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RESUMO 

 

Esta pesquisa buscou conhecer as estratégias de paragrafação usadas pelas crianças ao 

produzirem cartas de reclamação e, assim, contribuir para uma maior compreensão da temática 

pelos professores. Tivemos como objetivos específicos: analisar as produções dos alunos (cartas 

de reclamação), observando se esses dividem o texto em partes e que tipos de parágrafos 

utilizam; analisar se há relações entre a construção da cadeia argumentativa e as decisões sobre a 

divisão dos parágrafos no texto; e, por fim, comparar os textos de crianças em diferentes séries, 

no que diz respeito à marcação do parágrafo e às estratégias de organização do texto em partes. 

Para compreendermos melhor o nosso objeto e analisarmos os dados, nos apoiamos em uma 

concepção de língua como interação entre sujeitos (BAKHTIN, 1997), que encara o texto como 

objeto de interlocução a serviço de práticas sócio-comunicativas. Participaram da pesquisa alunos 

de três séries (2ª, 4ª e 6ª), sendo duas turmas de cada; todas da Rede Pública de Ensino. Foram 

selecionados 20 de cada série, totalizando 60 crianças. Essas produziram uma carta para a 

diretora da escola em que estudam, fazendo reclamações referentes a problemas encontrados na 

instituição. Antes da coleta foi realizada uma intervenção visando diminuir os efeitos do possível 

“desconhecimento” do gênero em foco. Para ajudar nas análises, realizamos um estudo prévio 

com cartas extra-escolares, no qual buscamos caracterizar a “carta de reclamação”. Pudemos 

verificar que nossos alunos utilizam quase todas as estratégias que os adultos usam ao produzir 

uma carta de reclamação. Notamos também uma relação parcial entre os usos ou não usos dos 

componentes e o fato de estar em graus da escolaridade mais avançados. A turma 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 modelos mais 

argumentativos, a turma que se destacou foi uma turma de 4ª série e não uma de 6ª. No que se 
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refere à organização do texto em parágrafos, notamos que a quantidade de cartas divididas 

aumentou com o passar dos anos de escolaridade. No entanto, ao isolarmos os dados das turmas, 

encontramos uma turma de 2ª série (turma 2) entre as que mais paragrafaram. Isso contraria a 

hipótese de que seria nas séries mais avançadas que apareceria o maior número de textos 

divididos em partes. A variedade de tipos de parágrafos foi grande, mas todos mostraram-se 

pertinentes à estrutura textual solicitada. As análises mostraram ainda que boa parte dos alunos 

evidenciaram uma lógica definida na hora de paragrafar (ex: separavam os componentes ou 

reclamações por parágrafo) e que esta lógica tinha a ver com a argumentação. Vimos também 

cartas que precisavam ser melhor paragrafadas, mas que traziam uma argumentação consistente e 

cartas em que a lacuna não estava na divisão do texto, mas na argumentação. Este último caso foi 

mais freqüente, o que confirma a hipótese de que as crianças desde cedo constroem 

conhecimentos com relação à habilidade de organização seus textos em partes, necessitando, 

claro de uma maior sistematização. 

 

PALAVRAS-CHAVES: paragrafação, argumentação, produção de texto.
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ABSTRACT 

 
 

This essay analyses paragraph strategies used by children when producing complaint 

letters, and this way try to contribute to a better comprehension of this theme by the teachers. The 

main purposes of our work were: analyze the student’s writings (complaints letters), taking into 

account if they separated the text in parts and what type of paragraphs they used; analyze if there 

are any kinds of relationship between construction of the structure of the argument and the 

decisions about the separation of the paragraphs the text; and finally, compare the writings of 

children from different grades, related to the paragraph marking and the strategies to organize the 

text on parts. Only to better comprehended the object of our study and analyze the data, we 

followed the conception of language as an interaction among characters (BAKHTIN, 1997) that 

considers the text as an object of  interlocution the service of practical partner-communicatives. 

Two classes of students from three years (2nd, 4th and 6th) took parting this essay, all of them from 

government schools. We selected 20 students from each grade, totaling 60 children.  Their task 

was producing a letter to the headmaster of the school complaining about problems of the school. 

Before the textual production we made a previous study of this textual genre, trying to show the 

students the typical traits in a complaint letter. During this study we could notice the children 

used almost all the strategies that adults adopt when writing this kind of text. We also observed 

that a partial relationship between the presence and the absence of some components of the text 

and the fact of being studying in an advanced grade. The students from class number 5 (6th grad), 

for example, seemed to be the most conscious of the usage of proper argument. Nevertheless, the 

other 6th grade class (class 6) didn’t perform the same way. Related to the use of argument 

models, the most noticeable class was the 4th grade, and not the 6th one. Related to the 
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organization of the text in paragraphs  we notice that the quantity of letters in which the students 

separated the paragraphs is n proportion with the schooling background. However, when we 

isolated the class data we found a 2nd grade class (class 2) included in the group of the students 

who frequently separated theirs texts in paragraphs. This fact went against the idea that he biggest 

number of students that separate the text in paragraphs can be found in the advance grades. We 

rather observed that all texts produced by the children showed us correct textual structure, and we 

also concluded that great part of the students used a definite logical thinking when separating 

their writings into paragraphs (for example they separated their complaints by paragraphs) and 

this rational thinking was involved in the use of argument. I one hand we found letters that 

needed to be better separated into paragraphs, but they were considered well written in terms of 

argument. On the other hand, we analyzed letters that required certain improvement in argument, 

but they were considered good in terms of separations of text. This kind if text was much more 

frequent in our data, confirming the hypothesis that children since their early ages present some 

skills in organizing texts in parts, which of course, requires a further study.   

 

PALAVRAS-CHAVES: paragraph, argument, production of texts.                      
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PARTE 1 - INTRODUÇÃO 

 

Há muito se tem discutido sobre a importância de um trabalho mais sistemático com 

textos em sala de aula. Esses passam a ser considerados como ponto de partida para que os alunos 

sejam estimulados a refletir sobre vários aspectos referentes à sua língua materna. Entre esses 

aspectos, estão as diferentes funções da linguagem, a variedade de formas de organização textual 

e as possibilidades de uso dos recursos lingüísticos como resultado das escolhas de quem produz 

o texto e das necessidades de cada situação de produção.  

Para melhor ajudar os alunos a atuarem como verdadeiros construtores de textos, cabe à 

escola trabalhar diversos contextos de produção, inclusive possibilitando a participação dos 

alunos em situações comunicativas reais. Com esse trabalho, os aprendizes da língua terão mais 

condições de agir ativamente em situações nem sempre previsíveis. No entanto, como comenta 

Zabala (1998), é freqüente encontrarmos professores que trabalham insistentemente um único 

tipo de atividade ou situação didática, muitas vezes, supondo que os alunos conseguirão transferir 

o que aprenderam num determinado contexto para outros contextos específicos, de forma quase 

mecânica.  

O que fica facilmente perceptível nesse processo de aprendizagem da linguagem é que 

quando no trabalho com a leitura e a escrita é explorada a diversidade de textos, com finalidades 

sociais claras, o aluno acaba se motivando e buscando cada vez mais conhecimentos para 

dominar a língua e ter maior acesso e engajamento no mundo social.  

Nessa busca por formar leitores e produtores de textos que participem de diferentes 

esferas comunicativas, todas as dimensões textuais que fazem parte da atividade de produzir um 

texto precisam ser objeto de estudo na escola e, dentre elas, se encontra a paragrafação - foco 

deste projeto. 
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A paragrafação é uma dimensão textual imprescindível para a tessitura do texto e, 

conseqüentemente, para a conquista de sua coesão e coerência. Embora reconheçamos isso, 

tememos que não seja freqüente na escola um trabalho mais sistemático sobre o ato de organizar 

o texto em partes.  

Essa falta de momentos em sala de aula que focalizem a paragrafação se explica em parte 

pela própria dificuldade de conceituar o que vem a ser parágrafo ou mesmo da escassez de 

orientações sobre como conduzir o ensino desse conteúdo. Nessa busca por entender melhor a 

paragrafação, tornam-se de extrema relevância estudos e pesquisas que tratem desse tema.  

Porém, realizando um levantamento bibliográfico sobre a paragrafação, foi possível 

perceber que os estudos sobre a temática são escassos, o que dificulta ainda mais uma reflexão 

sobre o tratamento do parágrafo na escola. Serviram de material de pesquisa obras de caráter 

mais normativo, instrucionais, ou seja, materiais que visam oferecer ao aluno subsídios para o 

aprendizado (14 gramáticas, 4 dicionários, 7 manuais de redação); obras menos instrucionais (2); 

periódicos especializados da área de linguagem (Revista DELTA, Revista Linguagem e Ensino, 

Revista Linguagem em (DIS) curso, Revista Letras), cujos volumes encontravam-se 

disponibilizados eletronicamente, Banco de Teses da Universidade Federal de Pernambuco e o 

Banco de Teses e Dissertações da CAPES. Nos poucos materiais encontrados, os autores, via de regra, 

apontavam o parágrafo como meio de organização do conteúdo textual, mas reconheciam o caráter fluido 

(incerto) do conceito.  

Percebemos que, entre as posições encontradas, havia diferenças. Vimos autores que, por exemplo, 

consideravam uma atividade relativamente fácil o ato de paragrafar (Abreu, 1991), outros já o colocavam 

como uma atividade complexa, que exige bem mais do que a sensibilidade do escritor (Bakhtin, 1981; 

Faraco e Tezza, 1996; Figueiredo, 1999).  
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Talvez, o fato de não se encontrar definições seguras sobre parágrafo seja um dos motivos 

que geram insegurança nos professores, quando os mesmos precisam trabalhar tal temática. Essa 

insegurança, por vezes, acabaria levando o docente a evitar a exploração desse conteúdo. É necessário, no 

entanto, fazer o docente entender que embora não haja regras definidas gramaticalmente, regulamentadas 

pela norma culta, isso não invalida a necessidade de ajudar o aluno a desenvolver estratégias de como 

organizar o texto em partes. 

Diante da constatação de escassez de material que norteie o trabalho do professor e da 

necessidade de entender melhor as estratégias que as crianças usam para organizar seus textos, foi 

que se decidiu estudar especificamente a utilização do parágrafo por crianças. Portanto, não é 

nosso objetivo, nesse momento, analisar a prática do professor com relação ao ensino da 

paragrafação, uma vez que já foi inicialmente visto que estes exploram pouco esse conteúdo, 

mas, sim, contribuir para que tal trabalho seja mais freqüente nas salas de aula. E para orientar os 

professores nessa questão, um dos pontos necessários é o entendimento sobre as hipóteses das 

crianças no que tange à organização das partes do texto. 

Reconhecemos que essa divisão do texto em blocos pode diferir bastante de gênero para 

gênero. Há textos, por exemplo, em que a existência de vários parágrafos se torna essencial, é o 

caso do artigo científico. Sua própria função o faz abordar temáticas específicas/complexas que 

exigem um desmembramento maior de idéias e, conseqüentemente, um detalhamento maior das 

informações e mais parágrafos.  

Então, por pensar na relação entre gênero textual e organização do texto em partes e por 

acreditar que um parágrafo pode ser estruturado de várias formas, resolvemos direcionar nossa 

pesquisa para a análise da paragrafação em cartas de reclamação escritas pelas crianças de 

diferentes séries. 
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A carta de reclamação é pouco utilizada na escola, embora saibamos que essa possa 

proporcionar momentos ricos de reflexão sobre os aspectos sócio-discursivos da língua. Dolz e 

Schneuwly (2004) classificam-na como gênero textual pertencente à ordem do argumentar. Na 

opinião desses dois autores, o trabalho em sala de aula com os textos dessa ordem deve percorrer 

todos os anos de escolaridade, assim como os textos das demais ordens. Para que o aluno 

participe de situações comunicativas diversas sem grandes dificuldades, é preciso que o mesmo 

tenha tido, na escola, momentos de leitura, de escrita e reflexões sobre diferentes gêneros 

textuais.  

No entanto, em estudo recente, Leal (2004) nos mostra que os textos argumentativos 

aparecem com pouca freqüência na sala de aula e, quando são objeto de ensino, raramente se 

exploram as estratégias argumentativas, que tão importantes são para a compreensão e a 

produção dos textos dessa ordem.   

Em nossas vidas, porém, freqüentemente recorremos ao ato de argumentar, seja oralmente 

ou por escrito, para colocarmos e defendermos nossos pontos de vista.  Isso ressalta ainda mais a 

importância desses textos para a formação de sujeitos capazes de buscar seu espaço no círculo 

social.  

A tarefa de argumentar faz emergir uma série de questões. O escritor, para dar o sentido 

que pretende, precisa refletir sobre o que seus possíveis interlocutores podem pensar a respeito do 

texto. A presença do “outro” fará o escritor perceber que apenas colocar seu ponto de vista já não 

é suficiente. É necessário ainda justificá-lo e até expor contra-argumentos, para evitar seu 

enfraquecimento. Dominar tais estratégias argumentativas não acontece ao natural, 

espontaneamente. Isso ratifica ainda mais a necessidade de um trabalho sistemático com textos 

dessa ordem. 
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Diante do que foi colocado acima, o referido projeto de pesquisa poderá despertar os 

professores para a importância de um trabalho mais sistemático com a paragrafação e com a 

argumentação, que, de fato, andam merecendo mais atenção na escola. A partir dele, será possível 

compreender melhor as hipóteses construídas pelas crianças com relação ao ato de organizar 

parágrafos e sua relação com o gênero textual “carta de reclamação”. Para tanto, é nosso objetivo 

investigar as estratégias de paragrafação adotadas por crianças na produção dessas cartas. 

Tentaremos, então, observar se os alunos dividem ou não o texto em partes e se, ao dividirem, 

levam em conta a distribuição dos argumentos no texto, ou seja, se colocam ou não um 

argumento em cada parágrafo ou se adotam outras estratégias discursivas.  

Consideramos, portanto, que apresentar esses conhecimentos para professores acaba 

sendo o primeiro passo para que estes consigam desenvolver estratégias de exploração da 

paragrafação e da argumentação em sala. 

 

PARTE 2 - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Concepção de língua  

 

Sobre a concepção de língua, há duas grandes 

posições a respeito do fenômeno lingüístico. Uma que 

privilegia os elementos internos que formam a língua e 

outra, cada vez mais forte em nossos dias, que percebe a 

língua como interação social.  

Um dos representantes mais significativos dessa primeira postura é o suíço Ferdinand 

Saussure. Embora hoje já se tenha construído muito na área da linguagem, a posição desse 



 17

estudioso foi considerada um avanço na época em que foi pensada. Para ele (1916, pp. 16), "o 

estudo do comportamento humano perde suas melhores oportunidades quando tenta traçar as 

causas históricas dos acontecimentos individuais”.  Essa postura abriu caminhos para a 

realização de grandes progressos na descrição das línguas, pois contribuiu para que a lingüística 

se libertasse da tutela historicista que insistia em se preocupar com a evolução histórica das 

línguas.  

No entanto, em nome dessa libertação, Saussure acabou se dirigindo para o outro 

extremo: uma postura a-histórica. Acreditava ele que eram os sistemas lingüísticos que davam o 

significado das palavras e não a interação entre os falantes. Isso reflete a idéia de um sujeito 

passivo e da língua como objeto abstrato, ideal, unificante, como fica claro na seguinte 

afirmação: "A língua não constitui, pois, uma função do falante: é o produto que o indivíduo 

registra passivamente/.../, exterior ao indivíduo, que, por si só, não pode nem criá-la nem 

modificá-la” (Saussure, 1916, pp. 22). 

Portanto, a independência com relação aos falantes excluiria a língua da prática social na 

qual está inserida e concentraria toda a preocupação dos lingüistas no estudo restritivo do 

“código”. Ao encarar a língua como estrutura, como código, desconsidera-se o fato de uma 

palavra ou enunciado poder ter vários sentidos. 

 Uma segunda concepção de língua emergiu e ganha força até os dias atuais. Nesta são 

privilegiados os sentidos e não os signos. Bakhtin é um dos precursores dessa posição. 

Apresentando o modelo enunciativo-discursivo da linguagem, que toma como base as trocas 

verbais, ele passa a assumir uma posição contrária a de Saussure, explicitamente.  

A teoria Bakhtiniana defende que 

a verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de 
formas lingüísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato 
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psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal, 
realizada através da enunciação ou das enunciações. A interação verbal constitui 
assim a realidade fundamental da língua (Bakhtin/Voloshinov, 1997, pp. 123).  

 

 Por entender esse caráter interativo da língua, o referido estudioso 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, nossa 

fala está repleta da fala dos outros. Ficamos preocupados com questões como: “Quem é o meu 

destinatário?”; “Como o fato de conhecê-lo influencia no meu discurso?”; “Que expectativas esse 

destinatário tem?”. Fica claro, assim, o importante papel atribuído ao sujeito (falante/ouvinte) por 

Bakhtin.  

É na perspectiva bakhtiniana que nos apoiamos, pois, assim como ele, também 

consideramos de fundamental importância as relações interativas no uso da língua. Extrapolamos, 

portanto, um estudo da língua restrito a sua estrutura interna.  

 

2.2 Concepção de texto e gênero textual 

 

Partindo da concepção de linguagem como ação, tomamos como base um conceito de 

texto que expressasse a relevância das interações sociais. Para tanto, trouxemos a contribuição de 

Koch (1997). Essa autora afirma ser o texto uma: 

 

Manifestação verbal de elementos lingüísticos selecionados e ordenados pelos 
falantes durante a atividade verbal, de modo a permitir aos parceiros, na 
interação, não apenas a depreensão de conteúdos semânticos, em decorrência da 
ativação de processos e estratégias de ordem cognitiva, como também a 
interação (ou atuação), de acordo com práticas socioculturais (pp.22). 
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Reconhecemos, hoje, que em cada área que o homem atua encontra-se uma gama de 

textos que foram aparecendo à medida que seu uso (ou criação) se tornou necessário para o 

estabelecimento de uma comunicação entre os sujeitos. Partindo da abordagem de Bakhtin 

(1997), essa gama de textos presentes em nossa vida e que utilizamos para alcançar determinados 

fins comunicativos são chamados gêneros do discurso. Seriam eles formas relativamente estáveis 

de enunciados que se definem por aspectos relacionados ao conteúdo, à composição estrutural e 

aos traços lingüísticos, extremamente ligados aos contextos (condições e finalidades) nos quais 

foram produzidos.  

Seguindo Bakhtin, os gêneros textuais seriam, então, arquétipos padrões da produção de 

um todo verbal, inseridos em qualquer domínio da cultura humana (arte, ciência ou vida diária). 

Por isso, Marcuschi (2002, pp.3), em suas produções, ressalta-os como “artefatos culturais 

construídos historicamente pelo ser humano”. Logo, como resultado da ação humana acontecida 

durante séculos e séculos, temos hoje uma lista infinita de gêneros.  

Os textos originados de uma atividade verbal espontânea da vida cotidiana são chamados, 

na teoria bakhtiniana, de gêneros primários (Ex: diálogos familiares, telefonemas, bilhetes, etc.). 

Ressalta Schneuwly (2004) que nestes gêneros há pouco ou nenhum controle metalingüístico da 

ação, ou seja, durante sua construção não há uma preocupação com questões como: a melhor 

forma de dizer algo, o vocábulo mais apropriado, entre outros aspectos. 

Já, naqueles textos provenientes de situações de comunicação cultural mais complexas e 

formais, esse controle metalingüístico fica mais evidente. Estes textos foram chamados de 

gêneros secundários (o romance, a tese acadêmica, o artigo opinativo, a petição judiciária, etc.). 

Eles absorvem e transmutam os gêneros primários e, para a sua produção, os sujeitos necessitam 

de capacidades de linguagem mais “potentes”. 
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Em um ato de interação verbal, reconhecemos, identificamos e usamos o gênero mais 

adequado a cada situação. Ou seja, com esse saber construído, distinguimos, logo no início de 

uma comunicação (oral ou escrita), o gênero a ser utilizado, seu tema, sua estrutura 

composicional e, assim, a troca verbal se concretiza. Se assim não fosse, teríamos que criar um 

gênero textual a cada ato de fala, o que inviabilizaria nossa comunicação. 

Diferentes autores têm seguido as premissas básicas do pensamento bakhtiniano, 

apontando para a necessidade do estudo dos gêneros no ambiente escolar. Dentre eles, podemos 

citar, Bronckart (1999), Schneuwly & Dolz (1999; 2004) e Marcuschi (2002).  

Embora saibamos que as discussões sobre os gêneros textuais estejam ganhando cada vez 

mais espaço, em particular neste cenário escolar (o gênero textual como objeto de ensino), vale 

salientar que, durante um bom tempo, ao se falar em textos, as atenções voltavam-se 

prioritariamente para seus aspectos formais, perdendo de vista as suas características 

sociodiscursivas. Ou seja, era comum encontrarmos estudos que tratavam especificamente das 

tipologias discursivas e não traziam uma discussão sobre a forma empírica de aparecimento 

dessas tipologias, os gêneros textuais. E isso teve reflexo, claro, na abordagem do texto na sala de 

aula. 

Para esclarecer, então, o que seriam os tipos textuais, nos remetemos a Marcushi (2002). 

Afirma ele que tal termo seria usado para “designar uma espécie de seqüência teoricamente 

definida pela natureza lingüística de sua composição (aspectos lexicais, sintáticos, tempos 

verbais, relações lógicas)” (pp.22). Seriam cinco as seqüências tipológicas: a narrativa, a 

descritiva, a injuntiva, a expositiva e a argumentativa.  

Embora reconheçamos a importância de entendermos como se organizam os textos em 

relação à sua estrutura composicional, acreditamos que, se ficarmos “atados” a apenas esses 

aspectos de natureza lingüística, incorreremos no risco de não compreendermos toda a amplitude 
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textual. É preciso estar atento, principalmente, para a sua função. Já falava Marcushi (2002) que 

os tipos textuais se expressam no interior dos gêneros e não se tratam de textos empíricos. Toda a 

comunicação humana, portanto, é realizada através dos gêneros textuais orais ou escritos, que são 

formas concretas.  

No intuito de organizar os gêneros para fins didáticos, Dolz, Noverraz e Schneuwly 

(2004) os classificaram em cinco agrupamentos. Para criar esta organização, estes teóricos 

utilizaram os seguintes critérios: finalidades dos textos, esferas de interlocuções e os tipos 

textuais predominantes. Dessa análise surgiram: (1) Os gêneros da ordem do narrar (textos com 

função de representar ações); (2) gêneros da ordem do relatar, (textos que procuram 

representar/documentar, pelo discurso, experiências vividas); (3) gêneros da ordem do 

argumentar (textos que buscam defender uma posição, um ponto de vista); (4) gêneros da ordem 

do expor (responsável em transmitir/apresentar e/ou construir conhecimentos); e (5) os da ordem 

do descrever ações (pretendem instruir e prescrever). 

Como é possível ver nos agrupamentos, os gêneros textuais mostram-se em geral 

tipologicamente variados. Podemos encontrar mais de uma seqüência tipológica em um mesmo 

gênero. Isso nos faz perceber a heterogeneidade dos textos. Mas, como ressaltaram os teóricos 

supracitados, há predominâncias. O que denominávamos como textos narrativos, são, na 

realidade, textos predominantemente narrativos, o que não exclui, claro, a presença de outras 

seqüências. Para melhor esclarecer, podemos destacar o gênero piada. De fato, há a 

predominância de seqüências narrativas, mas também é comum encontrarmos seqüências 

descritivas no momento em que o autor descreve os personagens. 

É interessante observarmos como há gêneros que nos exigem ainda mais atenção para 

essas questões relativas à relação diversidade de seqüências tipológicas x melhor forma de 

escrever aquilo que se quer. A Carta, por exemplo, é outro gênero que pode trazer em seu corpo 
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seqüências tipológicas diversas, inclusive com predominâncias distintas. Encontramos, por 

exemplo, cartas essencialmente narrativas e outras argumentativas. Um dos aspectos que 

determina essa variação é o objetivo que se tem com a sua escrita. 

Esse entendimento sobre os gêneros textuais em muito contribuiu para o trabalho com 

textos em sala de aula. Concordamos com Medonça (2005), quando ela afirma que é insuficiente 

ensinar a narrar, a descrever de modo geral. É preciso oferecer momentos de reflexões sobre o 

modo como se narra, como se descreve. Neste sentido, o estudo dos gêneros textuais na escola, 

como objetos de ensino-aprendizagem, pode criar condições para a construção dos 

conhecimentos lingüístico-discursivos necessários para as práticas de linguagem. 

No tópico seguinte, nos dedicaremos a explorar um gênero textual que freqüentemente é 

explorado na escola - a carta. Mais adiante, focaremos nosso olhar para a carta de reclamação, 

que pode ser considerada subgênero da carta, ou seja, uma de suas aparições. Levantaremos, 

assim, alguns aspectos importantes sobre esses textos. 

 

2.2.1 Carta: um gênero textual comum na vida das crianças 

 

Reconhecemos que, desde cedo, muitas crianças descobrem nas “cartinhas” a prática 

social da escrita. Elas acabam fazendo parte de seu cotidiano, não só dentro da escola, mas 

também fora dela. As crianças adoram escrever para a mãe, para o pai, para a professora e para os 

coleginhas em situações de produção não solicitadas pela escola. Escrevem, então, 

espontaneamente e com prazer, encontrando uma finalidade (para quê) e um interlocutor (para 

quem) claro para a sua escrita.  

Baião (1999) procurou verificar três questões que movem o processo de escrita das 

crianças em cartas pessoais: O “para quê”, “para quem” e o “modo como” se escreve. Nessa 
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situação de produção, as crianças foram convidadas a escrever uma carta para sua professora do 

ano atual ou de anos anteriores. Participaram da coleta alunos das séries iniciais (1ª a 4ª série) de 

duas escolas municipais do Rio de Janeiro. Para analisar os textos dos alunos, a pesquisadora 

utilizou-se da seguinte da classificação, com relação aos tipos de propósitos utilizados na escrita: 

cartas para fazer um pedido, cartas para fazer um convite, cartas para agradecer ou dar 

congratulações, para pedir desculpas, para dar conselhos ou cartas de envolvimento, ou seja, 

cartas escritas particularmente para demonstrar o que se sente pela pessoa (o destinatário).  

Foi visto que a maioria das cartas analisadas apresentava-se como cartas de envolvimento 

(cerca de 85%) e que “as crianças no exercício da escrita mostram-se escritores proficientes a 

respeito de determinados princípios que regem a produção textual, sabem que o ‘para quem se 

escreve’ definirá o ‘modo’ como se escreverá e os propósitos a que se destina a escrita do texto” 

(pp.7). Baião percebeu, por exemplo, que as crianças, ao escreverem, estavam preocupadas em 

construir uma auto-imagem a partir das expectativas que elas imaginavam ser as da professora a 

respeito do papel social do aluno. Tais imagens foram expressas através de promessas do tipo “eu 

só vou conversar quando eu acabar de fazer o dever”, “eu nunca vou falar palavrão”. Isto 

significa que os alunos tinham certa consciência do que era implicitamente permitido (e até 

esperado) ser dito naquela situação específica. Mesmo não sendo uma atividade solicitada pela 

professora, dentro do processo de ensino e aprendizagem, as crianças tomaram cuidado com o 

seu texto.  

Na busca por conhecer um pouco mais o gênero textual “Carta”, consultamos Kaufman e 

Rodríguez (1995, pp. 37). Tais estudiosas afirmam que as cartas “podem ser construídas com 

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

(informativa, expressiva e apelativa)”. E que, devido ao modo como o texto de uma carta é 

organizado espacialmente, fica bastante clara a estrutura na qual ela é normalmente encontrada:  
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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 (pp. 
37).  
 

Vale salientar, no entanto, que essa estrutura de carta apontada por Kaufman e Rodríguez 

refere-se à descrição de um modelo padrão que não é o único encontrado na sociedade. O corpo 

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

diverso da carta, podendo se modificar bastante, dependendo do propósito para o qual for escrita, 

do conteúdo a ser tratado e do interlocutor para o qual se destina.  

Paredes Silva (1997), uma estudiosa do gênero carta, ressalta que para categorizar tal 

gênero, o melhor critério é o propósito a que se destina (apesar das dificuldades geradas) e não os 

tipos discursivos. Comenta ela que a carta pode trazer, de forma harmônica, variadas seqüências 

(narrativas, descritivas, argumentativas, etc.), dificultando, assim, a identificação de qual se 

sobrepõe nos textos.  

