as seguintes etapas: 1ª) Conversa com a turma sobre a escola e 

seus problemas, para que os alunos ativassem seus conhecimentos prévios, visando a criação 

de uma situação comunicativa o mais próxima do real e que fizesse sentido para as crianças; 

2ª) Leitura e análise de cartas variadas, para que os alunos conhecessem melhor o gênero 

discursivo escolhido; 3ª) Análise coletiva e com ajuda da professora de uma carta de 

reclamação, para que, a partir dessa reflexão, os alunos conhecessem melhor o gênero em 

questão; 4ª) Análise em pequenos grupos, pelos alunos, de outras cartas de reclamação, com 

intuito de fazer os alunos pensarem sobre as situações de uso da carta de reclamação e 

também identificarem os argumentos usados para convencer o destinatário e, por fim; 5ª) A 

produção de uma carta de reclamação para o (a) diretor (a) da escola. A produção da carta só 

foi realizada após a realização das quatro etapas anteriores. Os alunos foram convidados a 

escrever a carta individualmente e sem a ajuda da professora. 

Os textos das crianças foram analisados em comparação com as cartas de circulação 

social já descritas no tópico 1.2.1. Em primeiro lugar, foi observado que quase todos os alunos 

apresentaram características básicas do gênero: dirigiam-se ao destinatário de forma direta, 

enfocavam um problema a ser resolvido, envolviam esse destinatário por meio de estratégias 

argumentativas. Os componentes textuais encontrados nas cartas de circulação extra escolar 

(sindicatos, cartas publicadas em sites de denúncia, cartas escritas por pessoas de círculo 

social da pesquisadora) também foram localizados, na maior parte dos casos, nos textos das 

crianças, evidenciando que elas tinham construído uma base de orientação adequada e tinham 

mobilizado conhecimentos pertinentes ao gênero, como pode ser observado no quadro a 

seguir. 
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Tabela Nº 1: Freqüência de aparição dos componentes nas cartas 

TURMAS 
1 2 3 4 5 6 

 
TOTAL 

Compo-
nentes 

textuais Freq (%) Freq (%) Freq (%) Freq (%) Freq (%) Freq (%) Freq (%) 
1 

Objeto- 
alvo 

5 71,4 6 46,1 -- -- 10 90,9 11 91,6 5 62,5 37 61,6 

2 
Justificati

va do 
objeto 

2 28,5 3 23 -- -- 9 81,8 7 58,3 4 50 25 41,6 

3 
Sugestões 

6 85,7 12 92,3 9 100 10 90,9 9 75 8 100 54 90 

4 
Justificati

va da 
sugestão 

-- -- 2 15,3 -- -- 1 9,1 -- -- 3 37,5 6 10 

5 
Causas 

-- -- 2 15,3 -- -- 4 36,3 -- -- -- -- 6 10 

6 
contra-

argumen-
tação do 
objeto 

1 14,2 1 7,6 -- -- -- -- 2 16,6 -- -- 4 6,6 

7 
contra-

argumen-
tação da 
sugestão 

  -- -- -- -- -- --   -- -- -- -- 

 

Como dito anteriormente, a partir do confronto dos dados dessa pesquisa com o estudo 

de Silva e Leal (2007), foi constatado que os alunos utilizaram quase todas as estratégias que 

os adultos utilizam no momento de produzir uma carta de reclamação. Os componentes que 

mais apareceram nos textos dos alunos também foram a indicação do objeto-alvo da denúncia 

(presente em 61,6% das cartas), a justificativa da relevância do objeto reclamado (41,6%) e a 

indicação de sugestões (90%). 

 Quando agrupamos as turmas de mesma série, percebemos que os componentes com 

maior freqüência de uso nas cartas de circulação extra-escolar também tiveram maior 

freqüência nas cartas das crianças investigadas. Da mesma forma aconteceu com os 

componentes de menor uso. Esses foram os primeiros indícios de que os alunos, de modo 

geral, conseguem escrever cartas de reclamação de forma semelhante às cartas de circulação 

extra-escolares. 

Em seus resultados, a autora apontou que há uma relação parcial entre os usos ou não 

usos dos componentes e o fato de estarem em graus de escolaridade mais avançados. A turma 



 

 

46 

5 (6ª série), por exemplo, pareceu estar mais preocupada com a argumentação que as demais. 

A outra turma de 6ª série (turma 6), porém, não teve desempenho igual. Com relação à adoção 

de textos que apresentavam uma maior consistência argumentativa, a turma que se destacou 

foi uma turma de 4ª série e não uma de 6ª. Tais resultados indicam efeitos de modos de 

condução das atividades sobre as habilidades das crianças. 

No que se refere à paragrafação, a pesquisadora destaca que a quantidade de cartas 

paragrafadas aumentou com o passar dos anos de escolaridade. No entanto, quando isolou os 

dados das turmas, foi encontrada uma turma de 2ª série (turma 2) entre as que mais dividiram 

os textos em parágrafos. Isso contraria a hipótese de que seria nas séries mais avançadas que 

apareceria o maior número de textos divididos em partes.  

A partir dos estudos mencionados, destacamos a importância de se trabalhar com o 

gênero carta de reclamação, pois estaremos possibilitando ao aluno uma situação de 

comunicação em que se faz necessário apresentar de forma clara e objetiva a defesa do seu 

ponto de vista, assim como selecionar as justificativas, tomando-se cuidado para não deixar 

lacunas que sejam difíceis de ser completadas pelos leitores. 

No próximo capítulo abordaremos o ensino da produção de textos, visando discutir os 

objetivos desse eixo de ensino, a interação entre alunos e professores que ocorre durante a 

produção de textos, com base em alguns estudos que tratam dessa interação.  
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CAPÍTULO 3 O ENSINO DE PRODUÇÃO DE TEXTOS 

 

Tendo em vista que o objetivo central desse estudo é analisar os tipos de mediação que 

duas docentes do 1º ano do 2º ciclo (3ª série) adotam quando são solicitadas a planejar e 

executar atividades voltadas para o ensino da produção de textos coletivos, consideramos 

fundamental explicitar as concepções sobre ensino de produção de textos, as quais subsidiarão 

as análises das situações didáticas observadas. 

As reflexões desse capítulo serão iniciadas pela discussão sobre os objetivos de ensino 

de produção de textos na escola. Em seguida, destacaremos a interação que ocorre entre 

professores e alunos durante a produção de textos, apontando alguns estudos que tratam da 

interação. Dentro dessa perspectiva interacional, trataremos da produção coletiva de textos na 

escola.  

 

3.1 Os objetivos do ensino de produção de textos na escola 

 

 Os objetivos gerais do ensino de Língua Portuguesa de acordo com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) estão pautados na competência desenvolvida 

progressivamente pelos alunos no uso da linguagem como sendo uma possibilidade de 

resolução de problemas da vida cotidiana. Esse objetivo, tal como é proposto nesse 

documento, só é alcançado se os indivíduos passarem a compreender as relações entre os 

textos orais e escritos, assumindo sua própria palavra e produzindo textos em situações de 

participação social. 

 De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, um produtor de textos 

competente é aquele que sabe adequar o gênero discursivo ao contexto da produção, 

procurando sempre planejar o seu discurso e conseqüentemente o texto, em função do seu 

objetivo e do destinatário, considerando sempre as características do gênero. Ao olhar para o 

seu próprio texto com o objetivo de verificar se está claro, ambíguo, obscuro, redundante, esse 

escritor competente é capaz de revisá-lo tendo a oportunidade de reescrevê-lo até considerá-lo 

satisfatório para o momento. Segundo esse documento, para formar esse tipo de escritor, se 

faz necessário adotar 

 

uma prática continuada de produção de textos na sala de aula, situações de produção 
de uma grande variedade de textos de fato e uma aproximação das condições de 
produção às circunstancias nas quais se produzem esses textos. Diferentes objetivos 
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exigem diferentes gêneros e estes, por sua vez, têm suas formas características que 
precisam ser apreendidas (BRASIL, 1997, p. 68). 
 
 

Schneuwly e Dolz (2004), ao tratarem dos gêneros escolares como objeto de ensino, 

apresentam possibilidades de desenvolvimento de práticas do trabalho com os gêneros na 

produção de textos orais e escritos.  

Segundo esses autores, “toda introdução de um gênero na escola é resultado de uma 

decisão didática que visa a objetivos precisos da aprendizagem” (2004, p. 80). Esses objetivos 

são apresentados de duas formas: 

 

1. Através da aprendizagem do domínio de um gênero, para melhor apreciá-lo, conhecê-

lo, ou melhor, compreendê-lo para produzi-lo melhor dentro e fora da escola. 

2. Através do desenvolvimento de capacidades que ultrapassem o gênero e que são 

transferíveis para outros gêneros próximos ou distantes. 

 

Esses autores ressaltam ainda que quando trazemos um gênero para ser trabalhado 

dentro da escola, esse sofre forçosamente uma modificação, pois esse gênero passa a 

funcionar em outro lugar social, diferente daquele lugar em que foi originado.  

 

Trata-se de colocar os alunos, ao mesmo tempo, em situações de comunicação que 
estejam o quanto mais próximas das verdadeiras situações de comunicação, que 
tenham um sentido para eles a fim de melhor dominá-los como realmente o são, 
sabendo, o tempo todo, que os objetivos visados são (também!) outros 
(SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p. 81). 

 

Para apreender bem a relação entre os objetos da linguagem trabalhados na escola e os 

que funcionam como referência, Schneuwly e Dolz (2004) destacam que “o gênero trabalhado 

na escola é sempre uma variação do gênero de referência, construída numa dinâmica de 

ensino/aprendizagem, para funcionar numa instituição cujo objetivo primeiro é, precisamente 

este” (p. 81). 

Esses autores sugerem um trabalho baseado na progressão escolar para orientar a 

prática de ensino de produção de textos. Essa proposta é pautada no envolvimento do aluno, 

nos diferentes níveis de ensino, em atividades sobre leitura, produção de textos e reflexão 

sobre a língua, abarcando os gêneros discursivos selecionados entre cinco agrupamentos, que 

levariam os discentes a trabalhar com os diversos tipos de finalidades, esferas de circulação e 

de aspectos culturais que são encontrados nos gêneros. Abaixo, demonstraremos os quadros 
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que constituem a transcrição dos cinco agrupamentos que Schneuwly e Dolz (2004, p. 60-61) 

apresentam em relação aos gêneros discursivos. 

 

Domínios sociais de comunicação 

ASPECTOS TIPOLÓGICOS 
Capacidades de linguagem dominante 
Exemplos de gêneros orais e escritos 

Cultura literária ficcional 
NARRAR 

Mimesis da ação através da criação da 
intriga no domínio do verossímil 

conto maravilhoso 
conto de fadas 
fábulas 
lenda 
narrativa de aventura 
narrativa de ficção científica 
narrativa de enigma 
narrativa mítica 
sketch ou história engraçada 
biografia romanceada 
romance 
romance histórico 
novela fantástica 
conto 
crônica literária 
adivinha 
piada... 

Cultura literária ficcional 
RELATAR 

Representação pelo discurso de experiências 
vividas, situadas no tempo 

relato de experiência vivida 
relato de viagem 
diário íntimo 
testemunho 
anedota ou caso 
autobiografia 
curriculum vitae 
... 
notícia 
reportagem 
crônica social 
crônica esportiva 
... 
histórico 
relato histórico 
ensaio ou perfil biográfico 
biografia 
...... 

Domínios sociais de controversas 
ARGUMENTAR 

Sustentação, refutação e negociação de 
tomadas de posição 

textos de opinião 
diálogo argumentativo 
cartas de leitor 
carta de reclamação 
carta de solicitação 
deliberação informal 
debate regrado 
assembléia 
discurso de defesa 
(advocacia) 
discurso de acusação (advocacia) 
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resenha crítica 
artigos de opinião ou assinados 
editorial 
ensaio 

Transmissão e construção de saberes 

EXPOR 
Apresentação textual de diferentes formas 

dos saberes 

texto expositivo (em livro didático) 
exposição oral 
seminário 
conferência 
comunicação oral 
palestra 
entrevista de especialista 
verbete 
artigo enciclopédico 
texto explicativo 
tomada de notas 
resumos de textos expositivos e explicativos 
resenha 
relatório científico 
relatório oral de experiências 

Instruções e prescrições 

DESCREVER AÇÕES 
Regulação mútua de comportamentos 

instruções de montagem 
receita 
regulamento 
regras de jogo 
instruções de uso 
comando diversos 
textos prescritivos 
... 

  

 A partir desse trabalho sistemático com os gêneros em sala de aula, os alunos são 

levados a refletir sobre as diferentes dimensões da nossa língua, ao longo da escolaridade, 

trabalhando com gêneros que tenham semelhança entre si e com gêneros divergentes, 

deparando-se, assim, com os diferentes graus de complexidade desses gêneros. Como 

afirmam Leal e Brandão (2006b),  

 

trabalhar com diversos textos pertencentes a um mesmo agrupamento em diferentes 
graus de escolarização propicia condições para que as capacidades de linguagem 
requeridas nas situações em que esses gêneros circulam possam ser gradativamente 
desenvolvidas (p. 58). 

 

Para ajudar os alunos a desenvolver tais habilidades, é necessário ter em mente os 

objetivos que orientam o trabalho pedagógico. Para isso, nos baseamos em Leal e Brandão 

(2006b), que destacam que, para produzir um texto, o aluno precisa mobilizar “conhecimentos 

relativos ao tema, à organização e configuração dos textos, adotando gêneros discursivos que 

usualmente estão presentes em situações comunicativas similares à determinada situação com 

a qual nos deparamos no momento” (p. 46). 
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Leal e Brandão (2006b) chamam a atenção de que o ensino da produção de textos deve 

estar atrelado ao ensino da leitura, como também aos eixos da análise lingüística, pois ao 

pensar em produzir um texto, o indivíduo precisa ter conhecimentos sobre os modos como os 

textos são escritos em diferentes espaços sociais, ou seja, com adoção de diferentes gêneros 

discursivos e conhecimentos sobre o tema que vai dissertar. Tanto uma dimensão quanto a 

outra são contempladas em atividades de leitura. 

Ao refletirem sobre os princípios que orientam o ensino de produção de textos, essas 

autoras apontam um problema que deve ser enfrentado pelos docentes: os estudantes precisam 

perder o medo de escrever. O professor precisa valorizar a variedade lingüística dos alunos 

reconhecendo as diferenças dos contextos de interlocução, fazendo com que gradativamente 

eles se apropriem das formas de escrita utilizadas pela sociedade em diferentes situações de 

interação, principalmente nas situações mediadas pela escrita. 

Para dar conta desse primeiro princípio, o professor precisa adotar um trabalho 

pautado nos diferentes gêneros discursivos, inclusive com os gêneros orais, pois esses 

contribuem bastante para a apropriação dos gêneros escritos. Ao perceber que existem 

algumas semelhanças nas situações de uso da linguagem oral e escrita, os alunos podem 

“ativar os seus conhecimentos prévios relativos às situações semelhantes à que estão 

vivenciando e utilizá-los para produzir textos, atendendo às finalidades propostas” (idem, p. 

50). 

As pesquisadoras alertam também que o professor precisa ajudar os alunos a aprender 

a organizar um plano geral que os oriente durante as produções de textos, tendo em mente as 

finalidades e os destinatários envolvidos nas situações de produção. Além disso, o professor 

deve estar voltado para ajudar os alunos a aprender a coordenar e integrar as ações mentais e 

motoras na geração do texto, para atingirem os objetivos estipulados. Segundo Leal e Brandão 

(2006b, p. 51), “quanto maior for a nossa capacidade de planejar as estratégias discursivas 

para envolver o leitor, maior será a possibilidade de alcançarmos os efeitos pretendidos”. 

O docente, desse modo, poderá favorecer a reflexão dos seus alunos sobre os aspectos 

de textualização, referentes à alteração de conteúdo, à organização seqüencial, ao vocabulário, 

à estruturação dos períodos, à paragrafação; e sobre os aspectos da normatividade, referentes à 

ortografia e à concordância, dentre outros, ajudando-os, assim, a desenvolver as operações de 

manipulação de texto.  

Seria objetivo do ensino de produção de textos também, segundo as autoras citadas, 

auxiliar os alunos a desenvolver a capacidade de adotar o gênero discursivo adequado para 

cada contexto de produção. Para que isso aconteça, o professor pode fazer com que os alunos 
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reflitam sobre as características de tal gênero, fazendo com que haja um aprofundamento dos 

aspectos estruturantes daquele gênero. Em síntese, as autoras afirmam que 

 

... para escrever, é preciso gerar conteúdos e, assim, o aluno precisa aprender a ativar 
conhecimentos em sua memória que possam dar consistência aos textos e aprender a 
consultar fontes de informações adequadas (livros, jornais) para que seus textos 
tenham um bom grau de informatividade (LEAL; BRANDÃO, 2006b, p. 55). 
 

 

As pesquisadoras apontam ainda que a ampliação do conhecimento dos alunos acerca 

da gramática padrão também faz parte do ensino. O docente precisa fazer com que seus 

alunos reflitam sobre as diferenças entre as normas usadas no dia-a-dia e as normas que são 

utilizadas em situações em que a gramática formal é aplicada. 

Leal e Brandão chamam a atenção de que o trabalho para a ampliação dos 

conhecimentos lingüísticos não deve ficar restrito ao conhecimento das normas, pois, também 

devem ser enfocados os diferentes recursos lingüísticos que garantem efeitos de sentido, como 

os mecanismos coesivos, tipos de orações ou períodos, estratégias de pontuação de textos, que 

sejam adequados aos gêneros discursivos adotados para a escrita dos textos, às finalidades e 

aos destinatários. 

Diante do que foi exposto anteriormente, percebemos que o trabalho com a produção 

de textos propicia ao aluno uma forma de participação ativa na sociedade, possibilitando 

assim que o discente, através do seu texto escrito, possa agir em esferas sociais de maneira 

autônoma. Desse modo, salientamos que o ensino da produção de textos na escola deve ser 

pautado na interação, tanto quando se pensa na interação entre produtores e leitores dos 

textos, quanto em relação à interação entre os participantes da situação de ensino de produção 

de textos, tema que será tratado a seguir. 

 

3.2 A interação entre alunos durante a produção de textos e a mediação do professor 

 

Nesse estudo, nos propomos a trabalhar com a interação entre alunos e professoras 

durante a produção de textos escritos, por considerarmos que só poderemos perceber as 

dificuldades apresentadas por professores e alunos durante a escritura de um texto se 

entendermos o funcionamento da prática pedagógica adotada no seu dia-a-dia. 

Ao tratar da dimensão interacional da linguagem, Antunes (2003) defende a idéia de 

que o aluno é o sujeito da aprendizagem que acontece, ele é o autor que realiza, na interação 

com o objeto da aprendizagem, a atividade estruturadora da qual resulta o conhecimento. 
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Essa autora defende que uma atividade interativa só é realizada quando 

 

... conjuntamente, por duas pessoas cujas ações se interdependam na busca dos 
mesmos fins. Assim, numa inter-ação (“ação entre”), o que cada um faz depende 
daquilo que o outro faz também: a iniciativa de um é regulada pelas condições do 
outro, e toda decisão leva em conta essas decisões. Nesse sentido, a escrita é tão 
interativa, tão dialógica, dinâmica e negociável quanto a fala (ANTUNES, 2003, p. 
45). 
 
 

As situações de produção de textos na escola são bastante diversas. Há atividades de 

produção individual, produção em dupla, produção em grupo, produção coletiva em grande 

grupo. Em todas elas, há interação entre interlocutores e interação entre as pessoas que 

vivenciam a realização da tarefa escolar. 

Mesmo na produção de texto individual ocorre a interação entre professores e alunos, 

pois as intervenções que o docente realiza, seja auxiliando-os na reelaboração de um 

pensamento ou na revisão do seu texto são momentos determinantes da escrita dos alunos. 

Elas fazem com que os alunos desenvolvam novas habilidades e conhecimentos. 

Apesar de reconhecermos que em todas as situações há interação, os modos de 

mediação dos professores são diferentes. Na produção coletiva de textos, a interação entre os 

professores e alunos é muito intensa e centrada na condução do docente. O professor, nessas 

situações, assume o papel de escriba, propiciando ao aluno condições de refletir sobre a 

geração de idéias, sem precisarem pensar acerca de aspectos relativos ao registro desse texto.  

Por outro lado, dependendo de como os docentes conduzem a tarefa, os alunos são 

mais ou menos desafiados a pensar na seleção desses conteúdos e mais ou menos desafiados a 

textualizar esses conteúdos, ou seja, a pensar em como organizar seqüencialmente o que eles 

têm a dizer, respeitando as finalidades, os destinatários e os gêneros solicitados. Estudar esses 

tipos de mediação é um dos objetivos dessa investigação. 

 Em nosso levantamento bibliográfico em periódicos e livros brasileiros na área de 

educação não localizamos estudos que tratassem especificamente da interação entre 

professores e alunos, nem durante a produção de textos individuais, nem durante a produção 

de textos coletivos. Foram encontrados apenas dois estudos que trataram da interação entre 

professor e aluno na realização de atividades na sala de aula. O primeiro trata da produção de 

textos narrativos em pares e traz reflexões sobre o processo de interação. O segundo aborda a 

interpretação de textos poéticos em pares e também faz menção ao processo de interação. A 

seguir apresentaremos as contribuições desses estudos.  
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Leal e Luz (2000) estudaram a produção de textos narrativos em pares. Essa pesquisa 

teve o objetivo de analisar o processo de interação entre pares em atividades de produção de 

textos narrativos por crianças de uma turma da 3ª série do Ensino Fundamental de uma escola 

municipal de Recife. As 21 crianças com faixa etária entre 8 e 13 anos foram convidadas a 

realizar atividades de escrita de notícias, cartas e contos. Para cada gênero foi aplicada uma 

atividade de produção de escrita individual de um texto, na qual as crianças foram 

classificadas em fracas, médias e fortes, para em seguida serem agrupadas em duplas 

(fraco/fraco; fraco/médio; fraco/forte; médio/médio; médio/forte; forte/forte), com intuito de 

produzirem outro texto (agora em dupla), seguindo as mesmas orientações da produção 

individual. 

As referidas autoras utilizaram como instrumento metodológico a análise do processo 

de produção textual em pares através dos produtos das interações (os textos individuais ou em 

dupla) e através das análises dos discursos produzidos em situação de produção. 

Em seus resultados, as autoras verificaram que as duplas interagiram no processo da 

produção dos textos e que, no momento dessa produção, ao negociarem sobre diferentes 

concepções, produziram melhores textos do que quando produziram individualmente. As 

pesquisadoras salientaram, principalmente, a importância das tomadas de decisões durante a 

produção, pois os alunos ao escreverem em dupla precisaram explicitar o que estavam 

querendo fazer, quais os conhecimentos que possuíam em relação ao que seria escrito, 

precisando se fazer entender pelo outro, procurando validar o seu conhecimento, confrontando 

suas idéias e trocando-as. 

As estudiosas constataram que nas produções que foram realizadas nas duplas fraco-

fraco em notícia e conto, mesmo havendo interação entre os alunos, os textos continuaram 

sendo classificados como fracos, o que as fizeram concluir que nem sempre o trabalho em 

pares é um fator determinante para a obtenção de um melhor desempenho em determinadas 

situações.  

Com relação às duplas simétricas (fraco-fraco em carta e médio-médio em carta, conto 

e notícia), a maioria dos alunos alcançou um bom desempenho durante a interação, pois, 

segundo as autoras, quando colocados nesse tipo de situação, as crianças puderam refletir 

sobre suas respostas iniciais e as respostas diferentes das suas, reelaborando os seus 

conhecimentos. As duplas assimétricas (fraco-médio em conto, carta e notícia) também 

obtiveram melhores resultados. Nas duplas que apresentaram uma ou duas crianças fortes 

(forte-forte, forte-médio, forte-fraco) continuaram fortes durante a produção em pares.  
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A partir do estudo de Leal e Luz (2000), percebemos a importância da interação no 

processo de produção de texto, pois a troca de informações nos pares possibilitou, durante a 

geração do texto, a partilha de estratégias para coordenar as ações da produção, favorecendo 

um melhor trabalho em sala de aula. 

Outro estudo sobre o processo de interação foi a pesquisa de Costa (2002). Esse estudo 

teve por objetivo analisar o processo de interação entre pares em atividades de interpretação 

de textos poéticos por alunos de uma turma do 2º ano do Ensino Médio de uma escola pública 

estadual de Ituverava. A autora justifica a escolha do gênero poético pelo fato dos alunos 

apresentarem dificuldades na sua interpretação. Costa construiu seus dados através da análise 

microgenética, proveniente das proposições de Vygotsky e Cole (1991), que têm como 

princípio fundamental “a análise de processos enfocando o produto do desenvolvimento, 

interpretando e explicando comportamentos” (p. 3). 

A referida autora adotou as estratégias de intervenção baseadas no método de 

agrupamento dos alunos desenvolvidos por Leal e Luz (2000), dentro da sessão observacional 

limitada. Segundo Costa (2002), 

 

Esse procedimento tem como base a análise de processos, interpretação e explicação 
de comportamentos e pretende mostrar o grau de transição do funcionamento 
interpsicológico para o funcionamento intrapsicológico, durante a solução de 
situações-problema entre o texto e o leitor (p. 3). 

 

No seu procedimento metodológico, os alunos foram convidados a realizar a leitura 

individual de uma poesia e de um texto didático sobre o Simbolismo. Em seguida, fizeram a 

comparação da poesia com o texto didático com intuito de analisar e comparar o aspecto 

formal da poesia. Ainda nessa atividade, os alunos analisaram os aspectos temáticos do texto 

poético. Por fim, os discentes realizaram a leitura de mais um poema analisando seus aspectos 

formais e temáticos. A partir desses resultados os alunos foram classificados, de acordo com 

Leal e Luz (2000), em fracos, médios e fortes, e, em seguida, foram agrupados em duplas 

seguindo o esquema: forte-forte; forte-médio; forte-fraco; médio-médio; médio-fraco; fraco-

fraco. Nesse momento, os alunos foram solicitados a responder as questões que não foram 

resolvidas individualmente. 

Em seus resultados, Costa (2002) verificou que a interação do tipo forte-forte 

permaneceu forte; a forte-médio e forte-fraca mudaram para forte; enquanto a fraca-fraca 

continuou fraca; a fraca-média e a média-média permaneceram média. Em relação à leitura 

interpretativa, a pesquisadora observou que as duplas apresentaram um progresso ou o mesmo 
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desempenho quando essa atividade havia sido realizada individualmente. Assim, como os 

resultados alcançados por Leal e Luz (2000), nesse estudo, também o aluno fraco auxiliado 

pelo forte cresceu no seu conhecimento. 

A autora destaca que, a partir das interações, os alunos obtiveram um melhor 

desempenho na sala de aula, pois a troca de idéias e a refacção das respostas propiciou o 

desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, bem como facilitou o processo de construção 

de conhecimento. 

 Portanto, de acordo com os estudos apresentados anteriormente, consideramos que a 

interação entre professores e alunos durante a realização de atividades em sala de aula é de 

fulcral importância para o processo de ensino-aprendizagem, pois, verificamos que o trabalho 

em duplas tornou-se um poderoso aliado no processo da construção do conhecimento dos 

alunos.  

A seguir iremos apresentar uma breve discussão sobre a produção coletiva de textos na 

escola, destacando um estudo que foi desenvolvido com crianças da Educação Infantil, 

procurando mostrar a importância da interação entre os professores e os alunos no processo de 

apreensão dos aspectos que envolvem a produção de textos. 

 

3.3 A produção de texto coletivo na escola 

 

 Bortone e Bortoni-Ricardo (2007), ao analisarem uma aula em uma turma de 

alfabetização durante a construção de um texto coletivo, chamam a atenção de que ao 

produzir coletivamente os textos há uma tendência a haver maior atenção para as diferenças 

entre os textos que produzimos oralmente e os textos que escrevemos. Nos textos que 

construímos oralmente podemos aproveitar o contexto em que o texto está sendo produzido. 

Na oralidade, ou seja, quando utilizamos a fala, podemos aproveitar a proximidade com o 

ouvinte para utilizarmos gestos, expressões faciais, utilizar um tom de voz mais ou menos 

intenso e outros recursos. Já quando estamos escrevendo, não podemos nos valer tanto das 

informações contextuais, pois o leitor nem sempre estará presente no mesmo contexto. Muitas 

vezes escrevemos algo que só será lido por alguém muito tempo depois. Por esse motivo, 

tendemos a selecionar bem as palavras que vamos utilizar, para sermos precisos, pois na 

maioria das situações não estaremos presentes para esclarecer as dúvidas do nosso leitor. A 

situação de produção coletiva é favorável ao diálogo sobre tal dimensão da escrita. 

Ao analisar a aula, as autoras destacaram que o trabalho da professora foi de grande 

valia. O grupo produziu um texto coletivo sobre um passeio realizado pela turma. A 
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professora auxiliou os alunos, sugerindo o uso de outras palavras, chamando a atenção para a 

necessidade de haver boa organização da cadeia cronológica. Sugeriu às crianças um 

fechamento para o texto, propôs que os alunos colocassem um título e também apresentou 

uma preocupação em manter o ponto de vista narrativo. Bortone e Bortoni-Ricardo concluem 

que ao utilizar todas essas estratégias, a docente conseguiu mostrar aos alunos que existem 

diferenças que são culturalmente definidas entre os modos de falar e os modos de escrever, 

mas que é possível ativar conhecimentos apropriados em situações de uso da oralidade para a 

realização de atividade escrita. 

A reflexão sobre o papel da interação na prática de produção coletiva de textos é 

indispensável, pois como indica Perret-Clemont (1979), situações nas quais as crianças 

precisam coordenar entre si ações ou confrontar opiniões podem provocar modificações na 

estruturação cognitiva e na capacidade de resolver problemas. Acreditamos que, em interação, 

as crianças passem a explicitar os conhecimentos e apreendam estratégias de coordenação 

entre as atividades necessárias à produção de um texto.  

No processo da produção coletiva do texto, a interação é um elemento essencial e se 

apresenta em duas esferas: a primeira, na interação entre as pessoas do grupo que está 

produzindo o texto (os alunos e o professor), e a segunda, na interação que esse grupo 

estabelece com o interlocutor (destinatário) do texto. 

Como explicitado anteriormente, no momento da produção de um texto, vários 

conhecimentos são mobilizados tanto em relação ao tema quanto em relação aos gêneros 

discursivos. Na produção coletiva do texto, não é diferente, mas, além de organizar esses 

conhecimentos para a escritura do texto, o aluno é desafiado a explicitar tais conhecimentos 

para que a partir da troca de idéias, sentimentos, valores e informações, venham a interagir 

com o outro (aluno e/ou professor) para que sejam tomadas as decisões coletivas, levando o 

grupo a avaliar e selecionar as informações e idéias que irão constituir o texto.  

Para que o aluno produza um texto coletivamente, se faz necessário que o professor 

adote uma postura de mediador na sala de aula, constituindo um espaço de mútua colaboração 

e comunicação. Para Moro (1991), a intervenção do adulto deve orientar as tarefas e 

intermediar as trocas entre as crianças, favorecendo o conflito cognitivo, maximizando 

adequadamente os conflitos e provocando soluções estruturantes.  

Ao assumir esse papel de mediador, o professor realizará intervenções e auxiliará na 

construção e reelaboração do conhecimento do aluno, propiciando a tomada de consciência do 

aluno acerca das estratégias usadas pelas pessoas mais experientes quando produzem textos, 

havendo, assim, o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos. 
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Uma dessas estratégias se refere à articulação das modalidades oral e escrita que o 

produtor precisa desenvolver na composição de um texto, como já foi citado. No ato da 

produção coletiva, o aluno utiliza a linguagem oral para expressar suas idéias e pensamentos. 

Nesse momento, é preciso que o professor, através de sua intervenção, auxilie o aluno no 

processo de reorganização desse texto com a finalidade de adotar as características da 

linguagem escrita.  

Embora reconheçamos a importância da produção coletiva de textos para a formação 

de produtores de textos, detectamos em nosso levantamento bibliográfico uma escassez de 

publicações que abordem esse tema. Foi identificado apenas um trabalho (GIRÃO; LIMA; 

BRANDÃO, 2007). Diante dessa constatação, apresentaremos as contribuições desse estudo. 

Girão, Lima e Brandão (2007) desenvolveram um estudo sobre o trabalho de produção 

coletiva de texto. Essa pesquisa analisou como são vivenciadas as práticas de produção 

coletiva de texto com crianças de 4 a 5 anos. As autoras realizaram seis observações de 

situações de produção de textos conduzidas por duas professoras de escolas municipais do 

Recife, sendo uma do grupo IV e uma do grupo V. Portanto, de cada professora foram 

observadas três atividades. Além das observações, foram realizadas entrevistas com as 

docentes com o intuito de obter informações sobre as suas concepções acerca da produção de 

textos e a verificação de como fazem a transposição dessas concepções na prática. 

As autoras constataram que na escrita coletiva de textos nas salas de Educação Infantil 

observadas não houve um trabalho de recontextualização da tomada de consciência acerca do 

contexto de circulação do gênero fora da escola. Esse fato trouxe conseqüências negativas no 

processo de elaboração textual. Por exemplo, as crianças, quando foram solicitadas a 

produzirem os textos, não tiveram indicações claras quanto à finalidade, ao destinatário e ao 

gênero discursivo que teriam que produzir, o que tornou a atividade pouco significativa para 

elas. 

As autoras chamam a atenção de que “o professor precisa articular os seus objetivos 

didáticos em relação à produção de textos com propostas que revelem o uso social dessa 

atividade sempre que possível” (p. 23). 

As autoras constataram que, com relação à concepção das educadoras sobre a 

importância do trabalho com o texto coletivo, ambas abordaram apenas o desenvolvimento de 

aspectos relacionados à linguagem oral, à capacidade de expressão e à compreensão de textos. 

Apesar das lacunas citadas, Girão, Lima e Brandão (2007) destacaram o reconhecimento das 

professoras de que sua função durante a produção coletiva de textos foi de mediar a interação 

entre os alunos e a interação entre eles e atividade proposta. As pesquisadoras verificaram 
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uma preocupação por parte das educadoras em ativar os conhecimentos prévios das crianças, 

estimulando a sua participação, organizando as falas dos alunos e valorizando as 

contribuições do grupo, incorporando-as na escrita dos textos. 

 Considerando tudo que já foi exposto, buscaremos nesse estudo analisar a escrita de 

cartas de reclamação em situações de produção coletiva com crianças do 1º ano do 2º ciclo do 

Ensino Fundamental de escolas públicas, procurando entender melhor os benefícios desse tipo 

de atividade e as dificuldades que os professores podem vivenciar ao tentar conduzir tal tipo 

de procedimento metodológico. A seguir, apresentaremos a metodologia que foi utilizada na 

realização deste estudo. 
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CAPÍTULO 4 O QUE OS ALUNOS APRENDEM EM SITUAÇÕES DE PRODUÇÃO 

DE TEXTO COLETIVO? RELATO DE UMA PESQUISA 

 

  Como já dissemos anteriormente, buscamos analisar os tipos de condução que duas 

docentes do 1º ano do 2º ciclo (3ª série) adotaram quando foram solicitadas a planejar e 

executar atividades de escrita coletiva voltadas para o ensino da produção de textos. Antes de 

refletir sobre os resultados, no entanto, detalharemos as estratégias metodológicas que foram 

utilizadas. Inicialmente, caracterizaremos os sujeitos que participaram da pesquisa e, logo 

após, descreveremos os procedimentos que foram utilizados na investigação. 

 

4.1 Metodologia de pesquisa 

 

Adotamos, como metodologia de pesquisa, o estudo de caso coletivo (STAKE, 2000 

apud ALVES-MAZZOTTI, 2006), por considerarmos uma via possível para a revelação dos 

nossos resultados. Segundo Allves-Mazzotti (2006), no estudo de caso coletivo, 

 

o pesquisador estuda conjuntamente alguns casos para investigar um dado 
fenômeno, podendo ser visto como um estudo instrumental estendido a vários casos. 
Os casos individuais que se incluem no conjunto estudado podem ou não ser 
selecionados por manifestar alguma característica comum. Eles são escolhidos 
porque se acredita que seu estudo permitirá melhor compreensão, ou mesmo melhor 
teorização, sobre um conjunto ainda maior de casos (p. 642). 
 
 

 A referida autora aponta que os estudos de caso coletivo têm por objetivo, dentre 

outros, procurar tanto o que é comum quanto o que é particular em cada caso, mas o produto 

final comumente retrata algo de original em conseqüência de um ou mais dos seguintes 

aspectos: 

 

a. a natureza do caso; 

b. o histórico do caso; 

c. o contexto (físico, econômico, político, legal, estético etc.); 

d. outros casos pelos quais é reconhecido; 

e. os informantes pelos quais pode ser conhecido. 
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Stake (2000 apud ALVES-MAZZOTTI, 2006) “acrescenta que, para mostrar a 

peculiaridade do caso, os pesquisadores freqüentemente reúnem dados sobre todos os 

aspectos citados” (p. 642). 

Por fim, um último ponto importante para a caracterização do estudo de caso é o tipo 

de questão pertinente a esse gênero de pesquisa. O referido autor aponta que, como em 

qualquer outra investigação, o estudo de caso é comumente constituído em torno de um 

pequeno número de questões. Mas, explica que, nessa modalidade de pesquisa, “predominam 

questões ou temáticas sobre relações complexas, situadas e problemáticas” (p. 643), que são 

características desse tema abordado. 

 

4.2 Caracterização dos sujeitos 

 

Participaram da pesquisa duas professoras do 1º ano do 2º ciclo (3ª série) do Ensino 

Fundamental e seus respectivos alunos da Rede Municipal de Ensino da cidade do Recife. 

Optamos em trabalhar com duas turmas por causa da necessidade de investigarmos um dado 

fenômeno (a produção coletiva de carta de reclamação) em vários casos (duas turmas) com o 

intuito de compreendermos melhor como se dá tal processo de produção. As professoras eram 

integrantes do Grupo de Estudo Argumentação e Ensino, que desenvolvia a pesquisa 

Argumentação na escola: do diagnóstico às práticas produtivas.  

A pesquisa da qual as professoras participavam foi iniciada no ano de dois mil e sete, 

com o objetivo de analisarmos situações didáticas desenvolvidas com base em planejamento 

de seqüências didáticas enfocando os gêneros da ordem do argumentar nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental (1º ao 5º). Os dados dessa pesquisa foram coletados em 2008 – segundo 

ano da pesquisa. Todas as professoras que participavam desse grupo tinham interesse pelas 

temáticas de argumentação, seqüência didática e gêneros discursivos da ordem do argumentar.  

Além das professoras, participavam desse grupo professores da UFPE, como também 

alunos da graduação e da pós-graduação em Educação dessa mesma instituição. 

Os encontros eram realizados mensalmente, com intuito de aprofundarmos o 

conhecimento em determinada temática, por exemplo, seqüência didática ou características de 

um determinado gênero discursivo e para o planejamento coletivo das atividades que seriam 

desenvolvidas nas seqüências didáticas. 

As docentes vinham, desse modo, participando dos encontros realizados uma vez por 

mês no Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco. Essas docentes foram 

indicadas como sendo professoras bem sucedidas por pares e outros informantes (professores 
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universitários que já haviam realizado algum tipo de pesquisa com as mesmas, outras 

professoras que já participavam dessa pesquisa ou pessoas das escolas). Além disso, o 

interesse em participar de um Programa de Formação Continuada nos indica a preocupação de 

uma melhoria na prática pedagógica da sala de aula dessas professoras. O fato de escolhermos 

professoras com práticas bem sucedidas se deve a que analisar práticas docentes mal-

sucedidas não auxiliaria a entender as possibilidades e o potencial desse tipo de atividade 

escolar. As dificuldades poderiam ser mais gerais de condução da turma ou mesmo de 

concepção sobre ensino, resultando em dados insuficientes para uma investigação na 

perspectiva dos gêneros discursivos.  

 As professoras que foram objeto de estudo nessa pesquisa ensinavam em escolas 

públicas e possuíam idade inferior a 30 anos. Possuíam formação acadêmica em Pedagogia 

pela UFPE.  

 A faixa etária dos alunos das professoras apresentava variação entre oito e doze anos 

de idade. Esse nível de ensino foi escolhido porque esperamos que, nesta etapa de 

escolarização, os alunos já tenham se apropriado do sistema alfabético de escrita e estejam em 

uma fase de aprofundamento de reflexões sobre os textos que produzem.  

 

4.3 Procedimentos 

 

Os procedimentos de coleta de dados dessa pesquisa foram realizados em três etapas: 

 

1. Realização de uma entrevista com as professoras, para abordar aspectos relacionados 

aos dados pessoais e questões que remetam às práticas escolares, mais especificamente 

no seu trabalho com a produção de textos; 

2. Planejamento coletivo, nos encontros do Grupo de Pesquisa, de uma seqüência 

didática com atividades de reflexão, leitura e produção de cartas de reclamação, 

contemplando tarefas de produção coletiva de textos; 

3. Desenvolvimento da seqüência pelas professoras, com observação das aulas (por que), 

para análise dos tipos de condução que as docentes adotam quando são solicitadas a 

executar atividades de escrita coletiva voltadas para o ensino da produção de textos. 

As aulas foram filmadas, audiogravadas, transcritas e analisadas. 

 

Na primeira etapa, como dissemos acima, realizamos uma entrevista com cada 

professora, com a finalidade de obtermos informações sobre os seus dados pessoais, tais 
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como, idade, formação inicial, idade com que começou a trabalhar, idade que começou a 

ensinar, tempo de ensino em escolas públicas e particulares e séries, suas atividades diárias e 

sobre a participação em cursos de formação. Também realizamos questões acerca de suas 

práticas de ensino, principalmente no que se refere à produção de textos. As questões tiveram 

o intuito de investigar como se dava o trabalho com produção de textos nas práticas de sala de 

aula dessas docentes, como e com que freqüência era realizada a produção de textos na sala de 

aula. Tais dados não são apresentados de modo detalhado nesta pesquisa, pois foram 

coletados apenas como meio de mantermos maior aproximação com as docentes, entendermos 

melhor seu trabalho e caracterizarmos os sujeitos. Na verdade, foi também uma forma de 

assegurarmos que elas seriam realmente sujeitos da pesquisa, já que queríamos professoras 

que tivessem disposição para realizar as atividades de produção coletiva e já tivessem, de 

algum modo, experiência na realização de um trabalho voltado para a produção de textos em 

uma perspectiva mais interativa. 

Na segunda etapa, realizamos o planejamento da seqüência didática sobre carta de 

reclamação. Esse planejamento foi realizado em dois encontros com as professoras do Grupo 

de Pesquisa e foram organizados da seguinte maneira: no primeiro encontro, houve uma 

discussão sobre o referencial teórico do gênero carta de reclamação, foi organizado o 

calendário dos próximos encontros no grupo e o planejamento coletivo da situação inicial. No 

segundo encontro, houve uma conversa sobre a aplicação da situação inicial e foi definida a 

quantidade de encontros necessários para atingir os objetivos da seqüência didática sobre 

carta de reclamação. Ainda foram realizados dois encontros com o grupo, um para 

acompanhar a aplicação dos módulos e um último para avaliar a aplicação da seqüência como 

um todo. 

Na última etapa, foi realizada a aplicação da seqüência didática de carta de reclamação 

com os alunos. A seqüência foi composta por nove momentos ou módulos, sendo uma aula 

para a situação inicial, e mais oito aulas para o desenvolvimento de oito módulos. Durante a 

realização da seqüência, as professoras podiam acrescentar ou retirar alguma coisa do 

planejamento original com a finalidade de adequar a seqüência à realidade dos seus alunos. 

Relatórios de aula detalhados foram produzidos para que as análises fossem feitas, 

considerando-se os diálogos entre alunos e entre professoras e alunos. Nas transcrições, cada 

aluno recebeu uma denominação (nome fictício), para que suas intervenções fossem 

identificadas e comparadas com outras intervenções, na busca de indícios de conhecimentos 

em construção. 
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CAPÍTULO 5 ANÁLISE DAS SITUAÇÕES DE ESCRITA 

 

Retomando o objetivo geral dessa pesquisa - analisar os tipos de mediação que duas 

docentes do 1º ano do 2º ciclo (3ª série) adotam quando são solicitadas a planejar e executar 

atividades voltadas para o ensino da produção de textos coletivos -, iremos apresentar, nos 

próximos capítulos, as análises dos dados. 

Conforme discutimos anteriormente, a produção de textos é uma atividade complexa 

que exige de quem escreve a utilização de conhecimentos prévios diversificados e ações 

também diversas, tais como planejar o texto, levando em consideração a finalidade e os 

destinatários, o que implica em construir representações sobre a situação de interação; gerar 

conteúdo textual, selecionando o que dizer (geração de conteúdos) e definindo como 

organizar a seqüência lingüística (textualização); revisá-lo continuamente, avaliando sua 

adequação aos propósitos estabelecidos. 

 Nesta pesquisa, algumas dessas ações foram foco de reflexão, na tentativa de 

entendermos como, na prática de produção coletiva de textos, os professores podem auxiliar 

os estudantes a aprender a produzir textos. Dentre a multiplicidade de ações, serão enfocadas 

as relativas à construção de representações sobre a situação de interação (capítulo 5); à 

realização de revisão em processo, monitorando a atividade de escrita (capítulo 6); ao 

planejamento e à seqüenciação do texto, coordenando a geração de conteúdo e textualização 

(capítulo 7); à ativação/construção de conhecimentos sobre o gênero discursivo, adequando o 

estilo e forma composicional aos modelos textuais disponíveis na sociedade (capítulo 8). 

Desse modo, as análises dos dados serão apresentadas em quatro capítulos. 

 No capítulo 5, realizaremos uma análise geral da seqüência didática desenvolvida 

pelas professoras, apresentando o perfil das professoras sujeitas dessa pesquisa, a estrutura 

geral da seqüência planejada no grupo de pesquisa, com participação das professoras, e uma 

breve análise sobre como as professoras executaram a seqüência, realizando reflexões acerca 

do quanto a condução pode ter favorecido o desenvolvimento da habilidade de construir 

representações sobre a situação de interação nas quais os textos emergem. 

 No capítulo 6, analisaremos as situações de produção coletiva de textos, buscando 

entender se e como foram dados estímulos para que os estudantes realizassem atividades de 

monitoramento do comportamento cognitivo, tais como: alternar, checar e coordenar os 

procedimentos usados na produção de texto. 
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 No capítulo 7, analisaremos as contribuições das docentes, durante a escrita do texto, 

aos processos de geração de conteúdos e textualização. Neste momento, observaremos como 

as professoras contribuem para que os alunos aprendam a planejar e organizar 

seqüencialmente um texto. 

 No capítulo 8, analisaremos as contribuições para a apropriação de conhecimentos 

sobre os gêneros discursivos nas situações coletivas de produção de textos, o que pode 

contribuir para a aprendizagem da necessidade de ativar conhecimentos sobre os gêneros no 

momento da escrita dos textos. 

 Obviamente, tais análises são apresentadas separadamente com fins de melhor 

exposição, pois, na prática, tudo ocorre de modo dinâmico e concomitante. Por este motivo, 

em alguns momentos será necessário repetir informações sobre a estrutura das aulas, para que 

seja possível ao leitor compreender de modo mais contextualizado os momentos em que tais 

atividades/processos emergiram. 

Iniciando neste capítulo as análises, faremos, como foi dito acima, a apresentação de 

nossas principais reflexões sobre a interação que se deu durante a produção coletiva de textos; 

depois, faremos uma breve análise da seqüência que foi desenvolvida pelas professoras. Tal 

análise tem como propósito, principalmente, contextualizar a situação de escrita para 

entendermos melhor o contexto em que cada evento que iremos analisar ocorreu. Tal 

necessidade é decorrência da concepção de que as condições de produção de textos não se 

resumem à situação imediata em que a escrita acontece. As representações construídas pelos 

interlocutores durante a interação compõem, como discutimos nos capítulos iniciais desse 

trabalho, o conjunto de fatores que interferem/influenciam as tomadas de decisões. Sabemos 

que não é possível acessar todas as representações e nem apreender todos os fatores que 

compõem as condições sócio-históricas, mas a contextualização ajuda a entender mais a 

situação de escrita e a fazer inferências sobre os possíveis fatores que influenciam o trabalho 

do escritor. 

Além de ter como objetivo contextualizar as situações de produção coletiva, 

buscaremos, também, retomando os objetivos explicitados na Introdução, dar maior atenção, 

neste tópico, à análise dos modos como as professoras explicitaram os comandos de escrita. 

Isto é, se indicaram com clareza, no comando, o gênero discursivo a ser produzido, as 

finalidades e os destinatários do texto. Por fim, pretendemos mostrar, mesmo que brevemente, 

os modos como as professoras podem ter auxiliado os estudantes a aprender a construir 

representações sobre as situações de interação nas quais as atividades de escrita emergiram. 
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5.1 Quem eram as professoras? 

 

No presente estudo identificaremos as professoras como sendo professora 1 e 

professora 2. A partir das entrevistas, verificamos em seus dados pessoais que ambas possuem 

formação acadêmica em Pedagogia pela UFPE, possuem idade inferior a 30 anos de idade, já 

ensinaram em escolas particulares, já trabalharam com Educação Infantil e Ensino 

Fundamental e que participam de cursos de formação regularmente. 

A professora 1 leciona há dez anos. Atualmente trabalha no turno da manhã como 

professora das disciplinas de Ciências e Língua Portuguesa em duas turmas do 2º ano do 2º 

ciclo em uma Escola Municipal da cidade do Recife, e no horário da tarde trabalha como 

assistente de direção nesta mesma escola. 

A professora 2 leciona há 13 anos. Atualmente, no turno da manhã, é responsável, 

como professora polivalente, por uma turma do 2º ano do 2º ciclo, em uma Escola Municipal 

da cidade do Recife. No turno da tarde e da noite atua como assistente de direção em uma 

Escola Municipal Rural da cidade de Jaboatão dos Guararapes.  

  No que se refere ao trabalho com produção de textos, a professora 1 afirmou que é 

uma atividade constante em sua sala de aula, como podemos observar na fala: “A produção de 

texto está sempre presente em minhas aulas independente de ser na área de língua 

portuguesa”. Essa docente afirmou que a produção de textos é muito importante e diz que 

gosta de realizá-la dentro de várias seqüências de trabalho, como podemos observar em outro 

trecho de sua entrevista: “Utilizo esta atividade com diferentes objetivos: seja para 

realizarem um resumo do que foi lido, seja para registrarem o que aprenderam com 

determinada pesquisa ou trabalho, como produções literárias, para comunicação, etc. 

dependendo do que pretenda, a produção pode se dar em dupla, individualmente ou até em 

grupo”. A fala dessa professora revela a preocupação que ela tinha com a produção de textos 

e com a diversidade textual, assim como a concepção de que é necessário refletir sobre 

aspectos específicos dos textos. A professora 1, ao ser questionada sobre o trabalho com a 

produção coletiva de texto, afirmou que é através desse tipo de atividade que pode chamar a 

atenção dos alunos para alguns aspectos da escrita e da estrutura do texto que será trabalhado.  

A professora 2 afirmou que trabalha com a produção de textos semanalmente e que 

realiza esse trabalho através de leitura de textos e de questionamentos acerca do texto, como 

podemos observar na sua fala: “Geralmente leio junto com os alunos texto ou textos do 

gênero que desejo trabalhar com eles. Após a leitura, questiono, fazendo-os refletir sobre a 

estrutura do texto para, então, partir para a produção textual”. Para essa docente, o trabalho 
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com a produção coletiva é muito importante, como podemos verificar em outro trecho da 

entrevista: “É muito importante trabalhar texto coletivo mesmo quando os alunos já tenham 

autonomia para produzir textos individualmente. No texto coletivo, percebo as dificuldades e 

consigo intervir com maior facilidade sem muita resistência dos alunos, visto que, o texto foi 

produzido por todos e assim aceitam melhor a revisão textual e a reprodução do texto. 

Também ao serem questionados sobre o texto, eles trocam idéias, colocam seu ponto de vista, 

argumentam (para convencer os colegas) e percebem melhor as dificuldades que possuem na 

produção de/do texto. Acredito que a aprendizagem é maior quando, antes de produzir um 

texto individual sobre um gênero desconhecido, se realiza uma produção de texto coletiva”.  

A partir das entrevistas, pudemos observar que as duas professoras (1 e 2) adotavam o 

trabalho com a produção textos em suas práticas de sala de aula, através de atividades 

diversificadas. Constatamos também que ambas realizam a produção coletiva de textos, fato 

que nos surpreendeu, pois a prática da produção coletiva de textos é mais comum no 1º ano do 

1º ciclo do Ensino Fundamental.  

 

5.2 Como era a seqüência a ser executada? Que atividades foram planejadas? 

 

Como já foi dito anteriormente, esta pesquisa foi desenvolvida em articulação com 

outras pesquisas desenvolvidas pelo Grupo de Estudo em Argumentação e Educação e, desse 

modo, a seqüência didática no interior da qual os dados foram coletados foi planejada com a 

participação dos integrantes desse grupo. 

Para o planejamento das atividades que foram analisadas nesta pesquisa, foram 

realizados quatro encontros do grupo de pesquisa, que aconteceram no segundo semestre do 

ano de dois mil e oito. No primeiro encontro para o planejamento da seqüência didática sobre 

carta de reclamação, foi realizado o aprofundamento sobre o gênero em questão, a 

organização do calendário para os próximos encontros do Grupo de Pesquisa e o 

planejamento coletivo da situação inicial da seqüência didática para aplicação com os alunos.  

No segundo encontro, foi realizada uma socialização de como havia sido, em cada 

turma, a aplicação da situação inicial, que, como foi de produção individual do texto, não foi 

foco de aprofundamento nesta pesquisa. Logo após, foram delimitados os objetivos didáticos 

que seriam usados como ponto de partida para o planejamento dos módulos e a definição da 

quantidade de aulas para alcançar tais objetivos. Com base nessas decisões, foi realizado o 

planejamento coletivo, incluindo a seleção de cartas de reclamação para as demais aulas. 
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Durante o planejamento, foi considerada, além dos objetivos didáticos especificados, a 

realidade de cada sala de aula.  

No terceiro encontro, as professoras socializaram como estava sendo a aplicação da 

seqüência até aquela data. Foi também realizada a leitura de algumas cartas que ainda não 

haviam sido trabalhadas em sala de aula, com levantamento dos aspectos relevantes para a 

continuidade da seqüência, como, por exemplo, a receptividade dos alunos e suas expectativas 

com o trabalho. 

No quarto encontro, foi feita uma avaliação da seqüência como um todo, no qual as 

professoras apresentaram quais os aspectos positivos e negativos da seqüência e também 

apresentaram algumas alterações que poderiam ter sido realizadas na seqüência sobre carta de 

reclamação.  

Na reunião de planejamento da seqüência (segundo encontro), foram delimitados os 

seguintes objetivos didáticos para o desenvolvimento das atividades: 

 
� distinguir carta de reclamação de outros tipos de carta (carta pessoal, carta convite, 

carta do leitor, carta de reivindicação...); 

� identificar em cartas de reclamação quem está reclamando e a quem a carta é dirigida; 

� perceber que o destinatário da carta é responsável pelo objeto da reclamação;  

� identificar em cartas de reclamação qual é o objeto alvo da reclamação;  

� identificar em cartas de reclamação justificativa(s) para a reclamação feita; 

� identificar que argumentos usados na carta de reclamação têm relação com algum 

direito do reclamante;  

� identificar em cartas de reclamação as sugestões dadas para a solução do problema;  

� compreender que a carta de reclamação tem um foco definido;  

� explicitar na produção de carta de reclamação qual é o objeto alvo da reclamação;  

� explicitar na produção de carta(s) de reclamação justificativa(s) para a reclamação 

feita; 

� explicitar na produção de carta de reclamação sugestões dadas para a solução do 

problema;  
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� observar o tipo de linguagem utilizada em cartas de reclamação (abertura da carta, 

formas de tratamento do destinatário, recursos para manutenção da polidez, uso de 

recursos para ameaça ou sugestões, fechamento da carta...); 

� utilizar uma linguagem mais formal na produção de carta de reclamação, observando 

os elementos citados no item anterior; 

� apropriar-se dos procedimentos de planejar e revisar os textos como parte integrante 

do processo de produzir um texto escrito. 

 

Partindo da delimitação dos objetivos, foram planejadas as atividades a serem 

desenvolvidas na seqüência. Como dito anteriormente, o planejamento sempre era feito com 

base em reflexões das próprias professoras, após a realização de discussões sobre o gênero 

discursivo em foco. O planejamento da seqüência de carta de reclamação segue abaixo.  

 

Aula 1: Primeiro contato com o gênero 
  Produção individual 
 
- Conversa inicial 

- O que é uma reclamação? 
- Como a gente faz reclamações (carta, telefone...)? 
- Como é uma carta de reclamação? 
 

- Leitura/interpretação de uma carta de reclamação (com a carta exposta em cartaz) 
 - Quem está escrevendo a carta? 
 - Para quem a carta está dirigida? 
 - Qual é o assunto da carta? O que está sendo reclamado? 
 - Por que a reclamação está sendo feita? 
 
- Discussão sobre os direitos da criança (com base na leitura da parte do estatuto que fala 
sobre o direito de brincar) 
 - Conversar sobre quais são os direitos da criança 
 - Conversar sobre o direito de brincar/perguntar onde eles brincam 
 - Falar sobre a importância dos espaços de lazer 

- Discutir sobre o direito aos espaços públicos de lazer (praças, parques, campos, 
quadras...) 
- Discutir sobre quem são os responsáveis por garantir os espaços de lazer 

 
- Produção da primeira versão do texto 1 

- Solicitar que escrevam uma carta de reclamação para a Prefeitura reclamando sobre a 
ausência ou precariedade dos espaços de lazer do bairro  

- Ciclo 1 - se a turma não for alfabetizada, a escrita é coletiva 
- Ciclo 2 - escrita individual;  
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Tarefa de casa: entrevistar as crianças do bairro sobre onde elas brincam e se elas estão 
satisfeitas com os espaços de lazer do bairro. 
 
Aula 2: Discussão sobre os resultados da entrevista 
    Revisão individual do texto inicial 
 
- Discussão/exposição dos resultados da entrevista 

- Solicitar que os alunos leiam/falem as respostas das entrevistas (fazer as anotações 
no quadro) 
- Fazer uma leitura da síntese dos resultados das entrevistas, dizendo que eles podem 
rever o texto que fizeram e podem alterar, acrescentar, retirar coisas que foram escritas 
antes.  
- Dizer que eles podem também mudar o jeito de dizer e podem corrigir erros. 
 

- Revisão do texto 1 
- Ciclo 1: revisão coletiva 
- Ciclo 2: revisão individual 

 
Tarefa de casa: recolher cartas de reclamação para trazer para a escola. 
 
Aula 3: Retomada das reflexões sobre as finalidades do gênero, tipos de situações em 
que ele aparece; temáticas presentes em cartas de reclamação 
  Revisão em dupla dos textos iniciais 
 
- Leitura de várias cartas de reclamação 

- Identificar as finalidades, os interlocutores, o tipo de situação que gerou a escrita da 
carta, o objeto que está sendo reclamado. 
  Ciclo 1 – grande grupo 
  Ciclo 2 – pequenos grupos e socialização/discussão em grande grupo 
- Discutir que muitas vezes escrevemos textos que não atendem bem ao que queremos 
(finalidade); dizer que eles podem rever o texto, fazendo alterações para que ele atenda 
melhor aos objetivos 

 
- Revisão do texto 1: verificar se as finalidades podem ser atendidas por meio da carta escrita 
e o que poderia ser feito para melhorar a redação delas 

- Ciclo 1 – coletiva 
- Ciclo 2 – em dupla (revisão das duas cartas) 

 
Aula 4: Avaliação do texto escrito e revisão final 

Organização para envio das cartas para o Prefeito 
   
- Discussão sobre a finalidade da carta de reclamação que foi escrita, sobre o destinatário e 

sobre os argumentos que eles pensaram para a reclamação. 
- Revisão individual da carta 
 
Aula 5: Reconhecimento de cartas de reclamação 
    Texto 2: coletivo 
 
- Comparar cartas, identificando qual (quais) é a de reclamação. 
- Produção coletiva de uma carta de reclamação 
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Aula 6: Leitura de cartas, reflexão sobre os componentes de uma carta de reclamação 
     Revisão texto 2 (coletiva) 
 
- Recortar uma carta de reclamação em parágrafos; pedir que eles identifiquem em qual 
parágrafo está o objeto de reclamação, justificativa, sugestões. 
- Revisão coletiva do texto 2. 
 
Aula 7: Leitura de cartas, reflexão sobre os componentes de uma carta de reclamação 
    Texto 3: coletivo 
 
- Pedir que os alunos analisem cartas sugerindo que eles melhorem a carta: 

o Carta em que o problema não está bem explicitado 
o Carta em que as justificativas não estão presentes 
o Carta com várias reclamações 
o Carta em que a reclamação não está dirigida à pessoa responsável 
o Carta sem sugestões 
o Carta de reivindicação 

 
- Produção de uma carta coletiva (texto 3) 
 
Aula 8: Leitura de cartas, reflexão sobre a linguagem e estrutura das cartas 
    Texto 4: coletivo 
 
- Pedir que os alunos reescrevam uma carta em que: 

o a forma de tratamento não é adequada. 
o o remetente não atende aos princípios de polidez. 
o a abertura não está adequada. 
o o fechamento não está adequado. 

 
- Produção de uma carta coletiva (texto 4) 
 
Aula 9: Leitura de cartas, reflexão sobre situações e interlocutores envolvidos na 

produção de carta de reclamação 
    Texto 5: produção final (individual) 
 
- Leitura e análise de cartas: 

o Identificar o destinatário 
o Caracterizar o destinatário (verificar se ele é o responsável) 
o Identificar o objeto alvo de reclamação 
o Identificar o remetente (reclamante) 
o Refletir sobre os direitos do reclamante 
o Identificar justificativas 
o Identificar sugestões 

 
- Produção de uma carta individual 

* Escrever uma carta para o Prefeito, reclamando que não há espaço/brinquedos para o 
recreio na escola (ou o espaço é inadequado) ou reclamando que não há recreio. 
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Como pode ser observado, a seqüência foi organizada em nove aulas, sendo a primeira 

aula considerada a situação inicial, na qual realizamos um levantamento dos conhecimentos 

prévios dos alunos acerca do gênero carta de reclamação e foi feita a solicitação da produção 

individual de uma carta de reclamação. As aulas 2, 3 e 4 trataram do trabalho com as 

características do gênero, bem como com a revisão textual da carta produzida na primeira 

aula. As aulas 5, 6, 7 e 8 continuaram com atividades que propiciavam o aprofundamento das 

características do gênero carta de reclamação e foi iniciado o trabalho com a produção e 

revisão coletiva da carta de reclamação. Na última aula foi feita uma retomada das 

características desse gênero, através da leitura de várias cartas e a solicitação de uma 

produção individual de uma carta de reclamação.  

Nesta seqüência foi desenvolvido o trabalho com a leitura, produção de textos e a 

análise lingüística de maneira articulada para que os alunos pudessem ter informações sobre 

os modos como as cartas de reclamação são escritas em diferentes espaços sociais, tendo 

como intuito a mobilização dos conhecimentos dos alunos relativos às temáticas das cartas e 

também quanto à organização e configuração dessa espécie de texto. Outro aspecto abordado 

nesta seqüência diz respeito às atividades que propiciaram aos alunos no momento da 

produção uma maior reflexão sobre as finalidades e os destinatários envolvidos nas situações 

de produção. Nesse momento, houve uma preocupação de que as docentes pudessem 

favorecer a reflexão dos seus alunos sobre os aspectos de textualização, referentes à alteração 

de conteúdo, à organização seqüencial, ao vocabulário, à estruturação dos períodos, à 

paragrafação; e sobre os aspectos da normatividade, referentes à ortografia e à concordância, 

dentre outros, ajudando-os, assim, a desenvolver as operações de manipulação de texto.  

Nesse estudo, dados os objetivos já traçados na Introdução, analisamos as aulas 5 e 8 

das duas professoras. A escolha por essas duas aulas foi feita com base no critério posição das 

atividades na seqüência: foram as produções coletivas do início e do final da seqüência. A 

opção por analisar apenas duas situações de cada professora decorre da escolha por uma 

metodologia de análise exaustiva de cada situação. As situações (4: duas de cada professora) 

foram divididas em eventos, de modo que cada evento foi explorado de modo muito 

minucioso. 

Na aula 5, as professoras trabalharam com diferentes tipos de cartas com intuito de 

que os alunos identificassem qual era a carta de reclamação. Nessa análise, seriam retomadas 

as características do gênero. Como já haviam sido desenvolvidas quatro aulas, os estudantes já 

tinham alguns conhecimentos/representações construídos sobre o gênero no próprio contexto 

escolar. Desse modo, a situação era favorável à ativação dos conhecimentos prévios já 
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construídos. No entanto, não foi delimitado o comando da atividade. Foi apenas ressaltado 

que as docentes deveriam planejar o que iriam propor, de modo a garantir boas condições de 

produção. Cada professora poderia propor a escrita com objetivos que fossem mais adequados 

à sua turma. Nesta pesquisa, um dos objetivos foi analisar se nos comandos dados, foram 

delimitados o gênero, a finalidade, os destinatários e o espaço de circulação do texto que seria 

produzido. 

Na aula 8, foi planejada uma atividade de reescrita de uma carta de reclamação 

entregue pela docente (a carta tinha algum tipo de problema na sua estrutura, tais como: a 

forma de tratamento não era adequada; ou o remetente não tinha atendido aos princípios de 

polidez; a abertura da carta não estava adequada; o fechamento da carta não estava adequado). 

Na segunda parte da aula, as professoras deveriam realizar mais uma produção coletiva. Mais 

uma vez, não foi delimitado pelo grupo o comando da atividade. Cabia às professoras propor 

a situação de escrita. 

O modo como as aulas 5 e 8 foram desenvolvidas, incluindo as reflexões sobre a 

explicitação do comando será apresentado no próximo tópico.  

 

5.3 Como as professoras executaram a seqüência planejada? 

 

Neste tópico, apresentaremos uma descrição geral das duas situações (aula 5 e 8) 

observadas nas salas das professoras 1 e 2. Neste momento, analisaremos as condições gerais 

de produção de texto ofertadas pelas docentes, em comparação com o que foi planejado 

coletivamente, com a participação delas, pois consideramos que são essas condições, 

principalmente, que auxiliam as crianças a aprender a construir representações sobre as 

situações de interação. Por meio de situações favoráveis, os estudantes percebem que para 

escrever textos é preciso considerar a finalidade e os destinatários dos textos, atentando para 

as peculiaridades de cada contexto de escrita. 

A professora 1, como podemos observar no quadro 1 no Anexo 2, seguiu o 

planejamento inicial para aplicação das duas situações. Na primeira situação (aula 5), a 

docente realizou, tal como foi planejado, uma atividade em que os estudantes analisaram 

algumas cartas, com o propósito de identificar a carta de reclamação, dentre outras cartas 

(carta ao leitor, carta convite e carta de amor). A docente optou por realizar a atividade em 

grupos. Os alunos liam as cartas e analisavam cada uma delas. Durante essa atividade, a 

professora passava pelos grupos observando as discussões, interferindo quando era solicitada 

ou quando se fazia necessário. Também fazia questionamentos sobre a carta de reclamação (A 
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gente só coloca o problema é? Porque é uma carta de reclamação? Uma carta de 

reclamação só tem reclamação é?). Nos grupos, os alunos realizavam a leitura das cartas 

seguindo a seguinte ordem (carta 1: carta ao leitor, carta 2: carta convite, carta 3: carta de 

reclamação e carta 4: carta de amor). No grupo 3, os alunos realizaram a leitura de todas as 

cartas e no momento que leram a carta 3, uma das alunas identificou que a carta era de 

reclamação, por causa de uma palavra “reclamação” que tinha na carta.  

Quando todos os grupos concluíram a leitura das cartas, a docente questionou qual era 

a carta de reclamação, como podemos observar no trecho de fala que segue abaixo: 

 

(P) Qual texto vocês consideraram uma carta de reclamação? 

(P) Por que é uma carta de reclamação? (Pergunta oral)  

 

Os alunos responderam e a professora que realizou uma análise da carta com eles, 

vendo do que cada parágrafo tratava, em seguida, fez a leitura das outras cartas, chamando a 

atenção dos alunos sobre as características de cada uma. 

Antes de iniciar a produção coletiva da carta de reclamação, para familiarizar os 

alunos com a temática que seria abordada na produção da carta coletiva, a professora 1 

realizou a leitura de um texto “Vendem-se cachorrinhos” (Jean Clark - Outras histórias de 

amor, solidariedade e coragem. Rio de Janeiro: Rede Ouro, 1999, página 85-86), que 

contava a história de um garoto que tinha uma deficiência na perna e queria comprar um 

cachorrinho que também tinha um problema em uma de suas patas traseiras. Após finalizar a 

leitura, a docente solicitou que alguns alunos recontassem o texto colocando a sua opinião 

sobre a atitude do menino e, depois, perguntou às crianças o que era um deficiente físico. À 

medida que os discentes respondiam, a professora 1 copiava no quadro.  

 

Não andar. 

Usar cadeira de rodas. 

 

Os alunos falaram sobre alguns deficientes que eles conheciam e relataram como era a 

deficiência de cada um. Após essa conversa, a docente aplicou uma atividade em grupo para 

que os alunos ordenassem palavras para a formação de frases que falavam sobre deficiência. 

A turma foi dividida em seis grupos. Cada dois grupos tinha que ordenar a mesma frase. 

Quando concluíram a atividade, cada grupo leu a sua frase para a turma e explicou o que 

havia entendido sobre a frase. As frases formadas pelos alunos seguem abaixo: 
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Toda criança tem direito, não importa se é diferente. 

Ser diferente não é ser nem melhor nem pior. 

Precisamos respeitar as diferenças. 

 

Após essa atividade, a docente iniciou uma conversa com os alunos, retomando a 

questão dos Direitos Universais da Criança. Apresentou, neste momento, para a turma, um 

dos artigos que fala do direito à educação e aos cuidados especiais para as crianças que 

possuem deficiência física ou mental, com intuito de que os mesmos chegassem até o tema 

que ela estava querendo abordar: construção de uma rampa na escola para que dois alunos 

cadeirantes pudessem utilizar as salas que ficam localizadas no primeiro andar da escola sem 

tanta dificuldade.  

A professora conversou com os alunos sobre o tipo de deficiência dos alunos da 

escola, respondendo todas as questões que a turma apresentou, como podemos observar nos 

trechos de fala. 

 

P) Deixa eu terminar de falar. Desde o nascimento dele que ele não movimenta nem os 

braços, nem as pernas. Ele não controla os seus movimentos, o braço e a perna dele mexe, 

mas ele não consegue controlar. E tem também dificuldades pra falar e dificuldades de 

aprendizagem também. Agora, utiliza a cadeira de rodas com uma pessoa ajudando que ele 

não consegue sozinho. Já o outro menino, Nick, ele teve somente paralisia nas pernas. Então 

ele escreve, fala normal, aprende muito bem e quando ele quer se movimentar, como ele 

utiliza a cadeira de rodas, ele vai sozinho se movimenta só.  

(A h) Oh tia, mas ele sabe, ele pega a perna dele e bota a perna aqui (o aluno coloca a perna 

por trás da cabeça), a perna se entroncha toda. 

(P) Por que essa parte da perna dele não sente dor. É “morta”. Ele não sente dor nessa 

parte! 

(A f) Oh, tia, é... Kleidson tava perguntando como ele faz xixi, tem uma mangueirinha, né? 

Que vai com ele? 

(P) Quem? Os dois? 

(A f) É. 

(P) Não, eles vão ao banheiro. Nino, a mãe bota ele em pé, ele consegue como ele faz 

tratamento na AACD. Já ouviram falar na AACD? Ele faz tratamento lá: fisioterapia, fono. 

Então, quando ele precisa ir ao banheiro, a mãe tira ele da cadeira de rodas. Segurando, ele 
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troca alguns passos, com dificuldade, mas ela já ta conseguindo trocar, andar, segurando 

ela, ela segurando. Ela leva ele ao banheiro e ele faz suas necessidades normal. 

Depois, deixou os discentes à vontade para relatarem fatos de pessoas que os mesmos 

conheciam e que apresentavam algum tipo de deficiência.  

No momento de dar o comando da produção, a docente retomou a finalidade da carta, 

como podemos observar nos trechos abaixo. 

  

(P) Agora veja o que eu quero chegar... É o seguinte: se a gente tá vendo aqui na lei que as 

crianças com necessidades especiais, elas precisam de cuidados especiais, têm direito a 

educação também. Nessas condições que os nossos colegas estão aqui na escola, esse direito 

está sendo cumprido? 

(A t) Não. 

(P) Não. Não é? A direção da escola já fez vários ofícios, que é um documento que a gente 

faz quando precisa solicitar alguma coisa na Prefeitura. Ela já fez vários ofícios solicitando 

que resolvesse esse problema, 

(A f) Botasse uma rampinha aí, né? 

(P) A sugestão foi justamente essa... de colocar uma rampa. Só que até hoje, veja... Eles 

começaram aqui... eles tinham quatro anos. Hoje, eles já têm oito. Quatro anos se passaram 

e nada foi feito pra resolver essa situação. A única coisa que fizeram foi o banheiro. 

(A f) Foi, tia. 

(P) Eles colocaram as portas e colocaram aquele ferrinho, mas em relação às escadas, isso 

nunca foi resolvido. Então a gente, na escola, eu comentando com a diretora que a gente tá 

trabalhando com carta de reclamação, ela perguntou se a gente não poderia ajudar a escola 

nesse sentido de, através de uma carta de reclamação ao setor da prefeitura que é 

responsável por essas coisas de construção... Se a gente não poderia ajudar a escola pra 

conseguir resolver esse problema para os dois cadeirantes que hoje são eles, mas que a gente 

sabe que não vai deixar de existir, não é? Outra coisa também... À noite, estudam pessoas 

idosas aqui também. 

(A f) É. Eles têm dificuldades pra subir as escadas.  

(P) Pra subir as escadas também é muito complicado. 

(A i) A minha tia estuda aqui de noite. 

(A f) A minha tia estuda aqui. 

(A i) Tia, tia... Não tem aquele, não tem... Nino, da sala da senhora, sabe? Ele mora em frente 

da casa da minha tia. 
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(P) Certo. Então o que é que vocês acham? A gente pode agora fazer uma carta de 

reclamação lá pra Prefeitura e ajudar a escola nesse sentido minha gente? 

(A t) Pode. 

(P) Podemos fazer. 

(...) 

 (P) Então, vamos lá, como é que eu vou começar a nossa carta? 

(A t) Prefeitura do Recife. 

 

 No decorrer da produção, a professora 1 apresentou  preocupação em ouvir todas as 

idéias dos alunos e sempre realizava a leitura do que já havia sido produzido para chamar a 

atenção deles. Após a leitura da primeira parte da carta, a professora perguntou se já estava 

bom e um aluno respondeu que faltava alguma coisa e a docente pediu que os alunos 

lembrassem da estrutura de uma carta de reclamação, como podemos observar abaixo. 

 

(A f) Ta faltando alguma coisa aí ainda, mas eu não sei o que é. 

(P) Não sabe o que é. 

(A f) Mas ta faltando! 

(P) Vamos lembrar do que precisa numa carta de reclamação, a gente já leu algumas, 

fizemos uma já. 

 

 A partir dessa fala, observamos a preocupação da docente em resgatar as 

características do gênero carta de reclamação no momento da produção.  

 A carta de reclamação produzida na situação 1 (aula 5) da professora 1 segue abaixo. 

 

Prefeitura do Recife        26/11/2008 
 

Nós falamos da Escola Municipal Cristiano Cordeiro. Nós pedimos que o senhor 

coloque uma rampa, para os alunos deficientes da nossa escola e para os idosos que tem a 

mesma dificuldade para subir as escadas para ir para nossa biblioteca e a sala de vídeo. 

É dever de vocês colocar uma rampa na nossa escola porque os deficientes tem os 

mesmos direitos de fazer as mesmas atividades escolares que todas as crianças da nossa 

escola. 

       Agradeço pela colaboração  
          1 ano do 2 ciclo.  
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 A professora 2, na primeira situação (aula 5), seguiu o planejamento, sem acrescentar 

atividades. 

Antes de iniciar a leitura das cartas, a docente perguntou aos alunos se eles achavam 

que já tinham aprendido o que é uma carta de reclamação e alguns alunos responderam que 

sim, outros disseram que ainda não, como podemos observar no trecho abaixo. 