Souto Maior (2001, citada por Cristóvão, Durão, Nascimento e Santos, 2006) também 

investigou sobre “carta” e ratifica a diversidade de aparição. A referida autora realizou uma 

pesquisa no âmbito do texto, restringindo-se ao gênero textual carta justamente por esta possuir 

grande variedade. Seu objetivo era apresentar características específicas, de acordo com os 

diversos contextos em que tal gênero é usado. Ou seja, seu intuito era descrever a carta em sua 

variedade, estrutura e uso.  

Feitas as análises, as cartas foram classificadas e receberam uma denominação de acordo 

com o domínio discursivo em que foram produzidas. As cartas cujos domínios discursivos são 

comerciais (bancos, lojas comerciais) foram denominadas ‘cartas de resposta e de comunicado’; 
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as de domínios institucionais (universidades, escolas, livros) são ‘cartas de programa’, 

‘circulares’, ‘respostas e de apresentação’; as jornalísticas (jornais, revistas, periódicos) são 

‘carta do leitor’, ‘do editor’, ‘aos leitores’, ‘aberta’, ‘propaganda’, ‘boas vindas’; as jurídicas 

(fórum) são as ‘cartas de intimação’; as de domínios publicitários (editoras, lista telefônica) são 

‘cartas de convite’, ‘respostas’, ‘confirmações’, ‘de agradecimento’, ‘pedido’; as religiosas 

(igrejas) são as ‘cartas de convite’ ou ‘de comunicado’; as de domínio relacionado à saúde 

(clínicas) são ‘carta de programa’, ‘de comunicado’. 

A pesquisadora pôde verificar que realmente as cartas conservam alguns elementos 

estruturais como remetente e destinatário, mas, de acordo com a finalidade do texto escrito, são 

agrupadas em determinadas categorias responsáveis pelas suas diferentes nomeações. Souto 

Maior acredita que tal “gênero”, independentemente do meio pelo qual é enviado (correio, fax ou 

e-mail), faz parte de uma ‘constelação’ que agrupa diversos textos. Diante da variedade 

analisada, a autora postula que a carta se constitui em um gênero com subgêneros, ou seja, a carta 

apresenta uma grande variedade de formas, por isso é necessário categorizá-las, levantando as 

semelhanças e as diferenças existentes entre elas, para que se encontre maior facilidade de 

produzi-las e interpretá-las. 

A partir do estudo mencionado, fica claro que cada uma das aparições da carta possui uma 

organização própria e exige do escritor, muitas vezes, habilidades diferenciadas. Não 

escreveremos uma carta de reclamação da mesma maneira (temática, estrutura composicional e 

estilo) que uma carta pessoal. 

É por questões como estas que Geraldi (1997, pp. 27) coloca que “as ações praticadas 

com a linguagem são, a cada passo, ‘ditadas’ pelos objetivos pretendidos, o que pode levar um 

interlocutor a representar de modo distinto uma mesma realidade em função dos interlocutores a 

que dirige suas falas ou em função da ação que sobre eles pretende realizar”. 
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A escola, dentro desse contexto, poderia aproveitar a variedade de aparições do gênero 

textual carta para instrumentalizar ainda mais seus alunos e, assim, contribuir para a formação de 

sujeitos que interagem comunicativamente com seus pares sem maiores dificuldades. Nos 

indagamos, no entanto: será que o professor está realizando a exploração dessa constelação de 

gêneros que emergem da carta?  

O estudo de Bunzen (2004) pode nos ajudar um pouco a responder essa indagação. No 

intuito de levantar pontos relevantes para uma articulação entre o gênero “carta pessoal”, o 

letramento e o manual escolar, o referido pesquisador analisou 11 recentes coleções de livros 

didáticos destinadas ao ensino fundamental II, de diferentes editoras, publicadas entre os anos 

2000 e 2002. Apesar da ênfase maior do seu estudo ser nas cartas pessoais, ele achou pertinente 

observar também outros gêneros que mantivessem uma relação discursiva e/ou textual com o 

gênero carta pessoal, ou seja, a constelação dos gêneros epistolares. Para tanto, realizou um 

mapeamento destes textos e, como resultado, pôde encontrar 13 aparições (e-mail, bilhete, cartão 

de aniversário, carta de amor, etc).  

A partir de seus dados, é possível chegarmos a alguns entendimentos sobre a entrada do 

gênero carta na escola, já que o livro didático é um material de fácil acesso ao professor, sendo 

utilizado muitas vezes como consulta ou mesmo guia para a organização da prática pedagógica. 

Além disso, é adotado pelas redes de ensino, estando, portanto, nas mãos de boa parte dos alunos. 

Desses 13 gêneros epistolares, oito eram subgêneros da carta (carta editorial, carta aberta, carta 

pessoal, carta de apresentação, carta formal, carta do leitor, carta literária, carta de amor) ou seja, 

mais da metade. Isso demonstra a existência de uma boa diversidade e de uma possibilidade de 

trabalho com estes gêneros nos livros didáticos. Mas, como o próprio Bunzen (2004, pp.3) 

ressalta, “a simples presença desses gêneros não nos garante um trabalho sistematizado sobre a 

reflexão e o uso dessas práticas sociais e culturais”. Foi, então, que, com o propósito de 
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aprofundar suas análises, o estudioso escolheu focar apenas uma forma de aparição da carta – a 

carta pessoal. 

Partindo dessa intenção, elegeu duas questões a serem respondidas durante sua 

investigação: “a) que tipos de atividades estão sendo propostas para o gênero carta pessoal? b) 

que implicações tais atividades podem trazer para o letramento escolar?” (Bunzen, 2004, pp.1). 

Seus resultados apontam para uma tendência das coleções em trabalhar com esse gênero 

em apenas uma série. Ou seja, tal texto aparece em um volume da coleção e raramente ocorre 

uma retomada para um maior aprofundamento ou para uma re-discussão de seus elementos. 

Mesmo os livros que trazem a carta pessoal, em todos os volumes da coleção, acabam 

propiciando um tratamento globalizante e homogêneo. 

No que se refere aos tipos de atividades propostas, Bunzen percebeu que o gênero carta 

pessoal é normalmente utilizado nas atividades de produção textual (oito coleções). Atividades de 

leitura e análise lingüística eram oferecidas em cinco coleções. E apenas três coleções propunham 

projetos temáticos nos quais atividades com a carta pessoal eram solicitadas.  

O que chamou mais a atenção do pesquisador foi o fato de esses eixos estarem sendo 

abordados nos manuais de forma isolada. Isso indica que os livros não estariam propiciando um 

trabalho no qual estivessem envolvidas atividades dos vários eixos. E mesmo as coleções que 

priorizavam mais de um eixo não o fazia de forma sistematizada, ou seja, priorizavam a leitura de 

uma carta pessoal, no volume 3, mas solicitavam sua produção no volume 1, por exemplo. 

Nas atividades de produção, a ênfase maior recaia sobre a estrutura textual, visto que os 

aspectos culturais, sociais e discursivos quase não foram levados em consideração. As 

orientações mais comuns encontradas nos livros eram ‘Não esqueça: na carta deve constar data, 

saudação, assunto, cumprimentos e assinatura’ ou ‘Carta pessoal é a forma mais comum de 

comunicação escrita. Nela encontramos: local e data, saudação, despedida e assinatura’.  
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Bunzen acredita que “a ênfase na estrutura pode levar o aluno a uma noção de uma escrita 

autônoma e não heterogênea. Além disso, podemos afirmar que não são esses elementos 

estruturais que legitimam uma carta pessoal. Podemos enviar cartas pessoais, sem data, 

sem nome (uma vez que o destinatário conhece a letra do remetente), sem despedidas, etc.” 

(2004, pp. 5). 

Além disso, pôde verificar que tais situações, em sua maioria, traziam destinatários 

imaginários (como uma tia que mora numa praia e até um extraterrestre com quem se fez contato 

numa praia deserta nas últimas férias) que não mantêm quase nenhuma relação com as práticas de 

escrita de carta pessoal fora do ambiente escolar, artificializando, assim, a proposta e limitando a 

expansão do letramento do aluno. 

Bunzen conclui sua investigação comentando que os livros didáticos de língua portuguesa 

parecem transformar os gêneros em conteúdos escolares, enfatizando, de forma geral, uma 

abordagem puramente textual. Desta maneira, acabam colaborando para uma visão de língua 

homogênea e estereotipada, além de priorizar aspectos mais formais e desprezar elementos 

pragmáticos e discursivos, entre outros.  

Tais resultados nos fazem crer que esses materiais de apoio não estejam oferecendo o 

suporte necessário para o professor organizar situações de ensino-aprendizagem da carta pessoal 

e, provavelmente, de outros gêneros.  

Em nosso estudo, também destacamos um subgênero da carta – a carta de reclamação. O 

nosso intuito não é investigar tal gênero nos livros ou nas salas de aula, mas verificar a relação 

entre os argumentos que são utilizados para sua construção e a organização destes em blocos. 

Para tanto, percorremos a literatura para saber um pouco mais o que seria uma carta de 

reclamação. O próximo tópico traz essas informações. 
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2.2.2 A Carta de reclamação 

 

De acordo com os estudos realizados, o gênero textual “carta de reclamação” estaria 

dentro da ordem do argumentar, uma vez que a mesma apresenta uma predominância de 

seqüências tipológicas argumentativas. Outros teóricos, como Pécora (1999), não compartilham 

da opinião acima. Para estes estudiosos a argumentação está presente nos diferentes usos da 

linguagem, tornando-se a base de todo e qualquer texto.  

Leal (2003), porém, alerta para o fato de existirem, sim, textos cuja função primordial 

seria convencer o leitor de algo, defender uma tese, apresentando seqüências discursivas 

predominantemente argumentativas. São exemplos, as cartas ao leitor, os textos de opinião, as 

resenhas críticas e as dissertações. 

No texto predominantemente argumentativo, a presença de um diálogo é marcante, visto 

que a relação escritor/leitor é muito próxima e dependente. Para lançar mão de um argumento, se 

faz necessário refletir sobre o que os possíveis interlocutores podem pensar a respeito da situação 

de produção e do texto criado. Essa habilidade de lidar com diferentes leitores só pode ser 

adquirida pelas crianças no ato das produções orais e escritas, em situações semelhantes às que 

acontecem fora da escola.  

Além desse pensar sobre o destinatário do texto a ser escrito, uma questão primeira 

emerge: a relevância do ato de argumentar naquela determinada situação. Para que haja a 

necessidade de argumentar, segundo Leal (2003), é preciso que exista 

 

um assunto que dê margens a um debate; uma idéia a ser defendida (proposição; 
declaração; tese); proposições que justifiquem e/ou refutem a declaração 
(através de evidências, justificativas, contra-argumentações); um antagonista 
(alguém que duvide da afirmação, contradizendo-a ou apresentando 
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resistências), podendo ser tal antagonista uma pessoa ou um grupo de pessoas 
(reais ou virtuais) (p. 10).  

 

Ao observar o gênero “carta de reclamação”, encontramos facilmente os critérios citados 

acima. Realmente, para se reclamar de algo, é preciso ter posições distintas a respeito de um 

determinado tema e lançar mão de elementos argumentativos para convencer o outro de que a 

reclamação feita faz sentido.  

Apesar dessa predominância argumentativa, pode-se lançar mão, em seu corpo, de outras 

seqüências tipológicas, o que faria a carta de reclamação ser chamada de texto heterogêneo 

(Bronckart, 1999).  

Sobre essa variedade tipológica, Leal (2003) comenta que 
 

uma carta de reclamação pode se constituir de seqüência argumentativa, como 
tipo principal, e de seqüências narrativas e/ou descritivas, subordinadas ao tipo 
principal, articuladas por encaixamento ou fusão. Essas seqüências narrativas 
podem ser usadas como 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).  

 
 

No levantamento bibliográfico, fomos à procura de materiais que trouxessem informações 

mais específicas sobre esse gênero, no entanto, detectamos uma escassez de publicações. Foi 

possível encontrarmos um número maior de estudos sobre outros subgêneros da carta, como carta 

pessoal (Bunzen, 2004), carta de pedido de conselho (Cristóvão, Durão, Nascimento e Santos, 

2006) e carta à redação (Melo, 1999). No entanto, sobre carta de reclamação foi descoberto 

apenas um trabalho (Wilson, 2001).  

Então, diante dessa constatação, buscaremos apresentar não só as contribuições desse 

estudo específico sobre carta de reclamação, mas também vasculhar nos outros trabalhos 

contribuições para um melhor entendimento do referido gênero textual. 
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Iniciemos com a pesquisa de Victoria Wilson (2001). Seu estudo teve como objetivo 

maior refletir sobre a problemática que envolve a categorização dos gêneros do discurso, 

especialmente, no que diz respeito ao gênero textual carta. Em particular se deteve na carta de 

reclamação e algumas questões se fizeram presentes no decorrer da pesquisa: 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?    

O corpus de análise foram cartas de reclamação 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 eram observadas, especificamente, a 

dimensão afetiva e como esses reclamantes respondem/atuam diante de uma situação de 

confronto. Mas com o estudo muito mais coisa pôde ser descoberta.  

Para uma abordagem mais completa, as cartas de reclamação foram interpretadas em sua 

natureza tipológica, atentando, assim, para aspectos importantes de sua constituição. Um deles é 

o nível das estruturas discursivas e dos recursos lingüísticos típicos de cada nível.  

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

material o reclamante lança mão da estrutura narrativa para relatar o problema ou da estrutura 

descritiva para informar minuciosamente o tipo de dano material ocorrido. Wilson salienta, no 

entanto, que o emprego de tais estruturas concorre 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. Por isso não há como não se referir 

à função expressiva que nelas aparece, nem deixar de chamar a atenção para o fato de que 
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estruturas expressivas se superpõem ou se entrecruzam às estruturas narrativa e descritiva e 

também às expositivo-argumentativas. Na verdade, a autora do estudo quer ressaltar que a 

afetividade também está presente na carta de reclamação e deve ser objeto de investigação. 

A partir dessa observação, uma outra conclusão foi tirada: a certeza de que para 

compreender a reclamação se faz necessário um rastreamento das suas 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 tomamos na hora da escrita (Uso uma 

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 a minha escrita (Vou expressar minha insatisfação com mais ou com 

menos hostilidade?), das minhas condições de produção . 

Tudo isso pôde ser visto nas cartas. Wilson, por exemplo, percebeu que em muitas delas o 

escritor utiliza o pedido como força ilocucionária para atenuar o grau de ofensa latente na 

reclamação. Desta forma, evitando afirmativas do tipo “venho aqui para fazer uma reclamação”, 

ou “já é a terceira vez que venho reclamar”, o autor da carta acaba empregando mais 

freqüentemente a forma verbal “solicitar” ou o seu correlato “pedir”. Isso demonstra que 

selecionamos as palavras segundo as especificidades do gênero e, sobretudo, pela nossa intenção 

com o enunciado. 

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

significado afetivo construído na interação cliente/empresa. Ou seja, foi possível encontrar cartas 

de reclamação que ora foram escritas de forma não-ofensiva, buscando não romper 
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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.  

Wilson chama a atenção para esse jogo distanciamento/alinhamento afetivo. Segundo a 

estudiosa, tal jogo faz emergir um sentimento de ambivalência, produzindo um efeito misto: uma 

carta de cunho pessoal em que o locutor age às vezes como pessoa e outras vezes como 

consumidor, misturando as relações formais às mais informais. 

Como resultado disso, os (as) 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.  

Embora algumas cartas apresentem organizações não recomendáveis, estas não deixam de 

ser cartas de reclamação. É preciso observar, sobretudo, a intenção do autor. Apesar da existência 

de formas padronizadas e típicas já disponíveis, a constituição dos gêneros de discurso vão se 

ajustando às novas e diferentes realidades, conforme já ressaltava Bakhtin (1997). Ratificamos, 

portanto, o posicionamento de Wilson: não há como estudar tal gênero sem essa flexibilidade e 

sem uma análise das condições de produção, pois são elas que podem nos ajudar a entender o 

porquê de tal reclamação e porque tal forma de escrita foi escolhida. 

Outro estudo que traz importantes descobertas, embora não tenha o gênero “carta de 

reclamação” como objeto de análise especificamente, é a pesquisa de Melo (1999) sobre carta à 

redação. A pesquisadora, assim como Wilson, levanta uma discussão sobre o discurso pessoal e 

impessoal nas cartas. Ela analisou 293 cartas publicadas nos jornais O Estado de São Paulo, 

Folha de São Paulo, O Globo e Jornal do Brasil, que traziam comentários sobre as seguintes 

reportagens: a greve dos petroleiros, a agressão à imagem de Nossa Senhora Aparecida pelo 

bispo Sérgio Von Helde e sobre a possível homossexualidade de Zumbi dos Palmares. Segundo a 
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pesquisadora “cada um desses temas analisados diz respeito a um espaço discursivo distinto, 

respectivamente, política, sexualidade e religião. Política é um assunto tradicionalmente inserido 

no domínio da esfera pública, enquanto religião e sexualidade estão mais associadas ao domínio 

da esfera privada” (pp. 6). 

A hipótese levantada neste estudo é a de que cada tipo de discurso apresenta marcas 

textuais próprias, ou seja, discursos que abordam temas de caráter público têm características "x", 

diferenciando-se de discursos que abordam temas de caráter privado que, por sua vez, têm 

características textuais "y". Melo, então, buscou verificar se isso realmente ocorre e como as 

características se materializam nas cartas.  

Em seus resultados, a estudiosa pôde ver sua hipótese comprovada. Percebeu que, de fato, 

quando se trata de assuntos da esfera privada, não se convence o outro exclusivamente através da 

argumentação lógica.  “(...) O debate não se centra na objetividade dos argumentos, não importa 

se a origem do debate é objetiva ou racional; busca-se, isto sim, a simpatia, a boa vontade do 

interlocutor. Assim, com relação aos temas religiosidade e sexualidade, as opções dos sujeitos 

não são consideradas mutáveis com base em argumentos: ou é fé ou é preferência” (pp. 39). 

As pessoas que escreveram sobre “homossexualidade de Zumbi” e “chute na santa” 

parecem supor não poder mudar a opinião do outro (o leitor das cartas à redação). Diante disso, 

investem bem mais em marcar sua própria posição. O resultado dessa posição é o uso freqüente 

do emprego de pronomes e verbos em primeira pessoa para marcar a subjetividade no discurso. 

Já com relação aos temas da esfera pública, constatou-se que os escritores das cartas 

buscavam, sim, a adesão do outro à sua causa. Supostamente, com argumentos objetivos. 

  

Para conseguir este efeito de persuasão, usaram uma estratégia argumentativa 
que imaginavam eficaz, cujo efeito é de "objetividade": imprimiram ao texto 
um tom impessoal, esconderam-se atrás de uma suposta voz coletiva, 
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dissimulando o caráter autoritário/pessoal do seu discurso, utilizando-se para 
isso de expressões como: "fala-se", "comenta-se", "todos dizem que", etc. 
(Melo, pp. 39) 
 

 

Assim, cartas cujos discursos caminhavam para esta argumentação objetiva se via 

pouquíssimos verbos e pronomes na primeira pessoa. Como se pode perceber há estruturas 

discursivas diferenciadas quando se trata de assuntos da esfera pública e privada nas cartas.  

Acreditamos que esse mesmo movimento discursivo também possa ocorrer em cartas de 

reclamação propriamente. Possivelmente, as que envolvem temáticas da esfera pública 

apresentem características textuais distintas das cartas relacionadas à esfera privada.  

O fato de, nos textos analisados para o estudo de Melo, a maioria das informações que 

apareciam se tratarem de reclamações, pode ajudar a confirmar nossas suspeitas. Ela percebeu 

que protestos/reclamações foram mais abundantes do que aprovações expressas. Por exemplo, 

com relação ao tema "greve dos petroleiros", de um total de 184 cartas, 70,11% são de 

reclamações, seja contra o movimento grevista (54,26% dos casos das reclamações), seja contra o 

Governo (45,74% dos casos das reclamações). Evidentemente que essas reclamações também 

foram objeto de análise e a estudiosa pôde constatar diferenças na hora de se reclamar sobre 

temas da esfera privada e sobre temas da esfera pública, assim como pôde verificar nos trechos 

das cartas onde eram dadas as opiniões/comentários. 

Um dos pontos apontados é o aparecimento de um maior número de reclamações nos 

escritos que tratavam de temas da esfera pública. A autora salienta que esse fato é facilmente 

explicado: “como os leitores desconhecidos não desfrutam de privilégio junto à imprensa, as 

cartas à redação representam um espaço importante para que eles possam protestar contra as 

autoridades e reivindicar ações” (pp.21). As cartas, então, seriam o caminho pelo qual as 

reclamações podem se tornar conhecidas e, talvez, atendidas. 
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Como vemos, dentro de um outro subgênero da carta (a carta à redação) podemos encontrar 

a carta de reclamação. Neste sentido, podemos inferir que até uma carta de amor pode vir a ser, 

em determinados trechos, uma carta de reclamação (por exemplo, uma carta na qual a namorada 

escreve de seus sentimentos e ao mesmo tempo reclama de alguma atitude errada que seu amor 

fez). Isso vai depender, em parte, da finalidade para a qual o texto foi escrito.  

No intuito também de verificar se a carta de reclamação está, de alguma forma, presente 

nas situações de leitura e escrita na escola, recorremos à já citada pesquisa de Bunzen (2004). Em 

11 coleções de livros didáticos do Ensino Fundamental II analisadas, ele não encontrou 

atividades de exploração de cartas de reclamação. Isso nos fornece indícios para a possibilidade 

de tal gênero não estar sendo trabalhado nas escolas, o que pode significar uma perda de valiosos 

momentos de ensino-aprendizagem da linguagem. Com a carta de reclamação, o aluno tem a 

oportunidade de desenvolver ainda mais sua habilidade de argumentar, lançando mão, por 

exemplo, de justificativas e contra-argumentos. 

Em virtude da escassez de trabalhos que venham a contribuir com a nossa pesquisa, 

resolvemos investigar (Silva e Leal, 2007), em um trabalho paralelo, como as cartas de 

reclamação são organizadas por aqueles que adotam-na numa determinada situação de 

comunicação. O nosso objetivo era entender como a cadeia argumentativa é geralmente 

construída e, assim, tentar caracterizar um pouco este gênero. Para tanto, selecionamos 20 (vinte) 

cartas que foram retiradas de várias fontes (sindicatos, cartas publicadas em sites de denúncia, 

cartas escritas por pessoas de nosso circulo social). Ao analisá-las, observamos que as mesmas 

apresentavam uma organização bastante parecida, mas havia elementos que apareciam em umas e 

em outras não.  

Em todas as cartas analisadas, o reclamante indicou o objeto alvo de reclamação. E alguns 

casos de forma explícita (ex: “os buracos existentes nas ruas”; “atraso na entrega do imóvel”) e 
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em outros de forma implícita, mas passível de ser recuperada, pois se encontrava diluída no texto. 

Este foi o caso de um reclamante que narrou todos os imprevistos acontecidos numa viagem feita 

para denunciar de forma indireta os maus serviços prestados por uma empresa de turismo. 

 Em algumas destas cartas (8) também chegavam a apontar e explicar as possíveis causas 

para o problema em foco ter acontecido (Provável causa para o desgaste do calçamento - “(ele) 

suporta diariamente o peso dos ônibus e carros”).  

Também nas 20 cartas, o escritor deu sua justificativa para convencer de que o objeto 

podia ser (mereceu ser) alvo de reclamação, mas em apenas três a possibilidade de se ter 

argumentos contrários a essa justificativa foram considerados. Ou seja, o movimento de levantar 

contra-argumentos a sua justificativa e de refutá-los (responder ao contra-argumento levantado) 

estava presente na minoria dos textos (Mala que sofreu avarias - “Os objetos que sofreram 

estragos são relativamente fáceis de serem substituídos” – “Porém o fato que desapontou foi a 

maneira relapsa com que o diretor foi tratado quando reclamou verbalmente no balcão de 

informações da companhia”) 

Foi possível observar também que em boa parte das cartas (12) havia uma indicação 

explícita de sugestões de providências a serem tomadas. Quando essa indicação não ocorria de 

forma explícita (“Reparar ou substituir o frigorífico no prazo de 10 dias”), o escritor fazia questão 

de deixá-la implícita (“Vou ter que comprar outro CD e gastar mais R$ 21,00?” – ou seja, o 

reclamante quer trocar o CD arranhado por outro). Foi o que ocorreu nas demais cartas. 

Encontramos, também, em 8 das 20 cartas o movimento de justificar a(s) sugestão(ões) 

dada(s) na tentativa de convencer o leitor da sua adequação e pertinência. Embora tenha havido 

toda essa preocupação, notamos que os reclamantes não procuraram fortalecer ainda mais suas 

sugestões através do movimento de contra-argumentar e refutar, ou seja, não levantaram vozes 

contrárias as suas sugestões para logo em seguida enfraquecer tais vozes e fortalecer sua(s) 
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proposta(s). Este movimento só apareceu em 3 cartas (Ex: sugestão dada na carta - “Devolver o 

pagamento da roupa”; contra-argumentação: “A Empresa está em fase de recuperação do 

software de gestão financeira”; Refutação:“Mesmo com dificuldades, a empresa tem o dever de 

cumprir com as obrigações legais”). 

Para fechar suas cartas, os reclamantes na maioria das vezes terminavam com uma 

saudação (15), mas havia casos de pessoas que apenas assinavam (5 cartas). Observando as 

saudações, notamos que elas variavam bastante. Havia saudações contendo um apelo para que 

fossem considerados os argumentos levantados no texto - 2 casos- (“Esperamos, sinceramente, 

que nossas reclamações sejam ouvidas com mais atenção desta vez”); outras, com 

agradecimentos à atenção dada – 6 cartas – (“Desejo, na oportunidade, mostrar minha satisfação 

com a gentileza e seriedade com que meus apelos e reclamações são recebidos”); havia também 

aquelas em que o escritor apenas cumprimentava o destinatário - 4 cartas – (“Com os melhores 

cumprimentos”); em outra o reclamante mostrava de forma direta o seu descontentamento (1); e, 

por fim, na saudação de duas (2) cartas havia a fala de aguardo de providências (“Esperando que 

esse órgão cumpra com seu papel...”). 

Como vemos, a carta de reclamação tem suas peculiaridades. É comum neste gênero não 

apenas expor o objeto de reclamação, mas, sobretudo, justificar sua pertinência e mostrar de 

forma clara as conseqüências do problema. Mesmo acontecendo poucas vezes, vimos também 

que usar o recurso de enfraquecimento da posição contrária é um ótimo meio para fortalecer a 

reclamação e assim, quem sabe, vê-la atendida o mais rápido possível.  

Notamos, a partir do estudo acima, que é essencial o modo como o escritor organiza sua 

carta de reclamação e distribui seus argumentos nela. Acreditamos que esse seja um fator 

importante para o convencimento do outro. Por isso, algumas perguntas nortearão nossa pesquisa: 
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como as crianças relacionam o parágrafo com os argumentos usados na carta de reclamação? 

Colocam um parágrafo para cada argumento ou os organizam em um só bloco?  

Pensamos que como a paragrafação ajuda ao escritor a dar linearidade e continuidade ao 

seu texto, se o mesmo organizar seu escrito de modo que visualmente o leitor perceba que em 

cada parágrafo é possível ver exposto e justificado um argumento, ficará mais fácil o 

entendimento da linha de raciocínio do reclamante.   

Quando comparamos essa organização com a usada numa carta pessoal é que notamos as 

peculiaridades. Por se tratar de um gênero da ordem do argumentar, o ponto de vista, assim como 

a(s) justificativa(s), devem ser colocados de forma clara e objetiva. Também é preciso ter cuidado 

com as lacunas deixadas e nos certificar que o leitor possui as informações necessárias para 

completá-las, pois caso contrário, a reclamação pode não ser compreendida da forma que 

queremos e logo não ser atendida. Tais aspectos talvez não sejam observados com tanta atenção 

quando escrevemos, por exemplo, para um amigo, pois o grau de exigência da escrita pode não 

ser o mesmo e a situação ser mais familiar, privada. 

Pensar nas questões colocadas acima é reconhecer que o texto argumentativo é menos 

uma pirotecnia formal e mais o resultado de uma maturidade intelectual, como ressalta Citelli 

(2001). O movimento de lançar mão de estratégias para satisfazer as condições do contexto de 

produção e organizar o texto de maneira a ajudar o leitor na sua tarefa não é algo adquirido ao 

natural, mas construído. Por isso, a necessidade de um trabalho constante com textos dessa 

categoria e com a paragrafação. É sobre este último tema que discutiremos a seguir. 
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2.3. O sentido do texto e a paragrafação  

 

Alguns estudiosos da lingüística do texto, como Beugrande e Dressler (1981, citados por 

Costa Val, 1991) e Costa Val (1991), falam da existência de critérios de textualização essenciais 

para que um texto tenha sentido e, assim, seja considerado como tal. Seriam eles: coerência, 

coesão, intencionalidade, aceitabilidade, informatividade e intertextualidade. Todos esses fatores, 

claro, possuem extrema relação não só com quem produz o texto, mas também com o seu 

possível interlocutor. No entanto, é preciso entender tais critérios não como princípios rígidos que 

garantirão a construção de um bom texto, mas sim como fatores que orientam o escritor rumo à 

produção do sentido pretendido.  

Quando pensamos nos diversos gêneros textuais, percebemos como essa questão da 

textualidade pode variar. Não podemos dizer, por exemplo, que a textualidade de um poema 

envolva os mesmos fatores que a textualidade de uma carta de reclamação. A informatividade em 

um determinado gênero pode ser considerada um dos fatores mais relevantes para sua construção, 

enquanto em um outro gênero não. Isso nos indica que a ausência de algum critério de 

textualização não significa que não tenhamos um texto e que este não seja dotado de sentido.  

Um dos critérios de textualização bastante discutido é a coerência textual. Hoje já se 

reconhece que esta não é marcada apenas na superfície textual. Koch (1997) explica essa questão: 

“a coerência não está no texto,... ela deve ser construída a partir dele, levando-se, pois, em conta 

os recursos coesivos presentes na superfície textual, que funcionam como pistas ou chaves para 

orientar o interlocutor na construção do sentido” (p. 41).  

A coerência não é uma propriedade concreta do texto que possa ser apontada. Ela é, 

sobretudo, um esforço interpretativo do leitor que tenta, a partir de seus conhecimentos, buscar 

um sentido para o texto.  
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Neste processo de busca de sentidos, ganha destaque a coesão textual como manifestação 

lingüística da coerência. Para Koch (1997, pp.35), coesão textual “é o modo como os elementos 

lingüísticos presentes na superfície textual se encontram interligados por meio de recursos 

também lingüísticos, formando seqüências veiculadoras de sentidos”.  

É através dela que se procura estabelecer ligações entre orações, períodos e parágrafos, ou 

seja, entre as idéias do texto. Por exemplo, o uso de marcadores lingüísticos referenciais ajuda a 

retomar informações ditas anteriormente e colabora na relação de sentido entre os parágrafos do 

texto. Isso acaba contribuindo para estabelecer elos de complementação de informações ou 

mesmo de oposição de idéias. . 

Mas, a coesão não é marcada apenas pelos articuladores, a pontuação também atua como 

elo de ligação no texto. Uma vírgula, por exemplo, pode indicar explanação, ilustração, 

intercalação, explicação, da mesma idéia. Já o ponto-e-vírgula informa que as idéias juntas estão 

proximamente relacionadas ou são da mesma importância. Mas, até a idade média, os textos eram 

escritos sem ponto, vírgula, ponto-e-vírgula, letras maiúsculas ou parágrafos. A dificuldade na 

leitura obrigou a criação desses instrumentos de divisão (Figueiredo,1999). 

O conhecimento desses instrumentos favorece o escritor na tarefa de organizar, da melhor 

forma, as informações que vão estar presentes em seu texto. Um texto, por exemplo, dividido em 

blocos, permite uma melhor visualização e entendimento das idéias, facilitando a atividade 

leitora,  construidora de sentidos.  

Isso ratifica ainda mais a importância de um trabalho sistemático com a paragrafação na 

escola. Para tanto, torna-se necessário instrumentalizar o professor para que elabore boas 

estratégias de ensino. Porém, são poucos os materiais encontrados sobre o tema que poderiam dar 

algum suporte para o docente.  
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Realizando, por exemplo, um levantamento a respeito do conceito de parágrafo em várias 

obras, percebe-se que há diferentes concepções sobre este assunto ou até, em alguns desses 

materiais, nada é falado sobre o tema.  

No grupo das obras de caráter mais instrumental, normativo, encontramos autores como 

Melo (1980), Cunha. e Cintra (1985), Mesquita e Matos (1987), Luft (1991), Tufano (1995), 

Mesquita (1997), Bechara (1999) e Vilela (1999), que não abordam, em suas gramáticas, esse 

conteúdo. Outros, como Cegalla (1980), se referem ao parágrafo apenas como sinal gráfico 

responsável em marcar tópicos em leis. Ainda há autores pertencentes a esse grupo que tratam do 

tema e apresentam o parágrafo como uma unidade de composição do texto (Abreu, 1991; 

Almeida, 1989; Cereja e Magalhães, 1990; Garcia, 1997). Nas obras menos instrumentais 

(Bakhtin, 2002; Hoffmann, 2002), todos os estudiosos pesquisados também entendem o 

parágrafo como unidade composicional do texto. Vale salientar, no entanto, que independente do 

caráter da obra, encontramos posicionamentos diferentes entre os autores que advogam dessa 

última idéia.  

Tomemos Almeida (1989) para iniciar a discussão. O autor em questão, ao definir 

parágrafo, coloca que este  “pode conter um ou mais períodos, e encerra um pensamento ou um 

grupo de pensamentos que, em geral, têm como parágrafo antecedente relação menos íntima do 

que a que liga os períodos de um mesmo parágrafo. Ele denota, pois, pausa mais forte do que o 

simples ponto final” (pp. 582). 

Bakhtin (2002) critica essa concepção de parágrafo como forma de marcar o fechamento 

de um pensamento: 

 
A composição sintática dos parágrafos é extremamente variada. Eles podem 
conter desde uma única palavra até um grande número de orações complexas. 
Dizer que um parágrafo deve conter a expressão de um pensamento completo 
não leva a nada. O que é preciso, afinal, é uma definição do ponto de vista da 
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linguagem, e em nenhuma circunstância pode a noção de ‘pensamento 
completo’ ser considerada como uma definição lingüística (p. 141). 

 

Garcia (1997) também demonstra discordar desse posicionamento de Almeida, pois em 

seus escritos alerta para o fato de que os conceitos nem sempre se confirmam na prática. Ou seja, 

não podemos se fechar a uma única noção, a um único entendimento sobre o que seja o 

parágrafo. Explica ele que “como há vários processos de desenvolvimento ou encadeamento de 

idéias, pode haver diferentes tipos de estruturação de parágrafo, tudo dependendo, é claro, da 

natureza do assunto e sua complexidade, do gênero de composição, do propósito...” (p.203). Tal 

constatação, segundo o referido autor, “nos leva, por conseguinte, a resistir à tentação de tentar 

sistematizar o que é assistemático, quer dizer, de procurar características comuns e constantes 

em parágrafos carentes de estrutura típica”. 

Como vemos, autores que trazem o parágrafo como “uma idéia ou um grupo de 

pensamentos completos” parecem não trabalhar com a noção de gênero textual, na qual o 

contexto de produção do texto (interlocutor, objetivo...) faz toda a diferença. O que fica evidente 

é uma noção de “texto abstrato que veicula pensamentos”. A preocupação principal recai sob a 

externalização deste pensamento, ou seja, sob seu registro escrito. Como se o texto não fosse 

construído por sujeitos dotados de ideologias, que tomam decisões durante todo o processo.  

Partindo da idéia contrária - o texto como instrumento de interlocução e os sujeitos como 

criadores desse texto - acreditamos que o modo como o mesmo será organizado trata-se de mais 

uma decisão a ser tomada e que esta não pode ser vista apenas pelo viés técnico e lingüístico. É 

preciso ir além, é preciso construir os sentidos a que se pretende e a paragrafação é uma das 

dimensões que contribuem neste caminho.  

Foi possível, ainda, encontrar mais estudiosos com esta visão abstrata de texto e que por 

isso não tratam da relação entre gênero textual e parágrafo. Abreu (1991) é um deles. Comenta o 
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referido autor que o desenvolvimento de um parágrafo depende da macroestrutura do texto. Por 

exemplo, a estrutura de um parágrafo num texto narrativo é diferente de um parágrafo no texto 

dissertativo. Embora atentando para essa diferenciação, este autor nada fala, por exemplo, sobre o 

que diferencia a organização em partes entre os gêneros de predominância narrativa. O parágrafo 

em um conto é semelhante ao de uma notícia? Em que sentido? 

Figueiredo (1999) é outro estudioso que acaba encarando a habilidade de paragrafar como 

uma questão mais técnica, padrão. Autor do livro A redação pelo parágrafo, comenta que 

“organizar e desenvolver idéias é difícil; por isso, requer um método que facilite o trabalho do 

escritor” (grifos nossos, pp.11). Para ele, se observadas “as normas para a construção do 

parágrafo padrão, o escritor obterá um texto bem organizado, uniforme e claro, capaz de manter 

a atenção e boa vontade do leitor”. (pp.15).  

Percebemos, em sua fala, que o mesmo atribui a responsabilidade em “prender” a atenção 

do leitor no parágrafo. Indagamos, porém: será que apenas a construção de “bons” parágrafos-

padrões já seria suficiente para a produção de um texto considerado “atraente” para o leitor, que 

atenda a situação de interlocução a que se propôs?  

Outro aspecto a ser comentado na fala do autor supracitado é a crença na existência de um 

método, uma vez que bastaria seguir as orientações prescritas, para tudo, provavelmente, ocorrer 

sem maiores dificuldades. Este método seria empregado a todo e qualquer texto, independente do 

gênero textual adotado na situação de produção. Mas uma vez vemos a não abordagem das 

especificidades dos parágrafos em relação aos gêneros diversos.  

Acreditamos que a paragrafação é, de fato, importante para a produção de textos que 

atendam às expectativas do leitor, mas agregados à construção dos parágrafos estão o processo de 

escolha do gênero a ser adotado na produção, o atendimento à finalidade do texto, entre outras 

questões. Também pensamos que não basta seguir um método de criação de parágrafos; se faz 
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necessário um trabalho sistematizado que tenha muitos momentos de reflexão sobre a 

paragrafação em gêneros pertencentes às diversas ordens. 

Ainda em seu livro, Figueiredo elenca e descreve cerca de 15 tipos de parágrafos. São 

eles:   

1) Parágrafo introdutório – delineia exatamente o assunto a ser desenvolvido, geralmente 

por meio da informação ou da opinião (pp. 47);  

2) Exemplificação ou ilustração – é desenvolvido por intermédio de exemplos ou ilustrações 

para prestar maiores esclarecimentos e prender a atenção dos leitores (pp. 51); 

3) Comparação e contraste – mostra as semelhanças e diferenças entre dois 

assuntos/objetos. Segundo o autor, há dois caminhos para estruturar parágrafos desse tipo: a 

comparação alternativa, em que o escritor trabalha o parágrafo, construindo o aspecto de um 

assunto e comparando-o com o aspecto do outro assunto; e a comparação dividida, na qual o 

escritor desenvolve primeiro um assunto (metade do parágrafo, mais ou menos), para depois 

tratar do outro assunto (a outra metade do parágrafo) (pp. 52-53); 

4) Repetição de idéias – o escritor utiliza a repetição de idéias no parágrafo para dar ênfase e 

clarear a idéia central. (pp. 54); 

5) Definição – explica o que uma coisa é ou o que um nome significa. (pp. 55); 

6) Causa e efeito – No parágrafo desenvolvido por causa e efeito, o escritor enfatiza as 

conexões entre um ou vários resultados (efeitos) e os seus precedentes (causas). (pp. 59); 

7) Eliminação de alternativas – O escritor, para reforçar a idéia central, pode desenvolver 

um parágrafo diferente, que elimine as diversas alternativas. (pp 60); 

Ex: Se a Lua tivesse se separado da Terra, quando esta ainda estava bastante mole, o líquido 

teria coberto imediatamente o lugar da ruptura, e nenhum traço teria sido deixado no corpo de 

nosso planeta. 
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8) Analogia – no parágrafo, o escritor desenvolve a comparação entre duas coisas diferentes, 

uma familiar ao leitor e outra não familiar, com o objetivo de prestar maiores explicações. 

(pp. 60-61); 

9) Classificação e divisão – enumera e descreve as principais divisões do assunto, para 

clareá-lo ou como introdução do assunto para futura discussão. (pp 62); 

10) Processo mecânico – desenvolver parágrafo pelo processo mecânico é seguir várias 

ações associadas, em ordem cronológica, para se chegar a um determinado fim. (pp. 63); 

11) Descrição – o parágrafo apresenta informações apropriadas sobre algo (objeto, pessoa, 

itens diversos) (pp. 64); 

12) Ordem espacial – é uma espécie de parágrafo descritivo, muito usado nos assuntos 

geográficos; serve para construir relações entre pontos cardeais, posições, tamanhos (pp. 65-

66); 

13) Narração – o parágrafo narrativo deve ser simples e geralmente segue, 

cronologicamente, o começo e o desenvolvimento da história. Começa com período tópico, 

anunciando a ocorrência do evento; segue com o desdobramento do acontecimento, por 

intermédio de pormenores movimentados e interessantes, de acordo com a imaginação do 

escritor (pp. 66); 

14) Dissertação – o parágrafo dissertativo expressa uma tese; pode ser expositivo ou 

argumentativo. O expositivo expõe e discute uma idéia ou assunto com a finalidade de 

esclarecer o leitor, sem tentar convencê-lo. O argumentativo tem a finalidade de convencer ou 

aliciar o leitor por meio de argumentos (pp. 67); 

15) Conclusão – o parágrafo final destina-se ao fechamento do assunto e, como a introdução, 

deve conter algo interessante, que convença e impressione os leitores (pp. 68).  
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Ao analisarmos a classificação construída por Figueiredo, percebemos lacunas com 

relação ao critério usado na hora de criar essa divisão. Alguns desses tipos de parágrafo também 

podem ser encontrados dentro de outros. Por exemplo: um parágrafo “introdutório” também 

pode ser um parágrafo do tipo “definição” ou do tipo “comparação e contraste”. Um parágrafo 

constituído por analogia também pode ser considerado um parágrafo dissertativo-argumentativo. 

Ou seja, o escritor pode se utilizar desse recurso no texto como estratégia para defender seu ponto 

de vista. 

Além da possibilidade de encontrarmos um tipo dentro do outro, há ainda a possibilidade 

de encontrarmos em um mesmo parágrafo vários tipos. O produtor do texto pode iniciar um 

parágrafo definindo algo (parágrafo do tipo “Definição”) e logo em seguida fazer alguma 

ilustração ou exemplificação que colabore com o entendimento da definição dada anteriormente.  

  O autor destaca que é útil conhecermos alguns parágrafos-padrões básicos, pois estes 

servem para controlar o desenvolvimento da redação (pp.47). Se observarmos os tipos de 

parágrafos apresentados por Figueiredo, notamos que não há uma flexibilidade e uma relação 

com os gêneros. Vejamos o caso do parágrafo por ele denominado do tipo “Conclusão”. Tal 

parágrafo pode se apresentar de várias formas, dependendo do gênero adotado para a situação. 

Não podemos dizer que um parágrafo conclusivo de um artigo científico esteja configurado da 

mesma forma que um parágrafo de uma fábula.  

Além disso, ainda há a questão dos graus de formalidade. O gênero textual “carta” é um 

ótimo exemplo. Como já foi colocado, este apresenta formas diversas de aparição (carta pessoal, 

carta de reclamação, carta-convite, carta de apresentação, etc.). Numa carta pessoal, por ser 

informal, pode usar uma estrutura menos rígida de parágrafo, ao contrário do que acontece numa 

carta de apresentação, que deve seguir algumas regras próprias da situação formal a que foi 

solicitada. 
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Outro estudioso que caminha nos mesmos trilhos de Figueiredo é Othon Garcia. Mesmo 

fazendo muitas observações pertinentes, ao lermos o seu livro “Comunicação em Prosa 

Moderna” (1997) também não encontramos o trato das especificidades do parágrafo associado 

aos gêneros. Assim como Figueiredo, Garcia apresenta uma série de tipos de parágrafos que 

podem servir ao escritor na hora de organizar o seu texto. São eles: a enumeração de detalhes; 

comparações; analogias; contrates; aplicação de um princípio, regra ou teoria; definições 

precisas; exemplos; ilustrações; apelo ao testemunho autorizado; entre outros. Como é possível 

ver, parte destes tipos também encontramos em Figueiredo (ex: analogia, contraste, etc.).  

Analisando todos eles também levantamos as mesmas observações feitas à Figueiredo: 

não há uma flexibilidade e uma relação com os gêneros; possibilidade de encontrarmos um tipo 

dentro do outro; possibilidade de encontrarmos em um mesmo parágrafo vários tipos. Refletir 

sobre essas questões nos faz sentir que  tanto em Figueiredo, como já havíamos notado, como em 

Garcia, a falta de uma discussão sobre as diferentes formas de organizar o texto como reflexo do 

gênero textual adotado na situação de produção.  

Almeida (1989) ratifica essa flexibilidade na estruturação de um parágrafo, comentando 

que “... para formar um parágrafo, como para formar período, não se pode dar regras seguras; 

fica isso, até certo ponto, ao arbítrio, gosto ou critério do escritor...” (pp. 582). De fato, 

reconhecemos que não existem regras prescritivas que tratem da questão, mas também não 

acreditamos que o critério de organização de um texto seja o gosto do escritor, como traz 

Almeida.  

Um outro autor também deixa transparecer em seus escritos que a habilidade de 

paragrafar seria tarefa relativamente fácil e aberta. Abreu (1991) coloca que “o parágrafo não 

pode ser uma camisa de força do texto. Com um pouco de sensibilidade, todos nós somos 

capazes de perceber o momento em que devemos fazer a transição entre um parágrafo e outro” 
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(pp.56). Ao reduzir o ato de paragrafar a questões de sensibilidades do produtor, Abreu parece 

não considerar a necessidade de se trabalhar em sala de aula este conteúdo. Indaga-se, porém, 

apenas ter sensibilidade já seria suficiente para se saber paragrafar o texto de maneira coerente e 

coesa? 

Sabemos que, ao nos depararmos com essa necessidade de paragrafar, várias questões 

podem (devem) vir à tona. Uma delas é a importância de se conhecer o leitor do texto. Figueiredo 

(1999) pode contribuir com a discussão quando fala que “se o leitor for criança ou adulto pouco 

instruído, o parágrafo deve ser curto para facilitar a compreensão do texto, de modo que cada 

raciocínio seja apresentado em doses homeopáticas; nesse caso, o texto apresentará as idéias 

agrupadas em blocos menores, formando parágrafos curtos” (pp.72). 

De fato, organizar o texto em partes deveria ser uma forma de ajudar tanto o escritor a 

organizar seu texto como o leitor a entendê-lo. E isso fica evidente quando Bakhtin (2002, pp. 

141) afirma que “quanto mais fraco o ajustamento ao ouvinte e a consideração de suas reações, 

menos organizado, no que diz respeito aos parágrafos, será o discurso”. 

Organizar o texto em partes facilita ao escritor a tarefa de isolar e depois ajustar 

convenientemente as idéias principais do seu texto, permitindo ao leitor acompanhar-lhe o 

desenvolvimento nos seus diferentes estágios. De fato, podemos entender o parágrafo como 

prateleiras que dividem uma seqüência de informações. Além de ajudar na leitura e na 

compreensão do texto, serve para dar folga ao leitor. Imaginemos a leitura de um livro sem 

parágrafos. Não há como negar que pode ser cansativo e tedioso1.  

                                                 
1 Há exceções, pois é possível encontrarmos escritores que escrevem seus textos sem parágrafos e fazem isso muito 
bem. Como exemplo, temos Saramago. No entanto, é preciso reconhecer que a paragrafação é mais um recurso e que 
podemos em alguns momentos não usar, desde que tenhamos cuidado em deixar o texto bem organizado. 
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Para Rocha (1996) essa habilidade de paragrafar está intimamente relacionada à 

formatação do texto, uma vez que é um dos aspectos relevantes da organização textual. Segundo 

a referida autora, existem dois tipos de formatação: a externa – apresentação do texto de forma 

corrida ou segmentado em blocos de significação (parágrafos), utilizando adequadamente ou 

não o espaço das linhas do papel (p. 8) - e a formatação interna – apresentação, ou não, dos 

diferentes atos discursivos do texto em sua forma típica de apresentação (p. 8).  

Mesmo que a formatação do texto lhe seja ainda uma tarefa difícil, a criança precisará 

vivenciar momentos de exploração e descobertas dos aspectos relativos a essa organização 

gráfico-espacial do texto e a organização interna. Só assim ela conseguirá alcançar a 

convencionalidade nessa habilidade.  Ressaltamos, mais uma vez, o papel da escola nessa busca. 

Diante dessas colocações, não há como negar que a paragrafação é algo bem mais 

complexo do que muitos pensam. No ensino dessa habilidade, percebemos que é preciso se 

apoiar muito mais no conteúdo, nas características dos gêneros textuais do que em regras 

gramaticais. Na seção a seguir, discutiremos questões referentes à presença dos textos na escola 

e, logo, ao ensino dessa habilidade. 

 

2.3.1 O trabalho com textos na escola e o ensino da paragrafação 

 

Na literatura, encontramos duas correntes que discutem como deve (e se deve) ocorrer um 

trabalho com textos na escola. A primeira é defendida por Privat e Vinson (1994, citados por 

Schneuwly e Dolz, 2004) e é conhecida por Interacionismo intersubjetivo. Tal corrente advoga o 

trabalho livre com os textos, ou seja, é no contato (lendo e escrevendo) que os indivíduos 

aprendem de forma autônoma, sem intermédio de outros. A segunda posição, proposta por Dolz 

(1994, citado por Dolz e Schneuwly, 2004), vai de encontro à primeira e enfatiza a necessidade 
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de um trabalho sistemático que tenha os gêneros textuais como objeto de ensino e apropriação. 

Nesse trabalho, o referido autor destaca o papel do professor como aquele que pode realizar com 

os sujeitos aprendizes reflexões sobre as características dos textos e seus contextos de uso. A essa 

corrente deu-se o nome de Interacionismo instrumental. 

É claro que, em seu cotidiano, os alunos entram constantemente em contato com uma 

variedade de textos. Na escola, muitos até têm acesso a essa diversidade. Mas, assim como Dolz, 

não acreditamos numa abordagem espontaneísta do texto. Não é suficiente apenas o contato com 

diferentes textos.  

Portanto, se o objetivo geral do trabalho com textos é a formação de leitores e autores que 

consigam participar sem maiores dificuldades das situações comunicativas, esses precisam 

vivenciar sistematicamente situações que os ajudem a perceber e lidar com os elementos 

estruturais, lingüísticos e discursivos dos gêneros que circulam no meio social. É essa 

apropriação que vai contribuir para a construção de sua autonomia.   

Desta forma, advogamos também que o docente, sem dúvida alguma, tem função 

primordial nesse processo. O trabalho com textos na escola deve ser freqüente e com relações 

com o que se vivencia de práticas de leitura e escrita fora da escola. 

Um ensino que não esteja atento à exploração desses elementos pode gerar grandes 

lacunas na aprendizagem dos alunos com relação ao texto. Por exemplo, no que se refere à 

leitura, os dados do PISA (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes) e do SAEB 

(Sistema de Avaliação da Educação Básica) trazem essa confirmação. Muitas crianças estão 

terminando as séries intermediárias e finais do Ensino Fundamental com sérias dificuldades na 

compreensão de textos escritos.  

Embora as atividades de produção de textos ainda não estejam presentes na maioria das 

avaliações de rede, acreditamos que o quadro diagnóstico não seja diferente. Muitos alunos até 
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conseguem decodificar e escrever palavras e frases isoladas, mas quando são exigidas a 

compreensão e a produção autônoma de textos, a situação fica ainda mais difícil. Vários estudos 

ratificam isso.  

Comenta Gregolin (1993) que muitas dessas dificuldades que os alunos enfrentam na hora 

de produzir e interpretar textos poderiam ser resolvidas se o professor soubesse como trabalhar 

com o texto.  

Em pesquisa, Leal (2003) pôde ter uma amostra de como vem acontecendo o trabalho 

com textos na escola. Um dos objetivos dessa pesquisa era o de apreender os modos como as 

professoras enfocavam dimensões argumentativas dos textos em foco e os efeitos desses modos 

de condução sobre os textos produzidos pelas crianças. Mas, antes de focalizar nos textos dessa 

ordem, ela realizou observações de aulas de produção textual de forma geral. Cinco escolas 

serviram de campo de estudo (quatro públicas e uma particular) e 11 professoras contribuíram 

com a pesquisa. 

Um dos seus primeiros resultados diz respeito ao tipo de intervenção realizada pelas 

docentes participantes nesses momentos de ensino. A pesquisadora verificou que ainda há muitos 

docentes que realizam com os alunos atividades de escrita sem levar em consideração todo o 

processo de enunciação (lugar, objetivos, papéis), distanciando-os, assim, das práticas reais de 

produção. 

Foram classificadas nesse grupo as professoras que solicitaram em suas aulas a escrita de 

textos sem delimitação da situação de interação e não realizaram intervenções em que os textos 

fossem enfocados em relação às situações de interlocução. Era comum encontrar o comando 

“escreva um ‘textozinho’...” que em nada considera o fato de, no dia-a-dia, as pessoas escreverem 

com propósitos claros e para destinatários precisos. Leal observou que, de 31 aulas, 11 se 

enquadraram nessa categoria. 
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Continuando sua investigação, partiu para verificar também os tipos de reflexão que eram 

conduzidos em sala de aula. Novamente os dados comprovaram a falta de um trabalho 

sistemático com os textos. Em metade das aulas, não havia reflexões sobre o texto a ser 

produzido ou tais reflexões se restringiam a aspectos gramaticais ou estruturais.  

Acredita Leal (2003) que “as reflexões conduzidas em sala de aula podem ajudar os alunos a 

construírem as representações sobre as expectativas das professoras enquanto mediadoras das 

situações e a ativarem as representações sobre os interlocutores que estão fora da esfera 

escolar de interação” (pp. 105).  

Por isso, a importância dada a esses momentos na pesquisa. O efeito desses escassos 

momentos recai, claro, sobre os textos dos alunos. Ao analisar mais detalhadamente os textos 

argumentativos produzidos pelas crianças, Leal pôde constatar isso. Ela verificou que os alunos 

que participavam de situações pedagógicas em que a concepção de texto como objeto de 

interação permeava a prática docente inseriam com mais freqüência em seus textos estratégias de 

justificação (com justificativa da justificativa e contra-argumentação). Além disso, 

diversificavam os modos de introdução dos pontos de vista e de inserção de contra-argumentos e 

utilizavam mais estratégias de conduzir os leitores através de processos inferenciais.  

A autora da pesquisa supôs que isso tenha decorrido do fato de que essas práticas 

ajudavam os alunos a desenvolverem atitudes de reflexão sobre a finalidade e interlocutores do 

texto. Ou seja, a intervenção pautada nos processos sistemáticos e reflexivos sobre os textos e nas 

situações de escrita parece desempenhar um importante papel no desenvolvimento das estratégias 

discursivas dos alunos, logo, acabaria contribuindo para que as crianças apresentem menos 

dificuldades nas atividades de produção textual. 

Neste sentido, Miranda (1995, pp.8) vem para ratificar o que Leal discute:  
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possibilitar aos alunos fluência e autonomia na escrita requer orientá-los para um 
comportamento mais consciente quanto aos usos efetivos do modo escrito na 
sociedade; requer criar situações de produções de textos que os permitam atuar 
legitimamente como autores, que promovem escolhas diferenciadas.  
 

  

Vemos, assim, que uma vez promovido um trabalho de reflexão, a criança provavelmente 

terá meios para ampliar sua capacidade de escrita, internalizando e demonstrando competências 

na atividade de produção de textos diversos.  

Concomitantemente à exploração sistemática dos gêneros textuais, faz-se necessário 

entender o processo pelo qual os alunos passam diante de uma atividade de escrita. Isso permite 

ao professor a realização de uma melhor mediação e, logo, a possibilidade do aluno desenvolver 

com ainda mais desenvoltura seu aprendizado da língua. 

Dolz, Pasquier e Bronckart (1993, citados por Dolz e Schneuwly, 2004) explicitam que 

toda ação de linguagem implica diversas capacidades que o sujeito teria que desenvolver:  

 

1) Capacidades de ação – adaptar-se às características do contexto e do referente, isto é, 

reconhecer o gênero e sua relação com o contexto de produção e mobilização de 

conteúdos; 

2) Capacidades discursivas - mobilizar modelos discursivos, ou seja, realizar o 

reconhecimento do plano textual geral de cada gênero, os tipos de discurso e de seqüência 

mobilizados; 

3) Capacidades linguístico-discursivas - dominar as operações psicolingüísticas e as 

unidades lingüísticas, reconhecendo e se utilizando do valor das unidades lingüístico-

discursivas inerentes a cada gênero para a construção do significado global do texto. 
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Com isso, fica ainda mais claro o quanto a produção textual é uma atividade complexa 

que exige muito do escritor. A criança, em processo de aquisição da língua, ainda encontra mais 

uma dificuldade durante essa atividade de elaboração do texto: o registro da escrita. Assim, ao 

mesmo tempo em que pensa sobre o que escrever e o modo como escrever, ela precisa estar 

pensando sobre como as palavras são escritas.  