 

(P) Quem acha que aprendeu o que é carta de reclamação? Levanta a mão.  

(A) Eu. 

(P) Acha que aprendeu?  

(A) Eu também.  

(A ga) Eu não aprendi não, tia. 

(A ge) Tia, oh tia, eu não acho não, tia. Eu não acho não, eu não acho que aprendi não. 

(A ge) Eu aprendi. 

(P) Olha! Foi mesmo? Tanta certeza... assim? 

(A ge) Achar é uma coisa.  

(P) E ter certeza é outra. 

(A ge) Ter certeza é outra. 

 

 A professora 2 fez a atividade de analisar cartas para identificar a carta de reclamação 

coletivamente. Após cada leitura, questionava os alunos para saber se o que tinha sido lido era 

uma carta de reclamação. Para ilustrar, apresentaremos a seguir os trechos de fala em que a 

docente indagou os alunos após a leitura da carta convite. 

 

(P) Isso é uma carta de reclamação?  

(A t) Não.  

(P) Por quê? 

(P) Porque não é uma carta de reclamação? 

(A sh) Porque não tem reclamação. 

(P) Não tem reclamação, ta fazendo o que, então, a carta? 

(A ga) Tá convidando as pessoas. 

(P) Convidando pessoas? 

(A ge) Convidando pessoas pra conhecer a feira. 

(P) Então não é uma carta de reclamação, é uma carta convite, não é? 

(P) Não é uma carta? 
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(A ge) Carta convite. 

 

Os alunos identificaram a carta de reclamação e disseram que não conheciam a carta 

do leitor. Então, a docente explicou como esse tipo de carta é escrito. 

 Antes de iniciar a produção coletiva da carta de reclamação, a professora leu no 

quadro as atividades que estavam previstas para a aula e viu que ainda não haviam produzido 

a carta de reclamação. Então, a docente conversou com os alunos sobre as necessidades 

físicas da sala para que a mesma pudesse ficar melhor e, após os alunos se colocarem dizendo 

que a sala precisava ser pintada, que precisava trocar o telhado, trocar o quadro, dentre outras 

coisas, a professora fez a seguinte pergunta aos alunos. 

 

(P) Pra pintar a escola pra fazer essas coisas, a gente vai falar com quem aqui da escola? É 

comigo? 

(A t) Não. 

 

 Nesse momento, a docente discutiu com os alunos quem seria o destinatário, o 

remetente e qual a finalidade da carta, chegando a copiar no quadro essas informações. 

 

Destinatário: A direção da Escola. 

Remetente: Alunos da 3º A. 

Finalidade: Reclamar da sala de aula, para melhorar. 

 

 

Após esse momento, a professora deu o comando da produção 

 

(P) A gente produziu uma carta de reclamação coletiva? 

(A t) Não. 

(P) Pronto, então tá faltando agora a gente fazer isso, né? 

(A ja) De novo tia? 

(P) Coletiva! Agora todo mundo junto aqui no quadro, eu sou a escriba e vocês vão falar. 

 (A ab) É pra copiar? 

(P) Oh, qual foi? Eu percebi que na carta de reclamação de vocês da classe da gente, da 

classe da gente tinha sido sobre o quê?  

(A an) Sobre as goteiras... 
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(P) A classe tá precisando ta precisando de quê? O que é que vocês querem que mude? 

(A ro) Pintar. 

(A ga) Área de lazer das crianças. 

(P) Não, isso mais não. 

(A) Do corredor? 

(P) Da sala da gente. O que é que precisa ser mudado pra melhorar? 

(A lu) Pintar as paredes. 

(A) Botar ventiladores novos. 

 

Logo após dar o comando, a professora deu instruções sobre a escrita, como podemos 

perceber abaixo. 

 

P) Vamos agora começar a carta. A gente vai fazer coletiva. 

(P) Aí, vai começar então a carta. 

(P) O que é que a gente começa numa carta? 

(P) Como é que a gente começa a carta de reclamação? O que é que a gente coloca em cima? 

(A t) A data. 

(P) Só a data? 

(P) E antes da data? 

(A sh) O nome do homem.  

(P) O nome do homem antes da data. 

(A ge) O destinatário. 

(A sh) É não... Recife. 

(P) O nome dá? Isso. O nome da cidade de onde tá mandando. 

(A sh) Recife, dezembro. 

(A vi) Recife. 

(P) Recife. 

(A sh) Recife de dois mil e oito. 

(A vi) Recife de dois mil e oito? 

(P) Recife, o que é mais? 

(A ja) Recife dois de dezembro de dois mil e oito. 

(P) Pronto. (A professora copia no quadro a data que foi dita pelo aluno). 

(A) A cidade, a data... 
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Durante a produção, a professora 2 apresentou uma preocupação em ouvir todas as 

idéias dos alunos e sempre realizava a leitura do que já havia sido produzido para chamar a 

atenção dos alunos, assim como aconteceu com a professora 1. 

No momento da escrita, os alunos falavam e alguns apresentavam sugestões. Então, a 

docente chamava a atenção dos alunos sobre as características do gênero, lembrando que em 

uma carta de reclamação primeiro nós colocamos a reclamação e só depois colocamos a 

sugestão, como podemos verificar em uma das suas falas. 

 

(P) Meu amor, oh preste atenção. Gente, gente olha só. A gente tá reclamando porque tem 

que reclamar. A gente não tá dizendo a sugestão ainda. A gente tá primeiro reclamando de 

como tá. Então, os ventiladores... Por que que você quer trocar? 

 

Assim, a partir dessa fala da professora 2, observamos uma preocupação em resgatar 

as características do gênero carta de reclamação no momento da produção.  

A carta de reclamação produzida na situação 1 (aula 5) da professora 2 segue abaixo. 

 

Recife, 02 de Dezembro de 2008 

 

À Direção da escola municipal Cícero Franklin Cordeiro  

Nós alunos da 3 série A pedimos para reformar nossa sala de aula. Porque está 

pichada, cheia de buracos nas paredes e no teto, sem cesto de lixo, as tomadas sem funcionar 

direito, os ventiladores estão tremendo e com os fios sem segurança, falta porta, as paredes 

são baixas. 

Sugerimos que pintem as paredes e tampem os buracos, troquem o telhado para não 

ficar pingando água quando chove e evitar a luz do sol para não ficarmos com dor de cabeça 

e não piorar a vista, um lixeiro para jogarmos o lixo, trocar as tomadas e deixem tapadas 

para evitar acidente, limpar e prender os ventiladores e colocar fios melhores. Colocar uma 

porta para ninguém ficar atrapalhando nossas aulas, aumentar a parede para evitar zoadas 

bolinhas e aviões de papel, trocar o quadro branco, 

Desde já agradecemos a sua atenção. 

Queremos que a reforma da nossa sala de aula seja realizada. 

 

Os alunos da 3ª A. 
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Como podemos observar na descrição geral da aula 5, as professoras 1 e 2 definiram o 

gênero que seria trabalhado, chamando a atenção dos alunos para a estrutura da carta de 

reclamação, gênero produzido. Com relação ao destinatário, as docentes o delimitaram, mas 

de maneiras diferentes. A professora 2 conversou com os alunos perguntando para quem a 

carta deveria ser escrita e copiou no quadro o nome do destinatário e a professora 1 fez a 

definição a partir de uma conversa com os alunos sobre os ofícios que a direção da escola já 

havia encaminhado para o destinatário.  

As finalidades apresentadas pelas professoras foram favoráveis à produção da carta de 

reclamação. A professora 2, assim como o fez com o destinatário, explicitou a finalidade e 

copiou no quadro. A professora 1 conversou com os alunos sobre a finalidade, mas não 

explicitou.  

Desse modo, vemos que, nas duas situações, os estudantes foram estimulados a refletir 

sobre as razões para a escrita do texto, construindo representações sobre a situação de 

interação, analisando os eventos que geraram a necessidade de escrita do texto. Assim, o 

planejamento sobre o que dizer e como dizer obviamente é facilitado pelas atividades prévias 

à escrita. O mesmo ocorreu na situação de escrita da aula 8. 

 Como foi apresentado anteriormente, na segunda situação (aula 8) foram propostas 

duas atividades: 

 

- Pedir que os alunos reescrevam uma carta em que: 
o a forma de tratamento não é adequada. 
o o remetente não atende aos princípios de polidez. 
o a abertura não está adequada. 
o o fechamento não está adequado. 

- Produção de uma carta coletiva (texto 4) 
 

A professora 1, para a realização da primeira atividade, pediu que os alunos ficassem 

em dupla. Então, foi realizada a leitura da carta de reclamação com problemas de polidez. A 

professora leu a carta em voz alta para a turma e em seguida solicitou que os alunos 

identificassem na carta as características de uma carta de reclamação, como podemos observar 

nos trechos de fala. 

 

(P) O é que vocês observaram nessa carta de reclamação? 

(A t) (Os alunos ficam falando ao mesmo tempo, até que um deles fala mais alto) 

(A p) Tia, porque ele comprou um frigorífico. Tia, porque ele comprou um frigorífico! 
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(P) Vou voltar pra aquela mesma questão, certo? Não vamos nos prender naquelas 

características que tem em todas as cartas. A gente vai pegar as características específicas de 

uma carta de reclamação. Pra ser uma carta de reclamação, minha gente... Logo a princípio, 

precisa ter o quê? 

(A p) Reclamação. 

(P) Qual é a reclamação que está sendo feita? (Anota no quadro a característica que o aluno 

disse). 

(A) O frigorífico quebrado. 

 (...) 

 

 Depois dessa atividade, a professora solicitou que os alunos, ainda em dupla, 

reescrevessem a carta realizando as trocas que fossem necessárias. O comando para realização 

dessa atividade segue abaixo. 

 

 (P) Pois é. Aí, qual vai ser o nosso trabalho agora? Vocês vão tentar melhorar essa carta 

aqui. Como vocês perceberam que tem muita xingação né, muitos palavrões. Vocês vão tentar 

reescrever essa carta. Não... É... É Melhorando essa questão. Como é que poderia, como é 

que a pessoa, no caso seu Manuel, como é que ele poderia ter escrito essa carta sem utilizar 

tantos xingamentos? Vou entregar uma folhinha aí, vocês vão colocar o nome da dupla. 

 

 Os alunos passaram cerca de duas horas para concluírem a reescrita da carta. No final 

da atividade, a docente pediu que algumas duplas realizassem a leitura da carta com as 

alterações. Uma das duplas reescreveu a carta, mas manteve trechos que ocasionavam 

problemas de polidez e a professora, ao apresentar essa questão para a turma, fez com que 

todos refletissem sobre a escrita da carta. Apresentamos abaixo esse momento da aula. 

 

(P) Só uma partezinha lá no final... de que a parte do barraco. Não vou... Que vou 

pessoalmente na sua loja armar um barraco. As meninas trocaram... é... Vou pessoalmente na 

sua loja armar a maior confusão. O que é que vocês acharam dessa troca que elas fizeram?  

(A ev) Oh tia, ela trocou é a palavra, mas pra mim ficou o mesmo sentido. 

(A f) Mas ainda ficou quase igual, tia, por que ela disse: eu vou a sua loja amara armar a 

maior... 

(P) A maior confusão. 

(A f) Era pra ela dizer assim: eu vou a sua loja fazer a maior confusão. 
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(P) Vejam, é o que Eveline estava colocando. Vocês ouviram o que Eveline falou? Repete, 

repete Eveline, repete, por favor. 

(A ev) Ela só fez trocar a palavra, porque pra mim ficou o mesmo significado: confusão e 

barraco. 

(P) Barraco e confusão, ela acha que significa a mesma coisa. E o que é que a gente está 

querendo modificar nessa parte?  

(A l) Botar outro significado. 

(P) Será que seria colocar outro significado? Ou a gente esta querendo realmente dizer que 

não. Fazer barraco minha gente, fazer confusão lá na loja seria ideal dizer isso na carta? 

(A t) Não. 

(P) Não, então o que a gente tá querendo... que eu percebi que vocês falaram é que não é só 

mudar a palavra, mas tem que perceber o sentido da frase. Não que é que a frase tá querendo 

dizer. Se eu uso barraco ou confusão o que é que eu to querendo dizer que eu to fazendo. 

(A i) Vai dar a mesma geração. 

(P) Vai dar a mesma coisa. Tá dizendo que eu vou lá fazer bagunça, fazer barulho e isso 

seria ideal colocar na carta? 

(A t) Não. 

 

 A docente conversou com os alunos que não bastava simplesmente mudar a palavra, 

mas sim modificar o sentido da frase, colocar o que estamos querendo dizer. Algumas duplas 

apresentaram as suas alterações, uma retirou a frase que o reclamante iria à loja armar um 

barraco e outras colocaram apenas que iriam à loja pessoalmente.  

Ao finalizar esta atividade de alterar cartas com problemas, os estudantes participaram 

de uma seqüência para produzir outro texto coletivo. Antes da produção coletiva, a docente 

realizou a leitura de um texto intitulado “As secretarias e suas funções” que falava das 

secretarias que compõem uma prefeitura, bem como as suas funções. O texto também abordou 

a diferença entre serviço público e serviço particular, apresentando exemplos de alguns dos 

serviços públicos que são mantidos pelas prefeituras. Tratou também das taxas e dos impostos 

que os cidadãos precisam pagar para que o município possa organizar melhor os serviços 

públicos. Durante a conversa, os alunos faziam suas intervenções. Quando era necessário, a 

professora esclarecia as dúvidas dos alunos, como podemos perceber no trecho que segue 

abaixo. 
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(A j) Oh tia meu tio é gari. 

(P) Trabalha como gari. (a professora continua lendo o texto) Os serviços públicos. Só 

pegando aqui a fala dele... O trabalho de gari é um serviço público? 

(A t) É, é. 

(A f) É não, tia. 

(A j) É tia. 

(P) Por que é? 

(A j) Por que é a prefeitura que tá pagando a ele, a prefeitura. 

(P) A prefeitura paga a ele para ele fazer que serviço? 

(A j) Limpar as ruas.  

 (P) E limpar as ruas vai tá beneficiando quem? 

(A t) É, é... o povo, a população. 

(P) A população. Então é um serviço público também. 

(A p) A comunidade. 

 

Conversou também sobre as necessidades do bairro onde a escola fica localizada. As 

necessidades listadas pelos discentes tratavam da melhoria no calçamento da rua que fica em 

frente da escola, colocação de uma faixa de pedestre e um semáforo para a avenida paralela da 

escola, bem como algumas placas informando sobre a área da escola. A professora apresentou 

às crianças um ofício que foi encaminhado à Empresa de Limpeza Urbana (EMLURB) pela 

diretora da escola solicitando o conserto do calçamento da rua localizada na frente da escola. 

A produção coletiva da carta de reclamação foi iniciada nessa aula, com o comando da 

professora que segue abaixo. 

 

(P) Então, veja o que é que nós vamos fazer na aula de hoje e pra próxima aula. Eu percebi 

que vocês colocaram dois problemas diferentes, que é obrigação da prefeitura, que está 

causando problemas para as pessoas aqui da escola e pra comunidade que ainda não foi 

resolvido. Vejam que a diretora já fez o pedido do serviço e nada foi feito, certo? Isso aqui. 

Olhe! (se referindo ao oficio) Foi de setembro. Já se passaram setembro, outubro, novembro, 

dezembro (a professora conta com os dedos e fala os meses)  

(A) Três meses. 

(P) E já houve ofícios antigos. Esse é o mais recente. E nada foi resolvido, certo? Então, 

como a gente tem dois problemas diferentes, a gente vai programar o seguinte pra encerrar 

nossas atividades com carta de reclamação. 
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(A t) Eba, é é é. 

(P) A gente vai fazer uma hoje, tratando, reclamando sobre o serviço de calçamento que não 

foi feito, e na próxima sexta-feira a gente faz uma carta reclamando sobre esses sinais de 

trânsito que são tão perigosos para as crianças atravessarem. 

(A e) Tia, é pra escrever esse negócio aí? 

(P) Não. Não preciso escrever não. 

(P) Nós vamos produzir agora a carta de reclamação. 

(A) Coletiva. 

(P) Sobre a rua que está com o calçamento quebrado, Né? Vamos começar (a professora 

olha o relógio). Onze e meia, minha gente. Vamos todo mundo se concentrar para terminar 

antes do horário de largar, não é? Como é que a gente vai começar? 

 

 Ao longo da produção, a docente retomou as características de uma carta de 

reclamação, sempre questionando sobre a ordem estrutural desse tipo de carta: “(P) Os 

primeiros parágrafos das cartas de reclamação começam sempre mostrando o quê 

primeiro?”. A docente trabalhou também, durante a escrita, questões relativas à 

normatividade, à ortografia e à concordância. A docente apresentou ainda uma preocupação 

em orientar os alunos quanto ao vocabulário a ser utilizado, como observamos nos seguintes 

trechos de fala. 

 

A t) Tem que arrodear. 

(P) Pode colocar aqui. 

(A p) Oh tia, eles arrodeam com o maior perigo pela avenida. 

(P) E por isso eles têm (a professora copia no quadro as sugestões dos alunos)... 

(A ev) Arrodeia é.  

(P) E por isso eles tem que arrodear. Arrodear! Essa palavra existe? 

(A j) Arrodear, não é... Existe, tia. 

(P) É melhor olhar no dicionário. 

(A f) Existe, existe. 

(P) A gente pode usar outro termo retornar ou dar a volta. Arrodear, acho que não existe 

não. (a professora apaga a palavra do quadro). 

(A ev) É retornar com perigo de ser acidentado. 

(P) (A professora copia a nova sugestão da aluna) Com o perigo de ser acidentado. 
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Abaixo segue a carta de reclamação produzida na situação 2 (aula 8) da professora 1. 

 

 Recife 03-12-2008 

 

Á EMLURB 

 O calçamento da Rua 10 de maio que fica em frente da nossa escola esta esburacada 

e dificulta para todas as pessoas a subida da ladeira. 

 Os cadeirantes e os idosos tem mais dificuldades por isso eles tem que retornar com o 

perigo de ser acidentados com os automóveis. É perigoso, mas é o único jeito deles virem 

para a escola. 

 A escola já mandou vários ofícios para vocês pedindo para ajeitar o calçamento dessa 

rua e vocês não ajeitaram. 

É preciso que vocês façam o calçamento até o final do ano porque nós ainda 

estaremos aqui e com certeza os cadeirantes também. 

Da Escola Municipal Cristiano Cordeiro 

1º ano do 2º ciclo. 

 

 A professora 2, na segunda situação (aula 8), como podemos observar no quadro, 

iniciou a aula conversando com os alunos sobre as etapas anteriores da seqüência de carta de 

reclamação. Em seguida, realizou a leitura da carta de reclamação com problemas de polidez. 

Durante a leitura da carta, a docente chamou a atenção dos alunos para sua estrutura. Para 

ilustrar, vamos apresentar os trechos dessas falas. 

 

(P) Manuel da Silva 

  Funchal, 13 de Janeiro de 2006 

  Excelentíssimos ladrões da empresa Eletromega  

(A) Eeeee, tá errado. 

(A ab) Parou aí, tia. Parou aí, tia. 

(P) Por que parou aqui? 

(A) Porque tá errado, porque tá errado. 

(P) Começou assim: Manuel da Silva. 

  Funchal, 13 de Janeiro de 2006 

(P) Como é que começa a carta?  
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(P) Tá certo? 

(A) Tá certo. 

(P) Tá certo colocar assim: Manuel da Silva? 

(P) O que é a primeira coisa que tem que ter? 

(A) A data. 

(P) Anotem isso aqui, para eu poder apagar. 

  

 Após a leitura, a docente reescreveu a carta no quadro com a ajuda dos alunos, 

procurando atender aos princípios de polidez, organização do texto, etc. Nesse processo de 

reescrita, a professora 2 também chamou a atenção dos alunos para os aspectos normativos 

referentes à concordância e à ortografia. O vocabulário também foi objeto de atenção. 

Vejamos o trecho abaixo: 

 

A) Espero a sua resposta. 

(P) Oh, aqui tem: aguardarei. E então é... espera? 

(A) Esperarei.  

(P) Esperarei a sua resposta.  

 

 Em outro momento, a docente trabalhou com a questão da polidez na carta, fazendo 

com que os alunos percebessem a importância da forma de tratamento na escrita: 

 

P) Gente aqui diz assim, olha só. (A professora lê a carta) 

(P) Se vocês não resolverem este problema, eu vou pessoalmente à loja armar o maior 

barraco e alertar os clientes que lá estiverem para não comprarem mais na loja Eletromega, 

pois vocês são uns ladrões. 

(A) Se não entregarem meu eletrodoméstico.  

(P) Aí vai botar assim? 

(P) Se vocês não resolverem o problema, eu vou pessoalmente à loja. 

(A ja) Eu quero meu dinheiro de volta. 

 

 Durante o processo de reescrita da carta de reclamação, a docente também refletiu com 

os alunos sobre as características desse gênero: 
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(P) Se eu mando uma carta de reclamação é pra que? 

(A) Reclamar. 

(P) Pra reclamar e pra? 

(P) Pra resolver o problema.  

(P) Se ele acha que o problema não vai ser resolvido, pra que ele vai mandar uma carta de 

reclamação? 

(P) Ia ter sentido, ia ter sentido? 

(A t) Não. 

 

 Após a atividade de reflexão sobre as cartas entregues aos alunos, a professora 2 

iniciou a produção coletiva da carta de reclamação a partir do comando: 

 
 (P) O que é que a gente vai fazer? Lembra que nós reclamamos do barulho da escola? 

Alguns reclamaram do barulho do corredor, dos alunos né? 

(A ro) Da construção. 

(P) Alguns reclamaram da construção beenn, aquele negócio, aquela zuada chata no ouvido 

da gente. 

(A ab) E do Hip hop. 

(P) Ou do Hip hop. Como a maioria foi do hip hop a gente vai fazer um texto coletivo e a 

gente vai mandar para quem, essa do Hip hop? 

(A je) Professor Levi. 

(P) Quem é o professor Levi? 

(A t) (Todos os alunos falam ao mesmo tempo). 

(A) É um que usa uma touca. 

(P) Mais ele é o que? O professor... 

(A) Diretor. 

(P) Do hip hop. Então é pra ele que a gente vai fazer essa reclamação. Vamos lá.  

(P) Não precisa escrever, eu vou escrevendo o texto e vocês vão me falar como a gente vai 

fazer essa carta e depois de escrever eu vou liberar vocês, ta bom!?  

 

  No decorrer da produção, a docente ouviu com atenção a sugestão dos alunos, sempre 

realizando a leitura do que havia sido produzido para que pudessem ter uma idéia de como o 

texto estava. Um aspecto relevante no desenvolvimento dessa aula se dá na fala de um aluno 

que iniciou uma reflexão sobre a polidez da carta. Vejamos: 
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(A vi) Caso contrário, falaremos com a diretora. 

(P) Querem botar isso, caso contrário... 

(A) Não, não, não.  

(A ge) Isso que ele tá dizendo, é uma ameaça! 

(A sh) Obrigado, obrigado. 

(P) Oh! Ele tá vendo isso já com tom de ameaça. Ir dizer para a diretora. 

(P) Primeiro vocês sugerem o que? Primeiro a gente receba né? 

(A ge) Fazer acordo. 

(P) Ah! Fazer um acordo. Aí se né... tá certo. 

(A ge) Oh tia! Ele é um professor normal, ele só ta dando a sua aula. 

(P) Tá certo. 

 

 A preocupação do aluno Ge em não colocar a frase sugerida pelo aluno Vi (caso 

contrário falaremos com a diretora) parece ser decorrência da discussão travada na atividade 

anterior, ratificando a importância da polidez. Analisar uma carta de reclamação que 

apresentava problemas de polidez (abertura da carta, formas de tratamento do destinatário, 

linguagem mais ou menos grosseira, uso de ameaça ou sugestões, fechamento da carta...), 

pode ter sido uma boa situação de reflexão sobre recursos e estratégias usadas nas cartas de 

reclamação.  

Outro ponto a ser destacado na produção se referiu ao fato do trabalho da docente ter 

retomado as características do gênero carta de reclamação em vários momentos. Veja a seguir 

um desses momentos: 

 

(P) Aqui a gente botou qual é o problema, qual é o problema? 

(A sh) O problema são os som do Hip hop.  

(P) Qual é? O que é a justificativa? 

(A ge) Atrapalhação da nossa aula.  

(P) Atrapalha a aula. 

(A ge) E tira a atenção da gente. 

(P) Pronto.  

(P) E vocês precisam dar o que agora? 

(A ge) A despedida. 

(A ga) A solução. 

(P) A solução ou sugerir, né? Dar as sugestões. Então, vamos lá. 
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Abaixo segue a carta de reclamação produzida na situação 2 (aula 8) da professora 2. 

 

 Recife, 16 de Dezembro de 2008 

 

 Professor Levi  

 

Gostaríamos de comunicar, para você ficar ciente, que o som do Hip Hop está muito 

alto e atrapalhando nossas aulas, não dá para escutar quando a professora está falando e tira 

nossa atenção nas atividades. 

Sugerimos que abaixe o som do Hip Hop, troque de sala ou mude as aulas para os 

sábados e domingos.  

 

Desde já agradecemos a sua atenção. 

Atenciosamente alunos da 3 serie A. 

 

 

 Na descrição geral na situação da aula 8, verificamos que as professoras 1 e 2 

apresentaram uma preocupação de retomarem as características do gênero carta de reclamação 

durante a produção. Também explicitaram os destinatários. A professora 1 realizou a 

definição do destinatário através da leitura de um ofício que a escola havia encaminhado 

solicitando o calçamento da rua e a professora 2 fez a definição do destinatário através de uma 

conversa com os alunos sobre os barulhos que atrapalhavam o bom andamento das aulas. As 

docentes apresentaram as finalidades aos alunos a partir de conversas  

Verificamos, desse modo, que os tipos de condução adotados pelas professoras 1 e 2, 

nas duas situações de aulas (5 e 8), foram favoráveis para a produção da carta de reclamação, 

pois ambas apresentaram a preocupação em situar os alunos antes e durante a produção, 

indicando o quê escrever (qual o gênero), para quem escrever (destinatário), para que escrever 

(a finalidade) e como escrever (características do gênero), pois segundo Bronckart (2007), a 

atividade de produção de textos dá-se a partir das representações do sujeito relativas a esses 

aspectos já citados. 

Um aspecto que gostaríamos de destacar, após termos visto os comandos de produção 

das professoras 1 e 2, é que no planejamento da seqüência não apresentamos o comando 

pronto para as docentes, apenas conversamos no segundo encontro do planejamento sobre a 

importância do comando da produção para as crianças, com indicação clara do gênero 
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discursivo que seria utilizado, o (s) destinatário (s) e a finalidade da escrita. Como o 

planejamento foi realizado coletivamente e tínhamos uma preocupação com a adequação da 

seqüência didática à realidade dos alunos, acreditamos que o comando da produção deveria 

ficar sob encargo das professoras que poderiam escolher a melhor maneira de fazê-lo.  

Verificamos que as duas docentes tiveram boas idéias sobre que propostas de escrita 

levar para os estudantes. Como vimos, a professora 1 propôs, na aula 5, a escrita de uma carta 

de reclamação destinada à Prefeitura da cidade do Recife com o intuito de que construíssem 

uma rampa na escola para que os alunos com necessidades especiais pudessem ter acesso às 

salas do primeiro andar da escola sem ter que enfrentar tantas dificuldades. Nesse comando, a 

docente apresentou uma preocupação em situar os alunos sobre a problemática das crianças 

com necessidades especiais. Para isso, antes mesmo de solicitar a produção da carta, realizou 

atividades com os alunos, como a leitura de um texto e um exercício de ordenação de frases, 

para que os mesmos aprofundassem seus conhecimentos acerca da temática que iria ser 

trabalhada na carta de reclamação, pois segundo Geraldi (2003), para produzirmos um texto 

precisamos saber o que vamos dizer, saber a razão do que se quer dizer e saber para quem 

dizer.  

Na aula 8, a professora 1 solicitou que os alunos escrevessem uma carta destinada à 

EMLURB com intuito de que essa empresa consertasse o calçamento da rua que fica em 

frente à escola. Nesse comando, a docente discutiu outro texto, um ofício que foi enviado pela 

escola para EMLURB tratando do mesmo problema, que serviu como mais uma fonte de 

informação para os alunos se apoiarem no momento de produzir a carta. Nessa aula, a docente 

já havia utilizado um texto que tratava das funções dos secretários que trabalham junto ao 

prefeito, que também ajudou os discentes na escrita da carta de reclamação.  

No comando da produção de texto da aula 5, a professora 2 propôs aos alunos que 

escrevessem uma carta de reclamação à direção da escola sobre as necessidades físicas da sala 

de aula. Nesse comando, a docente explorou os conhecimentos dos alunos sobre os problemas 

da sala de aula e apresentou uma preocupação em situar os alunos acerca do destinatário e da 

finalidade da carta. Ao produzirem essa carta, os discentes, através das situações de interações 

mediadas pela escrita, buscaram causar efeitos sobre os interlocutores, que, segundo Leal e 

Albuquerque (2005), constitui-se em uma dimensão da produção do texto, ou seja, não 

escrevemos apenas para sermos entendidos, mas para provocar reações nos leitores/ouvintes. 

A professora 2, na aula 8, propôs a produção de uma carta de reclamação destinada ao 

professor de Hip hop da escola, que uma vez por semana atrapalha as aulas por causa do 

barulho da música. Nesse comando, mais uma vez a docente chamou a atenção dos alunos 



 

 

93 

para as questões sociodiscursivas da carta. Desta vez enfocou o destinatário, mas também 

abordou o local e a data. 

Para visualização mais detalhada dessas situações, pode-se recorrer à leitura dos 

quadros 1 e 2, em anexo, que apresentam as situações das aulas 5 e 8 das duas professoras. 

Esses quadros foram construídos a partir das transcrições audiovisuais, com a finalidade de 

explicitar as atividades realizadas nas aulas, para compreendermos como a seqüência 

planejada foi executada pelas professoras. 

Enfim, por meio da análise das aulas, pudemos perceber que as duas professoras 

propiciaram boas condições de produção para seus alunos. Para tanto, ambas realizaram 

reflexões sobre o tema e a finalidade da produção, fazendo com que os alunos pudessem 

construir representações adequadas acerca do lugar de produção, o momento da produção, os 

interlocutores envolvidos. As duas professoras também destacaram o objetivo e o conteúdo 

temático, as expectativas dos leitores situados em determinado espaço social, como também a 

posição social do emissor e receptor do texto, que, segundo Bronckart (2007), se referem aos 

conteúdos referentes aos mundos físico, social e subjetivo mobilizados e integrados no texto. 

Em suma, contribuíram para que as crianças pudessem refletir sobre a situação de escrita. Tal 

tipo de condução pode levar os estudantes a, em outras situações, tentar também pensar sobre 

as finalidades e os destinatários dos textos a fim de causarem efeitos em seus interlocutores. 
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CAPÍTULO 6 ANÁLISE DAS SITUAÇÕES DE PRODUÇÃO COLETIVA DE 

TEXTOS: O ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DO 

COMPORTAMENTO COGNITIVO 

 

Neste capítulo, analisaremos as estratégias que foram utilizadas pelas professoras 

durante a produção coletiva das cartas de reclamação para estimular o desenvolvimento das 

atividades de monitoramento do comportamento cognitivo, com ênfase nas ações de revisão 

em processo. 

Como vimos na apresentação da fundamentação teórica, no processo de produção de 

texto se faz necessário realizar atividades metacognitivas que dizem respeito à capacidade de 

planejar o texto, construindo planos gerais de ação, avaliar continuamente o texto, executando 

as ações de gerar conteúdo e textualizar, em resposta à avaliação feita, monitorando se o que 

está sendo feito é eficaz para atender às finalidades propostas, e revisar o texto continuamente 

com base neste monitoramento.  

Como foi apresentado, o modelo teórico de Flower e Hayes (1980) defende uma visão 

universalista do processo de produção de textos. Isto é, para esses autores, o planejamento 

para a construção de um texto ocorre antes da sua escrita. Ele seria uma etapa inicial e a 

revisão ocorreria após a escrita do texto. Mesmo que os autores chamem a atenção para a 

existência de um monitoramento, esse processo não é visto como algo que redefine a cada 

instante novos planejamentos textuais. 

O modelo de Scardamaglia e Bereiter (1986) defende a interdependência entre a 

produção de idéias e a textualização apenas e, via de regra, em situações de escrita por 

produtores experientes. Isto é, para esses autores, o planejamento para a construção de um 

texto acontece durante a escrita em um processo em que a geração de conteúdo e a 

textualização se influenciariam mutuamente, ou seja, um poderia redefinir a continuidade do 

outro, por meio de processos mentais dinâmicos e permanentes de redefinição de 

metas/sentidos. Mas, para esses autores, essa seria uma característica dos escritores 

experientes, pois os inexperientes adotariam um modelo de processamento mental semelhante 

ao que foi proposto por Flower e Hayes (1980).  

Já para Schneuwly (1998), diferentemente dos autores citados, é a construção de uma 

base de orientação que determina diferentes modos de construção textual, num constante 

movimento de reelaborações decorrentes dos modos como os conhecimentos e as experiências 

pregressas vão sendo representados durante a situação de escrita, ou seja, para esse autor, 
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durante a escrita de um texto, há um processo de revisão em processo, que ocorre à medida 

que o texto vai sendo construído, pois as representações sobre a situação do destinatário 

podem sofrer alterações durante a geração de um conteúdo. 

Partindo do debate iniciado pelos autores citados, foi investigado se as docentes 

utilizavam, durante a escrita coletiva, estratégias de planejamento contínuo, em que um plano 

geral guia a escrita como um todo, mas cada parte do texto é planejada em decorrência do 

trecho que foi escrito, e estratégias de revisão em processo, em que cada parte do texto é 

retomada durante a geração do texto, para ser continuamente reformulado, ou se adota um 

modelo mais linear, em que há um planejamento inicial e a escrita segue esse planejamento, 

sem que as estratégias de planejamento contínuo e revisão em processo ocorram de modo 

mais explícito. 

Tal questão é extremamente relevante porque, segundo Vygotsky (1987), os processos 

mentais superiores emergiriam inicialmente a nível intersubjetivo e passariam ao nível 

intrasubjetivo. Assim, se as docentes adotam processos mais interativos e dinâmicos, 

podemos lançar a hipótese de que os estudantes tenderiam a aprender mais precocemente a 

adotar o mesmo tipo de processamento para a escrita de textos. 

Para realizar tais reflexões, retomamos o objetivo presente na Introdução dessa 

Dissertação, que traz a seguinte questão: durante a produção de texto, as professoras assumem 

o papel de mediadoras, estimulando ou orientando os alunos quanto ao uso de atividades de 

monitoramento do comportamento cognitivo, tais como: alternar, checar e coordenar os 

procedimentos usados na produção de texto, considerando e reorganizando as falas dos 

alunos, fazendo com que estes sejam sujeitos ativos? 

Falaremos sobre cada docente, para entendermos melhor como tal questão foi 

analisada. 

 

6.1 Professora 1: o estímulo às atividades de monitoramento do comportamento 

cognitivo 

 

Neste tópico, focalizaremos as duas situações de aulas (aulas 5 e 8) vivenciadas pela 

professora 1. Enfocaremos os trechos de aula que apresentaram indícios de que a docente 

estimulou as atividades de planejamento, avaliação e revisão do texto durante a produção 

coletiva das cartas de reclamação. 

As análises desses dados foram feitas por meio de uma minuciosa análise dos 

processos interativos que ocorreram durante a atividade de escrita. Identificamos e analisamos 
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todas as intervenções da docente em que houve auxílio às atividades de monitoramento do 

comportamento cognitivo voltadas para as ações de planejamento do texto e revisão em 

processo. Os trechos de aula foram inseridos no quadro 1, que contém a contextualização dos 

momentos transcritos e comentários gerais que embasaram nossas conclusões. 

 

Quadro 1: Situações em que houve contribuição para as ações de planejamento e revisão em 

processo na aula 5 pela professora 1 

Situação 1 

Trechos da aula em que houve 
estímulo a atividades de 

monitoramento do comportamento 
cognitivo 

Comentários 

Antes de iniciar a produção a 
docente conversou com os 
alunos sobre as modificações 
que foram realizadas na 
escola para os alunos com 
necessidades especiais. 
Depois, deu o comando para a 
escrita 

(P) Agora veja o que eu quero chegar 
é o seguinte, se a gente ta vendo aqui 
na lei que as crianças com 
necessidades especiais, elas precisam 
de cuidados especiais, tem direito a 
educação também. Nessas condições 
que os nossos colegas estão aqui na 
escola. Esse direito está sendo 
cumprido? 
(A t) Não. 
(P) Não, não é? A direção da escola 
já fez vários ofícios, que é um 
documento que a gente faz quando 
precisa solicitar alguma coisa na 
Prefeitura. Ela já fez vários ofícios 
solicitando que resolvesse esse 
problema, 
(A f) Botasse uma rampinha aí né? 
(P) A sugestão foi justamente essa de 
colocar uma rampa. Só que até hoje, 
veja... eles começaram aqui eles 
tinham quatro anos, hoje eles já têm 
oito, quatro anos se passaram e nada 
foi feito pra resolver essa situação. A 
única coisa que fizeram foi o 
banheiro. 
(A f) Foi tia. 
(P) Eles colocaram as portas e 
colocaram aquele ferrinho, mas em 
relação às escadas isso nunca foi 
resolvido. Então a gente na escola, eu 
comentando com a diretora que a 
gente ta trabalhando com carta de 
reclamação, ela perguntou se a gente 
não poderia ajudar a escola nesse 
sentido de através de uma carta de 
reclamação ao setor da prefeitura que 
é responsável por essas coisas de 
construção se a gente não poderia 

Ao conversar sobre as 
necessidades da escola, a 
professora iniciou o 
processo de construção das 
representações sobre a 
situação de interação, 
propiciando a ativação de 
conhecimentos prévios 
importantes para a escrita 
do texto. Desse modo, o 
planejamento do texto já 
pode ser considerado a 
partir desse momento. A 
explicitação do comando 
também é fundamental para 
a construção dessa base de 
orientação de que fala 
Schneuwly (1998).  
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ajudar a escola pra conseguir resolver 
esse problema para os dois 
cadeirantes que hoje são eles, mas 
que a gente sabe que não vai deixar 
de existir, não é? Outra coisa também 
à noite estudam pessoas idosas aqui 
também. 
(A f) E, eles têm dificuldades pra 
subir as escadas.  
(P) Pra subir as escadas também é 
muito complicado. 
(A i) A minha tia estuda aqui de 
noite. 
(A f) A minha tia estuda aqui. 
(A i) Tia, tia não tem aquele, não tem 
Nino da sala da senhora sabe, ele 
mora em frente da casa da minha tia. 
(P) Certo. Então o que é que vocês 
acham a gente pode agora fazer uma 
carta de reclamação lá pra Prefeitura 
e ajudar a escola nesse sentido minha 
gente? 
(A t) Pode. 
(P) Podemos fazer. 