Vemos, portanto, que até as crianças conseguirem lidar de maneira autônoma e habilidosa 

com essas três ações (geração de idéias, textualização e registro), sentirão muitas dificuldades ao 

serem solicitadas a escrever textos. Falando sobre isso, Góes e Smolka (1992) elencam algumas 

dessas dificuldades: 

 

- incompletude de enunciados – decorrência típica das exigências de coordenação do fluxo 

de pensamento com a organização de discurso comunicativo e com as operações de registro 

deste.  

- ambigüidade referencial - resultado do uso de pronomes sem um referente facilmente 

reconhecido ou de referências que se remetem a um contexto não partilhado pelo leitor; 

- repetição de um trecho ou enunciado inteiro - reflexo da dificuldade em coordenar o que 

já foi registrado e o que ainda falta ser; 

- forma confusa de sequenciar as proposições – mais presente em textos 

predominantemente narrativos, uma vez que exigem, muitas vezes, a apresentação dos fatos 

na ordem em que aconteceram. 

 

Essas dificuldades incidirão, entre outros aspectos, no processo de organização do texto 

em partes, agrupando idéias ou blocos de idéias.  

Pinheiro (2005), pensando, então, numa forma de ajudar os alunos a organizar melhor 

suas idéias no texto e de entender os textos que lêem, propõe a realização de atividades que 
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busquem a identificação das seqüências discursivas que configuram um tópico2 e sua organização 

hierárquica. Segundo ele, “a análise da organização tópica pode favorecer ao aprendiz o 

desenvolvimento da habilidade de reconhecer a organização de idéias nos textos que lê e a 

estruturá-las adequadamente nos textos que escreve” (pp. 150). 

Para apoiar sua sugestão, o autor supracitado cita Alliende & Condemarín (1987), que 

ratificam essa importância da habilidade de reconhecer as idéias principais e as secundárias que 

as sustentam, além de reconhecer as relações semântico-discursivas entre essas idéias. Para tais 

autores, a formação de um leitor e escritor maduro perpassa essas habilidades. 

Ao propor a vivência desses momentos, Pinheiro destaca a necessidade de explorar vários 

gêneros textuais e comparar suas organizações tópicas. Discute ele que “à medida que os textos 

medialmente escritos se aproximam, conceptualmente, da fala, vão sofrendo um processo de 

descontinuidade linear dos segmentos tópicos” (pp.152).  

O movimento contrário acontece em gêneros como artigo de opinião e artigo científico, 

mais prototipicamente escritos. No que diz respeito à organização seqüencial dos segmentos 

tópicos, eles se caracterizam pela constante linearidade. Cada tópico, em geral, encerra um 

argumento a serviço da idéia central defendida pelo autor. E cada tópico, via de regra, só se inicia 

quando o anterior é concluído. 

Acreditamos que atividades de análise da organização tópica, de fato, podem contribuir 

para a construção da habilidade de paragrafar o texto. Mas, atentamos para a necessidade de 

atividades ainda mais direcionadas para o tema. 

O que nos alerta, nesse sentido, é o fato de não estar ocorrendo, em sala de aula, 

momentos sistemáticos de exploração sobre o parágrafo. Analisando 180 protocolos de 

                                                 
2 Pinheiro entende tópico como o assunto acerca do qual se está falando ou escrevendo. 
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observações de aulas3, Silva e Leal (no prelo) perceberam que, na grande maioria das aulas de 

produção textual, eram dadas orientações vagas sobre o tema, sobretudo, com relação a como 

organizar em blocos os conteúdos tratados no texto. Não refletia-se com o aluno a possibilidade 

dessa organização ajudar o escritor a desenvolver melhor suas idéias e o leitor entender mais 

facilmente o texto. Entretanto, as principais intervenções sobre o assunto se referiam às 

estratégias para delimitar (marcar) na superfície do texto, o parágrafo. Mencionavam o espaço a 

ser dado no início da primeira linha do texto ou falavam “Não esqueçam do parágrafo!”, mas 

eram poucos os momentos específicos de exploração do assunto. Isso é realmente preocupante.  

Acreditamos, no entanto, que uma das possíveis causas para essa escassez de momentos 

de reflexão sobre a paragrafação, como já mencionamos anteriormente, seja a existência de 

poucos materiais de apoio que, de alguma forma, orientem o professor na condução do ensino 

desse conteúdo e a concepção difusa/ indiferenciada de “Textozinho”. 

Assim, na busca por proporcionar mais subsídios para orientar o trabalho do professor e 

entender o ensino da paragrafação, resolvemos investigar a paragrafação em livros didáticos 

(Silva e Leal, 2006). Para tanto, verificamos se os livros didáticos trazem de forma mais 

sistemática o trabalho com a paragrafação; qual a freqüência de atividades relacionadas a esse 

tema e que tipo de atividades são as mais encontradas; assim como o conceito de parágrafo que 

está sendo veiculado nessas atividades.  

Analisamos duas coleções de livro didático das séries iniciais – 1ª a 4ª séries (exemplar do 

professor). Uma das coleções foi a “Português: uma proposta para o letramento: ensino 

fundamental” (Soares, 1999). A outra foi a “Construindo a escrita: textos, gramática, 

                                                 
3 As observações de sala de aula e elaboração dos relatórios foram realizadas no âmbito de um projeto de pesquisa, 
denominado “A produção de textos e a organização do trabalho pedagógico”, coordenado por Telma Ferraz Leal e 
Gilda Lisboa Guimarães, nos anos de 2001 a 2004, com financiamento da FACEPE. 
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ortografia” (Carvalho [et al.], 2001). As coleções foram aprovadas com distinção pelo Programa 

Nacional do Livro Didático - 2004 (PNLD/MEC). 

As análises apontaram que os quatro volumes da coleção de Soares e dois volumes da 

coleção de Carvalho [et al.] não exploravam, de forma sistemática, a paragrafação. Por exemplo, 

no que diz respeito à freqüência de aparecimento de atividades referentes à exploração do 

assunto, pôde ser visto que a coleção “Português: uma proposta para o letramento” tinha a 

menor quantidade, apenas 10 atividades nos quatro livros. Já a coleção “Construindo a escrita” 

contabilizava um total de 46 atividades de paragrafação, mas, concentradas, principalmente, nos 

volumes 2 e 3.  

Vale destacar que também na coleção 2 – Construindo a escrita - havia uma certa 

preocupação em orientar o trato dessa temática, pois encontramos no manual do professor uma 

seção discutindo sobre paragrafação e levantando questões e direcionamentos para o trabalho de 

sala de aula. Eram esclarecidas, por exemplo, as hipóteses que as crianças experimentam com 

relação à paragrafação e o que deve ser priorizado em cada série, de acordo com o nível do aluno 

e com o que ele precisa saber. Com isso, a coleção acabava oferecendo para os docentes alguns 

instrumentos que lhes possibilitavam identificar em que nível (is) está (ão) suas crianças e 

algumas estratégias interessantes para elas.  

Em se tratando da coleção “Português: uma proposta para o letramento”, não vimos nas 

orientações para o professor a intenção em discutir e nortear o trabalho com a paragrafação. No 

que se refere ao tipo de atividade mais encontrada, a abordagem limitou-se ao uso do parágrafo 

em textos dissertativos e em um texto de opinião. Tais momentos eram de duas ordens: 1) O 

aluno deveria associar o parágrafo ao seu tópico frasal (7 atividades); 2) produção de texto de 

opinião e de texto dissertativo a ser construído segundo um roteiro dado no enunciado da 
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atividade - tal roteiro indicava a idéia central que deveria ser desenvolvida em cada parágrafo – 

(3 atividades).  

Sabemos que as atividades encontradas na coleção de Soares podem ser significativas no 

processo de aprendizagem da paragrafação. Associar o parágrafo a seu tópico frasal, assim como 

atividades com fornecimento prévio de roteiros são interessantes, mas apenas esses tipos de 

atividade não são suficientes para garantir aos alunos instrumentos para a tomada de decisão 

frente ao desafio de organizar o texto em partes. Além disso, conforme já foi apontado a baixa 

freqüência de atividades propostas comprometeu o trato com a paragrafação nesta coleção. 

A coleção “Construindo a escrita”, por outro lado, forneceu mais instrumentos para os 

alunos decidirem como paragrafar textos. Devido à existência de um número maior de atividades 

e de uma postura um pouco mais diferenciada frente a paragrafação, ela conseguiu diversificar 

mais seus comandos. Encontramos cerca de nove tipos diferentes de comandos dados nas 

atividades. São eles: tornar o texto mais bem escrito, inclusive com relação a paragrafação (11 

atividades); observar e analisar o uso do travessão no início dos parágrafos – marcação da fala 

dos personagens (9 atividades); comentar sobre a paragrafação de um texto e a relação desta com 

as características do gênero (8); dividir um trecho de um texto ou o texto inteiro em partes (6); 

indicar a quantidade de parágrafos no texto (3); escolher a versão mais bem escrita ou 

paragrafada (3); escrever sobre o que trata o parágrafo ou ilustrar a cena descrita nele (3); 

justificar os critérios que foram levados em consideração para segmentação dos textos em 

parágrafos (2); e, responder por que às vezes o texto começa um pouco afastado da margem 

esquerda - reconhecimento da existência de parágrafos (1).  

Como podemos ver, o comando mais encontrado foi “tornar o texto mais bem escrito”. 

Com a segunda maior freqüência, encontra-se o comando “observar e analisar o uso do 

travessão no início dos parágrafos”. Nota-se que se tratam de dois comandos bastante diferentes. 
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Um, preocupado em fornecer instrumentos de reflexão sobre o ato de paragrafar e o outro, que 

enfatiza a reflexão sobre a marcação das falas de personagens.  

Aliado ao comando mais freqüente na coleção encontramos outros que também 

incentivam o pensar sobre o que seria parágrafo ou sobre os critérios usados para paragrafar, 

como o que solicita da criança a análise de versões de um texto e a escolha da mais bem 

paragrafada e o que pede para os alunos comentarem sobre a paragrafação de um texto e a relação 

desta com as características do gênero. Tais comandos podem realmente propiciar boas 

aprendizagens. 

Ao compararmos as duas coleções no que se refere à diversidade de textos que foram 

usados nas atividades de reflexão sobre a paragrafação percebemos que a “Construindo a 

escrita” deu destaque a um maior número de gêneros, tais como poema, piada, nota de 

enciclopédia ou reportagem. Alguns destes aparecem com mais freqüência que outros. O gênero 

“reportagem”, por exemplo, foi encontrado apenas 5 atividades em toda coleção.  

Embora reconheçamos essa variedade de gêneros e comandos de atividades, sentimos 

falta de uma reflexão mais sistematizada e freqüente a respeito dos diferentes tipos de 

estruturação de parágrafos, na qual seria abordada a relação entre o gênero textual utilizado, 

finalidade e assunto a ser tratado e a paragrafação. Até porque houve uma concentração das 

atividades em apenas dois volumes, dos quatro que formam a referida coleção.  

No entanto, vimos que o ensino da paragrafação começa a aparecer nos livros didáticos, mesmo 

que este ensino não esteja se dando com freqüência na maioria das salas de aula, como acreditamos. 

Notamos a existência de livros que começam a se preocupar em fazer os alunos pôr em prova suas 

hipóteses, comparar com as dos colegas. Porém, por se tratar de uma amostra reduzida, não podemos 

fazer generalizações. Este estudo levanta apenas indícios para futuras explorações deste assunto.  
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Acreditamos que conhecer o processo de apropriação da habilidade de paragrafar pelas 

crianças é de extrema relevância para o ensino, pois contribui para o professor perceber as 

dificuldades enfrentadas e a necessidade de um trabalho mais específico. Veremos no tópico 

seguinte o que a literatura nos apresenta sobre esta questão.  

 

2.3.2 A paragrafação em textos de crianças 

 

Como já havíamos dito, conhecer o processo pelo qual passam as crianças com relação ao 

ato de paragrafar torna-se um instrumento valioso para o professor na busca por realizar 

mediações importantes nesse processo de aprendizagem. Foi pensando nisso que Moraes (1999) 

desenvolveu um projeto de pesquisa buscando apreender as características da paragrafação na 

escrita infantil em textos narrativos. Como objetivos específicos, além de caracterizar os 

diferentes modos de marcação gráfica, ela buscou identificar os marcadores sintáticos mais usuais 

no encadeamento dos parágrafos e refletir sobre a eficácia de um modelo pedagógico que priorize 

o texto, sua análise e construção.  

Participaram como sujeitos vinte e oito alunos de uma escola pública do Recife que 

freqüentavam uma 2ª série. Tratava-se de alunos fora de faixa, repetentes e boa parte ainda em 

processo de alfabetização. Para alcançar os objetivos pretendidos, a pesquisadora realizou uma 

intervenção na turma, na qual desenvolveu, durante cerca de 13 meses, um trabalho sistemático 

com textos. Nestes momentos de intervenção, ela buscou analisar com os alunos os elementos 

que compõem os textos, os efeitos de sentido, as idéias-chave e os marcadores coesivos presentes 

na superfície textual. Além disso, houve vários momentos de produção, nos quais os alunos 

reescreveram histórias, lendas e contos trabalhados em sala pela pesquisadora. 
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Como principais resultados, Moraes pôde ratificar que a constância e a diversificação de 

textos em sala de aula, assim como a exploração de elementos que os compõem são, sem dúvida, 

relevantes para o amadurecimento cognitivo do aprendiz em relação à produção de textos. 

Também pôde verificar que, após a intervenção, algumas crianças passaram a compreender o 

parágrafo como unidade de composição do texto. Muitas hesitações, porém, persistiram tanto no 

que se refere à marcação paragráfica quanto na organização das idéias dentro de um mesmo 

parágrafo.  

Com relação à formatação textual interna do parágrafo, a pesquisadora encontrou quatro 

fases, nas quais as crianças experimentam algumas hipóteses. São elas: 

 

1) inexistência de blocos de idéias, na qual o aluno não divide o texto em partes; 

2) formatação de parágrafos com idéias inconclusas, em que o aluno sabe que é preciso fazer a 

marcação do parágrafo, mas não finaliza dentro deste a idéia iniciada; 

3) tentativas de marcar o parágrafo através de quantidades semelhantes de linhas escritas;  

4) agrupamento de idéias associadas num mesmo parágrafo, que seria a marcação aceita pela 

norma culta.  

No tocante à formatação externa, Moraes pôde perceber que as crianças também 

diversificaram as formas de marcação. Alguns usos interessantes foram observados, como: 

1) Uso de travessão no início de cada linha escrita; 

2) Uso do ponto final antes de bloco de linhas, cujas apresentações estão numa mesma 

proporção; 

3) Uso do travessão antes de cada grupo de linhas escritas, geralmente de extensão semelhante; 

4) Recuo da margem esquerda apenas na primeira linha, e todo o restante do texto sem esse 

afastamento. 
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À medida que as intervenções aconteciam, os alunos ficavam mais desenvoltos na escrita, 

estabelecendo uma marcação paragráfica no texto mais próxima da convencionalmente aceita, 

tanto a nível externo (recuo da margem esquerda) como a nível interno (agrupamento de ideais ou 

blocos). A pesquisa, portanto, pôde comprovar que é possível alunos das séries iniciais 

avançarem na questão da paragrafação textual, desde, é claro, que seja realizado um trabalho 

sistemático a partir dos textos. 

Um outro estudo que também realizou intervenções foi o de Brande (1999). Ao 

desenvolver uma pesquisa com o intuito de analisar a evolução da escrita dos textos de trinta e 

três (33) crianças da segunda série do Ensino Fundamental, antes e após intervenção, verificou 

que no início (diagnóstico inicial) a maioria dos alunos apresentava dificuldades em escrever 

textos com parágrafo e pontuação adequada. Onze (11) escreveram textos muito confusos ou sem 

lógica na organização do pensamento. Além disso, foi vista uma repetição excessiva dos 

conectivos “e” e “daí” e dos pronomes pessoais ele/ela.  

No decorrer do ano letivo, a pesquisadora realizou várias atividades com o objetivo de 

contribuir com o desenvolvimento da escrita das crianças. Após esses momentos, aplicou um 

diagnóstico final e pôde perceber avanços. Vinte e sete (27) alunos escreviam seus textos com 

paragrafação e pontuação adequadas, além de apresentarem coerência e lógica de organização.  

O estudo que pretendemos realizar também acredita que um trabalho sistemático com 

textos realmente contribua para o desenvolvimento da habilidade de paragrafar. Mas, 

diferentemente de Moraes e Brande, os nossos sujeitos não passarão por intervenções 

pedagógicas de contato e reflexão acerca do uso do parágrafo, controladas pela pesquisadora. 

Portanto, não é nosso intuito investigar o processo de um grupo de crianças com relação à 

habilidade de paragrafar, mas sim as estratégias de paragrafação das crianças e identificar os tipos 

de parágrafos que utilizam. 
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Outro aspecto a ser destacado no trabalho é o fato de, no estudo de Moraes, ter sido 

solicitada às crianças a escrita de vários gêneros da ordem do narrar (histórias, contos, lendas). 

Na pesquisa que vamos realizar, escolhemos apenas um gênero a ser investigado – a carta de 

reclamação, por acreditarmos que cada gênero textual pode dar margens a estruturas diferentes 

de parágrafos. Por isso, também é nosso objetivo analisar as relações entre a paragrafação e o 

gênero textual selecionado. 

Outra pesquisa que nos traz elementos importantes para entendermos o processo de 

aprendizagem da paragrafação vivenciado pelas crianças é a de Rocha (1996). Ela investigou a 

relação entre a pontuação e a formatação gráfica do texto. Tal estudo foi realizado com 115 

crianças de 1ª a 3ª séries do ensino fundamental de duas escolas (uma pública e uma particular) 

de Fortaleza – Ceará. Foi solicitado que as crianças recontassem por escrito a história de 

Chapeuzinho Vermelho. Após dois meses da coleta, a pesquisadora realizou também 29 

entrevistas com as crianças agrupadas em dupla. Nestes momentos, elas repontuaram dois trechos 

do diálogo entre o lobo e Chapeuzinho (um, apresentado em um único bloco e outro, 

paragrafado).  

Com a pesquisa, pôde ser verificado que o domínio da pontuação ocorre paralelamente ao 

domínio do formato gráfico (interno e externo). Os dados mostraram que as crianças que 

escreviam textos sem pontuação ou com pouca pontuação também não apresentavam qualquer 

forma de organização gráfico-espacial do texto (ausência de paragrafação). Mais ainda, foi 

possível perceber que “a formatação do texto tende a seguir uma linha evolutiva, do mesmo 

modo que a pontuação em geral: ausência quase total de formato gráfico na 1ª série, surgimento 

gradativo pela 2ª série e consolidação na 3ª série” (p.10).  
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Ainda foi visto que essa evolução da formatação e da pontuação parece ocorrer de “fora 

para dentro”: o formato global (externo) antecede o formato interno, assim como a pontuação 

externa antecede a interna. Rocha organizou essa evolução em três níveis: 

1) Indiferenciação total: no caso das crianças que já utilizavam parágrafos para marcar os 

episódios da narrativa, mas ainda mantinham o diálogo embutido na narrativa, não conseguindo 

marcá-los de forma convencional.  

2) 1ª diferenciação (sem formato gráfico convencional): os diálogos começam a ser 

diferenciados da narrativa, aparecendo em linhas diferentes, mas ainda sem pontuação adequada. 

3) 2ª diferenciação (sem formato gráfico convencional): há um pouco mais de 

diferenciação dos diálogos. Já aparece pontuação adequada, mas não está consolidada. 

4) Diferenciação total (com formato gráfico convencional): as formas da narrativa e dos 

diálogos diferenciam-se plena e sistematicamente. 

Ou seja, é possível perceber que as estratégias de pontuação mais evoluídas estavam 

presentes nos textos das crianças que conseguiam organizar melhor (em partes) as informações. 

Na atividade de repontuar trechos de diálogos, a hipótese inicial da estudiosa era a de que 

as crianças repontuariam mais facilmente o diálogo que se encontrava paragrafado, pois 

visualmente isso ajudaria a perceber os locais para inserirem a pontuação. No entanto, não foi o 

que aconteceu com as crianças que inseriram poucos sinais de pontuação em seus textos. Na hora 

de revisar, estas acrescentaram um pouco mais de sinais no texto não paragrafado, contrariando a 

hipótese. 

 Para Rocha, tais resultados talvez indiquem que, para as crianças que se apercebem 

pouco da pontuação, a organização gráfico-espacial do texto acaba sendo indiferente. Ou talvez, 

justamente por não atentarem suficientemente para a disposição do texto na página impressa, 

também pontuem pouco (pp. 18).  
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Embora tenha havido um certo equilíbrio na freqüência da pontuação nos dois trechos, é 

preciso ressaltar, porém, que tiveram outras evidências que podem ratificar a importância dos 

aspectos gráficos-visuais, como pistas essenciais para a pontuação do texto. Uma das evidências é 

o fato da maioria dos sujeitos afirmaram ter sido mais fácil pontuar o texto formatado em 

comparação com o texto escrito em bloco único.  

A conclusão que se tira é a de que para pontuar o texto, sobretudo em seus limites 

externos (final de frase e parágrafos), as crianças apelam para indícios gráfico-visuais e para a 

disposição espacial do texto. E este conhecimento funciona não só como fim, mas também como 

meio para orientar a distribuição da pontuação (Rocha, 1996, pp.25). 

A partir desse estudo de Rocha, notamos como a aprendizagem da habilidade de 

paragrafar pode contribuir para outras aprendizagens. Essa e outras pesquisas só confirmam a 

nossa crença na importância de se ter momentos específicos para o trato com a paragrafação. Este 

tempo para estudar o parágrafo precisa ocorrer desde as séries iniciais, pois não é possível 

acreditar que, sozinhos, nossos alunos consigam construir os conhecimentos necessários a 

respeito desta habilidade e de outras que estão atreladas a ela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 67

PARTE 3 - OBJETIVOS 

  

Objetivo geral 

 

Investigar as estratégias de paragrafação em cartas de reclamação produzidas por crianças 

na escola. 

 

Objetivos específicos 

 

• Analisar as produções dos alunos (cartas de reclamação), observando se estes dividem o 

texto em partes e os tipos de parágrafos que são utilizados por eles. 

• Observar se há relações entre as estratégias de construção da cadeia argumentativa e as 

decisões sobre a divisão dos parágrafos no texto;  

• Investigar a utilização do parágrafo pelas crianças em diferentes séries (2ª, 4ªe 6ª), 

buscando comparações, no que diz respeito à marcação do parágrafo e às estratégias de 

organização do texto em partes. 

 

4. METODOLOGIA  

 

Adotamos, como metodologia de pesquisa, a Análise de Conteúdo (Bardin, 2002; Laville 

& Dionne, 1999) por considerá-la uma via possível para a revelação (reconstrução) do sentido 

dos nossos achados. Segundo Bardin (2002, p. 160) esta abordagem se refere a “um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações, visando, por procedimentos sistemáticos e objetivos de 
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descrição do conteúdo das mensagens, obter indicadores quantitativos ou não, que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) 

das mensagens”. 

Uma das características, portanto, que define a análise de conteúdo é a busca do 

entendimento da comunicação entre os homens, apoiando-se no (re)conhecimento do conteúdo 

das mensagens. Não quer saber apenas "o que se diz", mas "o que se quis dizer" com tal 

manifestação.  

Como forma de abordar a análise, escolhemos o chamado Modelo Aberto descrito por 

Laville & Dionne (1999), na qual as categorias não são construídas previamente, mas ao longo 

dos progressos da análise. Tais teóricos afirmam que o recurso da grade aberta é freqüente nos 

estudos de caráter exploratório, quando o pesquisador conhece pouco a área em estudo e sente a 

necessidade de aperfeiçoar seu conhecimento de uma situação ou de um fenômeno a fim de 

enunciar hipóteses (pp.219). É também o nosso caso, pois como já havíamos mencionado antes, 

dispomos de poucos materiais e pesquisas que nos forneçam uma base sólida para uma 

categorização prévia.  

Na pesquisa, analisamos 60 textos construídos por alunos de 2a, 4a e 6a séries, que foram 

categorizados quanto à organização dos parágrafos, ao tipo e ao papel destes na seqüência 

argumentativa.  

Com a categorização acima, traçamos um perfil geral dos alunos quanto às estratégias de 

paragrafação. Depois do perfil traçado, vimos a relação entre este e a estrutura geral da carta de 

reclamação. A partir deste dado foi possível descobrir se as crianças que constroem cadeias 

argumentativas mais organizadas também dividem seus argumentos no texto de forma mais clara. 

A fim de verificar se há progressão quanto à construção dessas cadeias argumentativas e a 

organização dos parágrafos, os textos das crianças também foram comparados por série.  
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Deste modo, adotamos tanto a abordagem qualitativa quanto a quantitativa, pois a análise 

qualitativa garantiu a análise aprofundada dos textos, enquanto que a quantitativa nos ajudou a 

comparar os textos de alunos de diferentes séries e a analisar as relações entre a construção da 

estrutura argumentativa e os processos de paragrafação. Tal opção metodológica foi decorrente 

da nossa concordância com Minayo (2002), quando a mesma comenta que freqüentemente se 

estabelece na prática da pesquisa social uma dicotomia entre essas duas abordagens, gerando 

muitas vezes lacunas nas investigações. Segundo a estudiosa, tal dicotomia, “de um lado, deixa à 

margem relevâncias e dados que não podem ser contidos em números, e de outro lado, às vezes 

contempla apenas os significados subjetivos, omitindo a realidade estruturada” (pp.28).  

 

4.1 Sujeitos participantes  

 

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. A escolha dessas duas etapas escolares 

(Ensino Fundamental I e II) foi decorrente da necessidade de avaliarmos alunos que já tivessem 

se apropriado do sistema de escrita alfabética e de termos etapas escolares diferentes para 

analisarmos a progressão de uma série para outra. No quadro a seguir pode-se perceber o perfil 

geral das 6 turmas.  

 

Quadro 1: Caracterização das turmas 
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Formação da docente Tempo 
de 

ensino 

Turma Série Rede de 
ensino 

Escola Quantidade 
de alunos 

matriculados 

Faixa 
etária dos 

alunos 
Magistério 

Graduação em 
Pedagogia 

22 anos 1 2ª Camaragibe 1 24 7 a 10 
anos 

Graduação em 
Ciências com 
habilitação em 

Biologia 

14 anos 2 2ª Jaboatão 2 34 7 a 10 
anos 

Graduação em 
Pedagogia e 

Especialização em 
Psicopedagogia 

20 anos 3 4ª Recife 3 19 9 a 13 
anos 

Magistério 
Graduação em 

Geografia 
Especialização em 
Geografia do Brasil  

12 anos 4 4ª Recife 4 23 10 a 16 
anos 

Graduação em Letras e 
Especialização em 

Lingüística 

9 anos 5 6ª Estadual   5  41 11 a 14 
anos 

Graduação em Letras e 
Especialização em 
Língua portuguesa 

 

15 anos 6 6ª Estadual 5 40 11 a 24 
anos 

TOTAL 181  
 

Conforme podemos perceber no quadro acima, as turmas que participaram do projeto 

vieram de quatro redes de ensino diferentes, sendo duas turmas de escolas municipais do Recife e 

duas da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco. O total de alunos matriculados era de 181, mas 

no dia da atividade estavam presentes apenas 151 alunos. Para selecionarmos os textos com os 

quais iríamos trabalhar, adotamos inicialmente três critérios: 1) ter se apropriado do sistema 

alfabético de escrita (mesmo que apresentassem muitas dificuldades ortográficas); 2) ter escrito o 

texto de forma legível; 3) ter atendido ao comando das atividades solicitadas.  

Utilizando tais critérios, excluímos 40 textos, conforme pode ser visto no Quadro 2, a 

seguir. 
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Quadro 2: Freqüência de textos coletados e excluídos por grupo – classe 

Série Turma Alunos 
presentes 

-textos 
coletados 

Alunos 
fora de
 faixa 

Textos 
ilegíveis 

Textos legíveis que 
não eram cartas de 
reclamação nem de 

reivindicação* 

Textos sem 
nome 

Total de 
textos 

excluídos 

2 1 21 -- 5   2 * 1 08 

2 2 31 -- 7 0 -- 07 

4 3 12 1 -- 0 -- 01 

4 4 23 6 -- 0 -- 06 

6 5 35 2 -- 0 1 03 

6 6 29 9 -- 0 6 15 

Total 151 18 12 2 8 40 
 

* A não exclusão neste momento das cartas de reivindicação ocorreu pelo fato dessas também terem sido objeto de 
parte das análises. Apenas nas análises relativas à paragrafação tais cartas foram retiradas da amostra (isto será 
melhor explicado na parte dos resultados).  
** Em um dos textos o aluno colocou apenas o cabeçalho da carta. No outro, o aluno apresentou duas “ordens” para 
a diretora.  
 