A docente iniciou a produção 
perguntando aos alunos como 
deve iniciar a escrita da carta. 

(P) Então, vamos lá, como é que eu 
vou começar a nossa carta? 
(A t) Prefeitura do Recife. 
(A f) Nós falamos do Cristiano 
Cordeiro e nós pedimos para... 
(P) Devagar Felipe! 
(P) Prefeitura do Recife (lê do 
quadro). 
(A f) Nós falamos do Cristiano... 
(P) Nós falamos (escreve no quadro), 
eu vou colocar a idéia de Felipe, aí a 
gente vê depois se concorda ou não, 
certo? 
(P) Nós falamos da Escola Municipal 
Cristiano Cordeiro (lê e copia ao 
mesmo tempo). 
 

A docente não tentou fazer 
os alunos organizarem um 
plano geral para o texto. 
Não houve um 
planejamento geral, com 
indicação do que seria dito 
e nem dos argumentos que 
seriam levantados. A 
docente passou direto para 
o planejamento de uma 
pequena parte do texto. 
Ao pedir que os alunos 
começassem a escrita do 
texto, a docente acatou as 
idéias de um aluno, mas 
deixou claro que depois o 
que fosse escrito poderia 
ser reorganizado. Na 
verdade, ela explicitou que 
eles poderiam, inclusive, 
não concordar com o 
conteúdo textual. Assim, 
deixou claro que no 
processo de escrita, a 
retomada do texto pode ser 
feita não apenas para 
corrigir, mas também para 
eliminar conteúdo. 

A docente continuou 
estimulando os alunos a 
participarem da produção 

(P) (A professora lê novamente o que 
já escreveu no quadro) Nós falamos 
da Escola Municipal Cristiano 

Durante a escrita do texto, 
pode-se verificar que a 
docente relê partes já 
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através de questionamentos e 
procurou ouvir todas as idéias 
que os discentes 
apresentaram. 

Cordeiro. Nós pedimos que o senhor 
coloque uma rampa para os 
deficientes da nossa escola... (Lê e 
escreve no quadro). 
(A f) E os idosos... 
(P) E para os idosos (repete o que o 
aluno falou acrescentando o “para” e 
escrevendo no quadro). 
(A f) Que tem dificuldade. 
(P) Que tem dificuldade (a professora 
copia o que o aluno diz) ou o quê? 
Qual foi a outra idéia que saiu aí? 
(A f) E outras, e outras. 
(P) Não alguém falou aí a mesma. 
(A) Que tem a mesma. 
(P) Que tem a mesma deficiência ou 
dificuldade? 
(A t) Dificuldade. 
(P) Posso colocar a mesma? 
(A t) Pode. 
(P) (A professora coloca no quadro 
“a mesma dificuldade”). 
(P) A mesma dificuldade (A 
professora  lê do quadro e os alunos 
completam) 
(A t) Para subir as escadas. 
(P) Para subir as escadas (a 
professora copia e lê) 

escritas, para acrescentar as 
novas informações. Esse 
movimento é muito 
importante para que os 
estudantes percebam que a 
estratégia de retomar o já 
escrito para dar 
continuidade à escrita é 
legítima e possibilita que as 
melhorias do texto sejam 
feitas durante a escrita e 
não apenas ao final da 
atividade. 
No outro trecho, a 
professora procurou fazer 
com que os alunos 
checassem o que haviam 
sugerido, solicitando que os 
mesmos escolhessem a 
palavra que melhor se 
adequasse à frase que 
estava sendo construída. 
Neste processo de escolha, 
eles precisaram reler o 
texto, manipulando-o, ou 
seja, transformando-o em 
objeto de análise. 

Durante a produção a docente 
retomou as características do 
gênero carta de reclamação. 

(P) Vamos lembrar do que precisa 
numa carta de reclamação, a gente já 
leu algumas, fizemos uma já. 
(A) O nome da gente. 
(A) Mas é no final. 
(P) O nome de vocês, mas é no final. 
(A) A data. 
(P) Data que nós não colocamos. 
Boto lá em cima é? 
(A t) É. 
(A t) Vinte e seis do onze de dois mil 
e oito. 
(P) (A professora escreve a data em 
cima do texto) Certo. 
(P) Vamos lá. 
(A i) Faltando aquele trecho tia que 
tem em todas as cartas. 
(P) Han?! 
(A i) O trechinho que fica em baixo. 
(P) O trechinho que fica em baixo? 
Qual é? 
(A i) É aquele tia que fica em baixo 
que a gente faz por último. 
(A f) O CEP. 
(P) O CEP eu coloco já na linha é? 
(A t) Não 
(A) No envelope. 

Nestes trechos de falas, é 
visível a mediação da 
docente para fazer com que 
seus alunos reflitam sobre 
as características do 
gênero. Para isso, a docente 
faz questionamentos 
buscando ativar 
conhecimentos prévios 
sobre o gênero. Desse 
modo, ela estimulou os 
alunos a ler o que estava 
escrito, avaliando o 
material com base em 
conhecimentos 
previamente construídos 
acerca do gênero. Ela, 
desse modo, procurou 
mostrar que durante a 
produção de uma carta, os 
autores precisam organizar 
a escrita de acordo com a 
estrutura do gênero e que, 
para isso, precisam refletir 
sobre o que está escrito 
comparando com outros 
textos com os quais já se 
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(P) O CEP eu coloco no envelope. 
(A f) Ta faltando, ta faltando um 
negócio ai é... 
(P) Isabelle ta lembrando que falta 
aquele trechinho no final. O que é? 
(A ig) O nome! O nome de quem 
escreveu. 
(A f) O lugar, o lugar tia, o lugar. 
(P) O lugar. O lugar é no final? 
(A f) O lugar, a cidade, o estado, 
remetente. 
(P) Você está se confundindo Felipe! 
Isso coloca no envelope. 
(A f) É oxe! 
(P) Sim, então o que é que fica no 
final? 
(A) É o nome. 
(A ig) É o trecho. 
(P) O nome pra quem eu estou 
escrevendo fica no final é? 
(A t) Não. 
(A) Fica em cima. 
(A f) Fica no começo aí. 
(P) O nome de vocês a Bruna tá 
dizendo aqui. 
(A b) Agradeço. 
(P) (A professora copia no quadro a 
sugestão da aluna, sempre lendo em 
voz alta) Agradeço. 

deparou. Desse modo, a 
avaliação orienta o 
processo de escrita do 
texto. A reflexão constante 
sobre o que está escrito e o 
que falta escrever, assim 
como a análise acerca do 
lugar em que se colocam as 
informações faz os alunos 
perceberem a necessidade 
de avaliar continuamente, 
revisando o texto em 
processo.  

A professora continuou 
estimulando os alunos a 
participarem da produção 
através de questionamentos e 
procurou ouvir todas as idéias 
que os discentes 
apresentaram. 

(A f) Eu já sei tia, por que os 
deficientes da nossa escola têm o 
mesmo direito. 
(A e) Por que os alunos deficientes 
da escola eles têm o mesmo direito 
que a gente. Eles têm direito de 
estudar, de ir pra biblioteca e pra sala 
de vídeo. 
(P) Ótimo, vamos colocar na carta 
agora. Como é que eu vou colocar 
aqui. 
(A f) Tem que lê de novo tia pra vê 
como é que ta. 
(P) Vamos ler de novo.  
Nós falamos da Escola Municipal 
Cristiano Cordeiro. Nós pedimos que 
o senhor coloque uma rampa para os 
deficientes da escola e para os idosos 
que tem a mesma dificuldade para 
subir as escadas para ir para nossa 
biblioteca e a sala de vídeo. E agora? 
(A f) Quem sabe? 
(P) Vocês! 
(A f) Oxente tia, a senhora fica 
falando aí. 
(P) Vocês já falaram aí oh, que tem 

Neste momento da aula, 
um aluno pediu que a 
professora fizesse a leitura 
do que eles já haviam 
produzido para poder 
organizar uma nova idéia 
que surgiu para ser 
acrescentada na carta. Tal 
procedimento pode ser uma 
incorporação da estratégia 
adotada pela docente. 
Vygotsky (1987) defendia 
que os processos cognitivos 
emergem inicialmente a 
nível intersubjetivo (entre 
os indivíduos) e só depois 
são incorporados, passando 
a ser intrasubjetivos.  
Outro aspecto a ser 
destacado é o trabalho da 
professora em estimular os 
alunos a colocarem suas 
idéias, com base na 
releitura constante do texto. 
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que exigir, por que sem exigir ele não 
vai fazer. Que vocês vão exigir 
porque é um direito, os deficientes 
têm o mesmo direito que os outros.  
(A f) É um direito deles. 
(P) Então, agora vamos organizar na 
carta. 
(A) É um direito de vocês é... 
(P) É um direito ou dever? 
(A t) Dever. 
(A f) É dever de vocês colocar uma 
rampa. 
(P) Vamos lá. (A professora copia no 
quadro a sugestão do aluno, sempre 
lendo) É dever de vocês... 
(A f) Colocar uma rampa. 
(P) Colocar uma rampa... (A 
professora copia no quadro a 
sugestão do aluno, sempre lendo). 
(A f) Na nossa escola tia! 
(A p) Para os deficientes! 
(P) Uma rampa para os deficientes ou 
para nossa escola. 
(A f) Na nossa escola. 

A professora conversou com 
os alunos para que os mesmos 
organizassem as suas idéias. 

(P) Gente vocês falaram ótimas 
coisas ta precisando agora a gente 
anota aqui. Vocês falaram que se, 
vou repetir, vocês falaram que 
precisa exigir, porque se não exigir 
não faz e a exigência que vocês estão 
fazendo é porque é um direito dos 
deficientes, não é? Ter as mesmas 
condições que vocês tem, participar 
das mesmas coisas que vocês 
participam. Agora tá faltando a gente 
colocar no texto, tô esperando! 
(A f) Por que se a gente não exigir, 
tia, eles não vão botar. Como é que 
vai botar isso! 
(P) Eu sei Felipe, mas como é que eu 
vou fazer essa exigência aqui agora 
no texto, eu preciso colocar isso. 
(A f) Tem que colocar ameaçando. 
(A j) Oh tia, é um direito que eles 
também têm aqui na escola. 
(P) (A professora volta a ler em voz 
alta) É dever de vocês colocar uma 
rampa na nossa escola. 

Neste trecho, a docente 
inicia fazendo uma síntese 
do que já foi escrito no 
texto. Ela organiza o 
conteúdo textual de um 
modo topicalizado, 
favorecendo o 
desenvolvimento dessa 
habilidade de sumarizar, 
que é tão importante para a 
atividade de leitura e, aqui, 
mostra-se relevante para a 
atividade de produção de 
textos. Ao sumarizar o que 
está escrito, ela dá 
condições para os alunos 
julgarem o que pode estar 
faltando ser dito. 
Mais uma vez, a docente 
considerou as falas dos 
alunos, fazendo com que 
estes fossem sujeitos ativos 
no processo da produção da 
carta. 

Nesse momento a professora 
realizou a leitura da carta 
que já se apresentava em 
processo de finalização.  
 
 
 

(A t) Eh eh eh eh... 
(P) E aí falta mais alguma coisa? 
(A t) Não. 
(A j) Oh, tia! Que nós, alunos, não! 
Que eles também são alunos né?Nesse 
colégio. 
(P) Que eles também são alunos. Pois 

Novamente a docente 
apresentou a preocupação 
em fazer com que os alunos 
checassem o texto para 
poder reorganizá-lo.  
A releitura com 
apagamentos e 
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é isso que eu tava perguntando 
naquela hora, que nós alunos, o que é 
que são? 
(A f) Os alunos... 
(A re) (Fala alguma coisa bem baixo). 
(P) Ah, diga Rebeca. 
(A l) Os mesmos direitos de todas as 
crianças. 
(A f) É é os mesmos direitos de todos 
os alunos. 
(P) O que foi que você falou Luis? 
(A f) O mesmo direito de todas as 
crianças, ele falou. 
(P) Luis ta dando a sugestão de tirar 
alunos e colocar todas as crianças da 
nossa escola. Que é que vocês acham? 
É melhor? (a professora apaga o 
quadro e escreve, sempre lendo em 
voz alta) que todas as crianças da 
nossa escola.  
(A) Deixa eu copiar, tia. 
(P) Pronto? E aí mais alguma coisa? 
(A) Não. 

substituições evidencia, 
para os estudantes, que a 
revisão em processo é 
necessária e só pode ser 
realizada se eles forem 
capazes de monitorar a 
atividade como um todo, 
planejando o texto, em 
função das finalidades 
previstas e revisão em 
função das mudanças de 
planos. 

 

No capítulo 5 deste texto, já fizemos comentários sobre a qualidade do comando dado 

pela professora. Vimos que a mesma facilitou a construção de uma base de orientação, pois os 

estudantes podiam representar adequadamente a situação de interação: finalidade, 

destinatários, espaço de circulação dos textos.  

Nas análises detalhadas no quadro 1, pudemos perceber que, além de ajudar os alunos 

a construir a base de orientação, a docente estimulou as crianças a monitorar a construção do 

texto, por meio de releitura de trechos e discussão sobre como continuar a escrita. Estimulou 

um processo permanente de avaliação do texto, por meio de sumarização do que estava sendo 

escrito e retomada das finalidades previstas. Desse modo, ela atuou como colaboradora, 

mediadora, estimulando o desenvolvimento de estratégias de planejamento em processo e 

revisão em processo, com base em avaliação permanente. Não houve, no entanto, orientações 

para a construção de um plano geral de escrita antes de começarem a ditar o que deveria ser 

posto no texto.  

Na situação 2 (aula 8), tais estratégias também foram usadas. 
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Quadro 2: Situações em que houve contribuição para as ações de planejamento e revisão em 

processo na aula 8 pela professora 1 

 

Situação 2 

Trechos da aula em que houve 
estímulo a atividades de 

monitoramento do 
comportamento cognitivo 

Comentários 

Antes de iniciar a produção, a 
docente conversou com os 
alunos sobre a temática que 
seria abordada na carta de 
reclamação, os problemas na 
estrutura física que cerca a 
escola e que a Prefeitura da 
cidade tem a obrigação de 
resolver. 

(P) Então veja o que é que nós 
vamos fazer na aula de hoje e pra 
próxima aula. Eu percebi que vocês 
colocaram dois problemas diferentes 
que é obrigação da prefeitura que 
esta causando problemas pra as 
pessoas aqui da escola e pra 
comunidade que ainda não foi 
resolvido. Vejam que a diretora já 
fez o pedido do serviço e nada foi 
feito certo. Isso aqui olhe (se 
referindo ao oficio) foi de setembro 
já se passaram setembro, outubro, 
novembro, dezembro (a professora 
conta com os dedos e fala os meses)  
(A) Três meses. 
(P) E já houveram ofícios antigos, 
esse é o mais recente e nada foi 
resolvido certo? Então como a gente 
tem dois problemas diferentes a 
gente vai programar o seguinte pra 
encerrar nossas atividades com carta 
de reclamação. 
(A t) Eba, é é é. 
(P) A gente vai fazer uma hoje 
tratando, reclamando sobre os 
serviços de calçamento que não foi 
feito, e na próxima sexta-feira a 
gente faz uma carta reclamando 
sobre esses sinais de trânsito que é 
tão perigoso para as crianças 
atravessarem. 
(A e) Tia é pra escrever esse negocio 
aí? 
(P) Não. Não precisa escrever, não. 
(P) Nós vamos produzir agora a 
carta de reclamação... 
(A) Coletiva. 
(P) Sobre a rua que está com o 
calçamento quebrado, né? Vamos 
começar (a professora olha o 
relógio) Onze e meia, minha gente. 
Vamos todo mundo se concentrar 
para terminar antes do horário de 
largar, não é? Como é que a gente 
vai começar? 

Ao conversar sobre os 
problemas na estrutura física 
que cerca a escola, a 
professora iniciou o processo 
de construção das 
representações sobre a 
situação de interação, 
propiciando a ativação de 
conhecimentos prévios 
importantes para a escrita do 
texto. Desse modo, o 
planejamento do texto já 
pode ser considerado a partir 
desse momento. A 
explicitação do comando 
também é fundamental para 
a construção dessa base de 
orientação de que fala 
Schneuwly (1998). 
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A docente iniciou a produção 
perguntando aos alunos como 
deve iniciar a escrita da carta. 

(P) Vamos gente, como é que vamos 
começar a carta? 
(A) É a data. 
(P) Recife, (a professora copia no 
quadro, enquanto os alunos ditam a 
data) Hoje é três. 
(A t) Dia três de dezembro de dois 
mil e oito. 
(A f) A prefeitura do Recife. 
(P) (A professora copia no quadro e 
antes de terminar fala) Eita agora eu 
tava olhando, viu gente, ela não 
colocou no Oficio prefeitura do 
Recife não, ela colocou EMLURB. 
(A f) É EMLURB. 
(P) Que é o responsável. Então a 
gente troca ali, né? Vamos. 
(A y) Venha ajudar a nossa escola. 
(P) Venha ajudar nossa escola! 
(A j) Ajude-nos. 
(P) Olhem nas cartas de reclamação 
que a gente tem lido e a que a gente 
tem feito no começo da carta. 
Geralmente a gente começa com o 
quê? 
(A f) Data. 
(P) Sim, já botei. 
(A f) Vossa senhoria EMLURB. 
(P) Mas não já tá dizendo, Felipe, 
pra quem é (a professora lê do 
quadro) A EMLURB. 
(A f) É tia. 

A docente não tentou fazer 
os alunos organizarem um 
plano geral para o texto. Não 
houve um planejamento 
geral, com indicação do que 
seria dito e nem dos 
argumentos que seriam 
levantados. 
Segundo Rojo (1992), o 
planejamento que a 
professora utilizou seria o 
on-line, no qual o sujeito 
ativa inicialmente 
conhecimentos (“idéia” 
inicial) e depois vai 
planejando à medida que 
executa o texto. 
 
 

A professora trabalhou com 
os alunos as características do 
gênero carta de reclamação. 

(P) Os primeiros parágrafos das 
cartas de reclamação começam 
sempre mostrando o quê primeiro? 
(A f) A solução. 
(P) Já começa pela solução é? 
(A t) Não. 
(A j) O problema, o problema. 
(P) O problema como é que está o 
que já aconteceu, o que já foi feito. 
(A h e j) (Esses alunos sugerem) 
Estamos precisando. 
(A ev) O calçamento... 
(A j) Da nossa escola. 
(A ev) Da rua da frente da nossa 
escola. 

 

Nestes trechos de falas, é 
visível a mediação da 
docente para fazer com que 
seus alunos reflitam sobre as 
características do gênero. 
Para isso, a docente faz 
questionamentos buscando 
ativar conhecimentos prévios 
sobre o gênero. Desse modo, 
ela estimula os alunos a ler o 
que está escrito, avaliando o 
material com base em 
conhecimentos previamente 
construídos acerca do 
gênero. Ela, desse modo, 
procurou mostrar que 
durante a produção de uma 
carta, os autores precisam 
organizar a escrita de acordo 
com a estrutura do gênero e 
que, para isso, precisam 
refletir sobre o que está 
escrito comparando com 
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outros textos com os quais já 
se deparou. Desse modo, a 
avaliação orienta o processo 
de escrita do texto.  

A professora retomou o 
trabalho com as 
características do gênero. 

P) Ou a gente se prende pra escrever 
o texto ou a gente vai parar toda vez 
que todo mundo for falar. (A 
professora volta a fazer a leitura da 
carta) O calçamento da Rua 10 de 
maio que fica em frente da nossa 
escola está esburacado e dificulta 
para todas as pessoas a subida da 
ladeira.  
(A) O esgoto. 
(P) Os esgotos ou o esgoto? 
(A k) Tia, assim não vai ser uma 
reclamação, vai ser várias. 
(P) Eita é e aí? (A professora retira a 
palavra esgoto) 
(A ev) Aí é melhor fazer quatro 
cartas, primeiro faz a da rua, depois 
faz a do esgoto, depois faz a da li, 
pra ele se ligar e fazer tudinho, por 
que é pra dificulta a subida da gente. 
(A j) É é, ela estuda. 
(P) Já não vamos botar esgoto, não 
precisa botar mais. O que é que a 
gente pode detalhar mais desse 
problema? 
(A ev) Pode detalhar... 

A docente procura fazer a 
releitura do texto fazendo 
com que os alunos 
checassem o texto para poder 
reorganizá-lo.  
A releitura com apagamentos 
e substituições evidencia, 
para os estudantes, que a 
revisão em processo é 
necessária e só pode ser 
realizada se eles forem 
capazes de monitorar a 
atividade como um todo, 
planejando o texto, em 
função das finalidades 
previstas e revisão em 
função das mudanças de 
planos.  

A professora trabalhou com 
os alunos a questão dos 
recursos lingüísticos. 

(A t) Tem que arrodear. 
(P) Pode colocar aqui. 
(A p) Oh, tia, eles arrodeam com o 
maior perigo pela avenida. 
(P) E por isso eles têm (a professora 
copia no quadro as sugestões dos 
alunos) 
(A ev) Arrodeia é?  
(P) E por isso eles têm que arrodear. 
Arrodear essa palavra existe? 
(A j) Arrodear, não é? Existe tia. 
(P) É melhor olhar no dicionário. 
(A f) Existe, existe. 
(P) A gente pode usar outro termo 
retornar ou dar a volta. Arrodear 
acho que não existe não. (a 
professora apaga a palavra do 
quadro). 
(A ev) É retornar com perigo de ser 
acidentado. 
 

Nesse momento, a docente 
trabalhou com os alunos a 
questão da revisão em 
processo, através de 
apagamentos e substituições 
de algumas palavras no texto 

A professora trabalhou com 
os alunos a questão da 
polidez durante a escrita da 
carta. 

(A f) Ta solicitando botar um 
calçamento. 
(P) Para vocês, pedindo... 
(A f) Botar o calçamento aqui. 

As estratégias de revisão em 
processo continuam a 
ocorrer, com paradas para 
reflexão sobre os conteúdos 
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(P) Para botar ou ajeitar?  
(A t) Ajeitar. 
(P) (A professora copia sugestão dos 
alunos, sempre lendo em voz alta) 
Para ajeitar o calçamento. 
(A y) Da rua. 
 (P) Da rua ou desta rua. 
(A j) Da nossa rua. 
(A) Da Rua 10 de maio. 
 (P) Da Rua 10 de maio.  
(A) Não tia, não tia. 
(P) Desta rua mesmo. Sim, e agora? 
A escola já mandou vários ofícios 
para vocês pedindo para ajeitar o 
calçamento desta rua. 
(A h) E vocês. 
(A f) Não consertaram. 
(A h) Ficaram parados. 
(A) Não deram ouvidos. 
(P) Não deram ouvidos ou não 
consertaram? 
(A t) Consertaram. 

(P) (A professora escreve  no 
quadro). E por que a gente tem que 
pensar no que discutimos hoje 
naquele texto de seu Manuel, não é? 
Pra não colocar uma linguagem que 
ao invés de ajudar, atrapalhe. E 
vocês não consertaram. (A 
professora lê e termina de escrever). 
E agora? (A professora lê a carta do 
começo) 

e os modos de articular tais 
conteúdos. 

Perto da finalização da carta, 
a professora retoma as 
características do gênero carta 
de reclamação. 

(A k) Ta faltando a gente da... 
(A ev) A sugestão, porque aqui já 
tem a justificativa. 
(P) Já. 
(A ev) Agora só falta a sugestão. 
(A l) Vai dar não pra fazer a 
sugestão, não. 
(P) Qual é a sugestão? 
(A ev) A sugestão é eles colocar, 
vixe, sei lá. 
(P) Como é que vai resolver o 
problema do calçamento? 
(A ev) Vai resolver. Ele tem que 
fazer o calçamento para não ter 
que... é... os cadeirantes ter que 
arrodear pra poder entrar na escola, 
aí vai dificulta muito. 
(P) Vamos gente como que eu 
coloco na frase aí? Vamos gente 
escutem Eveline. Como é que eu 
coloque. 
(A p) É é é. 

Neste trecho da aula, pode-se 
perceber que a professora, 
além de estimular a revisão 
em processo, insere, durante 
a discussão, conceitos 
trabalhados no momento em 
que buscaram teorizar sobre 
o gênero: problema, 
justificativa, sugestão. A 
retomada do que foi 
discutido é importante por 
estimular os alunos a fazer a 
avaliação do que foi escrito 
com base em conhecimentos 
adquiridos. Há, desse modo, 
estímulos à atividade 
metacoginitiva de avaliação 
e monitoramento da 
atividade. No final, a 
professora ainda salientou a 
necessidade de leitura do 
texto integral. 
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(A t) É é é. 
(P) Vou botar é é é.  
(A f) É o que? 
(P) Vou dar uma ajudinha viu? É 
preciso. 
(A t) Eh eh eh. 
(P) Agora continuem. 
(A ev) Que vocês façam o 
calçamento até o fim do ano. 
(P) (A professora copia a sugestão 
da aluna, sempre lendo em voz alta). 
(A t) (Os alunos ficam falando). 
(P) Calma. 
(A ev) Até o final do ano porque nós 
estaremos aqui e tenho certeza que 
os cadeirantes também! 
(P) Os cadeirantes também. E agora? 
E agora, pra terminar a carta? 
Vamos, pra terminar a carta agora? 
(A ig) Bota o nome de quem 
escreveu. 
(P) Não a gente bota o nome da 
turma. 
(A ig) Da Escola Municipal 
Cristiano Cordeiro. 
(P) Da Escola Municipal Cristiano 
Cordeiro. 
(A f) Primeiro ano. 
11:58 h (P) Olha eu não mandei 
ninguém se arrumar não, Nós vamos 
fazer a leitura pra ver se ficou bom. 

 

 

Neste tópico podemos destacar as situações de aula em que a professora 1 assumiu o 

papel de mediadora, estimulando ou orientando os alunos a alternar, checar e coordenar 

procedimentos usados na produção das duas cartas coletivas de reclamação, apresentando 

sempre uma preocupação em tornar os alunos sujeitos ativos no processo de produção de 

textos. 

Assim como ocorreu com a aula 1, a docente também na aula 2 não propôs uma fase 

inicial de planejamento geral do texto, mas como houve bom favorecimento da construção da 

base de orientação, os estudantes puderam iniciar a escrita com representações adequadas 

sobre a situação de escrita. 

A professora, durante toda a aula, estimulou os estudantes a repensar o texto, fazendo 

retomadas do que era dito e pensando, junto com eles, o que dizer em seguida. Desse modo, 

pode-se dizer que houve, por parte dessa professora, estímulo às atividades de monitoramento 

da escrita, com foco na avaliação e revisão em processo. 
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6.2 Professora 2: o estímulo às atividades de monitoramento do comportamento 

cognitivo 

 

Do mesmo modo como foi feito com as análises referentes às aulas da professora 1, 

foram focalizadas as duas situações de aulas (aulas 5 e 8) vivenciadas pela professora 2. Serão 

enfocados os trechos de aula que apresentem indícios de que a docente estimulou as 

atividades de monitoramento do comportamento cognitivo durante a produção coletiva das 

cartas de reclamação e o modo como isso foi feito. 

 

Quadro 3: Situações em que houve contribuição para as ações de planejamento e revisão em 

processo na aula 5 pela professora 2 

 

Situação 1  

Trechos da aula em que houve 
estímulo a atividades de 
monitoramento do comportamento 
cognitivo 

Comentários 

Antes de iniciar a produção 
da carta coletiva de 
reclamação, a professora 
conversou com os alunos 
sobre as necessidades físicas 
da sala de aula, lembrando 
das cartas que foram 
produzidas na primeira aula, 
na qual muitos alunos 
reclamaram da sala e não 
trataram da temática que 
havia sido proposta (Área de 
lazer nos bairros). 

(P) Oh, qual foi? Eu percebi que na 
carta de reclamação de vocês da 
classe da gente tinha sido sobre o 
quê?  
(A an) Sobre as goteiras... 
(P) A classe tá precisando... tá 
precisando de quê? O que é que 
vocês querem que mude. 
(A ro) Pintar. 
(A ga) Área de lazer das crianças. 
(P) Não, isso mais não. 
(A) Do corredor? 
(P) Da sala da gente. O que é que 
precisa ser mudado pra melhorar. 
(A lu) Pintar as paredes. 
(A) Botar ventiladores novos. 
 

Quando a professora iniciou 
a conversa com os alunos 
lembrando das cartas 
produzidas na primeira aula, 
fez com que os alunos 
pensassem no planejamento 
geral do texto, sobretudo, na 
finalidade e destinatário, e, 
conseqüentemente, no que 
seria dito.  
Assim, quando conversou 
sobre as necessidades físicas 
da sala de aula, a docente 
iniciou o processo de 
construção das 
representações sobre a 
situação de interação, 
propiciando a ativação de 
conhecimentos prévios 
importantes para a escrita do 
texto. Desse modo, o 
planejamento do texto já 
pode ser considerado a partir 
desse momento. A 
explicitação do comando 
também é fundamental para 
a construção dessa base de 
orientação de que fala 
Schneuwly (1998). 

Ainda antes de iniciar a 
produção de texto, a docente 

(A ja) É melhor pintar as paredes, 
trocar os ventiladores, trocar o 

Nestes trechos de falas, é 
visível a mediação da 
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conversou com os alunos 
sobre as características do 
gênero carta de reclamação 

telhado, pintar a sala, trocar o piso. 
(P) Isso que ele tá dizendo, ele tá 
dando o quê? 
(A) Um exemplo. 
(P) Um exemplo, não! Tá dando o 
que numa carta? Quando a gente diz 
que tem que fazer isso, que não é 
bom fazer aquilo? 
 (A all) Sugestão. 
(A ja) A solução. 
(P) A sugestão. A solução. Dando a 
sugestão de como solicitar. Ele tá 
apontando e dando a sugestão. Deixa 
Greice. 
...(P) Tão ouvindo? Eu quero falar. 
Mas antes oh, vocês tão dando 
sugestões, mas da gente dar 
sugestões, a gente tem que fazer as 
nossas? 
(A t) Reclamações. 
(P) Reclamações, né? 

docente para fazer com que 
seus alunos reflitam sobre as 
características do gênero. 
Para isso, a docente faz 
questionamentos, buscando 
ativar conhecimentos 
prévios sobre o gênero. 
Além disso, a docente 
estimulou os discentes a 
organizarem mentalmente 
um plano geral para o texto, 
explicando que primeiro eles 
precisariam colocar qual 
seria a reclamação e só 
depois apresentariam a 
sugestão. 
 

Antes de começar a produção, 
a docente chamou novamente 
a atenção dos alunos para 
algumas características do 
gênero, mas desta vez já 
pensando na escrita da carta. 

(P) Pra pintar a escola pra fazer essas 
coisas, a gente vai falar com quem 
aqui da escola? É comigo? 
(A t) Não. 
(A) Com o diretor. 
(A po) Com a diretora. 
(P) Com a diretora ou com o vice 
diretor, certo? Pronto. Agora, a gente 
vai fazer pra quem... que a gente vai 
destinar essa carta? 
... (P) Pronto, então já tem o primeiro 
ponto que é pra quem eu vou mandar 
a carta não é isso? 
(P) Quem é o destinatário? 
(P) Quem é o destinatário? (A 
professora escreve no quadro e lê 
para os alunos). 
(A) Ligia. 
(P) À ? 
(P) À direção da escola. (A 
professora registra no quadro). 
... (P) Remetente, quem é o 
remetente? 
(A po) Poliana. 
(P) Só Poliana. 
(A t) Os alunos da terceira A. 
(A Ge) Os alunos da terceira A. 
... (P) (A professora copia no quadro, 
lendo em voz alta) Os alunos da 3º 
A. 
(P) Uma carta tem que ter o quê pra 
começar? 
(A jac) A data, a data. 
... (P) É isso aqui é só pra ajudar a 

Nesses trechos de falas, 
percebemos que a docente 
além de trabalhar com as 
características do gênero, 
tentou fazer os alunos 
construírem uma base de 
orientação. Houve uma 
discussão sobre o 
destinatário, o remetente e a 
finalidade para a qual a carta 
estava sendo produzida. Para 
isso, a docente escreveu no 
quadro quem seria o 
destinatário e quem seria o 
remetente. No entanto, não 
houve um planejamento 
geral, com indicações do que 
seria dito e nem dos 
argumentos que seriam 
levantados. Na etapa 
anterior, houve um plano 
geral, com definição de que 
primeiro iriam dizer a 
reclamação e só depois as 
sugestões, mas, neste 
momento, não definiram 
previamente o que diriam na 
parte da justificativa da 
reclamação e nem das 
sugestões. 
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gente ver quem é o destinatário... 
Destinatário: A direção da Escola 
Remetente: Alunos da 3ª A. 
(P) Qual é a finalidade dessa carta? O 
que é que a gente quer com essa 
carta? Hein? 
(P) Qual é a finalidade dessa carta 
que a gente ta fazendo? 
(P) Hein? Qual é a finalidade dessa 
carta? 
... P) Qual é a finalidade dessa carta, 
gente? 
(P) O que é que a gente quer com 
essa carta? 
... (P) A gente ta fazendo com uma 
carta de reclamação? 
(A vi) Reclamar sobre ... 
(P) Reclamar sobre? 
(A vi) A sala da gente. 
 (P) Olha, aí o que ele tá dizendo... 
Reclamar sobre. 
... (P) Vá. Olha só. A finalidade ele 
disse que era reclamar sobre a sala de 
aula. Pra o quê? A gente quer 
reclamar pra quê? 
(A ab) Pra melhorar. 
(P) Então, assim, a finalidade da 
gente então é reclamar da sala de 
aula, de algumas coisas da sala de 
aula, da estrutura, piso né?  

A professora iniciou a 
produção coletiva da carta 
perguntando aos alunos como 
deve iniciar a escrita da carta. 

(P) Vamos agora começar a carta. A 
gente vai fazer coletiva. 
(P) Aí vai começar então a carta. 
(P) O que é que a gente começa 
numa carta? 
(P) Como é que a gente começa a 
carta de reclamação? O que é que a 
gente coloca em cima? 
(A t) A data. 
(P) Só a data? 
(P) E antes da data? 
(A sh) O nome do homem.  
(P) O nome do homem antes da data. 
(A ge) O destinatário. 
(A sh) É não Recife. 
(P) O nome dá? Isso. O nome da 
cidade de onde ta mandando. 
(A sh) Recife, dezembro.. 
(A vi) Recife. 
(P) Recife. 
(A sh) Recife de dois mil e oito. 
(A vi) Recife de dois mil e oito? 
(P) Recife, o que é mais? 
(A ja) Recife dois de dezembro de 
dois mil e oito. 

Não houve um planejamento 
geral, com indicação do que 
seria dito e nem dos 
argumentos que seriam 
levantados. A docente passa 
direto para o planejamento 
de uma pequena parte do 
texto, por meio de uma 
discussão. 
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(P) Pronto. (A professora copia no 
quadro a data que foi dita pelo 
aluno). 
(A) A cidade, a data... 
(os alunos então passaram a ditar a 
carta e a professora escrevia no 
quadro o que ia sendo ditado) 

A professora solicitou que os 
alunos fizessem a leitura do 
que já havia sido produzido 
para que os alunos 
organizassem as suas idéias. 

(A ja) (O aluno realizou a leitura) 
Recife, 02 de Dezembro de 2008 
À Direção da escola municipal 
Cícero Franklin Cordeiro  
 
Nós alunos da 3 série A pedimos 
para reformar nossa sala de aula. 
Porque ela está pichada, cheia de 
buracos nas paredes e no teto, sem 
cesto de lixo, as tomadas sem 
funcionar direito, os ventiladores 
estão tremendo e com os fios sem 
segurança, falta porta, aumentar a 
parede para evitar zoadas e bolas e 
aviões de papéis.  
(A t) (Após a leitura os outros alunos 
batem palmas). 
(A ja) Obrigada. 
(A ro) Tira apague essas bola tia. 
(P) Apagar bolas? 
(P) Ou então só assim né. (A 
professora aceita a sugestão do aluno 
e lê). Evitar zoadas e aviões de papel, 
pronto. Que mais? 

Neste trecho, a docente 
solicitou que um aluno 
fizesse a leitura do que já 
havia sido produzido. E, 
após a leitura, um aluno 
sugere que uma palavra seja 
retirada do texto. A docente 
considerou a sugestão do 
aluno, reescrevendo a frase 
fazendo com que os alunos 
fossem sujeitos ativos no 
processo da produção da 
carta. 
A releitura da carta, 
portanto, serviu como 
estratégia para possibilitar a 
avaliação e revisão do texto 
em processo. 

A docente estimulou os 
alunos a participarem da 
produção através de 
questionamentos e procurou 
ouvir todas as idéias que os 
discentes apresentaram. 

(A ros) Os ventiladores ... 
(P) ...estão tremendo 
(A ros) Deixa eu contar. 
(P) Vá. 
(A ros) E os fios sem segurança. 
(P) E aí o que é que a gente vai 
fazer? Não, eu tô falando só dos 
ventiladores, e aí? 
(A po) Trocar todos os dois e colocar 
novos. 
(A ros) Trocar. 
(P) Mas esses ventiladores não estão 
velhos, não. 
(A ros) Mas eles estão sujos. Tem 
que limpar. 
(A vi) Com teia de aranha. 
(P) Peraí, como é fazer o quê? 
(A) Limpar. 
(P) Limpar os ventiladores e... (A 
professora acrescenta as sugestões e 
copia no quadro lendo em voz alta). 
(A po) Colocar fios melhores. 
(P) Colocar fios melhores. (A 
professora acrescenta as sugestões e 

Neste momento da aula, a 
docente conversa com os 
alunos sobre a situação dos 
ventiladores da sala de aula 
e através de 
questionamentos fez com 
que os alunos repensassem 
na escrita. Outro aspecto a 
ser destacado nesses trechos 
de fala foi quando a docente 
releu um trecho da carta e 
questionou os alunos se 
todos estavam concordando 
com o texto. Com isso a 
docente além de avaliar a 
escrita procurou também 
estimular os alunos a realizar 
operações de avaliação e 
revisão do texto. 
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copia no quadro lendo em voz alta). 
(P) Todo mundo tá concordando, né? 
Quando ta calado é por que tá 
concordando. Tu concorda, Jeferson, 
concorda?  
(A je) Eu concordo. 

Nesse momento a professora 
realizou a leitura da carta que 
já se apresentava em processo 
de finalização.  
 

(P) Vamos ver! Cadê? Vamos ver se 
as sugestões estão boas. Oh borá ver. 
(A professora começa a ler a carta).  
Recife, 02 de Dezembro de 2008 
 
À Direção da escola municipal 
Cícero Franklin Cordeiro  
Nós alunos da 3ª série A pedimos 
para reformar nossa sala de aula, 
porque está pichada, cheia de buracos 
nas paredes e no teto, sem cesto de 
lixo, as tomadas sem funcionar 
direito, os ventiladores estão 
tremendo e com os fios sem 
segurança, falta porta, as paredes 
estão baixa. 
Sugerimos que pintem. Shirley 
(Interrompe a leitura para chamar a 
atenção de uma aluna) 
(A vi) Que pintem Shirley, essa é 
boa, risos.  
(P) (A professora coloca o nome de 
Shirley no quadro e depois volta à 
leitura). 
Sugerimos que pintem as paredes e 
tampem os buracos, troquem o 
telhado para não ficar pingando água 
quando chove e evitar a luz do sol 
para não ficarmos com dor de cabeça 
e não piorar a vista, um lixeiro para 
jogarmos o lixo, trocar as tomadas e 
(deixem) deixar tapadas para evitar 
acidentes. 
(P) Oh vai ter que trocar aquilo ali. 
(A professora estava se referindo a 
deixar por deixem) 
(P) (A professora continua a leitura) 
limpar e prender os ventiladores e 
colocar fios melhores. Colocar uma 
porta para ninguém ficar 
atrapalhando nossas aulas, aumentar 
a parede para evitar zoada bolinhas e 
aviões de papel. 
(P) Pronto. Tá aqui as sugestões? O 
que é que falta agora?  

A docente estimulou a 
revisão do texto após a sua 
finalização, evidenciando 
que a finalização do texto é 
provisória, pois é possível, 
mesmo tendo concluído, 
melhorar a escrita. Ela 
apresentou a preocupação 
em fazer com que os alunos 
checassem o texto para 
poder reorganizá-lo.  
Durante a releitura, a 
docente realizou a troca de 
uma palavra e leu, 
chamando a atenção dos 
alunos para a necessidade de 
alterar aquela palavra. Esses 
apagamentos e substituições 
evidenciam para os 
estudantes que a revisão 
final também é necessária e 
só pode ser realizada se eles 
forem capazes de monitorar 
a atividade como um todo, 
retomando o que foi feito, 
em função das finalidades 
previstas e em função das 
mudanças de planos. 
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Nas análises detalhadas no quadro 3, pudemos perceber que, além de ajudar a realizar 

o planejamento do texto, a docente possibilitou aos alunos a construção das representações 

sobre a situação de interação, propiciando a ativação de conhecimentos prévios importantes 

para a escrita do texto. Também auxiliou os discentes a construir a base de orientação e 

estimulou as crianças a monitorar a construção do texto, por meio de releitura de trechos e 

discussão sobre como continuar a escrita. A docente utilizou a releitura da carta como 

estratégia, para possibilitar a avaliação e revisão do texto em processo. Estimulou uma 

atividade permanente de avaliação do texto, por meio de sumarização do que estava sendo 

escrito e retomada das finalidades previstas. Desse modo, ela atuou como colaboradora, 

mediadora, estimulando o desenvolvimento de estratégias de planejamento em processo e 

revisão em processo, com base em avaliação permanente. Não houve, no entanto, de modo 

mais efetivo as orientações para a construção de um plano geral de escrita antes de 

começarem a ditar o que deveria ser posto no texto. A docente orientou que eles iriam 

primeiro apresentar a reclamação e depois as sugestões, mas não houve antecipação de 

argumentos a serem usados para defender a necessidade da reclamação e nem das sugestões. 

Procedimentos similares ocorreram na aula 8, descrita a seguir. 

 

Quadro 4: Situações em que houve contribuição para as ações de planejamento e revisão em 

processo na aula 8 da professora 2 

 

 

Situação 2 

Trechos da aula em que houve 
estímulo a atividades de 

monitoramento do comportamento 
cognitivo 

Comentários 

Antes de iniciar a produção 
da carta coletiva de 
reclamação, a docente 
conversou com os alunos 
sobre os barulhos que 
existiam na escola e que 
atrapalhavam o andamento da 
aula. 

(P) O que é que a gente vai fazer? 
Lembra que nós reclamamos do 
barulho da escola? Alguns reclamaram 
do barulho do corredor, dos alunos né? 
(A ro) Da construção 
(P) Alguns reclamaram da construção 
beenn, aquele negócio, aquela zuada 
chata no ouvido da gente. 
(A ab) E do Hip hop. 
(P) Ou do Hip hop. Como a maioria foi 
do hip hop a gente vai fazer um texto 
coletivo e a gente vai mandar para 
quem, essa do Hip hop? 
(A je) Professor Levi. 
(P) Quem é o professor Levi? 
(A t) (Todos os alunos falam ao mesmo 

Ao conversar sobre os 
barulhos que atrapalham a 
aula, a professora iniciou 
o processo de construção 
das representações sobre a 
situação de interação, 
propiciando a ativação de 
conhecimentos prévios 
importantes para a escrita 
do texto e explicitando a 
necessidade de pensar no 
interlocutor antes de 
começar a escrever. Desse 
modo, o planejamento do 
texto já pode ser 
considerado a partir desse 
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tempo). 
(A) É um que usa uma touca. 
(P) Mais ele é o quê? O professor... 
(A) Diretor. 
(P) Do hip hop. Então é pra ele que a 
gente vai fazer essa reclamação. 
Vamos lá.  
(P) Não precisa escrever, eu vou 
escrevendo o texto e vocês vão me 
falar como a gente vai fazer essa carta 
e depois de escrever eu vou liberar 
vocês, ta bom?!  

momento. A explicitação 
do comando também é 
fundamental para a 
construção dessa base de 
orientação de que fala 
Schneuwly (1998).  

A docente iniciou a produção 
perguntando aos alunos como 
deve iniciar a escrita da carta. 

(P) Como é que começamos a carta? 
(A ja) Recife, dezesseis.  
(A ab) a data. 
10:47h(P) dezesseis de? 
(A) dezembro de 2008  
Recife, 16 de Dezembro de 2008. 
...(P) Vamo lá, Recife, 16 de dezembro 
de 2008. 
(P) Pra quem a gente vai mandar? 
(A) Diretor. 
(A) Hip hop.  
(A) Professor Levi.  
(P) Professor. (A professora copia no 
quadro e em seguida faz a leitura do 
que escreveu). 

A professora não tentou 
fazer com que os alunos 
organizassem um plano 
geral para o texto. Não 
houve um planejamento 
geral, com indicação do 
que seria dito e nem dos 
argumentos que seriam 
levantados. 
Segundo Rojo (1992), o 
planejamento que a 
professora utilizou seria o 
on-line, no qual o sujeito 
ativa inicialmente 
conhecimentos (“idéia” 
inicial) e depois vai 
planejando à medida que 
executa o texto. 

A docente continuou 
estimulando os alunos a 
participarem da produção 
através de questionamentos e 
procurou ouvir todas as idéias 
que os discentes 
apresentaram. 

(P) O que quer dizer comunicar para 
você? 
(P) Poderíamos dizer comuni... 
(A sh) Comunicá-lo  
(P) Comunica-... 
(A po) ... lo 
(P) Comunicá-lo.  
(P) Gostaríamos de comunica-lo pra 
você ficar ciente. (a professora lê)  
(P) Nós gostaríamos de comunicar o 
quê? 
(P) Que.. 
(A ro) Quer o senhor. 
(P) Que o quê? 
(A) Que o senhor. 
(A ro) O som. 
(P) Que o som... 
(A po) Esta atrapalhando nossa aula. 
(P) O som de quê? 
(A ge) Hip hop. 
(A Ge e ro) H i p h o p (soletram a 
palavra para professora escrever no 
quadro). 
(A lu) Atrapalhando nossa aula. 
(P) Gostaríamos de comunicar para 

Durante a escrita do texto, 
pode-se verificar que a 
docente releu partes já 
escritas, para acrescentar 
as novas informações. 
Esse movimento é muito 
importante para que os 
estudantes percebam que 
a estratégia de retomar o 
já escrito para dar 
continuidade é legítima e 
possibilita que as 
melhorias do texto sejam 
feitas durante a escrita e 
não apenas ao final da 
atividade. 
Nos últimos trechos de 
falas, a professora sugeriu 
aos alunos a troca de um 
termo e através da leitura 
desse trecho procurou 
fazer com que os alunos 
checassem o que haviam 
sugerido, solicitando que 
os mesmos escolhessem a 
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você ficar ciente, que o som do Hip 
Hop. (A professora lê o quadro em voz 
alta para a turma). 
(P) Seu som do hip hop está... 
(A sh) Atrapalha. 
(A t) Está muito alto. 
(P) Está muito alto. 
(A ro) E atrapalha nossas aulas.  
(P) E atrapalha nossas aulas. (A 
professora copia no quadro as 
sugestões dos alunos). 
(P) E que mais? 
(P) O que atrapalha alem das aulas? 
(A sh) A gente escutar quando a 
professora ta falando.  
(A) Atrapalha na prova tia. 
(A lu) Tira a atenção dos alunos.  
(P) Peraí.  
(P) Gostaríamos de comunicar para 
você ficar ciente, que o som do Hip 
Hop está muito alto. (A professora faz 
a leitura do que havia escrito) 
(A) E atrapalha nossas aulas.  
(P) A gente poderia tirar atrapalha e 
colocar assim atrapalhando nossas 
aulas. 
(A) Éééé. 
(P) Perai, perai. Vamo lê, vamo lê. 
(P) Professor Levi 
Gostaríamos de comunicar para você 
ficar ciente que o som do Hip Hop esta 
muito alto e atrapalha nossas aulas.  

palavra que melhor se 
adequasse à frase que 
estava sendo construída. 
Neste processo de 
escolha, eles precisam 
reler o texto, 
manipulando-o, ou seja, 
transformando-o em 
objeto de análise. 

Durante a produção a docente 
retomou as características do 
gênero carta de reclamação. 

(P) Presta atenção! 
10:50 h (P) (A professora lê novamente 
o que esta escrito no quadro) 
 Professor Levi  
Gostaríamos de comunicar, para você 
ficar ciente, que o som do Hip Hop está 
muito alto e atrapalha nossas aulas, não 
dá para escutar quando a professora 
está falando e tira nossa atenção nas 
atividades. 
(P) Tem mais alguma justificativa? 
(A) Não. 
(P) Ta bom! 
(P) Atrapalha a aula, pois não da para 
escutar a professora e tira nossa 
atenção nas atividades.  
(A ge) Oh tia, tia, Levi não fala.... 
 

Nestes trechos de falas, é 
visível a mediação da 
docente para fazer com 
que seus alunos reflitam 
sobre as características do 
gênero. Para isso, a 
docente faz 
questionamentos 
buscando ativar 
conhecimentos prévios 
sobre o gênero. Desse 
modo, ela estimulou os 
alunos a lerem o que 
estava escrito, avaliando o 
material com base em 
conhecimentos 
previamente construídos 
acerca do gênero. Ela, 
desse modo, procurou 
mostrar que durante a 
produção de uma carta, os 
autores precisam 
organizar a escrita de 
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acordo com a estrutura do 
gênero e que, para isso, 
precisam refletir sobre o 
que está escrito 
comparando com outros 
textos com os quais já se 
deparou. Desse modo, a 
avaliação orienta o 
processo de escrita do 
texto.  

A professora trabalhou com 
os alunos a questão da 
polidez durante a escrita da 
carta. 

(A vi) Caso contrário falaremos com a 
diretora. 
(P) Querem botar isso, caso contrário... 
(A) Não, não, não.  
(A ge) Isso que ele tá dizendo é uma 
ameaça! 
(A sh) Obrigado, obrigado. 
(P) Oh! Ele tá vendo isso já com tom 
de ameaça, ir dizer para a diretora. 
(P) Primeiro vocês sugerem o qu?e? 
Primeiro a gente receba, né? 
(A ge) Fazer acordo. 
(P) Ah, fazer um acordo aí se né... tá 
certo? 
(A ge) Oh tia ele é um professor 
normal, ele só tá dando a sua aula. 
(P) Tá certo. 

Nesses trechos de fala a 
docente procurou fazer 
com que os discentes 
pensassem sobre os 
princípios de polidez, mas 
especificamente se a 
forma de tratamento 
estava adequada. Desse 
modo, a revisão em 
processo provocou a 
retirada de um pedaço do 
texto. 

Perto da finalização da carta a 
professora retoma as 
características do gênero carta 
de reclamação. 

(A ab) Tia, oh tia. Agradecemos pela 
sua atenção. 
(A sh) Eu ia falar isso agorinha. 
(P) Peraí teve um que disse: muito 
obrigado pela sua atenção a outra 
disse: agradecemos desde já. 
(A ro) Desde já agradecemos pela sua 
atenção. 
(A vi) Atenciosamente, a terceira série 
A.  
(P) (A professora copia a sugestão dos 
alunos no quadro) Desde já 
agradecemos a sua atenção  
Atenciosamente,  
Alunos da 3 serie A 
(P) Vamos, desde já... 
(A) Agradecemos pela sua 
(P) Pela sua... 
(A) Atenção  
(A) Atenciosamente a 3 A 
(P) Atenciosamente, né? 
(A) Alunos da 3 A, bota logo assim, 
tia. 
(A) Atenciosamente. 
(A) Alunos da 3 A. 
(A) Terminou. 

A docente fez com que os 
alunos se tornassem seres 
ativos na produção, pois 
mesmo quando ela os 
ajuda colocando uma 
palavra para dar 
continuidade à construção 
da carta, a professora 
consegue fazer com que 
os alunos desenvolvam a 
idéia. Desse modo, a 
professora procurou 
mostrar que durante a 
produção de uma carta, os 
autores precisam 
organizar a escrita de 
acordo com a estrutura do 
gênero e que, para isso, 
precisam refletir sobre o 
que está escrito, 
comparando com outros 
textos com os quais já se 
deparou. Desse modo, a 
avaliação orienta o 
processo de escrita do 
texto.  
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Assim como ocorreu com a aula 1, a docente também na aula 2 não propôs uma fase 

inicial de planejamento geral do texto, mas como houve bom favorecimento da construção da 

base de orientação, os estudantes puderam iniciar a escrita com representações adequadas 

sobre a situação de escrita. Segundo Rojo (1992), o planejamento que a professora utilizou 

seria o on-line, no qual o sujeito ativa inicialmente conhecimentos (“idéia” inicial) e depois 

vai planejando à medida que executa o texto.  

A professora, durante toda a aula, estimulou os estudantes a repensar o texto, fazendo 

retomadas do que era dito e pensando, junto com eles, o que dizer em seguida, assumindo o 

papel de mediadora, estimulando ou orientando os alunos a alternar, checar e coordenar 

procedimentos usados na produção das duas cartas coletivas de reclamação, apresentando 

sempre uma preocupação em tornar os alunos sujeitos ativos no processo de produção de 

textos. Desse modo, pode-se dizer que houve, por parte dessa professora, estímulo às 

atividades de monitoramento da escrita. 

 

6.3 As professoras estimularam as atividades de monitoramento do comportamento 

cognitivo? Algumas reflexões 

 

Analisando as duas situações de aulas vivenciadas pelas professoras 1 e 2, verificamos 

que ambas assumem o papel de mediadoras, estimulando ou orientando os alunos quanto ao 

uso de atividades de monitoramento do comportamento cognitivo, tais como: alternar, checar 

e coordenar os procedimentos usados na produção de texto, considerando e reorganizando as 

falas dos alunos, fazendo com que estes fossem sujeitos ativos no processo de produção de 

texto. 

Um aspecto a ser destacado na mediação das duas professoras diz respeito às 

conversas que foram realizadas antes do início de cada produção das cartas de reclamação. A 

partir desse processo de construção das representações sobre as situações de interação, as 

docentes propiciaram a ativação de conhecimentos prévios importantes para a escrita do texto. 

Desse modo, o planejamento do texto já foi considerado a partir desse momento. Tanto as 

conversas como a boa explicitação do comando foram fundamentais para a construção da base 

de orientação de que fala Schneuwly (1998). 

Além das conversas antes da produção do texto, a professora 2 na situação 1 (aula 5) 

apresentou uma preocupação em relembrar uma produção anterior de uma carta de 

reclamação, possibilitando aos alunos que refletissem sobre o plano geral do texto. Realizou, 

também, um planejamento parcial antes da escrita do texto, com indicação do destinatário, 
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remetente e da finalidade com que a carta estava sendo produzida, possibilitando aos alunos 

que refletissem sobre as características do gênero carta de reclamação, mas pensando já na 

escrita do texto. 

No entanto, nenhuma das docentes fez com que os alunos refletissem sobre o 

planejamento geral do texto quanto aos argumentos a serem usados (conteúdo textual), ou 

seja, no momento da produção as docentes ativaram apenas os conhecimentos iniciais dos 

alunos e depois realizaram o planejamento parte à parte, à medida que o texto ia sendo 

produzido. 

Outro aspecto que pode ser observado no processo da produção das cartas de 

reclamação diz respeito à preocupação das professoras, nas duas situações, em estimular os 

alunos a participarem da produção das cartas de reclamação através da leitura do que já tinha 

sido produzido, através de questionamentos e também procurando ouvir todas as idéias que os 

discentes apresentaram. Esse movimento foi de grande valia, pois os estudantes perceberam 

que a estratégia de retomar o que já estava escrito para dar continuidade é legítima e 

possibilitou que as melhorias do texto fossem feitas durante a escrita e não apenas ao final da 

atividade. 

Para finalizar, gostaríamos de destacar que na primeira situação (aula 5), a professora 

1 realizou uma síntese do que já havia sido escrito no texto. Ela organizou o conteúdo textual 

de um modo topicalizado, favorecendo o desenvolvimento dessa habilidade de sumarizar, que 

é tão importante para a atividade de leitura e para a atividade de produção de textos. Ao 

sumarizar o que já estava escrito, a docente ofereceu condições para os alunos julgarem o que 

poderia estar faltando para ser dito. 

Em suma, podemos afirmar que as duas professoras estimularam as atividades de 

monitoramento da escrita. 

No próximo tópico analisaremos as contribuições que as professoras 1 e 2 propiciaram 

aos alunos nos processos de geração de conteúdos e textualização nas duas situações de 

produção coletiva de texto. 
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CAPÍTULO 7 ANÁLISE DAS SITUAÇÕES COLETIVAS DE PRODUÇÃO DE 

TEXTOS: CONTRIBUIÇÕES AOS PROCESSOS DE GERAÇÃO DE CONTEÚDOS E 

TEXTUALIZAÇÃO  

 

Dando continuidade às análises, neste tópico, refletiremos sobre as contribuições que 

as professoras propiciaram aos alunos para os processos de geração de conteúdo e 

textualização durante a produção coletiva das cartas de reclamação. Como já foi dito 

anteriormente, o processo de escrita é único e a fragmentação que fizemos foi apenas para 

melhor exposição de cada tipo de contribuição, pois à medida que as professoras faziam 

planejamentos e revisão em processo (discutidos no capítulo anterior) estavam contribuindo 

para a geração de conteúdo e textualização. Como foi discutido no referencial teórico, 

partimos de uma abordagem teórica que defende que todas as ações relativas à escrita do texto 

ocorrem simultaneamente por meio de uma coordenação de ações possibilitada pelo 

monitoramento que é feito com base nas representações da situação de interação. 

Assim, retomando as discussões feitas, nos baseamos na perspectiva 

sociointeracionista de Schneuwly (1998), que dá especial importância aos parâmetros da 

interação social, que são compostos pelo lugar social do escrevente, pela finalidade da 

atividade de linguagem e pelas relações entre o enunciador/destinatário. Para esse autor, no 

ato de produção de textos, se faz necessário criar uma base de orientação geral para a 

atividade de linguagem (conforme foi discutido nos capítulos 5 e 6).  

Para Schneuwly (1998), essa base de orientação permite que ocorram os processos de 

ancoragem, que mantêm forte articulação com o planejamento. A ancoragem é representada 

pela referencialização, que é a produção de enunciáveis, de núcleos predicativos e contempla 

o próprio processo de ativação de conhecimentos prévios sobre o tema e a seleção do que vai 

sendo dito. 

O segundo processo é a textualização, que envolve três outras operações: a coesão, a 

conexão e a segmentação e modalização. Cada uma dessas operações comporta subconjuntos 

específicos de operações para realizar a função que lhe é própria e se realiza por meio de 

categorias particulares de unidades lingüísticas. A textualização não atua no nível global, mas 

no nível local do encadeamento textual (mais uma vez sendo determinada pelo contexto e co-

texto), suportada pelas unidades produzidas na referencialização. 

A partir da proposta de Schneuwly (1998), analisaremos se as professoras chamam a 

atenção dos alunos sobre a geração de idéias e textualização, estimulando-os a decidir o 
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conteúdo que deverá ser utilizado e se elas mesmas textualizam (decidem sobre a forma como 

o conteúdo será lingüisticamente formulado) ou se propiciaram aos discentes coordenar os 

dois processos. Para realizar tais reflexões, retomamos o objetivo presente na Introdução 

dessa Dissertação, que traz a seguinte questão: como se dá a geração de conteúdos e a 

textualização durante a produção coletiva da carta de reclamação? As professoras contribuem 

para que os alunos aprendam a planejar a organização seqüencial do texto, chamando a 

atenção deles para os recursos lingüísticos e discursivos? Falaremos sobre cada docente, para 

entendermos melhor como tal questão foi analisada. 

  

7.1 Professora 1: contribuições aos processos de geração de conteúdos e textualização 

 

 Neste tópico, analisaremos as duas situações de aula (aula 5 e 8) vivenciadas pela 

professora 1, a fim de evidenciarmos os trechos das aulas em que a docente contribuiu para 

que os alunos aprendessem a planejar a organização seqüencial do texto, gerando conteúdo e 

textualizando-o. 

 

Quadro 5: Situações em que houve contribuição para as ações de geração de conteúdo e 

textualização pela professora 1 na aula 5 

 

Situação 1 

Trechos da aula em 
que houve estímulo à 
geração de conteúdo 

textual e/ou 
textualização 

Trechos da aula em 
que houve estímulo 

à geração de 
conteúdo textual 

e/ou textualização 

Comentários 

Antes de iniciar a 
produção a docente 
conversou com os 
alunos sobre as 
modificações que foram 
realizadas na escola 
para os alunos com 
necessidades especiais. 
Depois, deu o comando 
para a escrita. 

-------- ---------- A conversa sobre a 
finalidade do texto já é 
um primeiro estímulo à 
ativação de 
conhecimentos sobre o 
tema, que contribui para 
a geração de conteúdo. 

A docente iniciou a 
produção perguntando 
aos alunos como deve 
iniciar a escrita da carta. 

--------- ---------- 
 

Ao perguntar como deve 
ser iniciada a escrita da 
carta, já há 
favorecimento da busca 
de organizar 
seqüencialmente o texto, 
ao mesmo tempo em que 
geram o conteúdo a ser 
escrito. 
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A docente continuou 
estimulando os alunos a 
participarem da 
produção através de 
questionamentos e 
procurou ouvir todas as 
idéias que os discentes 
apresentaram. 

(P) Ta muito pequeno. 
Que é que ta faltando a 
gente colocar? 
(A) O lugar que é pra 
botar a rampa. 
(A) Já botou! 
(P) Ah, o lugar que é 
pra botar a rampa. 
Vamos ler aqui pra vê 
onde vai encaixar. 
(P) (A professora lê o 
que já foi escrito até o 
momento) 
Prefeitura do Recife 
Nós falamos da Escola 
Municipal Cristiano 
Cordeiro. Nós pedimos 
que o senhor coloque 
uma rampa para os 
deficientes da escola e 
para os idosos que tem 
a mesma dificuldade 
para subir as escadas.  
(P) Vocês disseram 
que tava faltando dizer 
o lugar onde vai 
colocar a rampa. 
(A) Mas tem tia para 
subir as escadas, dá pra 
entender. 
(P) Já dá pra entender? 
 

(P) E para os idosos 
(repete o que o aluno 
falou acrescentando 
o “para” e copiando 
no quadro). 
(A f) Que tem 
dificuldade. 
(P) Que tem 
dificuldade (a 
professora copia o 
que o aluno diz) ou o 
quê? Qual foi a outra 
idéia que saiu aí? 
(A f) E outras, e 
outras. 
(P) Não alguém falou 
aí a mesma. 
(A) Que tem a 
mesma. 
(P) Que tem a mesma 
deficiência ou 
dificuldade? 
(A t) Dificuldade. 
(P) Posso colocar a 
mesma? 
(A t) Pode. 
(P) (A professora 
coloca no quadro “a 
mesma dificuldade”). 
(P) A mesma 
dificuldade (A 
professora lê do 
quadro e os alunos 
completam) 
(A t) Para subir as 
escadas. 
(P) Para subir as 
escadas (a professora 
copia e lê) 
 

Neste trecho da aula a 
docente questionou os 
alunos acerca do que 
deveria ser dito 
estimulando-os a gerar o 
conteúdo textual. Fez 
também com que os 
alunos refletissem sobre 
como poderiam colocar 
determinada palavra no 
texto. 
A docente propiciou aos 
alunos a textualização 
fazendo com que os 
alunos organizassem o 
modo de escrever as 
idéias que eles haviam 
apresentado. 
No entanto, quando a 
docente acrescentou uma 
palavra na frase proposta 
pelo aluno, mesmo lendo 
em voz alta, ela não 
chamou a atenção de que 
aquele pedaço não foi 
ditado da maneira como 
ela escreveu. Neste 
pequeno trecho, a 
docente não deixou que 
os alunos decidissem 
sobre o conteúdo, pois 
ela mesma textualizou. É 
possível que nem todos 
os alunos tenham 
percebido que a 
alteração foi feita. 
Nesse caso, os alunos 
coordenaram sozinhos a 
ação de gerar idéias. 
Quanto à textualização, 
esta foi realizada tanto 
pela professora quanto 
pelos alunos. 

Durante a produção a 
docente retomou as 
características do 
gênero carta de 
reclamação. 

 (P) (A professora lê o 
texto) Prefeitura do 
Recife 
Nós falamos da Escola 
Municipal Cristiano 
Cordeiro. Nós pedimos 
que o senhor coloque 
uma rampa para os 
deficientes da escola e 
para os idosos que tem 
a mesma dificuldade 
para subir as escadas 

P) Data que nós não 
colocamos. Boto lá 
em cima é? 
(A t) É. 
(A t) Vinte e seis do 
onze de dois mil e 
oito. 
(P) ( A professora 
escreve a data em 
cima do texto) Certo. 
(P) Vamos lá. 
... (P) Sim, então o 

Ao retomar as 
características da carta 
de reclamação, a docente 
estimula a geração de 
conteúdo textual, pois os 
alunos refletiram sobre o 
que estava faltando na 
carta e o que precisava 
ser dito.  
Ao questionar sobre 
onde deveria acrescentar 
a data e a assinatura na 
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para ir para nossa 
biblioteca e a sala de 
vídeo. 
(A)Ta bom. 
(A f) Tá faltando 
alguma coisa aí ainda, 
mas eu não sei o que é. 
(P) Não sabe o que é? 
(A f) Mas ta faltando! 
(P) Vamos lembrar do 
que precisa numa carta 
de reclamação, a gente 
já leu algumas, 
fizemos uma já. 
(A) O nome da gente. 
(A) Mas é no final. 
(P) O nome de vocês, 
mas é no final. 
(A) A data. 
... (A i) Faltando 
aquele trecho tia que 
tem em todas as cartas. 
(P) Han! 
(A i) O trechinho que 
fica em baixo. 
(P) O trechinho que 
fica em baixo? Qual é? 
(A i) É aquele tia que 
fica em baixo que a 
gente faz por último. 
(A f) O CEP. 
(P) O CEP eu coloco já 
na linha é? 
(A t) Não 
(A) No envelope. 
(P) O CEP eu coloco 
no envelope. 
(A f) Ta faltando, ta 
faltando um negócio ai 
é. 
(P) Isabelle ta 
lembrando que falta 
aquele trechinho no 
final. O que é? 
(A ig) O nome! O 
nome de quem 
escreveu. 
(A f) O lugar, o lugar 
tia, o lugar. 
(P) O lugar. O lugar é 
no final. 
(A f) O lugar, a cidade, 
o estado, remetente. 
(P) Você está se 
confundindo Felipe! 

que é que fica no 
final? 
(A) É o nome. 
(A ig) É o trecho. 
(P) O nome pra quem 
eu estou escrevendo 
fica no final é? 
(A t) Não. 
(A) Fica em cima. 
(A f) Fica no começo 
aá. 
(P) O nome de vocês, 
a Bruna ta dizendo 
aqui. 
(A b) Agradeço. 
(P) (A professora 
copia no quadro a 
sugestão da aluna, 
sempre lendo em voz 
alta) Agradeço. 
(A p) Agradeço pela 
ajuda. 
(P) Agradeço pela 
ajuda (A professora 
copia no quadro a 
sugestão do aluno, 
sempre lendo em voz 
alta). 
(A) Pela sua 
colaboração, tia. 
(P) Pela sua 
colaboração ou pela 
sua ajuda? 
(A t) Colaboração. 
(A) Ajuda, ninguém 
vai ajudar mesmo! 
 

carta, a docente 
propiciou a reflexão dos 
alunos quanto à 
organização seqüencial 
do texto.  
Nesse momento da aula, 
a docente possibilitou 
aos alunos a 
coordenação das ações 
de geração de idéias e da 
textualização. Na 
finalização da carta 
também houve estímulo 
à reflexão sobre o 
processo de 
textualização, pois os 
alunos sabiam o que 
queriam dizer, mas 
tiveram que decidir 
como diriam, realizando 
seleção vocabular. 
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Isso coloca no 
envelope. 
(A f) É oxe. 

A professora continuou 
estimulando os alunos a 
participarem da 
produção através de 
questionamentos e 
procurou ouvir todas as 
idéias que os discentes 
apresentaram. 

(A t) Acabou!! Não!!! 
(A p) O nome de tia. 
(P) Não sou eu que tô 
fazendo a carta. 
(A f) É tia. E a gente 
que escreveu é pra 
colocar o nome de todo 
mundo aqui. 
(P) Então, aí eu já to 
representando a turma 
toda. 
(A f) Ainda tá faltando 
alguma coisa aí, tia. 
(P) Ainda esta faltando 
alguma coisa. 
(A f) Ah, nós egi, nós 
egi, nós egi. 
(P) Exigimos 
(A f) Isso! Que você 
bote a rampa na nossa 
escola. 
(P) Por que a gente vai 
exigir deles pra colocar 
a rampa? 
(A) Por que se não ele 
não coloca tia. 
(A f) É é tia. 
(P) Como é que eu vou 
convencer eles a 
colocar a rampa, só 
exigindo assim, é? 
(A t) Não. 
(A f) Por causa dos 
deficientes que 
estudam aqui. 
 (A p) Oh tia, ele é é 
tem que ameaçando. 
(P) Ameaçando ele de 
que? 
(A p) Sei lá. 
(P) Eu concordo se a 
gente não exigir ele 
não vai fazer. 
(A j) É um direito da 
gente. 
(P) Mas pra exigir eu 
tenho que da uma boa 
explicação. 
(A t) (Todos os alunos 
ficam eufóricos 
querendo falar ao 
mesmo tempo). 

(P) Ótimo, vamos 
colocar na carta 
agora. Como é que 
eu vou colocar aqui?. 
(A f) Tem que lê de 
novo, tia, pra vê 
como é que tá. 
(P) Vamos lê de 
novo.  
Nós falamos da 
Escola Municipal 
Cristiano Cordeiro. 
Nós pedimos que o 
senhor coloque uma 
rampa para os 
deficientes da escola 
e para os idosos que 
tem a mesma 
dificuldade para 
subir as escadas para 
ir para nossa 
biblioteca e a sala de 
vídeo. E agora? 
(A f) Quem sabe? 
(P) Vocês! 
(A f) Oxente, tia, a 
senhora fica falando 
aí. 
(P) Vocês já falaram 
aí oh, que tem que 
exigir, por que sem 
exigir ele não vai 
fazer. Que vocês vão 
exigir por que é um 
direito, os deficientes 
têm o mesmo direito 
que os outros.  
(A f) É um direito 
deles. 
(P) Então, agora 
vamos organizar na 
carta. 
(A) É um direito de 
vocês é... 
(P) É um direito ou 
dever? 
(A t) Dever. 
(A f) É dever de 
vocês coloca uma 
rampa. 
(P) Vamos lá. (A 
professora copia no 

Ao conversar sobre a 
questão de colocar uma 
rampa na escola, a 
docente estimula os 
alunos a decidirem qual 
o conteúdo que deverá 
ser utilizado na carta. 
Quando perguntava o 
que estava faltando ou 
como eles iriam 
convencer o destinatário, 
a professora ajudava os 
alunos a perceber a 
necessidade de gerar 
mais conteúdo textual. 
No que se refere ao 
estímulo às estratégias 
de organização 
seqüencial e recursos 
lingüísticos do texto, a 
docente trabalhou com 
os alunos apresentando 
sempre uma 
preocupação de os 
fazerem refletir sobre o 
modo de dizer, a 
textualização, mas no 
nível local do 
encadeamento textual 
sendo determinada pelo 
contexto.  
Através do estímulo 
acerca das ações de 
geração de idéias e 
textualização a docente 
possibilitou que os 
discentes mais uma vez 
coordenassem esses dois 
processos. 
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 (A f) Eu já sei tia, por 
que os deficientes da 
nossa escola têm o 
mesmo direito. 
(A e) Por que os 
alunos deficientes da 
escola eles têm o 
mesmo direito que a 
gente. Eles têm direito 
de estudar, de ir pra 
biblioteca e pra sala de 
vídeo. 
 

quadro a sugestão do 
aluno, sempre lendo) 
É dever de vocês... 
(A f) Colocar uma 
rampa. 
(P) Colocar uma 
rampa... (A 
professora copia no 
quadro a sugestão do 
aluno, sempre lendo). 
(A f) Na nossa escola 
tia! 
(A p) Para os 
deficientes! 
(P) Uma rampa para 
os deficientes ou 
para nossa escola. 
(A f) Na nossa 
escola. 

A professora conversou 
com os alunos para que 
os mesmos 
organizassem as suas 
idéias. 

(P) Jonas, coloca aí tua 
idéia, Jonas. Tu não 
tava falando sobre os 
direitos? O que é que a 
gente pode colocar? 
(P) Gente vocês 
falaram ótimas coisas, 
ta precisando agora a 
gente anotar aqui. 
Vocês falaram que se... 
vou repetir, vocês 
falaram que precisa 
exigir, porque se não 
exigir não faz e a 
exigência que vocês 
estão fazendo é porque 
é um direito dos 
deficientes, não é? Ter 
as mesmas condições 
que vocês tem, 
participar das mesmas 
coisas que vocês 
participam. Agora ta 
faltando a gente 
colocar no texto, to 
esperando! 
 (A f) Por que se a 
gente não exigir tia 
eles não vão botar. 
Como é que vai botar 
isso! 
(P) Eu sei Felipe, mas 
como é que eu vou 
fazer essa exigência 
aqui agora no texto, eu 
preciso colocar isso. 

(P) (A professora lê 
do quadro) É dever 
de vocês, não vamos 
rever aqui. Perdi as 
informações. É dever 
de vocês colocar uma 
rampa na nossa 
escola por que os 
deficientes...  
(A) Têm direitos. 
(A l) Tem os mesmos 
direitos de nós 
(P) Tem os mesmos 
direitos... (A 
professora copia no 
quadro a sugestão do 
aluno, sempre lendo). 
(A) Que nós temos. 
(P) Oh! Um de cada 
vez! 
(P) Tem os mesmos 
direitos... 
(A p) De fazer as 
mesmas atividades. 
(P) (A professora 
copia no quadro a 
sugestão do aluno, 
sempre lendo) De 
fazer as mesmas 
atividades... 
(A) Escolar. 
(P) (A professora 
copia no quadro a 
sugestão do aluno, 
sempre lendo) as 
mesmas atividades 

Nesses trechos de fala, a 
professora contribuiu 
para que os alunos 
aprendessem a planejar a 
organização seqüencial 
do texto. Os alunos 
refletiram sobre o que 
dizer e o como dizer 
(modo de dizer). Assim, 
a docente estimulou os 
alunos a coordenarem os 
processos de gerar e 
textualizar idéias. 
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 escolares. 
(A p) E é é.. 

Nesse momento a 
professora realizou a 
leitura da carta que já se 
apresentava em 
processo de finalização. 

(P) (A professora copia 
no quadro “fazemos”) 
Vamos lê de novo do 
começo. 
Prefeitura do Recife  
26|11|08 
 
Nós falamos da Escola 
Municipal Cristiano 
Cordeiro. Nós pedimos 
que o senhor coloque 
uma rampa para os 
deficientes da nossa 
escola e para os idosos 
que tem a mesma 
dificuldade para subir 
as escadas para ir para 
nossa biblioteca e a 
sala de vídeo. 
É dever de vocês 
colocar uma rampa na 
nossa escola porque os 
deficientes tem os 
mesmos direitos de 
fazer as mesmas 
atividades escolares 
que nós alunos 
fazemos. 

Agradeço pela 
colaboração  

          1 ano do 2 ciclo  
 

(A t) Eh eh eh eh... 
(P) E aí falta mais 
alguma coisa? 
(A t) Não. 
(A j) Oh tia, que nós 
alunos... não... que eles 
também são alunos, 
né? Nesse colégio. 
(P) Que eles também 
são alunos. Pois é isso 
que eu tava 
perguntando naquela 
hora, que nós alunos o 
que é que são? 
(A f) Os alunos... 