 

Após esta etapa, sorteamos, em cada série, 20 textos para compor nossa amostra, que 

ficou com a seguinte configuração: 

 

Quadro 3: Quantidade de textos selecionados por turma 

Série Turma Quantidade de 
textos selecionados 

2ª 1 7 
2ª 2 13 
4ª 3 9 
4ª 4 11 
6ª 5 12 
6ª 6 8 
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Como vemos no quadro 2, estavam presentes 151 alunos no dia da produção textual de 

um total de 181 matriculados nas turmas. Desses alunos presentes, 18 estavam fora da faixa etária 

esperada para a série, 12 escreveram textos ilegíveis, dois não atenderam ao gênero solicitado e 

oito não colocaram o seu nome no papel. 

 Conforme colocamos nos critérios, excluímos todos os sujeitos fora de faixa para evitar 

grandes distorções, não raras na escola pública brasileira. Assim, para delimitarmos as idades, 

consideramos aquelas mais freqüentes em cada série e que nos permitisse uma amostra 

significativa para o nosso trabalho. O quadro abaixo nos ajuda a visualizar melhor a faixa etária 

do grupo selecionado. 

 

Quadro 4: Freqüência de sujeitos selecionados quanto à idade por grau escolar  

Série 
2a 4a 6a Total 

 
Idade 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 
8 anos 12 60 -- -- -- -- 12 20 
9 anos 7 35 -- -- -- -- 7 11,6 
10 anos 1 5 7 35 -- -- 8 13,3 
11 anos -- -- 13 65 -- -- 13 21,7 
12 anos -- -- -- -- 10 50 10 16,7 
13 anos -- -- -- -- 5 25 5 8,3 
14 anos -- -- -- -- 5 25 5 8,3 
Total 20 100 20 100 20 100 60 99,9 

 

  O quadro mostra que existiu uma certa interseção entre as idades de um grau escolar para 

o outro. Na escola pública isso é comum devido à entrada tardia na escola ou à evasão/repetência 

em algum ano anterior. 

 Quanto ao sexo, o grupo amostral era composto por 58,3% de crianças do sexo feminino e 

41,6% do sexo masculino, como pode ser visto no quadro abaixo. 
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Quadro 5: Freqüência de sujeitos selecionados quanto ao sexo por grau escolar 

Série 
2ª 4ª 6ª 

Total Sexo 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 
Feminino 13 65 11 55 11 55 35 58,3 
Masculino 7 35 9 45 9 45 25 41,6 

Total 20 100 20 100 20 100 60 99,9 
 

 

4.2 Procedimentos de coleta de dados  

 

O primeiro passo da coleta foi escolher as turmas que iriam participar da pesquisa. 

Optamos por visitar e entrevistar professores(as) buscando conhecer melhor as práticas de 

produção textual que tinham com seus alunos. Chegamos nestes profissionais por três caminhos: 

1) indicação de pessoas conhecidas; 2) por terem participado de algum curso promovido pelo 

CEEL/UFPE (Centro de Estudos em Educação e Linguagem da Universidade Federal de 

Pernambuco) e terem se destacado nas discussões; 3) análise de relatórios de aula do acervo do 

CEEL4. 

Todas as visitas foram previamente agendadas com o pessoal da administração escolar e, 

claro, com o(a) professor(a) em questão. Realizamos cerca de 12 visitas. Nosso objetivo era 

evitar escolher turmas que não tivessem se apropriado do sistema de escrita e alfabética e/ou que 

tivessem pouca vivência de escrita na escola. Para tanto, buscamos encontrar docentes que, de 

fato, proporcionassem freqüentemente momentos variados de escrita e com isso achar alunos que, 

possivelmente, participavam de muitas práticas de produção textual. Fizemos várias perguntas 

relativas à sua prática pedagógica, tais como: quais gêneros textuais já trabalhou com a turma? 
                                                 
4 O CEEL é uma unidade de pesquisa e formação de professores da Universidade Federal de Pernambuco. As 
docentes participaram de ações de formação de professores do CEEL, tendo autorizado que suas aulas fossem 
observadas. 
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Como foi essa exploração? Com qual freqüência seus alunos produzem textos? Além disso, 

observávamos se haviam textos variados fixados nas paredes e quando possível chegamos a ler as 

produções dos alunos. 

A partir destas visitas e entrevistas, pudemos coletar informações relevantes e suficientes 

para a escolha dos(as) 6 docentes. Passamos a uma segunda fase de coleta de dados: 

planejamento e vivência de uma seqüência didática envolvendo leitura e escrita de carta de 

reclamação. As docentes receberam as orientações (oral e por escrito) de todas as atividades 

pensadas para a seqüência didática e tiveram acesso bem antes a todo o material que seria usado.  

Em seguida, combinamos os dias para a realização da coleta. 

Com relação às atividades propostas, elaboramos uma seqüência de momentos que 

contribuíssem para os alunos ativarem seus conhecimentos prévios e construírem 

representações/conhecimentos tanto sobre os gêneros orais – reclamação oral, quanto escrito – 

outras cartas e cartas de reclamação. Vale ressaltar que o objeto central desse estudo é a 

investigação das estratégias de paragrafação adotadas pelas crianças e não o nível de 

conhecimento sobre tal gênero. Ou seja, com a intervenção procuramos diminuir os efeitos do 

possível “desconhecimento”, facilitando a produção da carta e não “bloqueando” uma possível 

organização dos textos em partes. 

A seqüência didática contou com os seguintes momentos: 

1º) Conversa com toda a turma sobre a escola e seus problemas através de perguntas do 

tipo “há algo que vocês gostariam que fosse melhorado na escola? Vocês acham que na nossa 

escola está faltando alguma coisa importante para alunos e para aqueles que freqüentam esta 

instituição?”. Esse momento foi pensado na intenção de criar uma situação comunicativa mais 

próxima do real e que de fato fizesse sentido para as crianças. Queríamos que elas se sentissem 

motivadas para escrever. Após esse levantamento oral, as professoras lançavam a proposta de 
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levar essas reclamações para o(a) diretor(a) e discutiam com os alunos qual seria a melhor forma 

de encaminhar (Oralmente ou por escrito? Qual gênero usaremos?). Pedíamos às docentes que, na 

discussão, sutilmente, fizessem os alunos perceber que a melhor opção era a escrita de uma carta 

para o(a) diretor(a) da escola. Todas as professoras promoveram essa conversa.   

2º) Leitura e análise de cartas variadas (carta de amor, carta à redação, carta-convite e 

carta de reclamação). Criado o contexto de produção, os alunos partiram para conhecer melhor o 

gênero textual escolhido. Como sabemos, existem vários tipos de cartas e por isso era preciso 

delimitar qual seria o mais apropriado para a situação. Para ajudar nesta delimitação, ocorreu a 

primeira atividade que teve como objetivo fazer os alunos perceberem a existência de diferentes 

tipos de cartas, cada qual com sua finalidade. Organizados em pequenos grupos, os alunos leram 

e analisaram os textos, procurando verificar quem escreveu, para quem e para que foram escritos. 

Todos socializaram suas descobertas e chegaram à conclusão de que o tipo de carta mais 

adequado era a carta de reclamação. 

3º) Análise coletiva e com a ajuda da professora de uma carta de reclamação. Neste 

momento também se observou quem era o remetente e o destinatário, assim como o seu propósito 

de escrita. Além desses aspectos, refletiram sobre a linguagem empregada, as formas de 

tratamento utilizadas, bem como os argumentos/justificativas/contra-argumentos levantados no 

corpo do texto. O objetivo com essas reflexões era fazer os alunos conhecerem melhor o gênero 

em questão. Optamos primeiro em proporcionar um momento em que as docentes estivessem à 

frente, para só depois solicitar uma maior autonomia dos alunos na hora de analisar outras cartas. 

4º) Análise, em pequenos grupos, pelos alunos, de outras cartas de reclamação. A intenção 

principal foi fazer os alunos pensarem sobre as situações nas quais podemos utilizar a carta de 

reclamação e identificarem os argumentos usados para convencer o destinatário. Agora sim, de 

forma mais autônoma. 
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5º) Produção de uma carta de reclamação para o (a) diretor(a) da escola. Somente após a 

vivência das quatro atividades anteriores, os alunos foram convidados a produzir suas cartas de 

reclamação. A escrita foi individual e sem a ajuda da professora.  

Tais atividades foram realizadas, em cada turma, com todo o grupo-classe presente nas 

datas marcadas. A maioria das professoras (4) conseguiram realizar toda a seqüência em apenas 

três aulas. Outras duas docentes precisaram de quatro aulas.  

Todos esses momentos foram observados e gravados em áudio. Posteriormente, as fitas 

foram transcritas para análise. Tivemos a preocupação em gravar, porque queríamos registrar de 

forma detalhada todo o contexto de produção. Tal contexto não estaria reduzido apenas ao dia da 

escrita da carta, mas a todas as atividades vivenciadas na seqüência didática, que logicamente 

tiveram influência direta nos textos. Ao total gravamos 20 aulas. No final da aplicação da 

seqüência nas turmas tínhamos em mãos 151 cartas elaboradas pelos alunos, mas, conforme 

delimitamos desde o início, apenas 60 textos foram objetos de análise.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. RESULTADOS 
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Os resultados dessa pesquisa serão apresentados em 2 grandes blocos. No primeiro haverá 

uma reflexão sobre o momento da intervenção, a qual buscou explorar as características da carta 

de reclamação. Observamos, no decorrer das atividades, os conhecimentos prévios mostrados 

pelos alunos com relação ao gênero em questão e os conhecimentos enfocados pelas professoras 

nestas aulas. Também destacamos neste bloco as interações traçadas entre o(a) professor(a) e seu 

alunado durante a coleta.  

No segundo bloco, voltamos o olhar para os textos dos alunos. Primeiro analisamos a 

construção da cadeia argumentativa nas cartas selecionadas. Nossa intenção com esta análise foi 

apreender as estratégias discursivas adotadas e as semelhanças, quanto à estrutura, com cartas de 

reclamação que circulam nos espaços extra-escolares. Em seguida, verificamos como as crianças 

organizaram seus textos (se dividiam seus textos em partes, se escreviam num bloco único). 

Feitas essas duas análises, investigamos a relação da cadeia argumentativa com a paragrafação.  

 

5.1 A intervenção: breve reflexão sobre o ensino da carta de reclamação  

 

Nas conversas e visitas que realizamos no processo de seleção das turmas, sempre quando 

falávamos sobre o tema do projeto de pesquisa com os docentes escutávamos comentários que 

confirmavam a pouca exploração do gênero carta de reclamação nas salas de aula. Falas do tipo 

“Já trabalhei carta, mas só carta pessoal” ou “Eu nunca havia atentado para um trabalho assim 

(detalhado)” eram comuns.  

Durante a vivência da seqüência, todas as professoras que estavam participando da 

intervenção ficaram muito entusiasmadas com a proposta. Comentavam conosco “Como essas 

atividades são interessantes!”; “Posso ficar com esse material, com certeza ele vai me ajudar a 

planejar outras atividades com outros gêneros”.  
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Percebemos pelas falas que provavelmente no trabalho com os gêneros textuais, 

particularmente com a carta de reclamação, não havia uma exploração mais profunda das suas 

características (lingüísticas e sócio-discursivas). Claro que isto são apenas impressões que 

merecem uma investigação detalhada. Mas, tais informações nos ajudam a entender a 

importância da intervenção prévia no caso de nossa pesquisa. Não podíamos chegar nas salas de 

aulas e solicitar a escrita de um texto sem antes ter a certeza que os alunos dispunham de 

instrumentos necessários para essa ação. Diante disso, resolvemos realizar a intervenção descrita 

mais acima.  

Nos tópicos que se seguem, analisamos alguns aspectos interessantes desses momentos 

que foram evidenciados a partir da análise dos relatórios das aulas realizadas. 

 

5.1.1 Os alunos tinham conhecimentos sobre carta de reclamação? 

 

Um primeiro ponto observado diz respeito aos conhecimentos prévios sobre carta de 

reclamação que os alunos dispunham (e expuseram) durante as aulas. É preciso ressaltar antes de 

tudo que os alunos ficaram bastante à vontade com a proposta. Em todas as turmas a participação 

nas atividades foi muito boa. Os discentes davam suas opiniões, discordavam das opiniões dos 

outros, liam os textos, analisavam. Enfim, não encontramos nenhuma resistência. Isso significou 

uma maior possibilidade de comentários interessantes por parte dos alunos e foi a partir destes 

que buscamos descobrir quais conhecimentos os alunos nos mostraram sobre o gênero em 

questão. 

Tais conhecimentos podem ser vistos logo no momento inicial da seqüência. Na conversa 

sobre os problemas da escola, os alunos eram levados a perceber que as reclamações poderiam 

ser atendidas se estas chegassem nas mãos de quem está autorizado e é responsável na busca de 
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soluções. Discutiram qual seria a forma mais apropriada para levar tais informações e em todas as 

turmas se chegou ao gênero “carta” para atender a esse propósito. Claro que em algumas turmas 

esta chegada foi mais rápida e menos questionada. Já em outras o papel da professora foi 

fundamental nesse processo. Para ilustrar, vamos apresentar dois trechos dessas conversas.  

 

Turma 6: 6ª série (Rede de Ensino do Estado de PE) 

 

P – Se vocês tivessem que falar com alguém para resolver estes problemas, dar essas sugestões, 

com quem vocês falariam? Vocês iriam falar especificamente com quem? 

Alunos – Com Celso. 

P – Com Celso. Celso é o nosso diretor. Mas imaginem, todos da 6ª série B invadindo a sala do 

diretor e falando todos ao mesmo tempo. Iria ser uma verdadeira Torre de Babel, não é mesmo? 

Qual seria a melhor forma de passar essas sugestões ao nosso diretor de uma forma mais... 

A – Faz uma carta. 

P – Carlos Wilson disse que nós escreveríamos uma carta. (...) A carta seria o que chamamos de 

um texto ideal, é ou não é? 

Alunos – É. 

 

 

 

 

Turma 4: 4ª série (2º ano do 2º ciclo da Rede de Ensino da Cidade do Recife) 
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P – (...) Agora, eu quero saber como é que a gente faz pra que tia Graciane, diretora da escola, 

saiba de tudo isso que vocês falaram? 

A – Indo lá e contando. 

P – Mais alguma sugestão? 

A – Por carta também. 

A – Um abaixo-assinado. 

P – Imagina se todo mundo aqui vai lá na diretora reclamar: a quadra lá atrás não tem tela, a 

bola vai, pula lá pro outro lado, a porta da sala tem 2 buracos... Agora, isso não é uma pessoa 

só falando não, era os 20 alunos falando. Como ia ficar tia Graciane? 

A – Ia  ficar surda. 

P – Ela ia entender? 

Alunos – Não. 

A – Não ia resolver nada. Com essa baixaria como é que vai resolver. 

P – Primeiro, que ela não ia entender nada. Então, qual seria uma outra maneira de fazer com 

que ela soubesse das coisas? 

A1- Mandar um grupinho de 5 ou 4 pessoas. 

A2 – Ia o representante e a vice. 

P – Vamos dizer que fosse o representante e o vice e mais 3 alunos. Agora imagine, se vocês me 

perguntassem tudo que vocês falaram eu não ia lembrar, imagine esses 5 alunos, quando foram 

falar com tia Graciane colocar tudo que vocês falaram. Será que eles iam lembrar de tudo que 

vocês falaram? 

Alunos- Ia. 

P - Com certeza? 

A – Eu me lembro de tudo que eu disse. 
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P – Ivonei, que ele não fala muito.. Alguma coisa desagrada Ivonei, mas Ivonei não falou. Tá 

todo mundo sem saber o que Ivonei não gosta na escola. Então, qual seria uma outra forma? (a 

professora quer mostrar que com a escrita todos podem dar seu ponto de vista, mesmo os mais 

tímidos).  

A – Uma carta. 

P – Uma carta? 

A – Ela vim aqui. 

P – Mas se ela vim aqui, vocês começam a falar tudo que não gostam, aí o que vai acontecer? 

Talvez com o tempo ela vai começar a esquecer, porque é normal. 

A – Então, é melhor anotar tudinho e mandar pra ela, porque se ela esquecer só é ela olhar pro 

papel. 

P – De que forma eu posso fazer isso? Ivonei, Daniela, Thais... Cada um colocar no papel o que 

não gosta na escola, o que vocês querem mudar na escola, de que forma vocês podem ajudar ela 

a mudar a escola e ela recebe a carta de vocês, de todo o mundo e essa carta.... Será que tem 

como ela esquecer? 

Alunos – Não. 

P – Essa carta é um ... 

A – Documento. 

P – É uma prova que vocês estão reivindicando, o que vocês querem mudar na escola, que vocês 

querem uma escola melhor. 

 

Como podemos perceber, na turma 6 a idéia de escrever a carta logo apareceu e todos os 

alunos aderiram à sugestão sem contestação. Já na turma 4, o diálogo travado nos mostrou que 

mesmo que um aluno tenha dado a idéia no início da conversa, esta não foi acatada a princípio. 
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Outros alunos da turma fizeram questão de mostrar outras possibilidades e foi preciso a mediação 

da professora para chegarem na carta de reclamação. De qualquer forma, em ambos os casos as 

crianças apresentaram conhecimentos prévios a respeito da carta de reclamação, pois, caso não os 

possuíssem não poderiam apontar a carta como o mais adequado para a situação de escrita.  Este 

foi o primeiro indício. 

Observando as demais turmas que participaram da intervenção, notamos que são nas 

séries mais avançadas (as 6as) que a proposta da escrita de uma carta aparece mais rapidamente e 

não encontra grandes barreiras. Em contrapartida, foram nas turmas das séries iniciais (2as e 4as) 

que outras formas de levar os problemas para os diretores foram levantadas e foram também mais 

difíceis de serem substituídas pela idéia da carta. Acreditamos que uma das coisas que pode ter 

contribuído para esta diferença talvez tenha sido a possibilidade dos sujeitos das 6as séries 

possuírem mais experiências de escrita com o gênero carta. Também é preciso levar em 

consideração que as turmas das séries iniciais selecionadas faziam parte de escolas pequenas, por 

isso, talvez, a grande insistência em chamar o(a) diretor(a) e falar pessoalmente suas 

reclamações. Afinal, possivelmente este sempre é visto pelos corredores da escola. No caso de 

escolas maiores é provável que estes encontros sejam menos frequentes. 

Em outro momento da seqüência, também percebemos os conhecimentos que os alunos 

possuíam sobre a carta de reclamação. Ao lerem e analisarem vários tipos de cartas (atividade 

depois da conversa inicial) observaram que dentre estas havia uma que se assemelhava à que 

iriam ter que escrever. Vejamos o trecho abaixo: 

 

Turma 2: 2ª série (Rede de Ensino da Cidade do Jaboatão dos Guararapes) 
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P- (...) Agora se a gente tem todas aquelas sugestões pra melhorar a escola, se a gente acha que 

tem coisa que não tá legal... A nossa carta que a gente vai escrever para a diretora ela deve 

parecer com uma carta de amor? 

Alunos – Não. 

P – Com carta de reclamação? 

Alunos – Sim. 

(...) 

P – A gente vai o que? 

Alunos – Reclamar. 

 

Como vemos, os alunos estavam cientes de qual era o tipo de carta mais propício para a 

situação, mesmo antes de explorar especificamente tal gênero. Não tiveram dúvidas na hora de 

falar. Não há como negar os diversos conhecimentos que os alunos trazem de suas experiências 

anteriores, muitas vezes advindas de momentos externos à escola.  

 

5.1. 2 Que conhecimentos as professoras enfocaram nas aulas? 

 

Outro aspecto observado neste espaço são os conhecimentos mais trabalhados pelas 

professoras durante a intervenção. Vale salientar que elas tinham considerada autonomia na 

condução das atividades, por isso mesmo cada uma deu ênfase naquilo que considerava mais 

relevante na seqüência. Olhando os relatórios, pudemos perceber três pontos que foram mais 

explorados pelas docentes: a) Características sociointerativas das cartas; b) A estrutura da carta; 

c) A necessidade de argumentar bem, justificando-se. A seguir realizaremos uma breve discussão 

sobre tais enfoques com a apresentação de exemplos. 
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a) Características sociointerativas das cartas 

 

Dentro das características sociointerativas das cartas, um dos aspectos explorados foi a 

questão da funcionalidade do gênero. É importante salientar que, na própria seqüência 

apresentada pela professora havia atividades que buscavam trabalhar este aspecto. Por isso 

mesmo, todas as professoras fizeram questão de deixar clara a importância de se conhecer vários 

tipos de cartas e o que vai determinar a escolha de um desses numa determinada situação de 

escrita.  

Numa das turmas de 6ª série, após os alunos analisarem vários tipos de carta, a professora 

procurou enfatizar a relação entre a intencionalidade e a escolha da carta:  

 

Turma 6: 6ª série (Rede de Ensino do Estado de PE) 

 

P – (...) A que conclusão chegamos com as leituras que vocês fizeram? Quem poderia me dizer? 

(todos em silêncio) 

P – Que existe o quê? 

A – Que existem vários tipos de cartas. 

P – Isso, que existem vários tipos de cartas de acordo com a intenção, de acordo com o que se 

quer falar. (...) Primeiro descobrimos que nós podemos escrever um texto para comunicar algo a 

alguém, não é? E que podemos escrever vários tipos de texto de acordo com a nossa intenção.  
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A professora da turma 4 (4ª série) também comentou sobre a funcionalidade da carta. 

Através de um exemplo, procurou mostrar que existem cartas mais adequadas para uma situação 

e menos adequadas para outras. Vejamos:  

 

Turma 4: 4ª série (2º ano do 2º ciclo da Rede de Ensino da Cidade do Recife) 

 

P – Percebeu que cada um pegou uma carta diferente? A carta de Jacilene foi outro tipo de 

carta, a de Antônio foi outra... De todos esses tipos de cartas qual dessas a gente poderia 

escrever para a diretora. 

A – A de Bianca. 

P – Por que? 

Alunos – Porque é de reclamação 

P – Qual seria a carta que tia escreveria para seu namorado? 

Alunos – De amor 

P – Cada carta tem uma função. 

 

 Nas discussões sobre os tipos de carta, as professoras procuravam deixar claro o que 

caracteriza o gênero carta. Em um dos casos, os alunos chegaram a pensar que não tinha 

diferença entre escrever uma carta ou um bilhete. Ambos os gêneros poderiam atender ao mesmo 

propósito. A docente teve que esclarecer: 

 

Turma 3: 4ª série (2º ano do 2º ciclo da Rede de Ensino da Cidade do Recife) 

 

A – Escreve uma carta. 
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P – Manda uma carta. 

A – Escreve um bilhete. 

P – Mas o que diferencia carta de bilhete é a distância ou a quantidade de assuntos? 

Alunos – A quantidade de assuntos. 

P – A quantidade de assuntos que a gente viu que bilhete era o que? Pequeno, assunto rápido, 

informal. E carta pode ser maior, a gente escreve mais... 

A – Tem parágrafo. 

 

Com esta colocação da professora, as crianças puderam entender que há diferenças sim 

entre a carta e o bilhete. Em determinadas situações o bilhete não é o gênero mais adequado, 

sendo preciso recorrer à carta.  

Neste outro exemplo, a docente da turma 5 ressaltou a existência da diversidade de cartas, 

bem como um dos aspectos que pode mudar na hora de produzir o gênero escolhido, a 

formalidade na escrita. 

 

Turma 5: 6ª série (Rede de Ensino do Estado de PE) 

 

P – Então nós podemos concluir o quê? Vocês é que vão me dar a resposta, ok?  

Alunos – Existem vários tipos de cartas com diferentes objetivos. 

P – Todo mundo concorda? 

Alunos – Concorda. 

P – Então há vários tipos de cartas, não é isso? Cada carta com o seu objetivo e sua linguagem 

específica. Uma carta escrita para o namorado não usa a mesma linguagem que uma carta mais 
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formal. A linguagem é mais coloquial no caso da carta para o namorado e se for uma carta de 

reclamação é uma linguagem mais padrão. 

 

b) A estrutura da carta de reclamação 

 

Algumas professoras procuravam enfatizar bem o passo a passo ao se escrever uma carta: 

o que vem primeiro, o que vem no final. E lembravam aos alunos momentos anteriores, nos quais 

este gênero foi estudado pela turma. Ao fornecer um esquema prévio, buscavam colaborar com 

os alunos na hora da escrita. Foi o caso da docente da turma 1. Logo após a conversa inicial com 

as crianças, antes mesmo de analisarem os vários tipos de carta, ela já estava comentando sobre 

tal esquema. Veja a seguir: 

 

Turma 1: 2ª série (Rede de Ensino da Cidade de Camaragibe) 

 

P- Tem algumas informações que são importantíssimas numa carta. Quais são? A gente viu um 

esquema de uma carta, não foi? O que é que tem que colocar numa carta? 

A - O assunto. 

P – Não é o assunto ainda não, antes. A primeira coisa que vocês colocam lá em cima (ela vai 

montando no quadro a estrutura). 

A – O nome da pessoa e a data. 

A – O local. 

P – Você vai colocar o local e a data. Se eu fosse escrever hoje como seria? (a docente escreve 

no quadro). 

(...) 
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P – Estou querendo saber aquilo que tem em toda a carta. 

Alguns alunos – Saudação. 

P- Saudação e o que? 

Alunos – Destinatário. 

(...) 

P - Oh, depois seria o que gente? Seria o assunto. Aí vai tudo o que você quer dizer. 

A – Uma reclamação. 

E depois o que é que a gente faz? 

A – Agradecimento. 

P- Agradecimento e ... 

A – Despedida. 

  

Como vemos, os pontos destacados pela professora foram: o local, a data, a saudação 

inicial, o nome da pessoa para quem se escreve, o conteúdo da carta e por fim o agradecimento e 

a despedida. Estes são elementos básicos que geralmente estão presentes em boa parte das cartas, 

mas há casos em que se exclui, por exemplo, a saudação ou o agradecimento e mesmo assim a 

carta continua sendo carta. 

Já no trecho a seguir, a docente da turma 2 (2ª série) utiliza-se da organização de uma das 

cartas analisadas para ensinar aos alunos como deve ser uma carta de reclamação, já simulando 

uma escrita futura .  

 

Turma 2: 2ª série (Rede de Ensino da Cidade do Jaboatão dos Guararapes) 

 

P – Qual é a primeira coisa que tem que ter? 
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Alunos – Jaboatão... 

P – O nome do município, porque se eu não estivesse em Jaboatão, tivesse em Olinda eu ia botar 

Jaboatão? 

Alunos – Não. 

(...) 

P – E a data? Qual seria  a data se escrevêssemos hoje? 

Alunos – 22 do onze de 2006. 

P – Ok.. E logo depois? 

Alunos – Vossa... 

P – Sabendo que a nossa carta será para a diretora... 

Alunos – Vossa Senhoria Senhora Maria de Fátima Gomes Couto. 

A – Diretora da Escola Municipal Santa Catherine... 

(...) 

P - Logo abaixo o que é que vem? O texto da ... 

Alunos –  Carta. 

A – Reclamação da escola... 

P – Licença, a gente vai começar a carta: reclamação lá , lá , lá ...  

A – Coloca logo o nome da pessoa. 

P- Licença, vamos pensar: quando a gente sabe que vai receber uma carta a gente fica feliz ou 

triste? 

Alunos – Feliz. 

P – Se logo vier assim: Carta de reclamação. A alegria de ler esta carta vai ser a mesma? 

Alunos – Não (risos). 
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 P – Então, a gente escreve logo carta de reclamação? Não, a gente começa a escrever o texto da 

carta. (...) E embaixo? 

A – Assinado. 

P – Tem uma palavrinha linda, de pessoas educadas. 

A – Obrigado. 

P – Não. 

A – Atenciosamente. 

P – Atenciosamente. Depois? 

A – Assinado. 

P – A gente usa a palavra assinado? 

Alunos – Não. 

P – Como é que a gente faz? 

A – Tia, o nome. 

P – O nosso nome. Embaixo do nosso nome? 

A – Para quem é a carta. 

P – O nome de pra quem é a carta não tá lá em cima? 