(A re) (Fala alguma 
coisa bem baixo). 
(P) Ah, diga Rebeca. 
(A l) Os mesmos 
direito de todas as 
crianças. 
(A f) É é os mesmos 
direitos de todos os 
alunos. 
(P) O que foi que 
você falou Luis? 
(A f) O mesmo 
direito de todas as 
crianças, ele falou. 
(P) Luis ta dando a 
sugestão de tirar 
alunos e colocar 
todas as crianças da 
nossa escola. Que é 
que vocês acham? É 
melhor? (a 
professora apaga o 
quadro e escreve, 
sempre lendo em voz 
alta) que todas as 
crianças da nossa 
escola.  
(A) Deixa eu copiar, 
tia. 
(P) Pronto? E aí mais 
alguma coisa? 
(A) Não. 
 

Ao realizar a leitura da 
carta de reclamação, a 
docente procurou fazer 
com que os alunos 
pensassem se alguma 
idéia precisava ser 
acrescentada na carta e 
de que maneira.  
Antes de acrescentar a 
sugestão de um aluno 
em uma das frases da 
carta, a professora 
conversa com os 
discentes sobre qual a 
melhor maneira dessa 
idéia ser acrescida no 
texto. 
Nesse momento da aula, 
a docente estimulou a 
coordenação das ações 
de geração de idéias e 
textualização por parte 
dos alunos. 

 

Como podemos observar, nas análises detalhadas no quadro 5, a professora 1 

conseguiu fazer com que os alunos gerassem as idéias e refletissem sobre o processo de 

textualização. A docente trabalhou de maneira uniforme com os dois processos, contribuindo 
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para que os alunos aprendessem a planejar a organização seqüencial do texto. Isto é, os alunos 

refletiram sobre o que dizer e o como dizer (modo de dizer). Assim, a docente estimulou os 

alunos a coordenarem os processos de gerar e textualizar idéias. 

 

Quadro 6: Situações em que houve contribuição para as ações de geração de conteúdo e 

textualização pela professora 1 na aula 8 

 

Situação 2 

Trechos da aula em 
que houve estímulo à 
geração de conteúdo 

textual e/ou 
textualização 

Trechos da aula em 
que houve estímulo à 
geração de conteúdo 

textual e/ou 
textualização 

Comentários 

Antes de iniciar a 
produção, a docente 
conversou com os 
alunos sobre a 
temática que seria 
abordada na carta de 
reclamação, os 
problemas na estrutura 
física que cercam a 
escola e que a 
Prefeitura da cidade 
tem a obrigação de 
resolver. 

---------- ----------- A conversa sobre a 
finalidade do texto já é 
um primeiro estímulo à 
ativação de 
conhecimentos sobre o 
tema, que contribui para 
a geração de conteúdo.  

A docente iniciou a 
produção perguntando 
aos alunos como deve 
iniciar a escrita da 
carta. 

(P) Vamos gente, 
como é que vamos 
começar a carta? 
(A) É a data. 
(P) Recife, (a 
professora copia no 
quadro, enquanto os 
alunos ditam a data) 
Hoje é três. 
(A t) Dia três de 
dezembro de dois mil 
e oito. 
(A f) A prefeitura do 
Recife. 
(P) (A professora 
escreve no quadro e 
antes de terminar fala) 
Eita agora eu tava 
olhando viu gente ela 
não colocou no Oficio 
prefeitura do Recife 
não ela colocou 
EMLURB. 
(A f) É EMLURB. 
(P) Que é o 

---------- Ao questionar os alunos 
sobre o quê deve ser 
colocado no início de 
uma carta de 
reclamação, solicitando 
que eles se lembrem das 
cartas que haviam sido 
lidas e produzidas 
anteriormente, a docente 
estimulou-os à geração 
de conteúdo textual. Ao 
discutir sobre onde 
colocar o conteúdo, 
chamando a atenção 
para o que eles viram 
em outras cartas, 
também ajuda a ativar 
conhecimentos sobre 
como inserir o 
conteúdo, possibilitando 
a reflexão dos discentes 
sobre o planejamento da 
organização seqüencial 
do texto. 
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responsável. Então a 
gente troca ali, né? 
Vamos. 
(A y) Venha ajudar a 
nossa escola.  
(P) Venha ajudar 
nossa . 
A j) Ajude-nos.  
 (P) Olhem nas cartas 
de reclamação que a 
gente tem lido e a que 
a gente tem feito no 
começo da carta. 
Geralmente a gente 
começa com o quê? 

A professora trabalhou 
com os alunos as 
características do 
gênero carta de 
reclamação. 

(P) Já começa pela 
solução, é? 
(A t) Não. 
(A j) O problema, o 
problema. 
(P) O problema como 
é que está o que já 
aconteceu, o que já foi 
feito? 
(A h e j) (Esses alunos 
sugerem) Estamos 
precisando. 
(A ev) O calçamento... 
(A j) Da nossa escola. 
(A ev) Da rua a frente 
da nossa escola. 
(P) Como era o nome 
da rua? A (professora 
vai ver no oficio.). 
Dez de maio. 
(P) o calçamento da 
rua 10 de maio que é o 
calçamento da escola. 

(A ev) Que é à frente 
da nossa escola. 
(P) Que é à frente ou 
que fica? 
(A t) Que fica! 
(P) Que fica de frente? 
(A) Que fica a frente. 
Que fica em frente  
(A ev) Da nossa escola. 
(P) Da nossa escola? 
“A” ou “da” vamos 
ver? (A professora lê o 
que ela havia copiado 
no quadro) O 
calçamento da rua 10 
de maio que em frente 
da nossa escola? Ou A 
nossa escola? 
(A ev) Da. 
(P) Da. 
 (P) Na frente em 
frente, como é que é? 
(A t) Em frente. 

Nesses trechos de fala a 
professora contribuiu 
para que os alunos 
aprendessem a planejar 
a organização 
seqüencial do texto, 
chamando a atenção 
deles para os recursos 
lingüísticos e 
discursivos. Isto é, os 
alunos refletiram sobre 
o que dizer e modo de 
dizer. A discussão sobre 
a preposição a ser usada 
é importante para que os 
alunos percebam a 
necessidade de pensar 
sobre os recursos 
lingüísticos de modo 
mais atento. 

A professora retomou 
o trabalho com as 
características do 
gênero. 

 (A) O esgoto. 
(P) Os esgotos ou o 
esgoto? 
(A k) Tia assim não 
vai ser uma 
reclamação, vai ser 
várias. 
(P) Eita é e aí? (A 
professora retira a 
palavra esgoto) 
(A ev) Aí é melhor 
fazer quatro cartas, 
primeiro faz a da rua, 
depois faz a do 
esgoto, depois faz a da 
li, pra ele se ligar e 
fazer tudinho, por que 

----------- Neste trecho da aula, a 
docente questionou os 
alunos acerca do que 
deveria ser dito 
estimulando-os a gerar o 
conteúdo textual, 
fazendo com que os 
alunos refletissem 
também sobre como 
poderiam colocar 
determinada palavra no 
texto, possibilitando, 
assim, a coordenação do 
processo de geração de 
idéias pelos alunos. 
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é pra dificulta a subida 
da gente. 
(A j) É é, ela estuda. 
(P) Já não vamos 
botar esgoto, não 
precisa botar mais. O 
que é que a gente 
pode detalhar mais 
desse problema? 
(A ev) Pode detalhar... 
(P) Vocês não tavam 
falando querendo 
especificar a questão 
dos deficientes, agora 
a gente pode dizer. 
(A ev) E os 
deficientes. 
(A p) E os idosos e os 
deficientes. 
(A t) (Vários alunos 
falam ao mesmo 
tempo) Deficientes, 
cadeirantes têm 
dificuldades para 
subir.  

A professora trabalhou 
com os alunos a 
questão dos recursos 
lingüísticos. 

---------- (A t) Tem que 
arrodear. 
(P) Pode colocar aqui. 
(A p) Oh tia eles 
arrodeam com o maior 
perigo pela avenida. 
(P) E por isso eles têm 
(a professora copia no 
quadro as sugestões 
dos alunos). 
(A ev) Arrodeia é.  
(P) E por isso eles têm 
que arrodear. Arrodear 
essa palavra existe? 
(A j) Arrodear não... é.. 
existe tia. 
(P) É melhor olhar no 
dicionário. 
(A f) Existe, existe. 
(P) A gente pode usar 
outro termo retornar ou 
dar a volta. Arrodear 
acho que não existe 
não. (a professora 
apaga a palavra do 
quadro). 
(A ev) É retornar com 
perigo de ser 
acidentado. 
(P) (A professora copia 

No que se refere à 
organização seqüencial 
e utilização dos recursos 
lingüísticos do texto, a 
docente propiciou aos 
alunos a textualização 
fazendo com que os 
alunos organizassem o 
modo de escrever as 
idéias que eles haviam 
apresentado. 
 A docente fez com que 
os alunos selecionassem 
a palavra que deveria 
ser substituída. Nesse 
caso, os alunos só 
coordenaram 
juntamente com a 
professora a 
textualização. 
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a nova sugestão da 
aluna) Com o perigo de 
ser acidentado. 
(A) Dos carros. 
(A y) Tia é perigoso, 
mas é melhor. 
(P) Pronto terminei de 
escrever. Acidentado 
pelos, como é? 
(A t) Pelos carros, 
pelos ônibus. 
(A k) Pelos 
automóveis, tia. 
(P) É, automóveis (a 
professora apaga o 
quadro e aceita a 
sugestão do aluno). 

A professora trabalhou 
com os alunos a 
questão da polidez 
durante a escrita da 
carta. 

(P)... Sim, e agora? A 
escola já mandou 
vários ofícios para 
vocês pedindo para 
ajeitar o calçamento 
desta rua. 
(A h) E vocês. 
(A f) Não 
consertaram. 
(A h) Ficaram 
parados. 
(A) Não deram 
ouvidos. 
(P) Não deram 
ouvidos ou não 
consertaram? 
... E agora? (A 
professora lê a carta 
do começo) 
 

(A f) Ta solicitando 
botar um calçamento. 
(P) Para vocês 
pedindo... 
(A f) Botar o 
calçamento aqui. 
(P) Para botar ou 
ajeitar?  
(A t) Ajeitar. 
(P) (A professora copia 
sugestão dos alunos, 
sempre lendo em voz 
alta) Para ajeitar o 
calçamento. 
(A y) Da rua. 
 (P) Da rua ou desta 
rua? 
(A j) Da nossa rua. 
(A) Da Rua 10 de 
maio. 
 (P) Da Rua 10 de 
maio? 
(A) Não tia, não tia. 
(P) Desta rua mesmo. 
...(A t) Consertaram. 
(P) (A professora copia 
no quadro). E por que a 
gente tem que pensar 
no que discutimos hoje 
naquele texto de seu 
Manuel, não é?. Pra 
não colocar uma 
linguagem que ao invés 
de ajudar, atrapalhe. E 
vocês não consertaram. 
(A professora lê e 
termina de copiar). 

Ao questionar os alunos 
sobre qual palavra se 
encaixava melhor na 
estrutura de uma carta 
de reclamação, a 
docente estimulou os 
discentes à geração de 
conteúdo textual, 
possibilitando também a 
reflexão dos discentes 
sobre o planejamento da 
organização seqüencial 
do texto. 
Quando a professora 
solicitou que os alunos 
escolhessem as palavras 
que melhor se 
adequavam à carta de 
reclamação fez com que 
os discentes refletissem 
sobre os recursos 
lingüísticos e 
discursivos. Nesse 
momento da aula os 
alunos coordenaram os 
processos de geração de 
idéias e de 
textualização. Pois, de 
acordo com Coirier 
(1996), a textualização 
significa mais que uma 
simples tradução de 
idéias em palavras, 
quando o escritor 
seleciona ferramentas 
lingüísticas para 
expressar suas idéias, 
operações cognitivas 
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estão envolvidas nesse 
processo de seleção.  

Perto da finalização da 
carta a professora 
retoma as 
características do 
gênero carta de 
reclamação. 

(P) Vamos gente 
como que eu coloco 
na frase aí? Vamos 
gente escutem 
Eveline. Como é que 
eu coloco? 
(A p) É é é. 
(A t) É é é.  
...(P) Os cadeirantes 
também. E agora? E 
agora, pra terminar a 
carta? Vamos, pra 
terminar a carta 
agora? 
 

(P) Vou botar é é é.  
(A f) É o que? 
(P) Vou dar uma 
ajudinha, viu? É 
preciso. 
(A t) Eh eh eh. 
(P)Agora continuem. 
(A ev) Que vocês 
façam o calçamento até 
o fim do ano. 
(P) (A professora copia 
a sugestão da aluna, 
sempre lendo em voz 
alta). 
(A t) (Os alunos ficam 
falando). 
(P) Calma. 
(A ev) Até o final do 
ano porque nós 
estaremos aqui e tenho 
certeza que os 
cadeirantes também! 
(P) Os cadeirantes 
também. 
  

Nesse trecho da aula a 
docente procurou fazer 
com que os alunos 
pensassem sobre alguma 
idéia que ainda 
precisava ser 
acrescentada na carta e 
de que maneira.  
Ao escrever uma 
palavra no quadro com 
intuito de ajudar os 
alunos na continuação 
do texto, a docente 
textualizou a sua idéia 
que foi complementada 
pelas idéias dos alunos, 
que neste momento não 
coordenaram sozinhos o 
processo de 
textualização. 

 

  Diferentemente do que ocorreu com a aula 1, a docente na aula 2 não trabalhou de 

maneira uniforme com os processos de geração de idéias e textualização, pois em 

determinados trechos das aulas a professora ora realizou uma reflexão acerca do processo 

geração de idéias, ora refletiu sobre o processo de textualização. Além disso, ela embora 

sempre provocasse os estudantes a gerar o conteúdo do texto, em alguns momentos, 

transformou a idéia em períodos, sem estimular as crianças a construir os períodos. Ainda 

assim, podemos afirmar que houve contribuição para que os alunos aprendam a coordenação 

da ação de geração de conteúdo e textualização, pois, embora a professora em alguns 

momentos tenha feito inserção de trechos sem combinar com os alunos, em outros momentos, 

discutiu com eles sobre os “modos de dizer”. 

 

7.2 Professora 2: contribuições aos processos de geração de conteúdos e textualização 

 

Do mesmo modo como foi feito com as análises referentes às aulas da professora 1, 

foram focalizadas as duas situações de aulas (aulas 5 e 8) vivenciadas pela professora 2, a fim 

de evidenciarmos os trechos das aulas em que a docente contribuiu para que os alunos 
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aprendessem a planejar a organização seqüencial do texto simultaneamente ao processo de 

geração de conteúdo. 

 

Quadro 7: Situações em que houve contribuição para as ações de geração de conteúdo e 

textualização pela professora 2 na aula 5 

Situação 1 

Trechos da aula em que 
houve estímulo à 

geração de conteúdo 
textual e/ou 

textualização 

Trechos da aula em 
que houve estímulo 

à geração de 
conteúdo textual 

e/ou textualização 

Comentários 

Antes de iniciar a 
produção da carta 
coletiva de 
reclamação, a 
professora conversou 
com os alunos sobre 
as necessidades físicas 
da sala de aula. 

---------- ----------- A conversa sobre a 
finalidade do texto já é 
um primeiro estímulo à 
ativação de 
conhecimentos sobre o 
tema, que contribui 
para a geração de 
conteúdo. 

Ainda antes de iniciar 
a produção de texto, a 
docente conversou 
com os alunos sobre 
as características do 
gênero carta de 
reclamação. 

-------- -------- Ao perguntar como 
deve ser iniciada a 
escrita da carta, já há 
favorecimento da busca 
de organizar 
seqüencialmente o 
texto, ao mesmo tempo 
em que geram o 
conteúdo a ser escrito. 

Antes de começar a 
produção, a docente 
chamou novamente a 
atenção dos alunos 
para algumas 
características do 
gênero, mas desta vez 
já pensando na escrita 
da carta. 

---------- ---------- Ao perguntar como 
deve ser iniciada a 
escrita da carta, já há 
favorecimento da busca 
de organizar 
seqüencialmente o 
texto, ao mesmo tempo 
em que geram o 
conteúdo a ser escrito. 

A professora iniciou a 
produção da carta 
coletiva perguntando 
aos alunos como deve 
iniciar a escrita da 
carta. 

(P) Vamos agora 
começar a carta. A gente 
vai fazer coletiva. 
(P) Aí vai começar então 
a carta. 
(P) O que é que a gente 
começa numa carta? 
(P) Como é que a gente 
começa a carta de 
reclamação? O que é que 
a gente coloca em cima? 
(A t) A data. 
(P) Só a data? 
(P) E antes da data? 
 

P) O nome dá? Isso. 
O nome da cidade de 
onde ta mandando. 
(A sh) Recife, 
dezembro. 
(A vi) Recife. 
(P) Recife. 
(A sh) Recife de dois 
mil e oito. 
(A vi) Recife de dois 
mil e oito? 
(P) Recife, o que é 
mais? 
(A ja) Recife dois de 
dezembro de dois mil 

Neste trecho da aula, a 
docente questionou os 
alunos acerca do que 
deveria constar no 
início da carta, 
estimulando-os a gerar 
o conteúdo textual. 
A docente também 
propiciou aos alunos a 
textualização, fazendo 
com que os mesmos 
organizassem o modo 
de escrever as idéias 
que eles haviam 
apresentado. 
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e oito. 
(P) Pronto. (A 
professora copia no 
quadro a data que foi 
dita pelo aluno). 
(A) A cidade, a data... 

Nesse caso, os alunos 
coordenaram sozinhos 
as ações de gerar e 
textualizar as idéias, 
com mediação da 
professora. 

A professora solicitou 
que os alunos 
fizessem a leitura do 
que já havia sido 
produzido para que os 
alunos organizassem 
as suas idéias. 

--------- ---------- ---------- 

A docente estimulou 
os alunos a 
participarem da 
produção através de 
questionamentos e 
procurou ouvir todas 
as idéias que os 
discentes 
apresentaram. 

P) E aí o que é que a 
gente vai fazer? Nã...o eu 
to falando só dos 
ventiladores e aí? 
(A po) Trocar todos os 
dois e colocar novos. 
(A ros) Trocar. 
(P) Mas esses 
ventiladores não estão 
velhos, não. 
(A ros) Mas eles estão 
sujos. Tem que limpar. 
(A vi) Com teia de 
aranha. 
(P) Peraí, como é fazer o 
quê? 
 

(P) Limpar os 
ventiladores e... (A 
professora acrescenta 
as sugestões e copia 
no quadro lendo em 
voz alta). 
(A po) Colocar fios 
melhores. 
(P) Colocar fios 
melhores. (A 
professora acrescenta 
as sugestões e copia 
no quadro lendo em 
voz alta). 
(P) Todo mundo ta 
concordando né. 
Quando tá calado é 
por que ta 
concordando. Tu 
concorda Jeferson 
concorda?  
(A je) Eu concordo. 

Nesses trechos de fala, 
a professora contribuiu 
para que os alunos 
aprendessem a planejar 
a organização 
seqüencial do texto, 
chamando a atenção 
deles para os recursos 
lingüísticos e 
discursivos. Os alunos 
refletiram sobre o que 
dizer e o modo de 
dizer. Com isso, a 
docente estimulou os 
alunos a coordenarem 
os processos de gerar e 
textualizar idéias 

Nesse momento a 
professora realizou a 
leitura da carta que já 
se apresentava em 
processo de 
finalização.  

(P) Pronto tá aqui as 
sugestões? O que é que 
falta agora? 
 
(P)... atenção. Sim, 
pronto desde já 
agradecemos sua 
atenção. E aí? O que é 
que eu boto no final 
agora? 
(P) Oh, desde já 
agradecemos a sua 
atenção. O que é que põe 
agora no final? 
(P) O que é que põe 
agora? No final? Oh no 
inicio vocês... 
 
... (P) Sim e aí? O que é 
que a gente faz aqui no 

(P)... (A professora 
começa a ler a carta).  
Recife, 02 de 
Dezembro de 2008 
 
À Direção da escola 
municipal Cícero 
Franklin Cordeiro  
Nós alunos da 3 série 
A pedimos para 
reformar nossa sala 
de aula. Porque está 
pichada, cheia de 
buracos nas paredes e 
no teto, sem cesto de 
lixo, as tomadas sem 
funcionar direito, os 
ventiladores estão 
tremendo e com os 
fios sem segurança, 

Ao realizar a leitura da 
carta de reclamação, a 
docente chamou a 
atenção dos alunos para 
a troca de uma palavra 
no texto. Procurou 
fazer com que os 
discentes pensassem se 
alguma idéia precisava 
ser acrescentada na 
carta e de que maneira 
deveria ser escrita.  
Quando realizou 
questionamentos sobre 
o que deveria ser 
colocado no final da 
carta, a docente fez 
com que os alunos 
refletissem sobre a 
geração de idéias. 
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final? Bota o que? 
(A ja) Bota o nome. 
(P) Quem. 
(A ja) Os alunos da 
terceira série A. 
(P) Os alunos da terceira 
série A. 
 

falta porta, as paredes 
estão baixa. 
Sugerimos que 
pintem Shirley 
(Interrompe a leitura 
para chamar a atenção 
de uma aluna) 
(A vi) Que pintem 
Shirley, essa é boa!  
(risos).  
(P) (A professora 
coloca o nome de 
Shirley no quadro e 
depois volta à 
leitura). 
Sugerimos que 
pintem as paredes e 
tampem os buracos, 
troquem o telhado 
para não ficar 
pingando água 
quando chove e evitar 
a luz do sol para não 
ficarmos com dor de 
cabeça e não piorar a 
vista, um lixeiro para 
jogarmos o lixo, 
trocar as tomadas e 
(deixem) deixar 
tapadas para evitar 
acidentes. 
(P) Oh vai ter que 
trocar aquilo ali. (A 
professora estava se 
referindo a deixar por 
deixem) 
(P) (A professora 
continua a leitura) 
limpar e prender os 
ventiladores e colocar 
fios melhores. 
Colocar uma porta 
para ninguém ficar 
atrapalhando nossas 
aulas, aumentar a 
parede para evitar 
zoada bolinhas e 
aviões de papel. 
... (P) Queremos que 
o que seja realizado? 
... (P) Queremos que 
seja realizada a 
reforma, a reforma de 
quê? 
(A geo) Da nossa 

Nesse momento da 
aula, a docente 
estimulou a 
coordenação das ações 
de geração de idéias e 
textualização por parte 
dos alunos. 
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sala. 
(A po) De aula. 
(P)... da nossa sala de 
aula seja realizada. (A 
professora acrescenta 
as sugestões e copia 
no quadro lendo em 
voz alta). 

 

 Na primeira situação (aula 5), como vimos, a professora 2 conseguiu fazer com que os 

alunos refletissem sobre o uso dos processos de geração de idéias e textualização.  

A docente utilizou a releitura da carta como estratégia, chamando a atenção dos alunos 

para a troca de palavras no texto. Procurou fazer com que os discentes pensassem se alguma 

idéia precisava ser acrescentada na carta e de que maneira deveria ser escrita.  

No entanto, ressaltamos que não houve regularidade nas situações trabalhadas para o 

desenvolvimento das ações de geração de idéias e de textualização, pois poderia ter sido mais 

intenso esse trabalho Na aula 8 também ocorreu uma quantidade reduzida de situações em que 

os estudantes foram estimulados a gerar mais conteúdos. Eles decidiram o que escrever, sem 

uma mediação que os levassem a ampliar o texto. 

 

Quadro 8: Situações em que houve contribuição para as ações de geração de conteúdo e 

textualização pela professora 2 na aula 8 

 

Situação 2 

Trechos da aula em 
que houve estímulo à 
geração de conteúdo 

textual e/ou 
textualização 

Trechos da aula em 
que houve estímulo à 
geração de conteúdo 

textual e/ou 
textualização 

Comentários 

Antes de iniciar a 
produção da carta 
coletiva de reclamação 
a docente conversou 
com os alunos sobre 
os barulhos que 
existiam na escola e 
que atrapalhavam o 
andamento da aula. 

---------- ---------- A conversa sobre a 
finalidade do texto já é 
um primeiro estímulo à 
ativação de 
conhecimentos sobre o 
tema, que contribui 
para a geração de 
conteúdo. 

A docente iniciou a 
produção perguntando 
aos alunos como deve 
iniciar a escrita da 
carta. 

(P) Precisa colocar 
nós? 
(A t) Não.  
(P) Se eu colocar só o 
verbo gostaríamos, já 
dá para saber que 
somos nós? 
(A sh) Não.  

(P) Gostaríamos, vamos 
gente. 
(A po) Que você 
abaixasse um pouquinho 
o volume. 
... (P) O que quer dizer 
comunicar para você? 
(P) Poderíamos dizer 

Quando iniciou a 
produção da carta de 
reclamação, a docente 
questionou os alunos 
sobre qual seria a 
palavra que se 
encaixava melhor na 
estrutura desse texto. 
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(P) Não dá para saber 
que somos nós não? 
(A ro) Sim. 
(P) Por que não 
colocamos nós? 
(A) Porque tá no 
plural, né? 
... (P) Gostaríamos de 
quê? A gente vai fazer 
o quê? Nós vamos o 
que? 
(P) Comu... 
(A) Comunicar. 
(P) A gente vai 
comunicá-lo de quê? 
(A el) De que o radio 
esta muito alto. 

comuni... 
(A sh) Comunicá-lo  
(P) Comunica-... 
(A po) ... lo 
(P) Comunicá-lo.  
(P) Gostaríamos de 
comunicá-lo pra você 
ficar ciente. (a 
professora lê)  
 

Com isso, a docente 
estimulou os discentes 
a pensar no uso dos 
recursos lingüísticos de 
modo simultâneo à 
decisão acerca do que 
dizer. 
Quando a professora 
solicitou que os alunos 
escolhessem a melhor 
maneira de escrever 
uma palavra fez com 
que os discentes 
refletissem sobre os 
recursos lingüísticos e 
discursivos. 
A partir do que foi 
vivenciado nesse 
momento da aula, os 
alunos puderam 
coordenar os processos 
de geração de idéias e 
de textualização.  

A docente continuou 
estimulando os alunos 
a participarem da 
produção através de 
questionamentos e 
procurou ouvir todas 
as idéias que os 
discentes 
apresentaram. 

(P) Que o som... 
(A po) Esta 
atrapalhando nossa 
aula. 
(P) O som de quê? 
...(P) E que mais? 
(P) O que atrapalha 
além das aulas? 
 

A ge) Hip hop. 
(A Ge e ro) 
 H i p h o p (soletram a 
palavra para professora 
escrever no quadro). 
(A lu) Atrapalhando 
nossa aula. 
(P) Gostaríamos de 
comunicar para você 
ficar ciente, que o som 
do Hip Hop. (A 
professora lê o quadro 
em voz alta para a 
turma). 
(P) Seu som do hip hop 
está... 
(A sh) Atrapalha. 
(A t) Está muito alto. 
(P) Está muito alto. 
(A ro) E atrapalha 
nossas aulas.  
(P) E atrapalha nossas 
aulas. (A professora 
escreve no quadro as 
sugestões dos alunos). 
... (P) A gente poderia 
tirar atrapalha e colocar 
assim atrapalhando 
nossas aulas. 
(A) Éééé. 
(P) Perai, perai. Vamo 
ler, vamo ler. 

Ao questionar os 
alunos sobre o quê 
atrapalhava as aulas, a 
docente procurou fazer 
com que os discentes 
pensassem se alguma 
idéia precisava ser 
acrescentada na carta e 
de que maneira deveria 
ser dita.  
Quando a professora 
solicitou que os alunos 
escolhessem a melhor 
maneira de escrever 
uma frase possibilitou 
aos discentes que 
refletissem sobre os 
recursos lingüísticos e 
discursivos da carta. 
Assim, foi possível os 
alunos coordenarem os 
processos de geração 
de idéias e 
textualização. 
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(P) Professor Levi 
Gostaríamos de 
comunicar para você 
ficar ciente que o som 
do Hip Hop está muito 
alto e atrapalha nossas 
aulas. 

Durante a produção a 
docente retomou as 
características do 
gênero carta de 
reclamação. 

---------- ---------- Ao retomar as 
características do 
gênero, a professora dá 
pistas para que os 
estudantes pensem no 
que dirão e no estilo a 
ser adotado, já que, 
como diz Bakhtin 
(1997), os gêneros 
constituem-se pelo que 
é dizível por meio dele, 
pela forma 
composicional e pelo 
estilo. 

A professora trabalhou 
com os alunos a 
questão da polidez 
durante a escrita da 
carta. 

----------- ---------- Ao trabalhar a polidez 
na escrita do texto, a 
professora ajuda as 
crianças a pensarem 
que nem tudo deve ser 
dito/escrito em uma 
determinada situação e 
que as coisas podem 
ser ditas de diferentes 
modos e que é preciso 
avaliar o modo de dizer 
em função de seus 
efeitos sobre os 
interlocutores. 

Perto da finalização da 
carta, a professora 
retoma as 
características do 
gênero carta de 
reclamação. 

---------- ----------- Ao retomar as 
características do 
gênero, a professora dá 
pistas para que os 
estudantes pensem no 
que dirão e no estilo a 
ser adotado. 

 

  

 Assim como ocorreu na primeira situação (aula 5), a docente conseguiu fazer com que 

os alunos refletissem sobre os conteúdos a serem ditos e sobre os processos de textualização.  

Em um determinado momento da aula, por exemplo, a docente realizou 

questionamentos aos alunos sobre o quê atrapalhava as aulas. A docente procurou fazer com 

que os discentes pensassem se alguma idéia precisava ser acrescentada na carta e de que 

maneira deveria ser dita. Em outro momento, a professora 2 solicitou que os discentes 
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escolhessem a melhor maneira de escrever uma frase, possibilitando que os mesmos 

refletissem sobre os recursos lingüísticos e discursivos da carta. Houve, assim, uma 

coordenação dos processos de geração de idéias e textualização. 

Destacamos que assim como ocorreu na aula 5, a professora 2 poderia ter investido 

mais em estimular a geração de mais idéias. Os alunos estavam engajados na tarefa e 

atenderam às suas solicitações de modo ativo e interessado. Desse modo, a situação era 

propícia à maior intervenção. Apesar disso, pode-se afirmar que as situações que aconteceram 

foram boas, possibilitando a aprendizagem dos alunos. 

 

7.3 As professoras contribuíram para o desenvolvimento de estratégias de geração de 

conteúdos e textualização? Algumas reflexões 

 

Analisando as duas situações de aulas vivenciadas pelas professoras 1 e 2, verificamos 

que ambas contribuíram para o desenvolvimento de estratégias de geração de conteúdos e 

textualização, pois as docentes apresentaram uma preocupação de reelaboração dos 

conhecimentos dos alunos, ativando seus conhecimentos prévios e estimulando-os a gerar o 

conteúdo dos textos e textualizá-los. 

Um aspecto a ser destacado é que as professoras 1 e 2 apresentaram uma preocupação 

em fazer com que os discentes pensassem se alguma idéia precisava ser acrescentada na carta 

e de que maneira deveria ser escrita. Também realizaram questionamentos, possibilitando a 

reflexão dos alunos sobre a geração de idéias. 

No entanto, nas duas situações (aulas 5 e 8), a professora 2 poderia ter desafiado mais 

os alunos a ampliar o conteúdo textual. 

A partir das análises dessas situações, gostaríamos de destacar que, como já foi 

mencionado no referencial teórico desse estudo, Schneuwly (1998) considera que os modelos 

textuais (ou gêneros discursivos) seriam instrumentos culturais adotados pelos indivíduos, no 

momento da escrita, em decorrência das representações sobre a situação de interação. Assim, 

os conhecimentos sobre os gêneros discursivos e sobre as práticas de linguagem seriam 

mobilizados no momento da ancoragem e no planejamento contínuo do texto. Tanto os 

procedimentos de escrita relacionados à revisão em processo, com retomadas e alterações dos 

textos, quanto os procedimentos de resgate dos conhecimentos sobre os temas e sobre os 

modelos textuais disponíveis no intertexto seriam intrinsecamente ligados à base de 

orientação construída na atividade de escrita. Nas quatro situações analisadas, as professoras 

promoveram reflexões sobre o gênero que estava sendo produzido. Como foi dito 



 

 

137 

anteriormente, os gêneros constituem-se pelo que é dizível por meio dele, pela forma 

composicional e pelo conteúdo. Desse modo, ao retomar no momento da escrita os 

conhecimentos sobre o gênero, as professoras estão auxiliando os alunos a ativar 

conhecimentos relativos ao tema tratado e aos modos de textualizar tais temas. 

Para aprofundar tal questão, no próximo capítulo analisaremos as contribuições que as 

professoras 1 e 2 ofertaram aos alunos acerca da apropriação dos conhecimentos sobre os 

gêneros discursivos. 
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CAPÍTULO 8 ANÁLISE DAS SITUAÇÕES COLETIVAS DE PRODUÇÃO DE 

TEXTOS: CONTRIBUIÇÕES PARA A APROPRIAÇÃO DE CONHECIMENTOS 

SOBRE OS GÊNEROS DISCURSIVOS 

 

Analisamos, neste tópico, as contribuições que foram ofertadas pelas docentes aos 

alunos sobre a apropriação dos conhecimentos sobre o gênero discursivo, não só no que diz 

respeito às suas características, mas também aos seus aspectos sociodiscursivos (finalidades, 

destinatários). 

Adotamos nesse estudo os princípios bakhtinianos sobre a teoria dos gêneros 

discursivos. Partimos da concepção de linguagem como ação, na qual a coerência do texto se 

faz a partir da interpretabilidade do interlocutor (destinatário) em relação ao texto, estando 

também vinculada ao produtor do texto, que utilizou os recursos disponíveis para externalizar 

suas intenções. Os conhecimentos sobre os diferentes textos que circulam na sociedade seriam 

a base, então, das ações de produção e compreensão de textos. 

Como já foi dito, optamos em trabalhar com o gênero carta de reclamação por esse 

fazer parte da ordem do argumentar. Os textos classificados nesse agrupamento apresentam, 

geralmente, uma seqüência tipológica argumentativa e buscam realizar “discussão de 

problemas sociais controversos; sustentação, refutação e negociação de tomadas de posição” 

(DOLZ; SCHNEUWLY, 1996, p. 61). As cartas de reclamação têm semelhanças com as 

cartas pessoais, pois também há uma comunicação direta, destinatário delimitado, há 

variação/diversificação do tipo textual predominante, há explicitamente uma tomada de 

responsabilidade pelo dizer: o autor é implicado no texto de maneira direta e explícita.  

No que se refere aos aspectos composicionais do gênero carta de reclamação, 

consideramos os estudos de Silva e Leal (2007) que, após terem analisado 20 cartas de 

reclamação de circulação social, perceberam que as mesmas apresentavam uma organização 

bastante parecida. No geral, identificaram a existência de componentes textuais que foram 

encontrados na maior parte das cartas: 1) indicação do objeto alvo de reclamação; 2) 

indicação das causas do objeto alvo da reclamação; 3) justificativa para convencimento de que 

o objeto pode ser (merece ser) alvo de reclamação; 4) indicação de vozes que não consideram 

que o objeto pode ser alvo de reclamação; 5) resposta ao contra-argumento relativo à 

pertinência da reclamação; 6) indicação de sugestões de providências a serem tomadas; 7) 

justificativa para convencimento de que a sugestão é adequada; 8) levantamento de vozes que 

não consideram que as sugestões são boas; 9) resposta ao contra-argumento quanto à 

pertinência da sugestão de providências; 10) saudação.  
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Para realizarmos tais análises, retomamos o objetivo presente na Introdução dessa 

Dissertação, que traz a seguinte questão: no processo de interação entre professoras e alunos, 

que conhecimentos relativos ao gênero a ser produzido emergem quando as professoras 

medeiam a escrita coletiva de um texto? 

 - Que informações sobre os gêneros são explicitadas pelas professoras? 

 - Que informações sobre os gêneros são explicitadas pelas crianças?  

Falaremos sobre cada docente, para entendermos melhor como tal questão foi 

analisada. 

 

8.1 Professora 1: contribuições para a apropriação de conhecimentos sobre os gêneros 

discursivos 

 

 Analisaremos nos quadros que se seguem as duas situações de aula (aula 5 e 8) da 

professora 1, com intuito de enfocarmos os trechos de aula em que a docente contribuiu para a 

apropriação de conhecimentos sobre o gênero carta de reclamação no momento da sua 

produção. 

 

Quadro 9: Situações em que houve contribuição para a apropriação dos conhecimentos sobre 

o gênero discursivo pela professora 1 na aula 5. 

 

Situação 1 

Trechos da aula em que 
circularam 

conhecimentos sobre o 
gênero quanto a aspectos 

sociodiscursivos 
(finalidades, 

destinatários) 

Trechos da aula em 
que circularam 

conhecimentos sobre o 
gênero quanto a 

aspectos 
composicionais 

Comentários 

Antes de iniciar a 
produção a docente 
conversou com os 
alunos sobre as 
modificações que 
foram realizadas na 
escola para os alunos 
com necessidades 
especiais. Depois, deu 
o comando para a 
escrita. 

(P) Agora veja o que eu 
quero chegar é o seguinte, 
se a gente ta vendo aqui na 
lei que as crianças com 
necessidades especiais, 
elas precisam de cuidados 
especiais, tem direito a 
educação também. Nessas 
condições que os nossos 
colegas estão aqui na 
escola. Esse direito está 
sendo cumprido? 
(A t) Não. 
(P) Não, não é. A direção 
da escola já fez vários 

---------- Através da conversa 
com os alunos sobre 
as mudanças na 
estrutura física que 
foram realizadas na 
escola para melhor 
adaptação dos 
alunos com 
necessidades 
especiais e da 
conversa sobre os 
ofícios que a 
diretora da escola 
enviou à prefeitura, 
solicitando a 



 

 

140 

ofícios, que é um 
documento que a gente faz 
quando precisa solicitar 
alguma coisa na 
Prefeitura. Ela já fez 
vários ofícios solicitando 
que resolvesse esse 
problema, 
(A f) Botasse uma 
rampinha aí, né? 
(P) A sugestão foi 
justamente essa de colocar 
uma rampa. Só que até 
hoje, veja eles começaram 
aqui eles tinham quatro 
anos, hoje eles já têm oito, 
quatro anos se passaram e 
nada foi feito pra resolver 
essa situação. A única 
coisa que fizeram foi o 
banheiro. 
(A f) Foi, tia. 
(P) Eles colocaram as 
portas e colocaram aquele 
ferrinho, mas em relação 
às escadas isso nunca foi 
resolvido. Então, a gente 
na escola, eu comentando 
com a diretora que a gente 
ta trabalhando com carta 
de reclamação, ela 
perguntou se a gente não 
poderia ajudar a escola 
nesse sentido de através de 
uma carta de reclamação 
ao setor da prefeitura que 
é responsável por essas 
coisas de construção se a 
gente não poderia ajudar a 
escola pra conseguir 
resolver esse problema 
para os dois cadeirantes 
que hoje são eles, mas que 
a gente sabe que não vai 
deixar de existir, não é? 
Outra coisa também a 
noite estudam pessoas 
idosas aqui também. 
(A f) E, eles têm 
dificuldades pra subir as 
escadas.  
(P) Pra subir as escadas 
também é muito 
complicado. 
(A i) A minha tia estuda 

construção de uma 
rampa para que os 
alunos especiais 
pudessem participar 
das atividades 
escolares que são 
realizadas no 
primeiro andar da 
escola, a docente 
fez com que os 
alunos refletissem 
sobre os 
conhecimentos 
sobre o gênero 
quanto a aspectos 
sociodiscursivos, 
mais 
especificamente o 
destinatário e a 
finalidade da carta. 
Ela mostrou para as 
crianças que as 
cartas de 
reclamação 
geralmente são 
escritas após serem 
realizadas tentativas 
anteriores (no caso, 
foram os ofícios) 
para solucionar o 
problema. 



 

 

141 

aqui de noite. 
(A f) A minha tia estuda 
aqui. 
(A i) Tia, tia não tem 
aquele, não tem Nino da 
sala da senhora sabe, ele 
mora em frente da casa da 
minha tia. 
(P) Certo. Então o que é 
que vocês acham a gente 
pode agora fazer uma carta 
de reclamação lá pra 
Prefeitura e ajudar a escola 
nesse sentido minha 
gente? 
(A t) Pode. 
(P) Podemos fazer. 

A docente iniciou a 
produção perguntando 
aos alunos como deve 
iniciar a escrita da 
carta. 

---------- ----------- Nesta parte da aula, 
foram mobilizados 
conhecimentos 
sobre a forma 
composicional da 
carta de reclamação 
(organização das 
partes) 

A docente continuou 
estimulando os alunos 
a participarem da 
produção através de 
questionamentos e 
procurou ouvir todas 
as idéias que os 
discentes 
apresentaram. 

----------- ----------- ----------- 

Durante a produção a 
docente retomou as 
características do 
gênero carta de 
reclamação. 

 (P) Vamos lembrar do 
que precisa numa carta 
de reclamação, a gente 
já leu algumas, fizemos 
uma já. 
(A) O nome da gente. 
(A) Mas é no final. 
(P) O nome de vocês, 
mas é no final. 
(A) A data. 
(P) Data que nós não 
colocamos. Boto lá em 
cima é? 
(A t) É. 
(A t) Vinte e seis do 
onze de dois mil e oito. 
(P) (A professora 
escreve a data em cima 
do texto) Certo. 
(P) Vamos lá. 
(A i) Faltando aquele 

Nestes trechos da 
aula a docente fez 
com que os alunos 
pensassem nas 
características do 
gênero carta de 
reclamação. No 
momento da escrita 
da carta, a docente 
questionou os 
alunos sobre a 
estrutura da carta, 
ou seja, onde 
deveriam ficar a 
data, o destinatário, 
o interlocutor, o 
remetente, 
despedida e também 
os componentes do 
envelope. A 
professora 
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trecho tia que tem em 
todas as cartas. 
(P) Han! 
(A i) O trechinho que 
fica em baixo. 
(P) O trechinho que fica 
em baixo? Qual é? 
(A i) É aquele tia que 
fica em baixo que a 
gente faz por último. 
(A f) O CEP. 
(P) O CEP eu coloco já 
na linha é? 
(A t) Não 
(A) No envelope. 
(P) O CEP eu coloco no 
envelope. 
(A f) Tá faltando, tá 
faltando um negócio ai 
é... 
(P) Isabelle ta 
lembrando que falta 
aquele trechinho no 
final. O que é? 
(A ig) O nome! O nome 
de quem escreveu. 
(A f) O lugar, o lugar 
tia, o lugar. 
(P) O lugar. O lugar é 
no final? 
(A f) O lugar, a cidade, 
o estado, remetente. 
(P) Você está se 
confundindo Felipe! 
Isso coloca no 
envelope. 
(A f) Eh,  oxe! 
(P) Sim, então o que é 
que fica no final? 
(A) É o nome. 
(A ig) É o trecho. 
(P) O nome pra quem 
eu estou escrevendo 
fica no final é? 
(A t) Não. 
(A) Fica em cima. 
(A f) Fica no começo 
aí. 
(P) O nome de vocês a 
Bruna ta dizendo aqui. 
(A b) Agradeço. 
(P) (A professora copia 
no quadro a sugestão da 
aluna, sempre lendo em 
voz alta) Agradeço. 

possibilitou aos 
alunos uma reflexão 
sobre as 
semelhanças entre 
as cartas de 
reclamação e as 
cartas pessoais.  
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P) (A professora copia 
no quadro a sugestão da 
aluna, sempre lendo em 
voz alta) Agradeço. 
(A p) Agradeço pela 
ajuda. 
(P) Agradeço pela ajuda 
(A professora copia no 
quadro a sugestão da 
aluna, sempre lendo em 
voz alta). 
(A) Pela sua 
colaboração tia. 
(P) Pela sua 
colaboração ou pela sua 
ajuda? 
(A t) Colaboração. 
(A) Ajuda, ninguém vai 
ajudar mesmo! 
(P) Aí em baixo vem o 
que? 
(A) O nome da gente. 
(P) Como é a turma que 
ta fazendo, eu vou 
colocar o nome da 
turma, ta. 
 (A t) Grupo. 
(P) Primeiro ano do 
segundo ciclo (A 
professora copia no 
quadro a sugestão do 
aluno, sempre lendo em 
voz alta) 1º ano do 2º 
ciclo. 
(P) (A professora lê 
apontando para o 
quadro) Primeiro ano 
do segundo ciclo. 
Cabô? 

A professora 
continuou estimulando 
os alunos a 
participarem da 
produção através de 
questionamentos e 
procurou ouvir todas 
as idéias que os 
discentes 
apresentaram. 

---------- ---------- --------- 

A professora 
conversou com os 
alunos para que os 
mesmos organizassem 
as suas idéias. 

--------- ----------- ----------- 

Nesse momento a ----------- ------------ ----------- 
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professora realizou a 
leitura da carta que já 
se apresentava em 
processo de 
finalização. 
 

A partir da análise detalhada realizada na situação 1 (aula 5), pudemos constatar que a 

professora 1 contribuiu para a apropriação de conhecimentos sobre o gênero carta de 

reclamação no momento da sua produção, tanto no que se refere aos conhecimentos sobre a 

forma composicional quanto a aspectos sociodiscursivos. No entanto, apenas em dois 

momentos da aula percebemos esses movimentos, não havendo um aprofundamento sobre 

esses aspectos tão importantes para a construção da carta de reclamação.  

Seria possível haver maior reflexão sobre o tipo de relação que se trava com o 

destinatário, caracterizando melhor a prática de linguagem onde a situação se inscreve. 

Quanto à forma composicional, poderia haver maior investimento nas reflexões sobre os 

componentes textuais da carta de reclamação. 

 

Quadro 10: Situações em que houve contribuição para a apropriação das características do 

gênero pela professora 1 na aula 8 

 

Situação 2 

Trechos da aula em que 
circularam 

conhecimentos sobre o 
gênero quanto a aspectos 

sociodiscursivos 
(finalidades, 

destinatários) 

Trechos da aula em 
que circularam 

conhecimentos sobre 
o gênero quanto a 

aspectos 
composicionais 

Comentários 

Antes de iniciar a 
produção, a docente 
conversou com os 
alunos sobre a 
temática que seria 
abordada na carta de 
reclamação, os 
problemas na estrutura 
física que cercam a 
escola e que a 
Prefeitura da cidade 
tem a obrigação de 
resolver. 

(P) Então veja o que é que 
nós vamos fazer na aula de 
hoje e pra próxima aula. 
Eu percebi que vocês 
colocaram dois problemas 
diferentes que é obrigação 
da prefeitura que esta 
causando problemas pra as 
pessoas aqui da escola e 
pra comunidade que ainda 
não foi resolvido. Vejam 
que a diretora já fez o 
pedido do serviço e nada 
foi feito, certo. Isso aqui 
olhe (se referindo ao 
oficio) foi de setembro já 
se passaram setembro, 
outubro, novembro, 

---------- Nesses trechos da 
aula a docente 
conversou com os 
alunos sobre as 
temáticas que seriam 
abordadas nas 
próximas cartas de 
reclamação, 
explicitando que 
nesta aula seria 
produzida uma carta 
reclamando o 
conserto do 
calçamento da rua 
que fica em frente à 
escola. Ao 
apresentar o oficio 
enviado pela 
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dezembro (a professora 
conta com os dedos e fala 
os meses)  
(A) Três meses. 
(P) E já houveram ofícios 
antigos, esse é o mais 
recentes e nada foi 
resolvido, certo. Então 
como a gente tem dois 
problemas diferentes a 
gente vai programar o 
seguinte pra encerrar 
nossas atividades com 
carta de reclamação. 
(A t) Eba, é é é. 
(P) A gente vai fazer uma 
hoje tratando, reclamando 
sobre os serviços de 
calçamento que não foi 
feito, e na próxima sexta-
feira a gente faz uma carta 
reclamando sobre esses 
sinais de trânsito que é tão 
perigoso para as crianças 
atravessarem. 
(A e) Tia é pra escrever 
esse negocio aí. 
(P) Não. Não preciso 
escrever não. 
(P) Nós vamos produzir 
agora a carta de 
reclamação... 
(A) Coletiva. 
(P) Sobre a rua que está 
com o calçamento 
quebrado né. Vamos 
começar (a professora olha 
o relógio) Onze e meia 
minha gente vamos todo 
mundo se concentrar para 
terminar antes do horário 
de largar não é. Como é 
que a gente vai começar? 

diretora à empresa 
responsável pelo 
conserto do 
calçamento a 
professora 
possibilitou aos 
alunos o contato 
com outro gênero 
que circula na 
sociedade, mas que 
poderia servir de 
base para a produção 
da carta de 
reclamação. Assim, 
ela mostrou que em 
uma data situação 
podem circular 
diferentes gêneros 
na tentativa de 
causar os efeitos 
esperados. A 
docente assim, 
discutiu com os 
alunos sobre os 
aspectos 
sociodiscursivos, 
mais 
especificamente a 
finalidade do texto.  
 

A docente iniciou a 
produção perguntando 
aos alunos como deve 
iniciar a escrita da 
carta. 

 
 

P) Vamos gente, como 
é que vamos começar a 
carta? 
(A) É a data. 
(P) Recife, (a 
professora copia no 
quadro, enquanto os 
alunos ditam a data) 
Hoje é três. 
(A t) Dia três de 
dezembro de dois mil e 
oito. 

Ao questionar os 
alunos sobre a 
organização da 
estrutura da carta de 
reclamação, isto é, 
quando a docente 
perguntou aos 
alunos como se 
começava uma carta 
e solicitou que eles 
pensassem sobre as 
cartas que já haviam 
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(A f) A prefeitura do 
Recife. 
(P) (A professora copia 
no quadro e antes de 
terminar fala) Eita 
agora eu tava olhando 
viu gente ela não 
colocou no Oficio 
prefeitura do Recife 
não, ela colocou 
EMLURB. 
(A f) É EMLURB. 
(P) Que é o 
responsável. Então a 
gente troca ali né. 
Vamos. 
(A y) Venha ajudar a 
nossa escola. 
(P) Venha ajudar nossa 
escola! 
(A j) Ajude-nos. 
(P) Olhem nas cartas 
de reclamação que a 
gente tem lido e a que a 
gente tem feito no 
começo da carta 
geralmente a gente 
começa com o quê? 
(A f) Data. 
(P) Sim já botei. 
(A f) Vossa senhoria 
EMLURB. 
(P) Mas não já tá 
dizendo Felipe pra 
quem é (a professora lê 
do quadro) A 
EMLURB. 

(A f) É tia. 

sido lidas e 
produzidas, fez com 
que os mesmos 
refletissem sobre os 
aspectos 
sociodiscursivos da 
carta, possibilitando 
uma reflexão acerca 
do destinatário, ou 
do responsável em 
resolver o problema. 
O gênero carta de 
reclamação 
apresenta uma 
comunicação direta, 
um destinatário 
delimitado. Há 
explicitamente uma 
tomada de 
responsabilidade 
pelo dizer: o autor é 
implicado no texto 
de maneira direta e 
explícita. Isso foi 
enfocado neste 
diálogo, mas a 
ênfase recaiu sobre a 
estrutura dos textos. 

A professora trabalhou 
com os alunos as 
características do 
gênero carta de 
reclamação. 

----------- (P) Os primeiros 
parágrafos das cartas 
de reclamação 
começam sempre 
mostrando o quê 
primeiro? 
(A f) A solução. 
(P) Já começa pela 
soluça,o é? 
(A t) Não. 
(A j) O problema, o 
problema. 
(P) O problema como é 
que está o que já 
aconteceu, o que já foi 
feito. 
(A h e j) (Esses alunos 

Nesses trechos de 
fala, a docente 
chamou a atenção 
dos alunos sobre 
como deve estar 
estruturada uma 
carta de reclamação. 
Trabalhou com eles 
os aspectos 
composicionais 
desse gênero, 
mostrando para os 
mesmos que em uma 
carta de reclamação 
devemos apresentar 
primeiro o problema 
a ser resolvido e só 
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sugerem) Estamos 
precisando. 
(A ev) O calçamento... 
(A j) Da nossa escola. 
(A ev) Da rua a frente 
da nossa escola. 

depois a solução. A 
partir dessa 
mediação, a 
professora realizou 
intervenções e 
auxiliou na 
construção e 
reelaboração do 
conhecimento, 
propiciando a 
tomada de 
consciência do aluno 
acerca das 
estratégias usadas 
pelas pessoas mais 
experientes quando 
produzem textos, 
havendo, assim, o 
desenvolvimento de 
habilidades e 
conhecimentos. 

A professora retomou 
o trabalho com as 
características do 
gênero. 

---------- (P) Ou a gente se 
prende pra escrever o 
texto ou a gente vai 
parar toda vez que todo 
mundo for falar. (A 
professora volta a fazer 
a leitura da carta) O 
calçamento da Rua 10 
de maio que fica em 
frente da nossa escola 
está esburacado e 
dificulta para todas as 
pessoas a subida da 
ladeira.  
(A) O esgoto. 
(P) Os esgotos ou o 
esgoto? 
(A k) Tia assim não vai 
ser uma reclamação, 
vai ser várias. 
(P) Eita é e aí? (A 
professora retira a 
palavra esgoto) 
(A ev) Aí é melhor 
fazer quatro cartas, 
primeiro faz a da rua, 
depois faz a do esgoto, 
depois faz a da li, pra 
ele se ligar e fazer 
tudinho, por que é pra 
dificulta a subida da 
gente. 
(A j) É é, ela estuda. 
(P) Já não vamos botar 

Nesses trechos da 
aula, a docente 
conversou com os 
alunos sobre o 
problema 
(reclamação) da 
carta de reclamação. 
A professora iria 
acrescentar mais 
uma reclamação na 
carta que estava 
sendo produzida até 
que uma aluna 
questionou a 
docente dizendo que 
na carta teria mais 
de uma reclamação. 
Outra aluna sugere 
que seja feita uma 
carta para cada 
reclamação. Desse 
modo, as alunas 
estavam 
mobilizando 
experiências 
anteriores, em que 
viram que as cartas, 
via de regra, são 
focadas em uma 
reclamação, que é 
apresentada de 
modo 
circunstanciado. 
Com isso, 
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esgoto, não precisa 
botar mais. O que é que 
a gente pode detalhar 
mais desse problema? 
(A ev) Pode detalhar... 

percebemos que as 
alunas já 
apresentavam 
conhecimento sobre 
o gênero que estava 
sendo trabalhado. A 
docente acata a 
sugestão das alunas 
e apaga a outra 
reclamação, 
procurando fazer 
com que os alunos 
detalhassem mais o 
problema que seria 
tratado naquela 
carta, o conserto do 
calçamento. A 
professora 
possibilitou aos 
alunos que 
pensassem sobre os 
aspectos 
composicionais do 
gênero carta de 
reclamação, mais 
especificamente o 
objeto-alvo.  

A professora trabalhou 
com os alunos a 
questão dos recursos 
lingüísticos. 

---------- ----------- ----------- 

A professora trabalhou 
com os alunos a 
questão da polidez 
durante a escrita da 
carta. 

----------- ------------ ----------- 

Perto da finalização da 
carta a professora 
retoma as 
características do 
gênero carta de 
reclamação. 

(P) Os cadeirantes 
também. E agora? E agora, 
pra terminar a carta? 
Vamos, pra terminar a 
carta agora? 
(A ig) Bota o nome de 
quem escreveu. 
(P) Não a gente bota o 
nome da turma. 
(A ig) Da Escola 
Municipal Cristiano 
Cordeiro. 
(P) Da Escola Municipal 
Cristiano Cordeiro. 
(A f) Primeiro ano. 
11:58 h (P) Olha eu não 
mandei ninguém se 
arrumar não, Nós vamos 
fazer a leitura pra ver se 

(A k) Ta faltando a 
gente da... 
(A ev) A sugestão, 
porque aqui já tem a 
justificativa. 
(P) Já. 
(A ev) Agora só falta a 
sugestão. 
(A l) Vai dar não pra 
fazer a sugestão não. 
(P) Qual é a sugestão? 
(A ev) A sugestão é 
eles colocar, vixe sei 
lá. 
(P) Como é que vai 
resolver o problema do 
calçamento? 
(A ev) Vai resolver, ele 
tem que fazer o 

Mais uma vez, a 
professora fez com 
que os alunos 
pensassem sobre os 
aspectos 
composicionais do 
gênero carta de 
reclamação. E, 
também mais uma 
vez uma aluna 
explicitou os seus 
conhecimentos 
acerca do gênero. 
Com isso, 
verificamos como é 
importante a docente 
assumir o papel de 
mediadora no 
processo de 
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ficou bom. 
 

calçamento para não 
ter que é os cadeirantes 
ter que arrodear pra 
poder entrar na escola, 
aí vai dificulta muito. 
(P) Vamos gente como 
que eu coloco na frase 
aí? Vamos gente 
escutem Eveline. Com 
é que eu coloque. 
(A p) É é é. 
(A t) É é é. 
(P) Vou botar é é é.  
(A f) É o que? 
(P) Vou dar uma 
ajudinha viu. É preciso. 
(A t) Eh eh eh. 
(P) Agora continuem. 
(A ev) Que vocês 
façam o calçamento até 
o fim do ano. 
(P) (A professora copia 
a sugestão da aluna, 
sempre lendo em voz 
alta). 
(A t) (Os alunos ficam 
falando). 
(P) Calma. 
(A ev) Até o final do 
ano porque nós 
estaremos aqui e tenho 
certeza que os 
cadeirantes também! 

produção. Segundo 
Moro (1991), a 
intervenção do 
adulto deve orientar 
as tarefas e 
intermediar as trocas 
entre as crianças, 
favorecendo o 
conflito cognitivo, 
maximizando 
adequadamente os 
conflitos e 
provocando soluções 
estruturantes. 
A docente também 
fez com que os 
alunos refletissem 
sobre como seria a 
escrita da parte final 
da carta, 
possibilitando que 
os discentes 
trabalhassem com os 
aspectos 
sociodiscursivos 
desse texto, mais 
especificamente, os 
interlocutores (quem 
escreve e quem vai 
receber o texto).  

 

 

 Na segunda situação (aula 8), a professora 1 também contribuiu para a apropriação dos 

conhecimentos sobre o gênero discursivo carta de reclamação. Nessa aula, observamos que 

esse trabalho foi mais explorado, pois a professora trabalhou em cinco momentos com a 

exploração dos conhecimentos do gênero, explorando de modo mais intenso a forma 

composicional do gênero, retomando os conhecimentos sobre os componentes das cartas de 

reclamação. 

 A docente assumiu o papel de mediadora, pois conseguiu interagir com as crianças, 

fazendo com que as mesmas refletissem tanto sobre os aspectos sociodiscursivos, como 

também sobre os aspectos composicionais da carta de reclamação. 
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8.2 Professora 2: contribuições para a apropriação de conhecimentos sobre os gêneros 

discursivos 

  

Do mesmo modo como foi feito com as análises referentes às aulas da professora 1, 

foram focalizadas as duas situações de aulas (aulas 5 e 8) vivenciadas pela professora 2, os 

trechos de aula em que a docente contribuiu para a apropriação de conhecimentos sobre o 

gênero carta de reclamação no momento da sua produção.  

 

Quadro 11: Situações em que houve contribuição para a apropriação das características do 

gênero pela professora 2 na aula 5 

 

 

Situação 1 

Trechos da aula em que 
circularam conhecimentos 

sobre o gênero quanto a 
aspectos sociodiscursivos 

(finalidades, destinatários) 

Trechos da aula em 
que circularam 

conhecimentos sobre 
o gênero quanto a 

aspectos 
composicionais 

Comentários 

Antes de iniciar a 
produção da carta 
coletiva de reclamação 
a professora 
conversou com os 
alunos sobre as 
necessidades físicas da 
sala de aula. 

(P) Oh qual foi? Eu percebi 
que na carta de reclamação 
de vocês da classe da gente, 
da classe da gente tinha sido 
sobre o quê?  
(A an) Sobre as goteiras... 
(P) A classe ta precisando ta 
precisando de quê? O que é 
que vocês querem que 
mude. 
(A ro) Pintar. 
(A ga)Área de lazer das 
crianças. 
(P) Não isso mais não. 
(A) Do corredor? 
(P) Da sala da gente. O que 
é que precisa ser mudado 
pra melhorar. 
(A lu) Pintar as paredes. 
(A) Botar ventiladores 
novos. 
 

 
---------- 

Quando conversou 
sobre as 
necessidades físicas 
da sala de aula, a 
professora fez com 
que os alunos 
pensassem sobre a 
finalidade da carta 
que seria produzida 
na aula. A docente 
contribuiu para a 
ampliação dos 
conhecimentos 
sociodiscursivos do 
gênero em questão. 
Segundo Bakhtin 
(1997), quando o 
produtor de textos 
utiliza os recursos 
disponíveis para 
externalizar suas 
intenções, faz com 
que a coerência do 
texto seja realizada 
a partir da 
interpretabilidade do 
interlocutor 
(destinatário) em 
relação ao texto. 
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Ainda antes de iniciar 
a produção de texto a 
docente conversou 
com os alunos sobre 
as características do 
gênero carta de 
reclamação. 

 (A ja) É melhor pintar 
as paredes, trocar os 
ventiladores, trocar o 
telhado, pintar a sala, 
trocar o piso. 
(P) Isso que ele tá 
dizendo ele ta dando 
o quê? 
(A) Um exemplo. 
(P) Um exemplo, 
não! Tá dando o que 
numa carta, quando a 
gente diz que tem que 
fazer isso, que não é 
bom fazer aquilo? 
 (A all) Sugestão. 
(A ja) A solução. 
(P) A sugestão. A 
solução. Dando a 
sugestão de como 
solicitar. Ele ta 
apontando e dando a 
sugestão. Deixa 
Greice. 
...(P) Tão ouvindo eu 
quero falar. Mas antes 
oh, vocês tão dando 
sugestões, mas da 
gente dar sugestões a 
gente tem que fazer as 
nossas? 
(A t) Reclamações. 
(P) Reclamações né?. 

Nesses trechos da 
aula, a professora 
conversou com os 
alunos sobre os 
aspectos 
composicionais do 
gênero carta de 
reclamação, 
propiciando, assim, 
uma reflexão acerca 
da forma 
composicional do 
gênero, pois quando 
os discentes 
apresentaram suas 
idéias começaram 
falando das 
sugestões e através 
da mediação da 
docente eles 
explicitaram que em 
uma carta de 
reclamação primeiro 
vem a reclamação e 
só depois é que deve 
ser acrescentada a 
sugestão.  

Antes de começar a 
produção, a docente 
chamou novamente a 
atenção dos alunos 
para algumas 
características do 
gênero, mas desta vez 
já pensando na escrita 
da carta. 

(P) Pra pintar a escola pra 
fazer essas coisas, a gente 
vai falar com quem aqui da 
escola? É comigo? 
(A t) Não. 
(A) Com o diretor. 
(A po) Com a diretora. 
(P) Com a diretora ou com 
o vice diretor, certo? 
Pronto. Agora, a gente vai 
fazer pra quem... que a 
gente vai destinar essa 
carta? 
... (P) Pronto, então já tem o 
primeiro ponto que é pra 
quem eu vou mandar a carta 
não é isso? 
(P) Quem é o destinatário? 
(P) Quem é o destinatário? 
(A professora copia no 
quadro e lê para os alunos). 
(A) Ligia. 

----------- Ao conversar e 
escrever no quadro 
quem seria o 
destinatário, o 
remetente e qual era 
a finalidade da carta 
de reclamação, a 
docente fez com que 
os alunos refletissem 
sobre os aspectos 
sociodiscursivos do 
gênero, pois para 
escrever um texto 
argumentativo, 
segundo Leal e 
Morais (2006), 
precisamos estar 
interessados na 
temática do texto e 
esta precisa ser 
passível de debate, 
porque o produtor do 
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(P) À ? 
(P) À direção da escola. (A 
professora copia no 
quadro). 
... (P) Remetente, quem é o 
remetente? 
(A po) Poliana. 
(P) Só Poliana. 
(A t) Os alunos da terceira 
A. 
(A Ge) Os alunos da 
terceira A. 
... (P) (A professora copia 
no quadro, lendo em voz 
alta) Os alunos da 3º A. 
(P) Uma carta tem que ter o 
quê pra começar? 
(A jac) A data, a data. 
... (P) É isso aqui é só pra 
ajudar a gente ver quem é o 
destinatário... 
Destinatário: A direção da 
Escola 
Remetente: Alunos da 3º A. 
(P) Qual é a finalidade 
dessa carta o que é que a 
gente quer com essa carta? 
Hein? 
(P) Qual é a finalidade 
dessa carta que a gente ta 
fazendo? 
(P) Hein? Qual é a 
finalidade dessa carta? 
... P) Qual é a finalidade 
dessa carta, gente? 
(P) O que é que a gente quer 
com essa carta? 
... (P) A gente ta fazendo 
com uma carta de 
reclamação? 
(A vi) Reclamar sobre ... 
(P) Reclamar sobre? 
(A vi) A sala da gente. 
 (P) Olha aí o que ele ta 
dizendo reclamar sobre. 
... (P) Vá. Olha só. A 
finalidade ele disse que era 
reclamar sobre a sala de 
aula. Pra o quê? A gente 
quer reclamar pra quê? 
(A ab) Pra melhorar. 
(P) Então assim a finalidade 
da gente então é reclamar da 
sala de aula, de algumas 
coisas da sala de aula, da 

texto tem que 
convencer o 
destinatário acerca 
do seu ponto de 
vista. E só 
conseguiremos 
convencer o 
interlocutor se além 
de pensarmos em 
tudo que foi exposto, 
tenhamos também 
conhecimentos a 
respeito da temática 
e dos divergentes 
pontos de vista 
acerca dela, para que 
reconheçamos a 
possibilidade do 
debate. 
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estrutura, piso né. 
A professora iniciou a 
produção da carta 
coletiva perguntando 
aos alunos como deve 
iniciar a escrita da 
carta. 

(P) Vamo agora começar a 
carta. A gente vai fazer 
coletiva. 
(P) Aí vai começar então a 
carta. 
(P) O que é que a gente 
começa numa carta? 
(P) Como é que a gente 
começa a carta de 
reclamação? O que é que a 
gente coloca em cima? 
(A t) A data. 
(P) Só a data? 
(P) E antes da data? 
(A sh) O nome do homem.  
(P) O nome do homem 
antes da data. 
(A ge) O destinatário. 
(A sh) É não Recife. 
(P) O nome dá? Isso. O 
nome da cidade de onde ta 
mandando. 
(A sh) Recife, dezembro.. 
(A vi) Recife. 
(P) Recife. 
(A sh) Recife de dois mil e 
oito. 
(A vi) Recife de dois mil e 
oito? 
(P) Recife, o que é mais? 
(A ja) Recife dois de 
dezembro de dois mil e oito. 
(P) Pronto. (A professora 
copia no quadro a data que 
foi dita pelo aluno). 
(A) A cidade, a data... 

---------- Ao questionar os 
alunos sobre a 
organização da 
estrutura da carta de 
reclamação, isto é, 
quando a docente 
perguntou aos 
alunos como 
começaria a escrita 
da carta, fez com 
que os mesmos 
refletissem sobre os 
aspectos 
composicionais da 
carta. Mas, além 
disso, tal discussão 
remete a reflexões 
sobre a destinação 
da carta. O gênero 
carta de reclamação 
apresenta uma 
comunicação direta, 
um destinatário 
delimitado. Há 
explicitamente uma 
tomada de 
responsabilidade 
pelo dizer: o autor é 
implicado no texto 
de maneira direta e 
explícita. 

A professora solicitou 
que os alunos 
fizessem a leitura do 
que já havia sido 
produzido para que 
organizassem as suas 
idéias. 

---------- ---------- ---------- 

A docente estimulou 
os alunos a 
participarem da 
produção através de 
questionamentos e 
procurou ouvir todas 
as idéias que os 
discentes 
apresentaram. 

---------- ----------- ---------- 

Nesse momento a 
professora realizou a 

 ---------- (P) Vamos ver! Cadê? 
Vamos ver se as 

Ao fazer a leitura da 
carta, a professora 
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leitura da carta que já 
se apresentava em 
processo de 
finalização. 

sugestões estão boas. 
Oh borá ver. (A 
professora começa a 
ler a carta).  
Recife, 02 de 
Dezembro de 2008 
 
À Direção da escola 
municipal Cícero 
Franklin Cordeiro  
Nós alunos da 3 série 
A pedimos para 
reformar nossa sala 
de aula. Porque está 
pichada, cheia de 
buracos nas paredes e 
no teto, sem cesto de 
lixo, as tomadas sem 
funcionar direito, os 
ventiladores estão 
tremendo e com os 
fios sem segurança, 
falta porta, as paredes 
estão baixa. 
Sugerimos que 
pintem Shirley 
(Interrompe a leitura 
para chamara a 
atenção de uma 
aluna) 
(A vi) Que pintem 
Shirley, essa é boa, 
risos.  
(P) (A professora 
coloca o nome de 
Shirley no quadro e 
depois volta à 
leitura). 
Sugerimos que 
pintem as paredes e 
tampem os buracos, 
troquem o telhado 
para não ficar 
pingando água 
quando chove e evitar 
a luz do sol para não 
ficarmos com dor de 
cabeça e não piorar a 
vista, um lixeiro para 
jogarmos o lixo, 
trocar as tomadas e 
(deixem) deixar 
tapadas para evitar 
acidentes. 
(P) Oh vai ter que 

propiciou aos alunos 
uma reflexão sobre 
qual componente 
ainda não estava 
presente na carta e 
também fez com 
que eles pensassem 
nas sugestões que 
haviam escrito, 
questionando-os 
para saber se era 
necessário 
acrescentar ou não 
mais sugestões. Ao 
explicitar os 
componentes do 
gênero carta de 
reclamação, a 
professora assumiu 
o papel de 
mediadora no 
processo de 
produção, 
favorecendo aos 
alunos o conflito 
cognitivo, 
maximizando 
adequadamente os 
conflitos e 
provocando 
soluções 
estruturantes. 
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trocar aquilo ali. (A 
professora estava se 
referindo a deixar por 
deixem) 
(P) (A professora 
continua a leitura) 
limpar e prender os 
ventiladores e colocar 
fios melhores. 
Colocar uma porta 
para ninguém ficar 
atrapalhando nossas 
aulas, aumentar a 
parede para evitar 
zoada bolinhas e 
aviões de papel. 
(P) Pronto tá aqui as 
sugestões? O que é 
que falta agora? 

 

Nas análises detalhadas no quadro 11, pudemos perceber que ao explicitar os 

componentes do gênero carta de reclamação, a professora assumiu o papel de mediadora no 

processo de produção, favorecendo a emergência do conflito cognitivo, maximizando 

adequadamente os conflitos e provocando soluções estruturantes. Quando a docente 

questionou os alunos sobre a organização da estrutura da carta de reclamação, isto é, quando a 

docente perguntou aos alunos como começaria a escrita da carta, fez com que os mesmos 

refletissem sobre os aspectos composicionais da carta.  

A professora 2 também trabalhou com os conhecimentos sobre o gênero quanto a 

aspectos sociodiscursivos quando conversou e copiou no quadro quem seria o destinatário, o 

remetente e qual era a finalidade da carta de reclamação, pois para escrever um texto 

argumentativo, segundo Leal e Morais (2006), precisamos estar interessados na temática do 

texto e esta precisa ser passível de debate, porque o produtor do texto tem que convencer o 

destinatário acerca do seu ponto de vista. Só conseguiremos convencer o interlocutor se além 

de pensarmos em tudo que foi exposto, tenhamos também conhecimentos a respeito da 

temática e dos divergentes pontos de vista acerca dele para que reconheçamos a possibilidade 

do debate. Procedimentos semelhantes foram adotados pela professora 2 na aula 8.  
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Quadro 12: Situações em que houve contribuição para a apropriação das características do 

gênero pela professora 2 na aula 8 

 

Situação 2 

Trechos da aula em que 
circularam 

conhecimentos sobre o 
gênero quanto a aspectos 

sociodiscursivos 
(finalidades, 

destinatários) 

Trechos da aula em 
que circularam 

conhecimentos sobre o 
gênero quanto a 

aspectos 
composicionais 

Comentários 

Antes de iniciar a 
produção da carta 
coletiva de reclamação 
a docente conversou 
com os alunos sobre 
os barulhos que 
existiam na escola e 
que atrapalhavam o 
andamento da aula. 

(P) O que é que a gente vai 
fazer? Lembra que nós 
reclamamos do barulho da 
escola? Alguns 
reclamaram do barulho do 
corredor, dos alunos né? 
(A ro) Da construção 
(P) Alguns reclamaram da 
construção beenn, aquele 
negócio, aquela zuada 
chata no ouvido da gente. 
(A ab) E do Hip hop. 
(P) Ou do Hip hop. Como 
a maioria foi do hip hop a 
gente vai fazer um texto 
coletivo e a gente vai 
mandar para quem, essa do 
Hip hop? 
(A je) Professor Levi. 
(P) Quem é o professor 
Levi? 
(A t) (Todos os alunos 
falam ao mesmo tempo). 
(A) É um que usa uma 
touca. 
(P) Mais ele é o que? O 
professor... 
(A) Diretor. 
(P) Do hip hop. Então é 
pra ele que a gente vai 
fazer essa reclamação. 
Vamos lá.  
(P)Não precisa escrever, 
eu vou escrevendo o texto 
e vocês vão me falar como 
a gente vai fazer essa carta 
e depois de escrever eu 
vou liberar vocês ta bom! 

------------ Ao questionar os 
alunos sobre a 
temática da carta 
de reclamação, fez 
com que os 
mesmos pensassem 
sobre os aspectos 
sociodiscursivos da 
carta, 
possibilitando uma 
reflexão acerca do 
destinatário, ou do 
responsável em 
resolver o 
problema. O 
gênero carta de 
reclamação 
apresenta uma 
comunicação direta 
e um destinatário 
delimitado. Há 
explicitamente uma 
tomada de 
responsabilidade 
pelo dizer: o autor 
é implicado no 
texto de maneira 
direta e explícita. 

A docente iniciou a 
produção perguntando 
aos alunos como deve 
iniciar a escrita da 
carta. 

 (P) Como é que 
começamos a carta? 
(A ja) Recife, dezesseis.  
(A ab) a data. 
10:47 h(P) dezesseis 

Nestes trechos da 
aula a docente fez 
com que os alunos 
pensassem nos 
aspectos 
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de? 
(A) dezembro de 2008  
Recife, 16 de Dezembro 
de 2008. 
...(P) Vamo lá, Recife, 
16 de dezembro de 
2008. 
(P) Pra quem a gente 
vai mandar? 
(A) Diretor. 
(A) Hip hop.  
(A) Professor Levi.  
(P) Professor. (A 
professora copia no 
quadro e em seguida faz 
a leitura do que 
escreveu). 

composicionais do 
gênero carta de 
reclamação. Ao 
questionar os 
alunos sobre como 
deveria começar a 
carta, e os 
discentes 
explicitaram a 
partir dos 
conhecimentos que 
a carta deveria ser 
iniciada pela data e 
pelo destinatário.  

A docente continuou 
estimulando os alunos 
a participarem da 
produção através de 
questionamentos e 
procurou ouvir todas 
as idéias que os 
discentes 
apresentaram. 

----------- ---------- ---------- 

Durante a produção a 
docente retomou as 
características do 
gênero carta de 
reclamação. 

----------- (P) Presta atenção! 
10:50 h (P) (A 
professora lê 
novamente o que esta 
escrito no quadro) 
 Professor Levi  
Gostaríamos de 
comunicar, para você 
ficar ciente, que o som 
do Hip Hop está muito 
alto e atrapalha nossas 
aulas, não dá para 
escutar quando a 
professora está falando 
e tira nossa atenção nas 
atividades. 
(P) Tem mais alguma 
justificativa? 
(A) Não. 
(P) Ta bom! 
(P) Atrapalha a aula, 
pois não da para escutar 
a professora e tira nossa 
atenção nas atividades.  
(A ge) Oh tia, tia, Levi 
não fala.... 

Ao realizar a 
leitura da carta para 
saber se os alunos 
gostariam de 
acrescentar mais 
alguma 
justificativa, a 
professora chamou 
a atenção dos 
alunos sobre como 
deve estar 
estruturada uma 
carta de 
reclamação. A 
partir dessa 
mediação, a 
professora realizou 
intervenções e 
auxiliou na 
construção e 
reelaboração do 
conhecimento do 
aluno, propiciando 
a tomada de 
consciência do 
aluno acerca das 
estratégias usadas 
pelas pessoas mais 
experientes quando 
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produzem textos, 
havendo, assim, o 
desenvolvimento 
de habilidades e 
conhecimentos. 