A – O nome da pessoa que escreveu a carta. 

P – Exatamente. Vai o nome de quem, da pessoa que escreveu a carta e embaixo a gente diz 

quem é a pessoa que escreveu a carta – aluno da 2ª sé... 

Alunos - ...rie A.  

 

Juntamente com a professora, os alunos pensam nas partes da carta que vão escrever. 

Durante toda a intervenção, por várias vezes, a docente da turma retoma essas partes, buscando 

verificar se realmente os alunos aprenderam. 
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c) A necessidade de argumentar bem, justificando-se  

 

Outro aspecto muito discutido nas aulas observadas foi a necessidade de argumentar 

quando se escreve uma carta de reclamação. Foi visto que essa é uma das características 

principais deste gênero e logo merece uma atenção redobrada. Pensando nisto, destacamos 

algumas falas que retratam o destaque dado pelas docentes. 

No caso abaixo, antes dos alunos começarem a escrever a carta de reclamação, a 

professora indaga: 

 

Turma 1: 2ª série (Rede de Ensino da Cidade de Camaragibe) 

 

P – Então gente, o que precisa para escrever uma boa carta de reclamação? 

A – Destinatário, data, local, ponto final... 

P – Sim, uma boa escrita. 

A – Ter bons argumentos. 

P – O que significa ter bons argumentos? 

A – Escrever bem. 

P – Ser bem convincente. 

 

Ou seja, ela procurou deixar claro aos seus alunos que é preciso ir além dos 

contextualizadores. Para se escrever bem uma carta de reclamação é necessário lançar mão de 

argumentos fortes, capazes de convencer o outro da relevância de sua reclamação.  
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Assim como a professora da turma 1, a docente da turma 2 também ressaltou a 

importância do movimento argumentativo nas cartas. Ela explicou aos alunos que quando forem 

escrever suas cartas não esqueçam de colocar as justificativas. Além disso, exemplificou dando 

uma justificativa para um objeto de reclamação, o que provavelmente deve ter contribuído para 

os alunos entenderem melhor do que ela estava falando: 

 

Turma 2: 2ª série (Rede de Ensino da Cidade do Jaboatão dos Guararapes) 

 

P – (...) Ah, eu quero que a farda seja branca, não quero azul. Por quê? Tem que ter uma 

justificativa. Ah, eu prefiro a farda azul porque ela suja menos e a roupa branca suja mais. Tem 

que ter argumentos... 

 

Em outro momento, ao analisar com os alunos uma das cartas (ver anexo A), a mesma docente 

discutiu: 

 

Turma 2: 2ª série (Rede de Ensino da Cidade do Jaboatão dos Guararapes) 

 

P – Quem escreveu a carta? Quem grupo 4? 

Alguns alunos – José Almeida 

Outros – Rita Ferreira 

P – Quem escreveu a carta foi José Almeida ou Rita Ferreira? 

Alunos – Rita Ferreira 

P – Rita Ferreira escreveu a carta pra quem? 

A – Pra José Almeida 
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P – Reclamando de que? 

A – Sobre um rádio 

A – Sobre um rádio... ela comprou um rádio quebrado e não tavam querendo devolver o 

dinheiro. 

P – Rita Ferreira comprou um rádio, isso é o que eu estou entendo, vocês concordam com isso? 

(os alunos do outro grupo diz que não) 

P – O que foi que aconteceu com Rita Ferreira? 

A – Ela comprou um rádio e tava todo quebrado, aí não quis pegar 

P – Esse pegar que você está dizendo, é o rádio que não quis funcionar, é isso? 

A – É. Aí ele queria trocar, é ... pegar o dinheiro dele e a mulher não queria deixar trocar. 

P – Quem não queria deixar trocar? 

A – A dona da loja 

(A professora pede para um aluno ler em voz alta a carta). Depois pergunta: 

P – Vocês acham que ela deve ser atendida? 

Alunos – Sim 

  

A professora resolve ela mesma fazer a leitura da carta em voz alta. Depois pergunta: 

P – Esse dono dessa loja, vocês acham que o dono dessa loja deve devolver o dinheiro a ela? 

Alunos – Deve 

P – Mesmo sem ela ter a nota fiscal, mesmo sem ela... 

Jéssica – Deve sim 

P – Por que, Jéssica? 

Jéssica – Porque o radio tava quebrado 

P – E como ela vai provar que comprou lá, Jéssica? Sem documento, sem nada e pode? 
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Alunos – Não 

P – Quem se lembra quanto tempo faz que essa mulher comprou? 

Alunos – 2 anos 

P – Ela comprou o rádio há 2 anos, aí tava usando o rádio de repente... Aí o rádio quebrou, aí 

ela foi lá reclamar sem nota fiscal, dizendo que ela tinha comprado nessa loja, sem a caixa, sem 

documento nenhum. (...). Como é que a gente resolve isso? 

A – No PROCON 

P – O PROCON serve pra resolver isso? 

Alunos – Serve 

A – Aqui tem, tia? 

P – Tem, em Prazeres. Eu gostei dessa carta, foi a que mais gostei.  

(A professora resolver ler a carta mais uma vez) 

P – E ela tá exigindo que vá buscar o rádio na casa dela. É assim? 

Alguns alunos – É 

A – Tem que tá com a nota fiscal 

P – Quando a gente vai reclamar uma coisa a gente tem que reclamar uma coisa com coerência, 

com justiça. Isso aqui não é um absurdo? 

Alunos – É 

P – E como vocês estavam defendendo, dizendo assim... Ela tá certa! 

 

O que as professoras acima buscaram explicar para as crianças é que dizer apenas o que 

incomoda não é suficiente. As várias cartas lidas mostram em seus corpos argumentos, por isso 

serviram de exemplo para explorarem com seus alunos. 
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 No entanto, nem todas as docentes deram ênfase a essa necessidade argumentativa. Há 

quem tratasse da questão, mas se prendia mais a outros aspectos. Foi o caso da docente da turma 

3. Ela desde o início da conversa com os alunos direcionou o olhar destes para os “pedidos” 

muito mais do que para as reclamações. Ela listou com os alunos tudo o que a escola estava 

precisando. Na sua fala sempre dizia para os alunos pedirem o que achavam que era a prioridade. 

Separamos abaixo um desses momentos: 

 

P – Eu conversei com vocês também que quem cuida da escola, quem deve manter a escola, 

quem deve valorizar a escola, são as pessoas que estão dentro da escola. (...) A gente sabe 

também que mesmo que você deseje muito às vezes não tem condições de acontecer da forma que 

a gente quer, porque tem que ver o tamanho do prédio, outras coisas que envolvem. Vamos ver 

algumas coisas que vocês gostariam que tivesse aqui na escola e que não tem. (...) Pra que ela 

fosse mais procurada, pra que as pessoas que estão aqui dentro quando saíssem e sentissem 

saudades... 

 

Sabemos que por trás de uma solicitação pode estar uma insatisfação, um problema, mas a 

importância de uma colocação mais clara por parte dos alunos sobre o que não está funcionando 

bem na escola, as conseqüências desse mau funcionamento não foi objeto de uma conversa mais 

direcionada nesta turma.  

 

5.1. 3 - A qualidade das interações entre professoras e alunos 

 

Não há como negar a importância de uma boa interação entre professor-aluno neste 

processo de ensino-aprendizagem. Por isso mesmo observaremos, neste momento, como as 
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professoras conduziram as atividades e contribuíram para a construção de conhecimentos sobre a 

carta de reclamação. 

Um primeiro ponto percebido nas aulas foi o fato das professoras participantes não darem 

as respostas prontas aos alunos. Elas os instigavam a pensar, questionando, rebatendo suas 

perguntas e conduzindo-os na reflexão. Para ilustrar essa postura, selecionamos alguns 

fragmentos de aulas. Para melhor entendimento desses fragmentos disponibilizamos nos anexos 

as cartas que foram mencionadas abaixo:  

No trecho abaixo, a professora ajuda os alunos a compreenderem o que estava escrito em 

uma das cartas de reclamação lidas (ver anexo B).  

 

Turma 4: 4ª série (2º ano do 2º ciclo da Rede de Ensino da Cidade do Recife) 

 

P – Ele (quem escreveu) colocou logo no finalzinho da carta “se o prefeito não tomar 

providências, o que é que os moradores vão fazer? O que é que eles pensam em fazer? O que ele 

deixou avisado ao prefeito?” (A professora está fazendo perguntas a partir do texto). 

A – Que a comunidade dele tá sofrendo. 

P – Se ele não tomar providências o que é que eles vão fazer? 

A – Um protesto. 

P – Um protesto? 

A – A boca no trombone. 

A – Tirar ele do poder. 

P – Oh, aqui ele tá dizendo assim (a profª lê o trecho). Então, o que é que pode acontecer se o 

prefeito não tomar uma providência, minha gente? 

A – Pode piorar as coisas. 
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P – Pode piorar pra quem? 

Alguns alunos – Para os moradores. 

Outros alunos - Para o prefeito. 

P – Por que? 

A – Porque o povo não vai votar nele. 

P – Mas é isso que diz na carta? 

Alunos – Não. 

P – O que foi que ele disse na carta? Presta atenção, eu vou ler de novo (a profª lê o trecho 

novamente). 

A – Isso aí, eles vai botar na justiça. 

P – Se um morador perder o carro ou se um morador sofrer algum acidente, ele pode entrar na 

justiça e cobrar da prefeitura alguma indenização. 

 

 

Os alunos respondiam às perguntas feitas pela docente a partir de seus conhecimentos de 

mundo e não pelo que estava textualmente colocado. Tinham dificuldades em entender o que 

estava escrito e isso atrapalhava a interpretação. Foi necessária a mediação da professora nesse 

processo. Ela lançou perguntas (Mas é isso que diz na carta? O que foi que ele disse na carta?), 

releu pra eles o trecho e só assim conseguiram chegar à compreensão correta. Como vemos, a 

docente soube conduzir a reflexão e não forneceu a resposta prontamente.  

Um segundo aspecto interessante notado na atuação das professoras foi a freqüente 

retomada do que faziam no início das atividades. Elas não só relembravam os momentos 

passados da seqüência como também as conclusões tiradas pelo grupo até então. Foi o caso das 
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professoras das turmas 6, 4 e 2 . Antes de iniciarem a atividade de leitura e análise de uma carta 

de reclamação colocada em cartaz fizeram questão de lembrar a descoberta feita no dia anterior.  

 

Tuma 6: 6ª série (Rede de Ensino do Estado de PE) 

 

P – Vocês lembram qual é a carta, qual é o tipo de carta ideal pra escrever para Celso? 

Alunos – Carta de reclamação. 

P- Pois bem, o gênero é a carta de reclamação. O gênero textual que vamos ver com maior 

detalhe é esse aí que vocês falaram. 

 

Turma 4: 4ª série (2º ano do 2º ciclo da Rede de Ensino da Cidade do Recife) 

 

P – Aula passada nós tivemos uma conversa e chegamos à conclusão de que a melhor forma de 

levar as reclamações de vocês sobre a escola, o que vocês não gostam, é através de uma... 

Alunos- Carta. 

P – Carta, né? Até porque a carta, ela é um... 

Alunos -  Documento. 

P – A carta é um documento, diferente de quando se conversa, que a conversa se perde no ar. 

 

Turma 2: 2ª série (Rede de Ensino da Cidade do Jaboatão dos Guararapes) 

 

P – A gente chegou à conclusão naquele dia que a gente não estava preparado/preparada pra 

escrever a carta de reclamação para a nossa diretora lembra? Aí eu disse assim pra vocês: a 

gente precisa aprender pra poder escrever uma carta. 
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Momentos como esses são importantes em um trabalho seqüencial. Além de relembrar os 

alunos o que já foi vivenciado e as decisões tomadas, colabora para que não percam de vista os 

objetivos traçados com as atividades e, assim, possam entender o porquê das etapas seguintes. 

Dessa forma, as crianças podem participar ativamente de todo o processo e com bem mais 

motivação.  

Também foi possível perceber através das aulas vários momentos de sistematização. As 

docentes, para ajudar na compreensão dos conteúdos explorados, a cada passo dado sintetizavam 

os conhecimentos conquistados. Era uma forma de organizar as novas aprendizagens e preparar 

os alunos para as que ainda estavam por vir.  

Na fala abaixo, após os alunos socializarem as descobertas feitas com a leitura das cartas, 

a professora fecha a atividade, sistematizando o que foi aprendido:  

 

Turma 3: 4ª série (2º ano do 2º ciclo da Rede de Ensino da Cidade do Recife) 

 

P - Cada grupo explicou, todo mundo entendeu. Então, isso que vocês receberam, todos, né? 

Mesmo sendo diferentes, mas são tipos de carta, porque alguém escreveu para alguém, certo? 

Então, tem cartas diferentes. 

  

Como vemos, a postura das professoras na condução das atividades e sua interação com o 

grupo-classe colabora muito para a conquista das aprendizagens almejadas. Não tínhamos como 

passar diretamente para a análise das cartas sem antes comentar como foi a intervenção, o que foi 

trabalhado, que conhecimentos os alunos conquistaram. 
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As análises dos relatórios das aulas nos permitiram perceber que os alunos de nossa 

pesquisa possuíam conhecimentos prévios sobre o gênero carta de reclamação. Estes foram 

demonstrados no momento da escolha do gênero que melhor se adequava à situação e também 

nas atividades de análise dos textos. Além desta questão, foi possível verificar quais os aspectos 

mais enfatizados pelas docentes no decorrer da seqüência didática. Dentre eles destacamos as 

características sociointerativas das cartas, sua estrutura da carta e a necessidade de argumentar 

bem, justificando-se. 

Vimos que as professoras discutiam com as crianças a respeito da existência de vários 

tipos de cartas, da necessidade de escolher o tipo conveniente para cada situação. No caso da 

carta de reclamação procuravam mostrar a importância de construir uma cadeia argumentativa. 

Os alunos, em sua maioria, pareceram demonstrar boa desenvoltura nas atividades 

propostas. Respondiam quando solicitados, colocavam suas idéias, principalmente os alunos das 

turmas 2 (2ª série), 3 e 4 (4ªs séries).  

Estar ciente de tudo que foi explorado ou não pelas docentes é essencial para entendermos 

o produto final deste processo (a carta de reclamação construída pelas crianças). No entanto, o 

objetivo da pesquisa não era o de verificar a apropriação do gênero pelas crianças, mas a maneira 

como estas organizavam seus textos (dividiam em partes). Na verdade, a intenção da intervenção 

foi justamente a de oferecer o máximo de subsídios para os alunos conseguirem escrever cartas 

de reclamação. Queríamos, com isso, que eles ativassem conhecimentos prévios sobre o gênero 

para analisarmos as estratégias de paragrafação usadas para construir a cadeia argumentativa. 

Não queríamos correr o risco de solicitar o que “não” era do conhecimento dos alunos e ter como 

resultado textos poucos desenvolvidos a ponto de sequer ser preciso dividir em partes. Era 

importante, portanto, saber as dificuldades dos alunos, os entendimentos e, assim, verificar se tais 

impasses aconteceram e em que grau. 
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No bloco seguinte dos resultados, as cartas elaboradas foram nossos objetos de 

investigação. Primeiro, observamos a cadeia argumentativa (quais componentes textuais estavam 

presentes nos textos, como estavam distribuídos na cadeia). Em seguida, analisamos os aspectos 

relativos à paragrafação e na parte final relacionamos os dados dessas duas linhas investigativas.   

 
5.2. Olhando para os textos produzidos 

 

O material que mais detidamente nos serviu como objeto de análise foram os textos 

produzidos pelas crianças como culminância da seqüência didática. Analisamos tais textos em 

vários aspectos, conforme já foi dito. Uma primeira análise foi com relação ao modelo textual 

adotado. Era nossa intenção inicial verificar se os textos dos alunos eram semelhantes às cartas de 

reclamação de circulação social efetiva, ou seja, queríamos averiguar se a estrutura e estratégias 

usuais das cartas de circulação eram encontradas nas cartas das crianças.  

Para tanto, nos apoiamos em um estudo prévio, no qual analisamos 20 cartas de 

reclamação que circulavam fora da escola (conforme já foi descrito no referencial teórico). Tal 

estudo nos trouxe informações bastante relevantes sobre o que seria (ou como, possivelmente, se 

caracterizaria) uma carta de reclamação e como é comumente construída a cadeia argumentativa 

neste gênero. Com o estudo, chegamos ao número de nove componentes. 

Com estes dados em mãos, partimos para relacioná-los com as cartas das crianças. Ou 

seja, lemos e analisamos os textos dos alunos, montando quadros que apontavam (e descreviam) 

quais destes componentes era possível perceber nos textos. Para melhor entender como isto 

ocorreu, colocamos nos anexos um desses quadros descritivos (ver Anexo C). 
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A partir dessa descrição, construímos as categorias de análise (que serão posteriormente 

discutidas) e, por fim, as tabelas, que nos permitiram visualizar os dados. Para ajudar na 

compreensão das categorias formuladas, selecionamos algumas cartas para exemplificar. 

Depois da análise dos modelos textuais/cadeia argumentativa encontrados nas cartas, 

analisamos a paragrafação. O primeiro movimento nesta etapa foi verificar quais cartas de 

reclamação foram escritas em bloco único (1 parágrafo) e quais foram divididas (2 blocos, 3 

blocos, etc.). O segundo foi a analisar e classificar estas mesmas cartas com relação aos tipos de 

parágrafos. Partimos destas informações para categorizar os tipos encontrados nos textos dos 

alunos. No entanto, ficamos abertos a novas aparições ainda não identificadas nas cartas de 

circulação extra-escolares. Nesta análise, observamos parágrafo por parágrafo destacando o 

conteúdo e o tipo. Para melhor visualizar essa análise, colocamos em anexo um desses quadros 

descritivos (ver Anexo D). 

Por fim, os dados relativos a essas duas análises (a da cadeia argumentativa e a da 

paragrafação) foram comparados. Verificamos até que ponto se relacionava a organização do 

texto em partes e o desenvolvimento da cadeia argumentativa. Cada uma dessas etapas 

apresentadas acima será mais bem descrita e discutida nos tópicos a seguir. 

 

5. 2.1. Análise da construção da cadeia argumentativa 

 

A análise da cadeia argumentativa encontrada nas cartas de reclamação escritas pelas 

crianças foi um elemento fundamental para esta pesquisa. Como já havíamos comentado no 

referencial teórico, acreditamos que o processo de organizar o texto em partes (paragrafar) não 

pode ser visto separado do gênero adotado para a produção escrita. Ou seja, gêneros textuais 

diferentes podem exigir lógicas diferentes de divisão do texto, por isso, a necessidade de um 
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olhar mais específico para essa relação entre gênero e parágrafo (cada caso é um caso!). Foi deste 

entendimento que surgiu o nosso interesse em observar se há ligações entre as estratégias de 

construção da cadeia argumentativa nas cartas de reclamação e as decisões sobre a divisão dos 

parágrafos no texto. É isso que tratamos abaixo. Primeiro analisamos os componentes textuais 

presentes nos textos e depois os modelos textuais produzidos. 

 

- As cartas das crianças e seus componentes textuais  

 

Para dar conta do objetivo anteriormente mencionado, conforme já comentamos, o 

primeiro passo foi verificar que os componentes textuais presentes nas cartas de reclamação 

escritas pelas crianças. No estudo prévio realizado com cartas extra-escolares, os componentes 

encontrados foram: 1) indicação do objeto alvo de reclamação; 2) justificativa para 

convencimento de que o objeto pode ser (merece ser) alvo de reclamação 3) indicação de 

sugestões de providências a serem tomadas; 4) justificativa para convencimento de que a 

sugestão é adequada; 5) Indicação das causas do objeto alvo da reclamação; 6) Contra-

argumentação relativa ao objeto alvo de reclamação; 7) Contra-argumentação relativa às 

sugestões. 

Nas cartas de circulação (analisadas no estudo anterior já citado), os componentes 1 e 2 

foram os que mais apareceram. Estavam presentes em todas as 20 cartas analisadas. Na verdade, 

eram as primeiras informações expostas. Isso nos aponta para o fato destes componentes serem 

característicos da carta de reclamação. Ou seja, são esses componentes que, de fato, diferenciam 

esse tipo de carta de outros que circulam na sociedade. Assim, para reconhecermos que uma carta 

é de reclamação, precisamos identificar a indicação do objeto alvo da denúncia e o movimento de 
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justificação da relevância de tal indicação. Por isso, ambos precisam ter lugar garantido na hora 

da escrita.  

Em seguida, encontramos um amplo uso do componente 3, a indicação de sugestões tendo 

em vista a resolução do problema, que teve 12 aparições. Tal componente esteve muito presente 

nos textos analisados, constituindo uma estratégia de mostrar para a parte que está recebendo a 

queixa de que era possível resolver o problema descrito.  

Outros movimentos, no entanto, tiveram baixa incidência. Foi o caso da contra-

argumentação relativa ao objeto alvo de reclamação e da contra-argumentação relativa às 

sugestões; ambas tiveram apenas 3 aparições. Essa baixa incidência, no entanto, não pode ser 

interpretada como indício de que tais componentes são irrelevantes. Na verdade, eles são 

fundamentais em situações em que as partes envolvidas já estejam em processo de negociação e 

não haja um consenso sobre quem é o culpado ou, então, em situações em que a parte que está 

sofrendo a queixa queira adotar um procedimento que não seja de interesse do reclamante. 

Defendemos, portanto, que, dependendo do contexto, diferentes estratégias de construção da 

cadeia argumentativa podem ser encontradas. 

Desse modo, reconhecemos que estes componentes citados são importantes na construção 

de uma carta de reclamação. No entanto, reconhecemos também que uma carta pode ser 

consistente mesmo sem ter todos os componentes textuais. Conforme o próprio Bakthin (1997) 

coloca, os gêneros são relativamente flexíveis. 

Considerando tal princípio básico, analisamos os textos dos alunos buscando marcas que 

os caracterizassem como cartas de reclamação, possuindo, portanto, semelhanças com os textos 

de circulação analisados, mas sem, no entanto, descartar aqueles que apresentavam outros 

componentes não encontrados nas cartas de circulação. Por outro lado, consideramos, nos textos 
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analisados, que esses podiam ser consistentes mesmo que não fossem constituídos por todos os 

componentes encontrados nos textos de circulação social. 

Apesar de reconhecermos essa propriedade de flexibilização nas análises, acreditamos que 

quanto maior for o uso destes componentes, maiores são as chances do texto ter uma cadeia 

argumentativa apropriada para as finalidades previstas. Consideramos que, principalmente os 

componentes 1, 2 e 3 enriqueceriam bastante os textos dos alunos. Abaixo, iremos entender como 

estas questões aparecem nas cartas das crianças. Ou seja, como foi a aparição desses 

componentes nos textos dos alunos. A tabela a seguir nos permite visualizar os dados: 

 

Tabela Nº 1: Freqüência de aparição dos componentes nas cartas 

TURMAS 
1 2 3 4 5 6 

 
TOTAL 

Compon
entes 

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 
Justifica
tiva do 
objeto 

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

3 
Sugestõe

s 

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

4 
Justifica
tiva 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 

  -- -- -- -- -- --   -- -- -- -- 
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Como é possível notar, assim como aconteceu com as cartas de reclamação de circulação 

extra-escolares, 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%). 

Conforme já havíamos discutido, os componentes 1 e 2 apareceram em todas as cartas 

analisadas no estudo prévio, o que nos indica que estes são característicos do gênero “carta de 

reclamação”. Embora não tenham sido inseridos por todos os alunos de nossa pesquisa, a maioria 

acabou usando estratégias semelhantes as que são empregadas por autores em situações reais fora 

da escola. 

No caso das cartas em que foi encontrada apenas a indicação de sugestões, vale a pena 

salientar que à medida que as idéias para solucionar o problema eram apresentadas, 

implicitamente estavam sendo colocados os objetos alvo da reclamação. Ou seja, o leitor não 

tinha essa informação escrita no corpo do texto, mas através do processo inferencial poderíamos 

recuperá-la.  

Reconhecemos que esse movimento inferencial é comum e necessário na hora da escrita 

de um texto. É impossível deixar tudo explícito, por isso, recorre-se aos conhecimentos que, 

porventura, os nossos leitores tenham, para completar as lacunas que propositadamente 

deixamos. No entanto, para fins de pesquisa optamos por considerar apenas as indicações do 

objeto a ser reclamado feitas de forma explícita, até porque esta explicitude é uma garantia a mais 

de que o leitor irá entender o que ser quer com a carta e, sendo tão fundamental a indicação do 

objeto alvo da denúncia, devemos diminuir o risco da incompreensão.  

No que se refere aos componentes menos usados, semelhantemente aos dados do estudo 

prévio, os componentes 6 e 7, referentes aos movimentos contra-argumentar e refutar em favor 

do objeto e da sugestão, respectivamente, também tiveram uma freqüência baixa. Aliás, este 
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último movimento não chegou a aparecer nos textos dos alunos. Novamente ressaltamos que o 

baixo uso (ou o não uso) desses componentes não significa, necessariamente, que os textos sejam 

fracos de argumentação, inconsistentes. Mas, a presença destes pode representar muito para o 

sucesso da atividade comunicativa. 

Para melhor percebermos a presença destes componentes textuais nas cartas dos alunos, 

vamos apresentar abaixo trechos de vários textos que exemplificam cada um dos componentes 

utilizados. 

 

Componente 1 - indicação do objeto alvo de reclamação 

 

A presença deste componente é freqüente nas cartas de reclamação. Conforme já foi 

apontado, o encontramos em todas as cartas de circulação extra-escolares investigadas. Nos 

textos das crianças, ele foi encontrado em 61,6% dos textos (37 textos), Esperávamos que mais 

crianças tivessem inserido tal componente em seu texto, afinal a explicitação do objeto alvo da 

reclamação é fundamental para a construção de uma carta de reclamação. Como exemplo, 

trouxemos o texto abaixo: 

 

Carta 1 

A minha carta é sobre as cadeiras quando ajente chega aqui não tencadeiras sufisiente para 

ajente centar porque não tem ajente fica pralar e pracar tanbemajente ficar atrapalhado outras 

profesora ajenteficarengado pezo jaestanahora de isso parar inão tadado serto você não acha 

em sovocê pode melhora isso você e a unica pesoa que pode fazer iso 

2a série, turma 1, sexo feminino, 8 anos 
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O aluno deixa bastante claro qual é o seu objeto alvo de reclamação: a pouca quantidade 

de cadeiras na sala. A partir dessa delimitação ele desenvolve toda a cadeia argumentativa, 

buscando a sensibilização do leitor para tal objeto. 

 

Componente 2 - justificativa para convencimento de que o objeto merece ser alvo de 

reclamação 

 

Assim como o componente 1, este componente apareceu em todas as cartas do estudo 

prévio. O ato de justificar a relevância do que está sendo reclamado é de fato essencial numa 

carta cujo propósito é convencer alguém a tomar atitudes urgentes para solucionar problemas. 

Também esperávamos um maior uso, mas, muitas crianças da nossa pesquisa não atentaram para 

a relevância colocada acima ou por desconhecimento ou por não sentirem a necessidade, naquela 

situação comunicativa, de justificar seus objetos alvo da reclamação. Encontramos tal 

componente em apenas 41,6% das cartas. Selecionamos um dos textos para ilustrar.  

 

Carta 2 

Fátima povavo você pode falar com um prefeito de Jaboatão dos Guararapes pra ele manda 

mais vagas porque muitos alunos querem Estudar na escola XXX é. porque tem muito crianças 

que querem estudar para que eles tenha um futuro pela frente tem muito memino que querem 

Estuda nesta Escola 

So você que pode falar com ele porque tem muitos meninos que querem Estuda nesta escola mais 

não tem mais vagas tem muitos meninos que eu com enso que querem estuda nesta Escola.  
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2ª série, turma 2, sexo masculino, 9 anos 

Diante do objeto de reclamação “poucas vagas na escola”, o aluno justifica a relevância 

do que está sendo reclamado, dizendo: “porque tem muitos meninos que querem estuda nesta 

escola mais não tem mais vagas...”. Com isso, ele quer deixar claro que há pessoas prejudicadas 

com a situação, sendo necessário resolver logo a questão. O fato de ter justificado, já permitiu a 

inserção de elementos importantes para a conquista do leitor.  

 

Componente 3 - indicação de sugestões de providências a serem tomadas 

 

Apresentar sugestões para solucionar os problemas denunciados faz parte de uma carta de 

reclamação. Nas cartas de circulação social extra-escolar este componente teve uma boa aparição 

(60%). Nos textos dos alunos foi o componente mais presente (estava em 90% das cartas) 

superando até a indicação do objeto alvo de reclamação.  Vejamos no exemplo abaixo como este 

componente aparece nos textos dos alunos.  

 

Carta 3 

Quero uma biblioteca porque Varios alunos Estão sem livros. 

Eu quero Esportes porque na hora do recreio os alunos brigam, mas se os alunos na hora 

do recreio pratcasem Esportes eles não Briagariam mais i assim seria melhor. 

Eu quero mas vagas por que as pessoas também querem muita gente Estar sem Escola. 

2ª série, turma 2, sexo feminino 8 anos,  
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Um dos objetos de reclamação da carta em destaque são as brigas entre os alunos na hora 

do recreio. Pensando numa solução para o problema, a criança escreve:“... mas se os alunos na 

hora do recreio praticassem esportes eles não brigariam mais e assim seria melhor.” Ou seja, há 

uma preocupação em apontar possíveis providências que podem ser utilizadas. Como 

comentamos, essa atitude foi muito freqüente nas cartas. Em 90% delas havia sugestões dadas. 

Observou-se também, como já foi dito, que muitas cartas não tinham claramente um 

objeto alvo de reclamação, porque não indicavam explicitamente de quem era a culpa pelo mau 

funcionamento da escola, no entanto, estas traziam em seu corpo várias sugestões tendo em vista 

a melhoria da escola e a resolução de uma série de problemas que estavam subtendidos (nas 

entrelinhas). As cartas com este perfil não foram consideradas cartas de reclamação devido a essa 

falta de responsabilização acerca do problema. Preferimos classificá-las de cartas de 

reivindicação, que são textos menos problematizadores. Abaixo apresentamos uma dessas cartas 

para melhor ilustrar. 

 

Carta 4 

Nós nos reunimos para falar com a senhora nossa diretora, nós falamos ontem que nos 

estamos precisando falar muito sério sobre uma quadra ou uma biblioteca ou aula de 

informática por favor se você poder fale com alguém para toumar alguma providência, nós 

aluno da 4ª serie agradecemos muito. Um beijo e um abraço. 

4ª série, turma 3, sexo feminino, 10 anos  

 

É possível inferir que os problemas pelos quais a escola está passando se referem a falta 

de uma quadra, de uma biblioteca e de aulas de informática. A criança que escreve a carta 
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mostra-se inquieta com tal situação, mas não expõe suas insatisfações de forma explicita. 

Também não levanta os culpados pela falta desses espaços e da aula de informática na escola. 

Comenta que os alunos estão precisando, mas não ressalta em que tais ausências estão 

prejudicando os discentes, quais seriam os problemas gerados.  

 

Componente 4 - justificativa para convencimento de que a sugestão é adequada 

 

Além de dar sugestões, justificá-las também é uma ação importante na cadeia 

argumentativa e faz parte do gênero em estudo. Nas cartas escritas fora da escola, percebemos 

que a freqüência foi razoável (presente em 40% dos textos). Embora reconheçamos sua 

relevância, este componente não teve boa aparição nas cartas dos nossos alunos. O encontramos 

em apenas 10% das cartas. Selecionamos uma dessas aparições e a transcrevemos abaixo.  

 

Carta 5 

meu nome é XXX aluno da escola XXXX na 6ªB, eu estou reclamando da quadra, porque 

ela é muito pequena quando tem interclasses temos que jogar na quadra da escola YYYY, o meu 

desejo é que a quadra da minha escola seja aumentada fique maior pra não tar prescizando do 

outro colégio. 

Eu também queria que a aula de educação física melhorasse, porque só faz jogar futebol, 

vôlei ou as vezes desse dez voltas arrudiando a quadra que é muito pequena. Eu também queria 

que mudasse a secretária do diretor, porque ele é muito chata e entrometida. 

O senhor já fez muitas coisas por essa escola como a biblioteca que está muito linda. Se 

essa escola for mudada como eu quero ela pode ser uma das melhores escolas do governo de 

Camaragibe. 

6ª série, turma 6, sexo masculino, 12 anos. 
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No trecho “O meu desejo é que a quadra da minha escola seja aumentada e fique maior 

para não ta precisando do outro colégio.(...) Se essa escola for mudada como eu quero ela pode 

ser uma das melhores escolas do governo de Camaragibe.” O aluno reclama que a quadra da 

escola é muito pequena e dá como sugestão aumentá-la. Para reforçar sua (boa) idéia, justifica a 

adequação (os alunos não vão precisar pedir espaços emprestados; a escola vai ser a melhor da 

rede municipal). Ou seja, mostra que a saída sugerida para o problema é a mais viável e dará bons 

resultados. 

 

Componente 5 - Indicação das causas do objeto alvo da reclamação 

 

 O componente 5 não foi encontrado em todas as cartas de circulação extra-escolar (apenas 

em 40%), mesmo assim, acreditamos que tenha um papel importante para a teia argumentativa. 

Indicar possíveis causas do problema fortalece a relevância do que está sendo reclamado mostra 

para o leitor as raízes do problema e, conseqüentemente, os responsáveis. Nas cartas dos nossos 

alunos - sujeitos da pesquisa - constatamos também o baixo uso desse componente, apenas 10% 

de aparição. Separamos uma das cartas na qual encontramos tal elemento para ilustrar.  
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Carta 6 

Tia XX eu estou escrevendo esta carta pra le dizer que eu não esto gostando da ventilação 

porque o ventilador da parte de trás não esta ventilando bem os que estavam ante ventilava 

melhor tia XX eu também não esto gostando do vigia Severino ele mente com a hora deixe so Zé 

Carlos ou contrate outro e quadra sabe porque miguem brinca nela por causa do cimento se 

alguém cai se rala todinha e o muro se a gente jogar bola a bola cai do outro lado do muro e 

também o campinho da areia e já esta começando a crescer o capim. a horta começaram e 

terminaram. 

4ª série, turma 4, sexo feminino, 11 anos. 

 

Como vemos, a criança expõe sua insatisfação (a má ventilação) e procura achar uma 

possível causa para o problema: o ventilador localizado nos fundos da sala de aula não está 

funcionando bem e, por isso, a ventilação não esteja suficiente. Expondo a causa provável para o 

incômodo, a criança reforça sua denúncia e contribui para acabar com o mal na origem do 

problema. 

 

Componente 6 – Contra-argumentação relativa ao objeto alvo da reclamação 

 

Este movimento de contra-argumentação em defesa da relevância do que está sendo 

reclamado foi utilizado poucas vezes nas cartas escritas fora da escola, estando presente em 

apenas 15% destas. Tal situação também aconteceu com as cartas das crianças da pesquisa e tal 

movimento só foi encontrado em 6,6% dos textos.  
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Reconhecemos que não há como negar a importância deste recurso para a construção da 

cadeia argumentativa. A habilidade de antecipar possíveis posições contrárias a sua acaba sendo 

uma “arma” poderosa para o convencimento do leitor, pois uma vez conhecendo os pontos fracos 

de sua cadeia argumentativa, o escritor pode buscar fortalecê-los (refutar).  

O exemplo abaixo apresenta a escrita de um dos sujeitos que perceberam a importância da 

contra-argumentação e lançaram-na em seu texto.  

 

Carta 7 

Eu, aluna do XX, queria lhe informar; que não só eu como todos alunos dessa escola 

queríamos que o senhor nos atendesse com atenção. 

Por que passamos por uma certa dificuldade muito grande em ir ai banheiro dessa 

escola; precisamos de mais higiene, pois o mal cheiro e a disorganização é insuportável. 

Por exemplo: O banheiro dos professores é limpo, cheiroso, na cerâmica; E por que o 

nosso não pode ser? 

O senhor pode até pensar que os alunos que não preserva, mas para o banheiro ser 

limpo, o senhor tem que agir com moral!  

Também tendo essa oportunidade de mim informar com você queria lhe dizer um grande 

problema que passamos agora: É a água; muitas vezes não só eu como muitas de minhas 

amigas, chegamos em casa e ficamos com problema na saúde, tudo isso pelo efeito da água que 

nos trás o prejuiso. 

As pessoas podem até pensar que é brincadeira, mas eu não estou escrevendo para 

brincar, e sim para falar sério. 
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Celso também queria  que o senhor ficasse sabendo de outra coisa, é que a segurança da 

escola está muito fraca, Ex: Se chegar um ladrão potente esses seguranças vai agüentar? 

Nessa escola deve ter policiamento! 

Espero que me atenda com atenção! 

6ª série, turma 5, sexo feminino, 12 anos. 

 

Ao reclamar sobre o estado do banheiro da escola, a criança faz a seguinte colocação: “O 

senhor pode até pensar que os alunos que não preserva...”. Ela levanta uma possível fala de 

discordância do Diretor da escola frente ao problema. Imagina a criança que ao ler a carta este 

pense: Para que organizar o banheiro se são os próprios alunos que não cuidam e destroem tudo? 

A discente em questão antecipa esta opinião para evitar ser pega de surpresa e ter seus 

argumentos enfraquecidos.  

Acompanhado desse movimento de considerar a existência de opiniões contrárias a sua, 

na maioria das vezes encontramos a refutação, que se trata de uma tentativa de enfraquecer a voz 

da oposição. Foi o que aconteceu também na carta acima (carta 7). 

O aluna-autora da carta continua seu texto refutando/combatendo a possível fala contrária 

do diretor à relevância do objeto de reclamação:“...mas para o banheiro ser limpo, o senhor tem 

que agir com moral!”. Com isso, mostra que a melhor saída não seria deixar para lá o problema, 

mas organizar o banheiro e cobrar o zelo dos alunos. 

Como vimos na tabela, a estratégia de levantar falas contrárias para em seguida derrubá-

las foi encontrada pouquíssimas vezes nas cartas dos alunos de nossa pesquisa. 
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Componente 7 – Contra-argumentação relativa à sugestão 

  

Como já foi comentado o movimento contra-argumentativo é muito importante na 

construção de uma carta de reclamação. Neste caso, seria o levantamento de vozes contrárias à 

adequação da sugestão apresentada para solucionar o problema, seguida de sua refutação. Pois, se 

expomos em nosso texto as opiniões contrárias a nossa, temos que, logo em seguida, enfraquecê-

las (refutá-las).  

A utilização da contra-argumentação relativa à sugestão mostra uma preocupação a mais 

com o convencimento do leitor. Mesmo sendo fundamentais poucas cartas de circulação extra-

escolar tinham em seu corpo tais recursos (foram apenas 15%). Nas cartas escritas por nossos 

sujeitos o uso de tal estratégia não foi constatado.  

 Como não tínhamos como ilustrar com exemplos retirados dos textos dos nossos alunos, 

resolvemos expor um trecho de uma das cartas analisadas no estudo prévio que traz o referido 

componente textual, assim, o entendimento ficará mais fácil.   

 

Carta 8 

 
Nós, membros do conselho de moradores do Loteamento Céu Azul/Celeiro, no Timbí, 

Vimos através desta carta deixá-lo ciente, mais uma vez, de um dos muitos problemas que estão 

acontecendo em nosso bairro.  

Vários moradores nos procuraram com a mesma reclamação: os buracos existentes em 

várias ruas. Alguns destes buracos surgiram devido ao desgaste do calçamento que suporta 

diariamente o peso dos ônibus e carros. Outros foram criados pelos próprios funcionários da 

prefeitura que, ao realizarem manutenções nos esgotos, nos deixaram de lembrança. 
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Gostaríamos que a V. Sª tomasse providências definitivas, pois, outras vezes que entramos em 

contato com o Senhor, vieram consertar e apenas remediaram o problema, pouco tempo depois 

os buracos voltaram.  

Esta questão está gerando grandes transtornos para todos. Vários moradores que possuem 

automóveis já tiveram peças quebradas e, logo, prejuízos econômicos que dificilmente serão 

ressarcidos. O tráfego de carros se tornou lento e alguns acidentes já aconteceram em vários 

trechos. Sabemos que o município passa por um momento de redução de gastos, mas 

acreditamos que as obras neste local acarretarão em redução futura de despesas ainda maiores, 

como, por exemplo, despesas com indenizações se algum morador entrar na justiça.  

Esperamos, sinceramente, que nossas reclamações sejam ouvidas com mais atenção desta 

vez e tudo se resolva da melhor forma. 

Carta de circulação social adquirida através de um sindicato  

 

No caso da carta em questão, o levantamento de vozes contrária a sugestão apresentada 

(realizar as obras nas ruas de maneira correta, sem remediar o problema) é feito quando o escritor 

diz “O Município passa por um momento de redução de gastos”. Neste momento ele está 

expondo as possíveis objeções com relação à adequação da solução, já reconhecendo que estas 

podem aparecer na hora em que o destinatário estiver com o texto em mãos. É uma forma de 

antecipar os pontos fracos da cadeia argumentativa tendo em vista seu fortalecimento logo a 

seguir.  

Tal fortalecimento aparece quando o autor da carta diz: “Sabemos que o município passa 

por um momento de redução de gastos, mas acreditamos que as obras neste local acarretarão 

em redução futura de despesas ainda maiores, como, por exemplo, despesas com indenizações se 
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algum morador entrar na justiça”. Deste modo, o reclamante “quebra” toda e qualquer forma de 

não aceitação da sugestão.  

A partir deste confronto entre o estudo prévio realizado e os dados de nossa pesquisa 

pudemos verificar que nossos alunos utilizam quase todas as estratégias que os adultos adotam no 

momento de produzir uma carta de reclamação. Os componentes com maior freqüência de uso 

nas cartas do estudo também tiveram maior freqüência nas cartas das crianças investigadas. Da 

mesma forma aconteceu com os componentes de menor uso. Isso significa dizer que, de modo 

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

circulação extra-escolares. 

Com todas as informações em mãos, observamos se houve diferenças significativas 

quanto ao uso dos componentes entre as séries. Será que os alunos da 6ª série indicaram o objeto 

alvo de reclamação em um número maior de cartas quando comparados com as demais séries?  E 

o ato de justificar a relevância da denúncia foi inserido mais vezes em uma série que em outras? 

A tabela a seguir nos permite visualizar os achados e responder a estas e a outras questões. 

 

Tabela Nº 2 - freqüência de uso dos componentes por série 

Turmas de 2ª 
série 

Turmas de 4ª ª 
série 

Turmas de 6ª ª 
série 

Componentes 

Freq. (%) Freq. (%) Freq. (%) 
1 

Objeto alvo  
11 55 10 50 16 80 

2 
Justificativa da reclamação 

5 25 9 45 11 55 

3 
Sugestão 

18 90 19 95 17 85 

4 
Justificativa da sugestão 

2 10 1 5 3 15 

5 
Causas 

2 10 4 20 -- -- 

6 
contra-argumentação do objeto 

2 10 -- -- 2 10 

7 
Contra-argumentação da sugestão 

-- -- -- -- -- -- 
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Na discussão levantada mais acima, ressaltamos o destaque tido pelos componentes 1 

(indicação do objeto alvo da reclamação) e 2 (justificativa da reclamação) no estudo prévio. A 

presença marcante de ambos nos mostrou que são essenciais numa carta de reclamação e que, por 

isso, devem estar presentes nos textos dos alunos.  

A partir dos dados contidos na tabela percebemos que foram os alunos das turmas de 6ª 

séries os que mais indicaram os objetos alvo da denúncia e mais justificaram a reclamação. 

Com relação ao componente 1 (objeto alvo), nas turmas de 2ª série o percentual foi de 

55% e nas turmas de 4ª foi de 50%. Em contrapartida, as turmas de 6ª série tiveram o índice de 

80%.  São, no mínimo, 25 pontos percentuais de diferença.  

No que se refere ao componente 2, a diferença foi maior quando comparamos as turmas 

de 6ª com as de 2ª. Enquanto que nas turmas de 6ª o percentual de inserção da justificativa do 

objeto foi de 50%, nas turmas de 2ª, foi de 25%. Ou seja, a diferença foi bastante significativa (25 

pontos percentuais). Já as turmas de 4ª tiveram índices melhores: 45% dos textos escritos a 

justificativa da relevância do objeto denunciado estava presente. Neste caso, a diferença foi de 10 

pontos percentuais. 

Podemos concluir pelas informações acima que os alunos de 6ª série ganharam destaque 

com relação às demais. Pareceram estar mais atentos para a importância dos componentes 1 e 2 

para a construção de uma carta de reclamação. Como vimos, estes são elementos fundamentais e 

não podem ser deixados em segundo plano. Desse modo, acreditamos que  há indícios de que o 

avançar das séries pode ser o fator determinante para a construção de cartas de reclamação que 

usam estratégias textuais semelhantes as que foram usadas por sujeitos em situações de escrita 

extra-escolar.  
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Outro aspecto que mereceu o nosso olhar foi o uso dos demais componentes textuais 

descobertos no estudo prévio. De acordo com os resultados da pesquisa feita com cartas de 

circulação social, a inserção de vários componentes textuais pode colaborar para a construção de 

um texto ainda mais convincente. 

Observamos que o componente 3 (indicação de sugestões para a resolução dos problemas 

apontados) foi amplamente utilizado em todas as séries. Na 2ª, estava presente em 90% das 

cartas, na 4ª, em 95% e na 6ª, 85%. Não vimos, portanto, grandes diferenças. Sabemos que, no 

caso das cartas de reclamação, a indicação de sugestões é um elemento dispensável, mas pode 

enriquecer ainda mais o texto. Nesse movimento de lançar idéias, o leitor (responsabilizado pela 

tomada de providências) pode colocar em prática uma delas e até adiantar o processo de 

resolução, portanto, trata-se de uma estratégia bastante pertinente. 

Os componentes 4 (justificativa da sugestão), 5 (causas do problema) e 6 (contra-

argumentação relativa ao objeto) apareceram poucas vezes em todas as séries. As diferenças não 

foram muito significativas (de 5% a 10% de pontos percentuais), com exceção do uso do 

componente 5 que estava presente em 10% das cartas da 2ª série, em 20% das cartas da 4ª, mas 

que não apareceu nos textos dos alunos da 6ª. Já o movimento de contra-argumentação em favor 

da sugestão não apareceu em nenhuma série. 

Esperávamos que estes componentes com baixa freqüência tivessem um maior índice de 

uso. Afinal, usá-los nas cartas pode contribuir ainda mais na busca da consistência argumentativa. 

Talvez a pouca utilização dessas estratégias seja por desconhecimento da existência ou mesmo da 

importância para o texto.  

Na discussão feita nos parágrafos acima, ressaltamos as semelhanças e diferenças entre as 

séries. Agora, lançaremos a comparação entre os alunos da mesma série. Será que a inserção dos 
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componentes textuais próprios da “carta de reclamação” aconteceu de forma parecida entre os 

alunos da mesma série? As tabelas abaixo nos ajudam a responder. 

 

Tabela Nº 3 - Freqüência de uso dos componentes textuais nas turmas de 2ª série 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

O nosso primeiro olhar foi para a freqüência de inserção da indicação do objeto alvo da 

denúncia (componente 1) e da justificativa da denúncia feita (componente 2), pois como já 

discutimos esses elementos são fundamentais para a construção de uma carta de reclamação. As 

crianças da turma 1 inseriram com maior freqüência ambos componentes, isso quando 

comparados com a turma 2. 

Com relação ao componente 1, a turma 1 o inseriu em 71,4%, já a turma 2 fez uso em 

46,1% das cartas. Números bem diferentes para turmas de mesma série. A conseqüência desse 

baixo uso foi a escrita pela turma 2, especificamente, de cartas na qual não encontrávamos um 

Turma 1 Turma 2  
Componentes Freq. (%) Freq. (%) 

1 
Objeto alvo  

5 71,4 6 46,1 

2 
Justificativa da 

reclamação 

2 28,5 3 23 

3 
Sugestão 

6 85,7 12 92,3 

4 
Justificativa da 

sugestão 

-- -- 2 15,3 

5 
Causas 

-- -- 2 15,3 

6 
Contra-

argumentação 
do objeto 

1 14,2 1 7,6 

7 
Contra-

argumentação 
da sugestão 

-- -- -- -- 
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movimento de responsabilizar sujeitos pelos problemas denunciados. Faltava uma 

problematização, uma exposição dos prejuízos. 

Com relação ao componente 2, a diferença não foi tão significativa, apenas 5,5% pontos 

percentuais. A turma 1 fez uso da justificativa em 28,5% das cartas e a turma 2 em 23%. Estes 

são os primeiros indícios de certo destaque da turma 1 sobre a turma 2. 

Mesmo sendo tão fundamentais, os componentes 1 e 2 não conseguiram ter o espaço 

merecido nas turmas de 2ª série. Como discutíamos antes, a indicação do objeto a ser denunciado 

e a apresentação de justificativas a favor dessa denúncia são elementos indispensáveis numa carta 

de reclamação. Percebemos, então, que as cartas dos alunos da turma 1 foram mais consistentes 

que as da turma 2. 

 Em se tratando do levantamento de idéias em prol da resolução de problemas e, logo, da 

melhoria da escola (componente 3), a turma 2 foi a que mais vezes apresentou sugestões quando 

comparada com a outra turma de 2ª. A diferença foi pouca, mas existiu. Em 92,3% das cartas 

deste grupo tinham sugestões, em contrapartida a 85,7% dos textos da turma 1. 

 Essa incidência maior pode ser explicada justamente por um índice alto de adoção, por 

parte da turma 2, do gênero “carta de reivindicação”. Com isso, alguns textos traziam o 

componente 3, mas não inseriam estratégias de culpabilização que são muito importantes na 

construção de uma carta de reclamação.  

Em se tratando dos demais elementos que podem constituir o gênero em destaque 

(componentes 4, 5, 6 e 7), as freqüências de uso foram baixas em ambas as turmas. O ato de 

justificar a sugestão (componente 4) e de indicar possíveis causas para os problemas (5), por 

exemplo, não estiveram presentes em nenhuma carta da turma 1 e apareceram em apenas 15,3% 

das cartas da turma 2. Com relação à contra-argumentação relativa ao objeto, a encontramos em 
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apenas 14,2% das cartas da turma 1 e 7,6% da turma 2. Já a contra-argumentação relativa à 

sugestão (componente 7) não foi usada em nenhuma das duas turmas de 2ª série. 

Diante de tudo que foi discutido nos parágrafos anteriores percebemos que os alunos das 

turmas 1 e 2 tiveram movimentos de uso dos componentes relativamente próximos, com exceção 

do componente 1 (indicação do objeto alvo). Este foi, justamente, o elemento diferenciador, pois 

a falta de uma explicitação do objeto a ser denunciado e de um movimento de responsabilização 

pelo que não está indo bem na escola, refletiu a adoção de um gênero diferente por boa parte dos 

alunos da turma 2. 

 Agora, iremos saber se houve diferenças significativas nas turmas da 4ª série. A tabela 

abaixo vem nos ajudar a entender. 

 

Tabela Nº 4 - Freqüência de uso dos componentes textuais nas turmas de 4ª série 

 

Turma 3 Turma 4  
Componentes Freq. (%) Freq. (%) 

1 
Objeto alvo  

-- -- 10 90,9 

2 
Justificativa da 

reclamação 

-- -- 9 81,8 

3 
Sugestão 

9 100 10 90,9 

4 
Justificativa da 

sugestão 

-- -- 1 9,1 

5 
Causas 

-- -- 4 36,3 

6 
Contra-

argumentação 
do objeto 

-- -- -- -- 

7 
Contra-

argumentação 
da sugestão 

-- -- -- -- 
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Novamente vamos começar pela freqüência da indicação do objeto a ser reclamado e o 

movimento de lançar mão de justificativas para reforçar a importância da reclamação feita devido 

a sua extrema importância. Com relação a estes dois componentes característicos do gênero em 

estudo, as turmas 3 e 4 apresentaram números bastantes diferentes.  

Com relação à indicação do objeto, enquanto que na turma 3 nenhum aluno explicitou tal 

indicação, na turma 4 a grande maioria o fez (90,9%). Gostaríamos de ressaltar que muitos alunos 

da turma 3, ao escreverem suas cartas, deixavam a indicação do que vai ser reclamado nas 

“entrelinhas”. Ou seja, não havia a explicitação, mas algumas informações poderiam ser 

recuperadas a partir do trabalho do leitor apoiado em pistas textuais.  

Sabemos que tal estratégia pode ser realizada, mas no estudo prévio com cartas de 

circulação extra-escolar vimos que a colocação clara e direta do que vai ser denunciado e da sua 

justificativa são essenciais e que, por isso, o processo inferencial na indicação do problema era 

evitado. 

Com relação a inserção da justificativa da reclamação (componente 2), as diferenças 

também foram grandes. Na turma 4, em 81,8% das cartas havia tal componente, já na turma 3 não 

o encontramos em nenhum texto. A ausência das justificativas da reclamação pode ser explicada 

pela também ausência da explicitação clara do que está sendo reclamado (do objeto). Afinal, fica 

difícil justificar algo que está subtendido. 

Pensemos, então: se nas cartas da turma 3 não haviam a indicação explícita do que vai ser 

denunciado nem a justificativa da denúncia, o que as constituía?  

Como vemos na tabela, as crianças escreviam em seus textos apenas sugestões para a 

melhoria da escola. Em todas as cartas da turma 3 havia tal apresentação de idéias. Em grande 

parte dos textos da turma 4 as sugestões também estavam presentes (90,9%), mas antes delas 
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encontrávamos um movimento claro de apontar problemas referentes ao funcionamento da escola 

e de encontrar responsáveis pela solução.  

Esta ausência de um processo de delimitação do objeto alvo da denúncia e de 

culpabilização não caracteriza o gênero carta de reclamação, mas sim, a carta de reivindicação. 

Ou seja, toda a turma 3 acabou construindo um outro gênero textual. 

Várias hipóteses sobre a adoção da carta de reivindicação pela turma 3 podem ser 

levantadas. A primeira tem a ver o próprio comando proposto por nós. Percebemos durante a 

intervenção que o mesmo dava espaço para a escrita de textos que necessariamente não 

precisavam ser construídos com base em reclamações. Claro que nas orientações pedimos para as 

docentes solicitarem das crianças a escrita de cartas de reclamação, mas o objetivo pretendido 

pelo texto (denunciar problemas da escola para o(a) diretor(a) para posterior resolução) poderia 

ser alcançado também através de pedidos (forma atenuada de denunciar). Sabemos que solicitar 

melhorias também é uma maneira indireta de dizer o que não está bom e que por isso precisa ser 

modificado. Portanto, a situação de produção pode ter encaminhado a turma 3, de forma 

determinante, para a escrita de cartas de reivindicação e não de reclamação. 

A segunda hipótese levantada foi a forte influência da professora durante a intervenção. 

Acreditamos que ela, através das suas falas e da ênfase dada em determinado aspectos em 

detrimento a outros, tenha colaborado para a escrita de cartas sem uma preocupação em 

problematizar e indicar pessoas responsáveis pela solução dos problemas.  

A professora da turma no momento da conversa inicial, motivadora da produção, 

sistematizou no quadro, junto com as crianças, tudo que a escola estava precisando. Essa 

atividade, com certeza já direcionou o olhar dos sujeitos para a indicação de sugestões. Ela até 

dizia: “peçam coisas que façam sentido e que vocês sabem que é possível conseguir”. Por este 
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encaminhamento, entendemos o porquê as crianças (todas) fizeram tanta questão de apresentar 

sugestões.  

Dos componentes textuais próprios das cartas de reclamação realmente o que foi mais 

enfatizado pela docente da turma foi a indicação de sugestões. A necessidade de explicitar o que 

iria ser reclamado, de justificar a reclamação, de contra-argumentar seja em favor do objeto ou da 

sugestão foram pouco explorados.  

Guiada talvez por outras experiências anteriores com a carta de reclamação, a maioria dos 

alunos da turma 4 conseguiu escrever cartas de reclamação de forma semelhante a que é escrita 

em contextos de circulação social.  

Diferentemente das crianças da turma 3, os alunos da turma 4 inseriram em seus textos 

possíveis causas para os problemas denunciados - componente 5 (36,3%) e alguns ainda 

buscaram reforçar sua cadeia com a justificativa da sugestão (9,1%). Novamente reconhecemos 

que o uso desses componentes não é fator primordial para a consistência argumentativa do texto, 

mas acreditamos que tenha importância nessa busca por convencer o leitor. 

Ao compararmos os números das turmas 1 e 2 (2ª série) com os números das turmas 3 e 4 

(4ª série), vemos que esta última foi a que mais se destacou. Seus alunos indicaram em um 

número maior de cartas o objeto que iria ser reclamado (90,9%) e a justificativa dessa reclamação 

(81,8%). Ou seja, a essência do gênero solicitado apareceu em boa parte das cartas escritas nesta 

turma.  