A professora trabalhou 
com os alunos a 
questão da polidez 
durante a escrita da 
carta. 

---------- ---------- ----------- 

Perto da finalização da 
carta a professora 
retoma as 
características do 
gênero carta de 
reclamação. 

(A ab) Tia, oh tia. 
Agradecemos pela sua 
atenção. 
(A sh) Eu ia falar isso 
agorinha. 
(P) Peraí teve um que 
disse: muito obrigado pela 
sua atenção a outra disse: 
agradecemos desde já. 
(A ro) Desde já 
agradecemos pela sua 
atenção. 
(A vi) Atenciosamente a 
terceira série A.  
(P) (A professora copia a 
sugestão dos alunos no 
quadro) Desde já 
agradecemos a sua atenção  
Atenciosamente,  
Alunos da 3 serie A 
(P) Vamos, desde já... 
(A) Agradecemos pela sua 
(P) Pela sua... 
(A) Atenção  
(A) Atenciosamente a 3 A 
(P) Atenciosamente né? 
(A) Alunos da 3 A, bota 
logo assim tia. 
(A) Atenciosamente. 
(A) Alunos da 3 A. 
(A) Terminou. 

----------- Mais uma vez, a 
professora fez com 
que os alunos 
pensassem sobre os 
aspectos 
sociodiscursivos, 
só que nesse trecho 
de fala enfatizou a 
despedida da carta 
de reclamação, 
chamando a 
atenção dos alunos 
acerca das palavras 
que deveriam ser 
utilizadas, fazendo 
com que os 
mesmos 
explicitassem os 
conhecimentos que 
possuíam acerca do 
gênero. 

 

 Assim como aconteceu na primeira situação (aula 5), a professora 2, na segunda 

situação (aula 8), também contribuiu para a apropriação dos conhecimentos sobre o gênero 

discursivo carta de reclamação, tanto nos aspectos sociodiscursivos (finalidades, 

destinatários), quanto aos conhecimentos sobre o gênero quanto a aspectos composicionais. A 

professora chamou a atenção dos alunos sobre como deve estar estruturada uma carta de 

reclamação. A partir dessa mediação, a professora realizou intervenções e auxiliou na 

construção e reelaboração do conhecimento do aluno, propiciando a tomada de consciência do 
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aluno sobre as estratégias usadas pelas pessoas mais experientes quando produzem textos, 

havendo, assim, o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos.  

 

8.3 As professoras contribuíram para a apropriação de conhecimentos sobre os gêneros 

discursivos? Algumas reflexões 

 

Analisando as duas situações de aulas vivenciadas pelas professoras 1 e 2, verificamos 

que ambas contribuíram para a apropriação de conhecimentos sobre o gênero carta de 

reclamação. Como discutimos nos capítulos introdutórios deste trabalho, esse gênero 

discursivo apresenta uma comunicação direta, um destinatário delimitado, há uma 

variação/diversificação do tipo textual predominante, há explicitamente uma tomada de 

responsabilidade pelo dizer: o autor é implicado no texto de maneira direta e explícita.  

Um aspecto a ser destacado nas professoras 1 e 2 diz respeito à preocupação em fazer 

com que os alunos pensassem sobre os aspectos sociodiscursivos, pois tanto o destinatário, 

quanto a finalidade foram foco de atenção durante as aulas. As práticas de linguagem nas 

quais o gênero circula foram analisadas pelo grupo antes e durante a atividade de escrita. Na 

maior parte das vezes, isso ocorreu de modo integrado às preocupações acerca da forma 

composicional.  

Assim, a partir da mediação, as professoras 1 e 2 realizaram intervenções e auxiliaram 

na construção e reelaboração do conhecimento do aluno, propiciando a tomada de consciência 

do aluno acerca das estratégias usadas pelas pessoas mais experientes quando produzem 

textos, havendo, desse modo, o desenvolvimento de habilidades.  

A professora 1 destinou maior atenção às reflexões sobre o gênero na aula 8. No 

entanto, a professora 2 focou bastante tais conhecimentos nas duas aulas. Apesar dessa 

diferença, podemos afirmar que houve, por parte das duas docentes, atenção aos aspectos 

sociodiscursivos e composicionais do gênero durante a escrita do texto. 
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CAPÍTULO 9 CONCLUSÕES 

 

Neste estudo, nos propomos a analisar a interação entre estudantes e entre estudantes e 

professoras em situações de produção coletiva de textos. Os sujeitos da pesquisa foram alunos 

do primeiro ano do segundo ciclo (3ª série) e suas respectivas professoras, de duas escolas 

públicas municipais de Recife - PE, que desenvolveram uma seqüência didática com o gênero 

discursivo carta de reclamação. Sendo assim, em nossa análise dos resultados, buscamos 

responder as seguintes questões:  

 

1. As professoras explicitam com clareza, no comando para a atividade de escrita, o 

gênero discursivo a ser produzido, as finalidades e os destinatários do texto? 

2. Durante a produção de texto, as professoras assumem o papel de mediadoras, 

estimulando ou orientando os alunos quanto ao uso de atividades de monitoramento do 

comportamento cognitivo, tais como: alternar, checar e coordenar os procedimentos 

usados na produção de texto, considerando e reorganizando as falas dos alunos, 

fazendo com que estes sejam sujeitos ativos?  

3. Como se dá a geração de conteúdos e a textualização durante a produção coletiva da 

carta de reclamação? As professoras contribuem para que os alunos aprendam a 

planejar a organização seqüencial do texto, chamando a atenção deles para os recursos 

lingüísticos e discursivos?  

4. No processo de interação entre professoras e alunos que conhecimentos relativos ao 

gênero discursivo a ser produzido emergem quando as professoras medeiam a escrita 

coletiva de um texto? 

 

Em nossas conclusões buscaremos responder as questões que foram propostas, 

sintetizando algumas reflexões feitas anteriormente. 

 

9.1 As professoras explicitaram com clareza, no comando para a atividade de escrita, o 

gênero discursivo a ser produzido, as finalidades e os destinatários do texto? 

  

As duas professoras, no comando para a atividade de escrita, definiram o gênero que 

seria trabalhado, chamando a atenção dos alunos para a estrutura da carta de reclamação, que 

foi o gênero produzido. No entanto, em uma das situações de aula, a professora 1 não 
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explicitou o destinatário. 

No entanto, de modo geral, os tipos de condução adotados pelas professoras 1 e 2, nas 

duas situações de aulas (5 e 8), foram favoráveis para a produção da carta de reclamação, pois 

ambas apresentaram a preocupação em situar os alunos antes e durante a produção, indicando 

o quê escrever (qual o gênero), para quem escrever (destinatário), o quê escrever (a 

finalidade) e como escrever (características do gênero), pois segundo Bronckart (2007), a 

atividade de produção de textos dá-se a partir das representações do sujeito relativas a esses 

aspectos já citados. 

A partir das análises realizadas, pudemos concluir que as duas professoras propiciaram 

boas condições de produção para seus alunos. Além de explicitar o comando de modo claro, 

com indicação do contexto de interação, ambas realizaram ainda reflexões sobre o tema e a 

finalidade da produção, fazendo com que os alunos pudessem construir representações 

adequadas acerca do lugar de produção, do momento da produção, dos interlocutores 

envolvidos. As duas professoras também destacaram o objetivo e o conteúdo temático, as 

expectativas dos leitores situados em determinado espaço social. 

Acreditamos que o desempenho das professoras pode estar relacionado à sua 

participação em programas de formação continuada em que tais temáticas são privilegiadas e 

à participação no grupo de pesquisa, que também se volta para tais tipos de discussão. Assim, 

podemos apontar que mais do que discutir conteúdos, na formação docente, precisamos 

refletir sobre procedimentos didáticos e princípios teóricos, pois tais formas de condução de 

aulas de produção de textos tendem a trazer boas contribuições para o ensino. 

Concluímos, então, que as docentes auxiliaram as crianças a construir uma boa base de 

orientação para a escrita do texto, possibilitando que elas se engajassem na situação de modo 

ativo e participativo. Tal experiência pode ser favorável a que, em outras situações, as 

crianças reflitam sobre seu papel no contexto de produção. Estudos como os de Leal e Morais 

(2006) evidenciaram que as crianças que participavam de grupos em que as professoras 

diversificavam as finalidades e os destinatários em atividades de escrita de textos e refletiam 

sobre os aspectos sócio-discursivos elaboraram textos mais consistentes e coerentes que as 

crianças que não tinham tal acesso a atividades de escrita significativas. 
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9.2 Durante a produção de texto, as professoras assumiram o papel de mediadoras, 

estimulando ou orientando os alunos quanto ao uso de atividades de monitoramento do 

comportamento cognitivo, tais como: alternar, checar e coordenar os procedimentos 

usados na produção de texto, considerando e reorganizando as falas dos alunos, fazendo 

com que estes sejam sujeitos ativos? 

 

Podemos afirmar que as duas docentes estimularam as crianças a realizar atividades de 

monitoramento da escrita. A partir das análises, verificamos que ambas assumiram o papel de 

mediadoras, estimulando ou orientando os alunos quanto ao uso de atividades de 

monitoramento do comportamento cognitivo, tais como: alternar, checar e coordenar os 

procedimentos usados na produção de texto, considerando e reorganizando as falas dos 

alunos, fazendo com que estes fossem sujeitos ativos no processo de produção de texto. 

Um aspecto a ser destacado na mediação das duas professoras diz respeito às 

conversas que foram realizadas antes do início de cada produção das cartas de reclamação. A 

partir desse processo de construção das representações sobre as situações de interação, as 

docentes propiciaram a ativação de conhecimentos prévios importantes para a escrita do texto. 

Schneuwly (1998) destaca que, na atividade de escrita, a construção da base de orientação é o 

processo fundamental que garante que haja o monitoramento da atividade de escrita. 

Para Schneuwly (1998), é a construção de uma base de orientação que determina 

diferentes modos de construção textual, num constante movimento de reelaborações 

decorrentes dos modos como os conhecimentos e experiências pregressas vão sendo 

representados durante a situação de escrita, ou seja, para esse autor, durante a escrita de um 

texto, há um processo de revisão em processo, que ocorre à medida que o texto vai sendo 

construído. Este autor chama a atenção que as representações sobre a situação do destinatário 

podem sofrer alterações durante a geração de um conteúdo. 

Durante a escrita coletiva das cartas de reclamação, as docentes apresentaram a 

preocupação, nas duas situações, de estimular os alunos a participarem da produção das cartas 

de reclamação através da leitura do que já tinha sido produzido, através de questionamentos e 

também procurando ouvir todas as idéias que os discentes apresentavam. Esse movimento foi 

de grande valia, pois os estudantes perceberam que a estratégia de retomar o que já estava 

escrito para dar continuidade é legítima e possibilitou que as melhorias do texto fossem feitas 

durante a escrita e não apenas ao final da atividade. Realizar tal tipo de operação pode ser 

extremamente importante para que os estudantes desenvolvam atitudes de revisão e passem a 

assumir esse modo de escrita em outras situações, ou seja, escrever, ler, reescrever, planejar, 
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ler. Análises como as que vimos realizando no âmbito desta pesquisa podem ajudar a entender 

melhor de que modo tais operações podem ser realizadas em sala de aula, como atividade 

didática. 

Apesar de as docentes terem estimulado constantemente a revisão em processo, com 

base na avaliação permanente dos textos em fase de escrita, não houve estímulo ao 

planejamento geral do texto, ou seja, no momento da produção as docentes ativaram apenas 

os conhecimentos iniciais dos alunos e só depois realizaram o planejamento à medida que o 

texto ia sendo produzido. Esse tipo de processamento textual foi identificado em outras 

situações de escrita infantil por Rojo (1992), mas não tinha sido analisado em situação de 

escrita coletiva. Podemos questionar se de fato tal planejamento geral é necessário, à medida 

que identificamos que as conversas iniciais sobre a situação de produção e sobre o gênero 

favoreceram bastante a ativação de conhecimentos prévios. É possível que tais procedimentos 

diminuam a necessidade de um trabalho explícito de planejamento geral do texto. No entanto, 

poderíamos verificar, em estudos posteriores, se os resultados não seriam mais proveitosos se 

tal procedimento fosse adotado. 

 
9.3 Como se deu a geração de conteúdos e a textualização durante a produção coletiva 

da carta de reclamação? As professoras contribuíram para que os alunos aprendam a 

planejar a organização seqüencial do texto, chamando a atenção deles para os recursos 

lingüísticos e discursivos?  

 
Com base nas duas situações de aulas vivenciadas pelas professoras podemos afirmar 

que ambas contribuíram para o desenvolvimento de estratégias de geração de conteúdos e 

textualização, pois as docentes apresentaram uma preocupação durante a produção das cartas 

de reclamação de realizarem um movimento de reelaboração dos modos de conhecimentos 

dos alunos.  

As docentes utilizaram a releitura da carta como estratégia, chamando a atenção dos 

alunos para a troca de palavras no texto. Procuraram fazer com que os discentes pensassem se 

alguma idéia precisava ser acrescentada na carta e de que maneira deveria ser escrita. 

Também realizaram questionamentos do que deveria ser acrescentado no final da carta, 

possibilitando a reflexão dos alunos sobre a geração de idéias. 

Tal tipo de preocupação foi identificado nas aulas das duas docentes, no entanto, nas 

duas situações (aulas 5 e 8), a professora 2 parece ter dado mais atenção à reflexão sobre o 

modo de dizer (textualização) do que ao quê dizer, ou seja, desafiou pouco os alunos a 
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ampliar o texto. Mesmo assim, os estudantes se engajaram na atividade e produziram o texto 

de modo suficiente. Podemos, com base nessa constatação, enfatizar a importância do tipo de 

proposta de escrita, pois muitos professores se queixam da falta de motivação das crianças 

para escrever e, nas aulas observadas, mesmo quando a professora não recomendou a 

ampliação do texto, os estudantes buscaram escrever uma carta consistente, com boa cadeia 

argumentativa. 

Verificamos também que as docentes em alguns momentos realizavam discussões 

sobre o gênero que estava sendo produzido, chamando a atenção para aspectos relativos à 

forma composicional, fazendo referências contínuas ao contexto de interação (finalidade, 

destinatário). Segundo Schneuwly (1998), um ensino de fato significativo deve centrar as 

reflexões nas práticas de linguagem e, conseqüentemente, nos gêneros discursivos, pois esses 

são instrumentos culturais adotados pelos indivíduos, no momento da escrita, em decorrência 

das representações acerca da situação de interação.  

Esse autor atenta que os conhecimentos sobre os gêneros discursivos e sobre as 

práticas de linguagem seriam mobilizados no momento da ancoragem e no planejamento 

contínuo do texto. Assim, tanto os procedimentos de escrita relacionados à revisão em 

processo, com retomadas e alterações dos textos, quanto os procedimentos de resgate dos 

conhecimentos sobre os temas e sobre os modelos textuais disponíveis no intertexto seriam 

intrinsecamente ligados à construção da base de orientação. As duas professoras estiveram 

atentas à necessidade de ajudar os estudantes a gerar conteúdos textuais e textualizar tais 

conteúdos, estimulando, desse modo, habilidades de escrita importantes, que podem ser 

transpostas para outras situações de escrita. 

 

9.4 No processo de interação entre professoras e alunos que conhecimentos relativos ao 

gênero discursivo a ser produzido emergiram quando as professoras mediaram a escrita 

coletiva de um texto? 

 

As duas professoras contribuíram para a apropriação de conhecimentos sobre o gênero 

discursivo com foco em carta de reclamação. Esse gênero apresenta uma comunicação direta, 

um destinatário delimitado. Nele, há explicitamente uma tomada de responsabilidade pelo 

dizer: o autor é implicado no texto de maneira direta e explícita. 

Um aspecto a ser destacado diz respeito à preocupação das docentes em fazer com que 

os alunos pensassem sobre os aspectos sociodiscursivos, pois para escrever um texto 

argumentativo, segundo Leal e Morais (2006), precisamos estar interessados na temática do 
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texto e esta precisa ser passível de debate, porque o produtor do texto tem que convencer o 

destinatário acerca do seu ponto de vista. Segundo Bakhtin, quando o produtor de textos 

utiliza os recursos disponíveis para externalizar suas intenções, faz com que a coerência do 

texto seja realizada a partir da interpretabilidade do interlocutor (destinatário) em relação ao 

texto. 

As professoras também chamaram a atenção dos alunos no que se refere aos aspectos 

composicionais do gênero carta de reclamação, com questões que remetiam à necessidade de 

desenvolver a cadeia argumentativa usando estratégias comumente encontradas em textos de 

circulação social. A partir da mediação, as docentes realizaram intervenções e auxiliaram na 

construção e reelaboração do conhecimento do aluno, propiciando a tomada de consciência do 

aluno sobre as estratégias usadas pelas pessoas mais experientes quando produzem textos, 

havendo, assim, o desenvolvimento de habilidades importantes.  

 

9.5 Em síntese... 

 

 Por meio dos dados coletados nesta pesquisa foi possível entender um pouco porque as 

docentes que participaram desse trabalho são reconhecidas pelos pares (pessoas da escola e 

outros “informantes”) como tendo “práticas bem sucedidas”. O fato das professoras terem 

interesse de participar de um grupo de pesquisa e de realizar este trabalho é uma evidência do 

compromisso que elas têm com a educação e a vontade de melhorar continuamente. É este 

compromisso que garante a tais profissionais a busca pela melhoria da ação pedagógica. 

 Muitos estudos apontam que o ensino da produção de textos é precário e que não são 

oferecidas boas condições de produção de textos (TARDELLI, 2002, LEAL; BRANDÃO, 

2006a). Nesta pesquisa, quisemos mostrar que é possível, já no primeiro segmento do Ensino 

Fundamental, realizar situações de produção de textos socialmente comprometidas.  

Pretendíamos também buscar evidências de que as boas condições de produção não se 

resumem à indicação de um comando claro e pertinente. São mais que isso. As boas 

condições de produção na escola só podem ser garantidas se os professores desenvolverem 

estratégias ricas para auxiliar os estudantes a desenvolver as habilidades necessárias para a 

participação em atividades sociais de modo autônomo. Assim, não basta que os alunos sejam 

solicitados a escrever, eles precisam ser auxiliados no processo de escrita. 

 As professoras que participaram deste estudo, além de planejarem uma atividade de 

escrita significativa, mediaram a atividade de escrita de modo a estimular que habilidades 
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essenciais de escrita pudessem ser desenvolvidas. A produção coletiva de textos mostrou-se, 

nesta pesquisa, como uma poderosa estratégia didática para desenvolver tais habilidades e 

para favorecer que modos de funcionamento próprios de pessoas experientes (professoras) 

possam ser vivenciados com indivíduos menos experientes (alunos). Com base em Vygotsky 

e Cole (1991), consideramos que no processo de interação, as vivências sociais possibilitam 

que estratégias experienciadas intersubjetivamente passem a fazer parte da vivência 

intrasubjetiva dos indivíduos, ou seja, que estratégias vivenciadas no grupo passem a fazer 

parte do modo de funcionamento individual das crianças. Este é um tema para um estudo 

futuro em que possamos avaliar se as crianças que vivenciam tais tipos de experiências, de 

fato, passam a utilizar tais procedimentos em produção individual de textos. 

 Por hora, neste estudo, evidenciamos, em consonância com os estudos de Schneuwly 

(1998), que a atividade de escrita é extremamente dinâmica, e que a construção da base de 

orientação é o ponto de partida para a realização de todas as outras operações de escrita. 

Vimos também que o processo de geração de conteúdo e o processo de textualização ocorrem 

de modo simultâneo em situações favoráveis de produção coletiva de textos em que o 

planejamento e a revisão em processo ocorrem de modo integrado. O papel mediador da 

professora nas atividades observadas foi extremamente valioso, apontando caminhos para a 

construção de boas práticas de ensino de produção de textos. 

 Esperamos que as reflexões acerca desses processos possam ser úteis para 

repensarmos os projetos de formação continuada de professores que tão pouca atenção têm 

dado às discussões sobre os modos como as atividades são conduzidas em sala de aula. 

Concluímos que não basta discutir com o professor sobre os objetos de ensino. É 

extremamente importante voltarmo-nos para os processos interacionais e estratégias didáticas 

de ensino de atividades tão complexas, como são as de leitura e produção de textos. 
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ANEXO 1 

 

ENTREVISTA  

 

 

 

1. Nome:   Idade:  

2. Qual a sua formação?  

3. Com quantos anos começou a trabalhar? Qual era a sua atividade profissional?  

4. Com quantos anos começou a ensinar?  

6. Há quanto tempo você ensina em escolas públicas? Em que séries? Já atuou ou atua em 

escola particular? Há quanto tempo? Em que séries?  

7. Atualmente, quais as suas atividades diárias?  

Manhã:  

Tarde: 

Noite:  

8. Você vem participando de cursos de formação? 

9. Com que freqüência você trabalha com produção de textos na sala de aula? 

10. Como você realiza esse trabalho? 

11. Você trabalha com produção de textos coletivos? 
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ANEXO 2 

 

 

 

Quadro 1: Professora 1 

  

Situações analisadas 
Descrição do que está 

no planejamento 

Descrição geral do 
que aconteceu na sala 

da professora 1 
Comentários  

-Formação dos grupos 
de trabalho para 
comparar as quatro 
cartas identificando 
qual é a carta de 
reclamação.  

Nessa atividade a 
professora solicitou que 
os alunos 
identificassem a carta 
de reclamação 
apontando suas 
características. 

- Comparar cartas, 
identificando qual 
(quais) é a de 
reclamação. 
 

- Grande grupo 
socialização das 
respostas dos alunos e 
discussão sobre as 
cartas. 
 

A docente discutiu com 
os alunos acerca das 
características da carta 
de reclamação, 
apontando o que cada 
parágrafo da carta 
apresentava e também 
analisou as outras 
cartas. 

- Leitura de um texto 
“Vende-se 
cachorrinho” pela 
professora que tratava 
sobre deficiência.  

O texto tratava da 
história de um menino 
que tinha uma 
deficiência física e 
queria comprar um 
cachorro que tinha um 
problema em uma de 
suas patas traseiras. A 
partir dessa leitura a 
docente fez com que os 
alunos colocassem suas 
opiniões sobre a 
deficiência física e 
mental. 

Situação 1 (aula 5) 
Reconhecimento de 
cartas de reclamação 
Texto 2: coletivo 
 

- Produção coletiva de 
uma carta de 
reclamação 

Atividade para ordenar 
palavras para formar 
frases que tratavam 
sobre os deficientes. 
 

Ao realizar essa 
atividade, a professora 
fez com que os 
docentes refletissem 
sobre o respeito que 
devemos ter com todas 
as pessoas, inclusive os 
deficientes. 
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Apresentação das 
frases para o grande 
grupo, discussão e  
conversa sobre 
Declaração Universal 
do direito das crianças 
criada pela ONU e os 
direitos das crianças 
que têm necessidades 
especiais. 

Durante essa discussão 
a professora fez com 
que os alunos 
pensassem sobre o 
direito a educação que 
todas as crianças 
possuem, mas que as 
crianças que têm 
deficiência precisam 
receber alguns cuidados 
especiais. Os alunos 
relataram que na escola 
estudam dois alunos 
com necessidades 
especiais e que alguns 
lugares da escola, como 
o banheiro, já 
apresentam esses 
cuidados. A partir dessa 
discussão a docente 
possibilitou aos alunos 
construírem a base de 
orientação para a 
construção da carta de 
reclamação. 

 - Comando da 
produção 

(P) Agora veja o que 
eu quero chegar. É o 
seguinte: se a gente tá 
vendo aqui na lei que 
as crianças com 
necessidades 
especiais, elas 
precisam de cuidados 
especiais, tem direito 
a educação também... 
Nessas condições que 
os nossos colegas 
estão aqui na escola. 
Esse direito está sendo 
cumprido? 
(A t) Não. 
(P) Não, não é? A 
direção da escola já 
fez vários ofícios, que 
é um documento que a 
gente faz quando 
precisa solicitar 
alguma coisa na 
Prefeitura. Ela já fez 
vários ofícios 
solicitando que 
resolvesse esse 
problema. 
(A f) Botasse uma 
rampinha aí né? 

Além de favorecer a 
construção de uma base 
de orientação para a 
situação de escrita, por 
meio da delimitação do 
destinatário, da 
finalidade a docente 
propiciou condições 
favoráveis para os 
alunos aprofundarem 
seus conhecimentos 
sobre a temática que foi 
tratada na carta.  
Além disso, quando a 
professora conversou 
com os alunos sobre os 
ofícios que a diretora da 
escola já havia enviado 
à Prefeitura solicitando 
a resolução do 
problema, e que ainda 
não tinham um retorno 
em relação à construção 
da rampa, reforçou a 
necessidade dos alunos 
escreverem a carta de 
reclamação. 
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(P) A sugestão foi 
justamente essa de 
colocar uma rampa. 
Só que até hoje, veja, 
eles começaram aqui 
eles tinham quatro 
anos, hoje eles já têm 
oito. Quatro anos se 
passaram e nada foi 
feito pra resolver essa 
situação. A única 
coisa que fizeram foi o 
banheiro. 
(A f) Foi, tia. 
(P) Eles colocaram as 
portas e colocaram 
aquele ferrinho, mas 
em relação às escadas 
isso nunca foi 
resolvido. Então a 
gente na escola, eu 
comentando com a 
diretora que a gente ta 
trabalhando com carta 
de reclamação, ela 
perguntou se a gente 
não poderia ajudar a 
escola nesse sentido 
de através de uma 
carta de reclamação 
ao setor da prefeitura 
que é responsável por 
essas coisas de 
construção se a gente 
não poderia ajudar a 
escola pra conseguir 
resolver esse 
problema para os dois 
cadeirantes que hoje 
são eles, mas que a 
gente sabe que não vai 
deixar de existir, não 
é. Outra coisa 
também, a noite 
estudam pessoas 
idosas aqui também. 
(A f) E, eles têm 
dificuldades pra subir 
as escadas.  
(P) Pra subir as 
escadas também é 
muito complicado. 
(A i) A minha tia 
estuda aqui de noite. 
(A f) A minha tia 
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estuda aqui. 
(A i) Tia, tia não tem 
aquele, não tem Nino 
da sala da senhora 
sabe, ele mora em 
frente da casa da 
minha tia. 
(P) Certo. Então o que 
é que vocês acham a 
gente pode agora fazer 
uma carta de 
reclamação lá pra 
Prefeitura e ajudar a 
escola nesse sentido, 
minha gente? 
(A t) Pode. 
(P) Podemos fazer? 
- Formação de duplas 
para leitura da carta de 
reclamação. 

Os alunos realizam a 
leitura da carta 
observando as 
características do 
gênero da carta de 
reclamação. 

 - Leitura da carta pela 
professora e discussão 
com os alunos sobre as 
características de uma 
carta de reclamação e 
reescrita da carta pelos 
alunos. 

Quando a professora 
terminou a leitura da 
carta questionou os 
alunos acerca das 
características do 
gênero, perguntando 
qual era a reclamação, a 
justificativa. Mas antes 
de realizar esses 
questionamentos a 
docente solicitava que 
os alunos explicitassem 
quais eram as 
características de uma 
carta de reclamação, 
para só depois 
perguntar se a carta lida 
possuía ou não tal 
característica. 

Situação 2 (aula 8) 
Leitura de cartas, 
reflexão sobre a 
linguagem e 
estrutura das cartas 
Texto 4: coletivo 

- Pedir que os alunos 
reescrevam uma carta 
em que: 
-A forma de tratamento 
não é adequada. 
-o remetente não 
atende aos princípios 
de polidez. 
-a abertura não está 
adequada. 
- o fechamento não 
está adequado. 

- Leitura e discussão 
de algumas cartas 
reescritas pelos alunos. 

Ao realizar essa leitura 
a docente fez com que 
os alunos refletissem 
sobre o que estava 
sendo trabalhado 
naquela atividade, que 
era a modificação de 
algumas partes da carta 
que apresentavam 
problemas de polidez. 
Algumas duplas 
indicaram o que haviam 
modificado ou retirado 
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da carta. 

Leitura de um texto 
“As secretarias e suas 
funções” pela 
professora e conversa 
com os alunos. 

A leitura do texto 
chamou a atenção dos 
alunos para a questão 
da responsabilidade da 
realização dos serviços 
públicos da cidade, pois 
o texto apresentava 
quais secretarias 
trabalham junto à 
prefeitura, quais suas 
funções e também 
tratou do dever dos 
cidadãos de pagarem as 
taxas e impostos para 
que os serviços públicos 
possam ser realizados. 
Após a leitura do texto, 
a docente conversou 
com os alunos sobre as 
necessidades do bairro, 
o que precisaria ser 
melhorado ou 
implantando.  
A partir da leitura desse 
texto os alunos 
iniciaram o processo de 
construção da base de 
representação, 
delimitando a finalidade 
da escrita da carta de 
reclamação. 

- Produção de uma 
carta coletiva (texto 4). 

A professora apresenta 
aos alunos um Oficio 
que foi encaminhado à 
EMLURB pela escola 
solicitando o 
calçamento da rua que 
na frente da escola. 

Nesse momento a 
docente realiza a leitura 
do Oficio que a diretora 
da escola encaminhou 
para a EMLURB, 
solicitando o conserto 
do calçamento da rua 
que fica em frente da 
escola. A leitura desse 
oficio reforçou a 
necessidade da escrita 
da carta de reclamação, 
tendo em vista que a 
EMLURB, órgão da 
prefeitura responsável 
pela realização desse 
tipo de serviço, ainda 
não havia tomado 
nenhuma providência 
para o conserto do 
calçamento. Além 
disso, os alunos 
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conseguiram delimitar o 
destinatário. 

 - Comando da 
Produção 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(P) Então veja o que é 
que nós vamos fazer 
na aula de hoje e pra 
próxima aula. Eu 
percebi que vocês 
colocaram dois 
problemas diferentes 
que é obrigação da 
prefeitura que está 
causando problemas 
pra as pessoas aqui da 
escola e pra a 
comunidade que ainda 
não foi resolvido. 
Vejam que a diretora 
já fez o pedido do 
serviço e nada foi 
feito, certo? Isso aqui 
olhe (se referindo ao 
oficio) foi de setembro 
já se passaram 
setembro, outubro, 
novembro, dezembro 
(a professora conta 
com os dedos e fala os 
meses)  
(A) Três meses. 
(P) E já houve ofícios 
antigos. Esse é o mais 
recentes e nada foi 
resolvido, certo? 
Então, como a gente 
tem dois problemas 
diferentes, a gente vai 
programar o seguinte 
pra encerrar nossas 
atividades com carta 
de reclamação. 
(A t) Eba, é é é. 
(P) A gente vai fazer 
uma hoje tratando, 
reclamando sobre os 
serviços de 
calçamento que não 
foi feito, e na próxima 
sexta-feira a gente faz 
uma carta reclamando 
sobre esses sinais de 
trânsito que é tão 
perigoso para as 
crianças 
atravessarem. 

Durante o comando da 
produção da carta a 
docente chama mais 
uma vez a atenção dos 
alunos sobre as 
obrigações da prefeitura 
em resolver os 
problemas estruturais 
do bairro. Também 
voltou a falar dos 
Ofícios que foram 
encaminhados pela 
diretora da escola 
solicitando o conserto 
do calçamento, e que a 
prefeitura não 
apresentou nenhuma 
resposta. Nessa aula, a 
professora, assim como 
na aula 5, também 
propiciou aos alunos 
um aprofundamento 
acerca da temática que 
seria abordada na carta. 
Além disso, a docente 
utilizou um outro texto 
que no processo de 
escrita da carta pode 
servir de base para os 
alunos, fazendo-os 
refletir sobre a 
possibilidade de 
usarmos outros textos 
para complementar as 
informações que serão 
apresentadas na carta.  
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(A e) Tia é pra 
escrever esse negocio 
aí? 
(P) Não. Não preciso 
escrever não. 
(P) Nós vamos 
produzir agora a carta 
de reclamação... 
(A) Coletiva. 
(P) Sobre a rua que 
está com o calçamento 
quebrado né? Vamos 
começar (a professora 
olha o relógio) Onze e 
meia minha gente. 
Vamos! Ttodo mundo 
se concentrar para 
terminar antes do 
horário de largar, não 
é? Como é que a gente 
vai começar? 
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Quadro 2: Professora 2 
 

Situações analisadas 
Descrição do que 

está no 
planejamento 

Descrição geral do que 
aconteceu na sala da 

professora 2 

Comentários 
 

- Comparar cartas, 
identificando qual 
(quais) é a de 
reclamação. 
 

 - A professora realizou a 
leitura das quatro cartas e 
discutiu com os alunos 
sobre as mesmas. 

Nesse momento, a 
professora leu cada 
carta e perguntou aos 
alunos qual era o 
gênero de cada uma. 
Quando realizou a 
leitura da carta de 
reclamação, alguns 
alunos comentaram 
que se tratava de 
uma carta de 
reclamação, antes da 
docente terminar a 
leitura.  

- Conversa com os alunos 
sobre as necessidades 
físicas da sala de aula. 
A partir da conversa foi 
iniciada a produção 
coletiva de uma carta de 
reclamação para a Direção 
da escola. 

Após a leitura das 
cartas a professora 
conversa com os 
alunos sobre a 
temática que será 
abordada na carta de 
reclamação, 
lembrando que 
alguns alunos na 
primeira produção da 
carta de reclamação 
individual, ao invés 
de falarem sobre as 
áreas de lazer do 
bairro, falaram sobre 
a sala de aula. Então, 
nessa produção, 
solicitou que os 
alunos escrevessem 
uma carta de 
reclamação à direção 
da escola para que a 
sala de aula fosse 
melhorada as 
necessidades físicas 
da sala de aula. 

Situação 1 (aula 5) 
Reconhecimento de 
cartas de reclamação 
Texto 2: coletivo 
 

- Produção coletiva 
de uma carta de 
reclamação 

- Antes de iniciar a 
produção, a professora 
conversou com os alunos 
sobre o destinatário, o 
remetente e qual era a 
finalidade da carta. 

Por meio desta 
conversa, a 
professora auxiliou 
os alunos a construir 
a base de 
representação para a 
escrita do texto. 

 - Comando da (P) A gente produziu uma 
carta de reclamação 

Nessa aula, a 
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produção coletiva? 
(A t) Não. 
(P) Pronto, então ta faltando 
agora a gente fazer isso né? 
(A ja) De novo, tia? 
(P) Coletiva! Agora todo 
mundo junto aqui no quadro. 
Eu sou a escriba e vocês vão 
falar. 
 (A ab) É pra copiar? 
(P) Oh, qual foi? Eu percebi 
que na carta de reclamação 
de vocês da classe da gente, 
da classe da gente... tinha 
sido sobre o quê?  
(A an) Sobre as goteiras... 
(P) A classe tá precisando... 
Tá precisando de quê? O que 
é que vocês querem que 
mude. 
(A ro) Pintar. 
(A ga)Área de lazer das 
crianças. 
(P) Não, isso mais não. 
(A) Do corredor? 
(P) Da sala da gente. O que é 
que precisa ser mudado pra 
melhorar? 
(A lu) Pintar as paredes. 
(A)Botar ventiladores novos. 
 

professora 2, antes 
do comando da 
produção de texto, 
refletiu sobre os 
elementos que 
compõem a situação 
de interação: 
destinatário, 
finalidade e 
destinatário, dando 
uma ênfase maior à 
finalidade.  
 

- Conversa com os alunos 
sobre as etapas anteriores 
da seqüência de carta de 
reclamação. 

Nesta atividade, os 
alunos puderam 
ativar conhecimentos 
construídos ao longo 
do trabalho com as 
cartas de 
reclamação. 

Situação 2 (aula 8) 
Leitura de cartas, 
reflexão sobre a 
linguagem e estrutura 
das cartas 
Texto 4: coletivo 

- Pedir que os 
alunos reescrevam 
uma carta em que: 
-A forma de 
tratamento não é 
adequada. 
-o remetente não 
atende aos 
princípios de 
polidez. 
-a abertura não está 
adequada. 
o fechamento não 
está adequado. - Revisão coletiva da carta 

de reclamação. Durante a 
leitura pela professora os 
alunos apresentavam suas 
sugestões para melhorar a 
carta e reescrita da carta 
pela professora no quadro 
com a ajuda dos alunos 
atendendo aos princípios 
de polidez, organização do 
texto, etc. 

Por meio desta 
atividade, alguns 
princípios relativos à 
construção de cartas 
de reclamação foram 
retomados. 
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- Leitura compartilhada da 
carta já reescrita. 

 

 - Produção coletiva 
da Carta 
Comando da 
Produção 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Conversa com os alunos 
sobre a produção da carta 
de reclamação coletiva. 
(P) O que é que a gente 
vai fazer? Lembra que nós 
reclamamos do barulho da 
escola? Alguns 
reclamaram do barulho do 
corredor, dos alunos, né? 
(A ro) Da construção. 
(P) Alguns reclamaram da 
construção., Aquele 
negócio, aquela zuada 
chata no ouvido da gente. 
(A ab) E do Hip hop. 
(P) Ou do Hip hop. Como 
a maioria foi do hip hop a 
gente vai fazer um texto 
coletivo e a gente vai 
mandar para quem? essa 
do Hip hop? 
(A je) Professor Levi. 
(P) Quem é o professor 
Levi? 
(A t) (Todos os alunos 
falaram ao mesmo tempo). 
(A) É um que usa uma 
touca. 
(P) Mais ele é o que? O 
professor... 
(A) Diretor. 
(P) Do hip hop. Então é 
pra ele que a gente vai 
fazer essa reclamação? 
Vamos lá.  
(P) Não precisa escrever. 
Eu vou escrevendo o texto 
e vocês vão me falar como 
a gente vai fazer essa 
carta e depois de escrever 
eu vou liberar vocês ta 
bom? 

Nessa aula, a 
professora 2, antes 
do comando da 
produção de texto, 
trabalhou com os 
alunos sobre as 
características do 
gênero carta de 
reclamação, mas não 
apresentou nenhuma 
relação direta com a 
escrita da carta que 
os alunos iriam 
produzir nessa aula. 
No próprio comando 
da produção, a 
docente fez com que 
os alunos refletissem 
sobre o destinatário e 
qual seria a 
finalidade da carta, 
sendo necessário os 
alunos expressarem 
seus próprios 
conhecimentos 
acerca do tema que 
seria dissertado, uma 
carta de  
reclamação para o 
professor de Hip 
Hop da escola que 
fazia barulho e 
atrapalhava o 
andamento da aula. 

 
 