A turma 1 (2ª série) foi a segunda que mais vezes usou estes componentes (71,4% e 

28,5%, respectivamente), inclusive na frente da turma 3 (4ª série), que, conforme discutimos 

anteriormente, acabou produzindo um outro gênero e com isso não inseriu a indicação do objeto e 

a justificativa. No entanto, percebemos que a diferença percentual entre os índices da turma 1 e 

os da turma 4 foi alta. Em se tratando da explicitação do que vai ser denunciado a diferença é de 
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quase 20% e quando se observar os dados relativos a justificação a diferença aumenta para mais 

de 53%. Queremos dizer com isso que realmente houve uma supremacia da turma 4 com relação 

ao uso dos componentes 1 e 2. 

 Para complementarmos o nosso olhar para as turmas, iremos nos debruçar sobre as 6ª 

séries. A tabela abaixo nos irá ajudar. 

 

Tabela Nº 5 - Freqüência de uso dos componentes textuais nas turmas de 6ª série 

Turma 5 Turma 6  
Componentes Freq. (%) Freq. (%) 

1 
Objeto alvo  

11 91,6 5 62,5 

2 
Justificativa 

da 
reclamação 

7 58,3 4 50 

3 
Sugestão 

9 75 8 100 

4 
Justificativa 
da sugestão 

-- -- 3 37,5 

5 
Causas 

-- -- -- -- 

6 
Contra-

argumentação 
do objeto 

2 16,6 -- -- 

7 
Contra-

argumentação 
da sugestão 

-- -- -- -- 

 

O primeiro ponto a ser observado é com relação a indicação do objeto alvo da reclamação. 

A turma 5 teve um maior interesse em deixar claro o que iria ser reclamado. Em 91,6% das cartas 

havia esta preocupação em contrapartida a 62,5% da turma 6. São, portanto, cerca de 29 pontos 

percentuais de diferença. 
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O segundo aspecto a ser visto se refere a inserção no texto de justificativas da reclamação 

feita. Também neste caso o destaque foi da turma 5, com 58,3 % de uso. Em contra-partida a 

exatamente 50% de inserção dos alunos da turma 6. A diferença cai, mas ainda existe. 

Com os dados acima, percebemos que a turma 5 conseguiu entender melhor o que 

caracterizava uma carta de reclamação, pois seus alunos inseriram mais vezes os componentes 1 

(objeto alvo) e 2 (justificativa da reclamação), próprios do gênero em questão, quando 

comparados com os alunos da turma 6. 

Também notamos que os alunos da turma 5 pareceram estar um pouco mais preocupados 

com o desenvolvimento da cadeia argumentativa que os da turma 6, uma vez que alguns 

chegaram até a contra-argumentarem (8,3%) e a refutarem (16,6%) em relação ao objeto 

reclamado, movimentos não realizados pela turma 6.  

Como já havíamos ressaltado o uso dos sete componentes não é pré-requisito para o 

alcance de um texto com bom desenvolvimento argumentativo. Sabemos que é possível encontrar 

cartas bem convincentes com apenas a indicação do objeto e a justificativa da reclamação, mas 

não há como negar que acrescentar a contra-argumentação, a indicação de causas pode resultar 

em produções com pontos de vista ainda mais fortalecidos.  

Diante da análise feita, o destaque, portanto, foi para as cartas das crianças da turma 5. 

Elas indicaram o objeto alvo mais vezes, justificaram suas reclamações e até foi possível 

encontrar movimentos de contra-argumentação e refutação. Duas turmas de mesma série, mas 

com um desenrolar um pouco diferente nas cartas.  

Após analisarmos todos os textos, é possível observamos o panorama geral das turmas. 

Constatamos que com relação à indicação do objeto alvo da denúncia e a ação de justificar sua 

reclamação houve um movimento parcial de avanço dos números à medida que as séries também 

avançavam. Ou seja, ora percebemos que a série foi fator determinante para o alto uso dos 
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componentes, ora não foi. Por exemplo, quando comparamos a freqüência de inserção do 

componente 1 (indicação do objeto alvo), vimos que a turma 5 (6ª série) se saiu melhor que as 

turmas 1, 2, 3 e 4 (alunos de 2ª e 4ª séries).  Ela teve freqüência de 91,6% e as demais de 71,4%, 

46,1%, 0% e 90,9%, respectivamente. Neste caso, a série foi relevante. Mas se também tomarmos 

a outra turma de 6ª (turma 6) como referência, o destaque não acontece. A referida turma teve 

índice menor de indicação do objeto alvo que a turma 1 (crianças da 2ª série). Foram 62,5% de 

freqüência de uso da turma 6 em contra-partida a 71,4% da turma 1. Deste modo, o avançar das 

séries não significou melhor desempenho de uso do componente 1.   

Para ratificar ainda mais a afirmativa feita acima basta observarmos o uso do componente 

2 (justificativa da reclamação). As duas turmas de 6ª tiveram freqüência de uso melhor (58,3% e 

50%, respectivamente) que as turmas de 2ª série (turma 1 – 28,5%; turma 2 – 23%) e uma turma 

de 4ª série (turma 3 – 0%). Em contrapartida, foi a outra turma de 4ª série (turma 4) a que obteve 

um índice melhor que todas as demais (81,8%). A diferença é bastante significativa e este 

componente realmente merece ser considerado, pois é característico de uma carta de reclamação.  

O que queremos mostrar com esses dados é que cada turma reagiu de forma diferente à 

proposta de escrita de uma carta de reclamação. Notamos uma relação parcial entre os usos ou 

não usos dos componentes e o fato de estar em graus da escolaridade mais avançados. O que nos 

pareceu é que houve turmas que se apropriaram melhor do gênero, mesmo sendo da mesma série, 

seja pela intervenção feita antes da coleta dos textos, seja pelo trabalho desenvolvido pelos 

professores com suas turmas (ex: turma 5). E tendo se apropriado melhor, conseguiram usar com 

mais freqüência os componentes textuais próprios do gênero e em alguns casos até se 

sobressaíram sobre turmas mais adiantadas. Este foi o caso da turma 4. 

Após essa análise da presença ou não dos componentes, montamos categorias que nos 

permitiram enxergar melhor como as cartas produzidas pelas crianças se caracterizavam. No 
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tópico a seguir faremos uma discussão das categorias/modelos textuais encontrados e do 

movimento das turmas com relação à adoção destes modelos. 

 

- A adoção dos modelos textuais pelas crianças  

 

Chegamos a encontrar 7 modelos textuais adotados pelos alunos. Estes foram construídos 

a partir da verificação do movimento argumentativo desenvolvido pela criança. Para melhor 

entendimento dos referidos modelos e da construção argumentativa das crianças em suas cartas, 

selecionamos um texto da cada modelo e o comentamos. 

 

1) Carta de reivindicação  

 

O primeiro modelo foi o mais adotado pelos sujeitos de nossa pesquisa. Consideramos 

cartas de reivindicação todos os textos no qual há apenas indicações de sugestões de providências 

a serem tomadas (componente 3). Ou seja, são cartas que não encontramos de modo claro uma 

responsabilização acerca do que não está funcionando; apontam apenas melhorias, expressam 

desejos, mas sem fazer uma explanação/identificação do problema vivenciado.  

Na realidade, escrevendo sugestões também é possível dizer de forma (implícita) o que 

não está bem na escola. Exemplo: se sugiro reformar a quadra é porque a situação atual dela  não 

é das melhores. Esta possibilidade de escrita abriu “brechas” para textos com apenas idéias, ações 

que podem ser feitas tendo em vista melhorias na escola.  Como nas  orientações para a condução 

da atividade solicitamos que as professoras discutissem com os alunos sobre os problemas da 

escola e o que não estava indo bem na escola, os alunos acabaram, muitas vezes, listando coisas 

que melhorariam a escola. Ou seja, as próprias condições de produção possibilitavam a 



 131

substituição de um gênero por outro. Essa característica do contexto de escrita pode, portanto, 

explicar, em parte, a grande incidência de cartas de reivindicação que foram elaboradas pelos 

alunos. 

A outra hipótese para tal fenômeno foi a da interferência direta das professoras. Cada qual 

com suas falas e entendimentos sobre o gênero “carta de reclamação” pode ter contribuído para 

uma maior ou menor apropriação. Vimos que a indicação do objeto alvo da reclamação e a 

justificativa desta reclamação são elementos essenciais na constituição do gênero em estudo, mas, 

nem todas as professoras deram a atenção necessária a eles. Assim, os alunos podem ter 

“aprendido” que bastaria listar sugestões de melhorias para que o texto produzido fosse uma carta 

de reclamação.  

Por outro lado, há ainda o fenômeno da falta de limites claros entre vários gêneros. Como 

aborda Bakhtin (1997), os gêneros são modelos textuais que emergem em situações de interação. 

Uma determinada esfera de interlocução gera diferentes gêneros, que, muitas vezes, se 

assemelham. Os limites entre eles, portanto, não são claramente definidos, pois haveria entre eles 

um contínuo de pertencimento. As cartas de reclamação e as de reivindicação são bons exemplos. 

Nos dois, há a intenção de buscar melhorias. No entanto, na carta de reclamação a melhoria é 

solicitada porque alguém ou alguma instituição seria responsável pelo que não existe e é 

responsabilizado pelo mau funcionamento. Há, então, um processo claro de culpabilização. No 

caso da carta de reivindicação, a situação pode ser melhorada, mas as pessoas ou instituições não 

estão sendo acusadas de não estarem realizando algo. Há apenas pedidos para que atendam a um 

desejo de alguém ou de alguma instituição. No entanto, nem sempre é possível dizer se o que está 

sendo pedido é algo que viria a “acrescentar” ou se revela implicitamente uma responsabilização 

dos destinatários pela ausência de algo que deveria ter sido atendido, pois já constituiria um 
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direito. Esse é o caso dessa situação. Os pedidos são apenas indicação de desejos para melhorar a 

escola ou são reivindicação de que determinados direitos sejam garantidos? 

Em nossas análises, procuramos observar bem as cartas, atentando justamente para essa 

presença ou não de problematização.  No entanto, devido à grande aproximação entre esses dois 

gêneros, algumas vezes ficou difícil decidir com clareza quando um texto era exemplar de um ou 

de outro gênero textual.  

Há, ainda, o fenômeno do imbrincamento dos gêneros, tão discutido por Todorov (1980) 

para explicar o fenômeno. Ou seja, dependendo da finalidade de escrita, o indivíduo adota um 

determinado gênero e o adapta, o que, muitas vezes, aproxima-o de outros  gêneros usados em 

situações semelhantes àquela vivida. 

Para ilustrar esse modelo textual separamos uma dos textos classificados como carta de 

reivindicação. 
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Carta 9 

4ª série, turma 3, sexo feminino, 10 anos.  

 

A carta acima exemplifica o caso em que o texto aproxima-se de uma carta de 

reivindicação. A criança não responsabiliza o destinatário pelo que não está bom, mas reivindica 

melhorias. Por exemplo, ela quer que tenha na escola uma quadra, mas não coloca de forma 

explícita quais são as dificuldades encontradas pelos alunos por não terem este espaço.  

Sabemos, no entanto, que muitas informações podem ser recuperadas no texto através de 

um processo inferencial. Quando a aluna escreve que gostaria que a escola tivesse quadra 

podemos entender por trás das linhas que a mesma está reclamando da falta deste espaço para os 

alunos. Em outro trecho coloca que a escola deveria oferecer aulas de informática para aprender a 
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mexer no computador, deixando subtendido que não ter conhecimentos básicos de informática 

pode ser um problema para o alunado desta escola. 

Esse fenômeno de implicitudes leva-nos a reconhecer que, embora a carta não 

responsabilize a diretora por uma má administração, está cobrando que a escola funcione de um 

modo que vem sendo considerado como ideal de uma boa escola. No entanto, o estudo prévio nos 

mostra que as cartas de reclamação de um modo geral exigem uma posição mais clara do escritor; 

exige a indicação do objeto alvo da reclamação de forma explicita, com a assunção do ponto de 

vista de que o destinatário deveria ter dado conta do que está sendo solicitado. É por esta não 

delimitação do problema e pela falta de problematização que consideramos esta carta como carta 

de reivindicação e não de reclamação. 

No caso da carta acima, autora da carta pertence a turma 3, aquela na qual todo o seu 

alunado tomou como modelo a carta de reivindicação e não de reclamação. Vale a pena retomar o 

que já havíamos discutido sobre esta turma. Acreditamos que a professora foi um fator 

determinante para a escrita de cartas dentro deste modelo. No encaminhamento da situação de 

produção, a docente escreveu no quadro, a partir das opiniões dos alunos, tudo o que a escola 

estava precisando.  

O problema gerado pela falta do que não se tem na escola, a necessidade de justificar sua 

fala, de levantar vozes contrárias a sua na busca por convencer o leitor, ou mesmo, a idéia de que 

o destinatário seria culpado pelo mau funcionamento ou pelo problema não foram tão enfatizados 

quanto a apresentação de sugestões para a melhoria da escola.  

No dialógo transcrito abaixo, a professora dá o comando da atividade de produção textual. 

Fica fácil perceber por onde ela encaminhou a escrita da carta: 
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P – Já perceberam que existem cartas diferentes, por tratar de assuntos diferentes. Então, a 

carta que a gente combinou hoje que vamos escrever para Ana falando das necessidades da 

escola, de coisas que gostaríamos que tivesse na escola, vai ser uma carta-convite? 

Alunos – Não. 

P – Vai ser uma carta de amor? 

Alunos – Não. 

P – Vai ser carta à redação? 

Alunos – Não. 

P – Então, que tipo de carta nós vamos escrever? 

Alunos – Uma carta de reclamação. 

 

Neste momento, vemos que a professora deu pistas ou salientou uma dimensão da 

situação que promove a escrita de cartas de reivindicação. Ela está propondo que eles escrevam 

sobre as necessidades, que eles digam o que acham que poderia ter na escola para melhorá-la. 

Não há a presença de fatos que provem um mau funcionamento e que possa ser de 

responsabilidade da diretora. Essa talvez seja uma das explicações mais plausíveis para toda a 

turma 3 ter escrito cartas de reivindicação. 

 

2) Só indica o objeto alvo da reclamação  

 

O segundo modelo textual adotado consiste no grupo de cartas, nas quais não há um 

desenrolar da cadeia argumentativa. O problema é indicado/apontado e só. Não percebemos 

nestas, por exemplo, uma movimentação em busca de convencer o leitor da relevância da 

denúncia.  Vamos observar a carta abaixo e entender.  
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Carta 10 

2ª série, turma 1, sexo feminino, 9 anos. 

    

Nesta carta são expostos vários objetos que são alvos de reclamação (ex: a falta de banca, 

de descargas e das portas no banheiro feminino). No entanto, no texto não há uma preocupação 

em mostrar porquê tais objetos merecem ser alvo de denúncia. Ou seja, alguns problemas são 

apontados, mas sem maiores explicações das conseqüências destes para os alunos. Levantamos a 

hipótese de que como a carta foi escrita para a diretora e esta sempre está na escola, a criança não 

sentiu a necessidade de problematizar a situação, talvez pensando que já seja do conhecimento da 

administradora. Bastava, então, listar os objetos alvo da reclamação e já seria o suficiente para 

deixá-la a par de seu descontentamento. 
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3) Indica objeto de reclamação e aponta sugestões de providências a serem tomadas 

 

Nas cartas deste grupo (o terceiro modelo), acontece a delimitação do objeto, mas sem a 

justificativa da reclamação e o levantamento de contra-argumentos. Depois da delimitação, a 

criança logo passa a dar a(s) sugestão(ões). Na verdade, essas crianças reclamam de aspectos que 

por si só já se justificariam. Ou seja, é como se eles compartilhassem com o destinatário os 

conhecimentos de que aquelas reclamações realmente procedem porque é de interesse da 

instituição proporcionar condições adequadas de aprendizagem. A apresentação das sugestões 

revela a possibilidade de atendimento do que está sendo proposto. Na carta abaixo fica clara essa 

falta de argumentação. 
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Carta 11 

6ª série, turma 5, sexo feminino, 14 anos.  

 

A aluna, autora da carta acima, deixa bem claro quais os problemas denunciados: a nojeira 

e desorganização no banheiro dos meninos e das meninas, a comida e a água da escola que não 

são boas, as lâmpadas que estão queimadas, o telhado com pingueiras, os ventiladores quebrados. 

Enfim, ela indica os objetos alvo de sua denúncia, embora não aprofunde sua reclamação, 

justificando-a e contra-argumentando a seu favor. Após elencar tais problemas, passa a dar 

sugestões; a dizer que atitudes ou procedimentos podem ser tomados (ou espera-se que se tome) 
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para que a questão seja resolvida. Por exemplo, ela comenta que a água deveria ser mineral. Tal 

sugestão acabaria com o problema da má qualidade da água. 

 Não há nenhuma explicitação acerca da justificativa de que tais ações seriam realmente 

responsabilidade da diretora da escola. É possível que o aluno considere que tal movimento é 

desnecessário, porque ela saberia de seus deveres como administradora. 

 

4) Indica e argumenta a respeito do objeto da reclamação 

  

Neste quarto modelo já percebemos um cuidado em defender a relevância do que está 

sendo reclamado. Mas, aqueles que adotaram este modelo optaram em não dar sugestões para a 

resolução do problema denunciado. Abaixo apresentamos uma das cartas que consideramos como 

pertencente a este modelo.  
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Carta 12 

4ª série, turma 4, sexo feminino, 11 anos. 

 

Em toda a carta a aluna não só aponta os problemas como também desenvolve uma linha 

argumentativa mostrando para a diretora da escola de que forma os objetos alvo de sua 

reclamação estão afetando os alunos.  

Para o problema do muro rachado explica que quando brincam de bola e esta cai do outro 

lado, não podem pular o muro para recuperar o brinquedo, pois é perigoso (o muro pode cair 

enquanto estão pulando).  
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Com relação as pedras no local onde brincam de corda, comenta que quando roda a corda 

as pedras são arremessadas, junto com areia, para todos os lados. Com isso quer dizer que as 

pedras podem machucar alguma criança.  

Sobre o problema dos furos na porta da sala, reclama que quem passa no corredor pode 

ver tudo o que acontece na sala, ou seja, a aluna está se queixando de uma provável falta de 

privacidade para os alunos.  

Por fim, com relação as paredes sujas busca convencer a gestora de que o problema 

merece ser resolvido elogiando os demais setores da escola pela organização e limpeza e 

ressaltando que para tudo ficar bom na escola só falta deixar as paredes limpas e as portas sem 

rombos. 

Como vemos, a criança está preocupada em deixar claro para a diretora o que não está 

funcionando da escola e em que isso prejudica os alunos. Para ilustrar e se fazer entender melhor 

traz situações reais (a bola que cai e não pode ser pega de volta, o brincar de corda que está sendo 

atrapalhado) que sensibilizam ainda mais aqueles que podem resolver as questões. 

 

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

 

O quinto modelo textual adotado, além de indicar e argumentar sobre o objeto a ser 

reclamado, há também uma indicação de providências a serem tomadas. No entanto, ainda sem a 

preocupação de argumentar em favor de sua adequação. O exemplo vem abaixo. 
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Carta 13 

4ª série, turma 4, sexo feminino, 11 anos. 

 

Neste caso, a criança além de apresentar seu objeto alvo de reclamação (o calor que faz na 

sala), ela tenta achar uma causa ou explicação para o referido problema (a pouca ventilação na 

sala e o fato de todos os ventiladores não estarem funcionando). Dentro ainda de sua cadeia 

argumentativa, justifica a emergência da solução afirmando que o calor atrapalha o estudo, a 

concentração na hora de fazer as atividades na sala. Por fim, quando diz “era pra ser quatro 

ventiladores” está na verdade sugerindo que a escola coloque todos os ventiladores que há na 

sala de aula para funcionar. Esta seria uma forma de solucionar ou amenizar o problema exposto. 

 

6) Indica objeto de reclamação, apresenta sugestões, com argumentação referente às 

sugestões  

 

No sexto modelo, as cartas trazem o objeto alvo de reclamação definido, mas não 

reforçam a importância da reclamação feita. Chegam a apresentar sugestões para a solução do 
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problema apontado e argumentar, buscando convencer o leitor que sua idéia vale a pena. Para 

ilustrar comentaremos a carta abaixo. 

 

Carta 14 

6ª série, turma 6, sexo masculino, 12 anos. 

 

Conforme já apontamos, nas cartas que foram colocadas como pertencentes a este modelo 

há uma indicação do objeto alvo de reclamação, mas sem uma seqüência argumentativa que 

busque convencer o leitor da relevância da denúncia feita, mostrando em que o problema está 

afetando o alunado, suas possíveis causas ou realizando um movimento de levantar e refutar 

vozes contrárias à tal relevância.  

É o caso da carta exposta acima. O principal objeto alvo de denúncia foi o vazamento nas 

salas e no pátio da escola. Não há a preocupação em discorrer sobre as conseqüências de tal 

vazamento para a vida escolar dos alunos. Em seguida, a criança, autora da carta, levanta uma 
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sugestão para o diretor solucionar o problema: mandar consertar os vazamentos durante o verão. 

Para convencer o diretor que sua sugestão é a mais sensata, comenta que se assim fizer, quando 

chegar o inverno a escola não terá mais que passar por tais problemas. Fica implícito que tal 

serviço em tempo de inverno é mais difícil de ser executado e que é possível prevenir problemas 

futuros se a ação for realizada com agilidade. Ainda acrescenta mais sugestões para melhorar a 

instituição: fazer uma bela pintura no colégio todo e ajeitar as privadas.  

Como vemos, na cadeia argumentativa desenvolvida pelo aluno o mesmo indica objeto 

alvo de reclamação, mas não argumenta a favor de sua relevância, em seguida apresenta 

sugestões e justifica sua adequação, buscando convencer o leitor que sua idéia é boa.  

 

7) Indica e argumenta sobre o objeto de reclamação, indica e argumenta sobre as sugestões  

 

Dentro do modelo 7 encontramos as cartas nas quais não só há a indicação e 

argumentação em favor do objeto alvo da denúncia, como também apresentam sugestões e 

argumentam a seu favor. Aqueles alunos que usaram esse modelo em suas cartas inseriram no 

corpo do texto mais componentes textuais próprios de uma carta de reclamação. O exemplo vem 

de uma criança da 2ª série. 
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Carta 15 

2ª série, turma 1, sexo feminino, 9 anos. 

 

Esta carta, de modo semelhante à anterior, desenvolve uma cadeia argumentativa na busca 

por convencer o leitor que sua reclamação faz sentido. Os objetos alvo de sua reclamação são 

bastante evidentes: o banheiro sujo, a falta de segurança na escola, a falta de bancas. A criança 

levanta uma série de argumentos para justificar. Quando aborda a questão da falta de bancas, por 

exemplo, comenta a inconveniência de ficar carregando bancas de outras salas nas costas. 

Notamos, portanto, o interesse em retratar os problemas de forma clara e inquestionável, o que 

faz este modelo ser diferente do anterior.  
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Além disso, apresenta em seu texto sugestões para a solução das denúncias. As sugestões 

dadas foram: fazer o muro ao redor do pátio da escola, cortar o mato, adquirir mais bancas. Com 

relação a sua sugestão de fazer o muro ainda reconhece que o pátio da escola é grande (contra-

argumentação) e que isto pode ser empecilho, mas ressalta a importância de fazê-lo, porque caso 

não o façam, pessoas podem morrer na escola. Está implícito, então, que é melhor gastar mais, do 

que não ter segurança na escola, ou seja, o prejuízo é maior se as pessoas morrerem. Tal 

movimento trata-se de antecipar possíveis pontos fracos de sua teia argumentativa e torná-los 

nulos, de modo que não atrapalhe sua estratégia de convencimento.  

Como já havíamos dito em outras ocasiões, o fato de fazer uso de vários componentes 

textuais não significa a certeza da escrita de um texto convincente. Tudo vai depender da forma 

como o autor disponibiliza seus argumentos no texto. Podemos encontrar textos com a indicação 

clara do que está sendo reclamado, mas com justificativas fracas na sua cadeia argumentativa. 

Isso irá torná-los pouco convincentes. No caso da carta citada acima, a inserção dos vários 

elementos contribuíram bastante para a escrita de uma carta bem fundamentada e com 

argumentos fortalecidos.  

Com uma clareza maior a respeito de cada modelo adotado pelas crianças de nossa 

pesquisa, vamos, através da tabela abaixo, ver o panorama geral da freqüência de utilização 

destes modelos em termos quantitativos: 
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Tabela Nº 6: Freqüência geral dos Modelos Textuais 

Modelos textuais encontrados Freqüência Porcentagem 
(%) 

1 – Carta de reivindicação (só sugestões) 23 38,3 
2 – Só indica o objeto alvo da reclamação  1 1,6 
3 – Indica objeto de reclamação e sugestões 8 13,3 
4 – Indica e argumenta a respeito do objeto da reclamação 6 10 
5 - Indica e argumenta a respeito do objeto da reclamação, 
indica sugestões  

16 26,6 

6 – Indica objeto de reclamação, apresenta sugestões, com 
argumentação referente às sugestões  

3 5 

7 – Indica e argumenta sobre o objeto de reclamação, indica e 
argumenta sobre as sugestões  

3 5 

Total 60 99,8 
 

Como é possível perceber, o modelo 1 teve uma alta freqüência de adoção. Isso significa 

dizer que 23 das 60 cartas selecionadas para análise são cartas de reivindicação. Conforme já 

havíamos discutido, consideramos esses textos como cartas de reivindicação porque só traziam 

em seu corpo explicitação de desejos de melhorias, sugestões de ações para se fazer na escola, 

mas sem existir uma delimitação mais clara do problema e uma  culpabilização do destinatário 

acerca do que não está dando certo na escola.  

Outro aspecto a ser comentado é o fato de que a grande maioria dos alunos que adotou o 

gênero solicitado não ficou satisfeito em apenas indicar o objeto alvo de denúncia. Das 37 cartas 

de reclamação escritas, somente uma foi classificada no modelo 2. Os alunos perceberam que 

escrever uma carta de reclamação vai além disso e, por isso, acabavam justificando (e às vezes 

contra-argumentando/refutando) suas reclamações (modelos 5, 4 e 7), dando sugestões para 

solucionar os problemas (modelos 3, 5, 6 e 7) e justificando-as (modelos 6 e 7).  

Os números apontam que o modelo mais adotado entre cartas consideradas de reclamação 

foi o de nº 5 (26,6%). Nele há a indicação de qual (ou quais) objeto(s) vai ser denunciado e 

uma argumentação a respeito da importância desta denúncia para a comunidade escolar. 
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Também encontramos nas cartas desse modelo a apresentação de sugestão(ões) para a 

resolução do problema.   

Acima expusemos o panorama geral de adoção dos modelos textuais pelas crianças de 

nossa pesquisa. Vale a pena relacionarmos esses dados com os dados do estudo prévio realizado 

que teve como corpus cartas de circulação social. Também neste estudo procuramos identificar os 

modelos textuais escolhidos pelos sujeitos fora da escola e agora traçaremos o paralelo.  

O resultado da análise das cartas extra-escolares mostra que três modelos foram adotados 

pelos autores destas cartas: a) indica e argumenta sobre o objeto de reclamação e indica e 

argumenta sobre as sugestões; b) indica e argumenta a respeito do objeto da reclamação; c) indica 

e argumenta a respeito do objeto da reclamação e indica sugestões (25%);  

O modelo textual mais adotado pelos sujeitos do estudo prévio realizado se refere ao 

modelo de nº 7 de nossa pesquisa, ou seja, trata-se de cartas, nas quais estão inseridos um maior 

número de componentes textuais próprios de uma carta de reclamação. 45% dos textos foram 

colocados dentro deste grupo. Neles há não só a indicação e argumentação em favor do objeto 

alvo da denúncia, como também a apresentação de sugestões e a argumentação a seu favor. No 

caso de nossas crianças, este não foi o modelo mais escolhido, ao contrário, foi um dos menos, 

com apenas 5% das cartas escritas dentro desta organização textual. 

O segundo modelo mais adotado nas cartas de circulação social foi aquele que seria o de 

nº 4 em nossa pesquisa. Ele foi escolhido por 30% dos sujeitos. Neste modelo percebemos um 

cuidado em defender a relevância do que está sendo reclamado, mas sem lançar sugestões para a 

resolução do problema denunciado. Apenas 10% de nossas crianças adotaram a referida 

organização.  

O terceiro modelo, o menos adotado, foi escolhido por 25% dos sujeitos do estudo prévio. 

Além de indicarem e argumentarem sobre o objeto a ser reclamado, há também uma indicação de 
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providências a serem tomadas. No entanto, ainda sem a preocupação de argumentar em favor de 

sua adequação. Esta organização se refere ao modelo de nº 5 de nossa pesquisa, que foi escolhido 

por 26,6% de nossas crianças, sendo, portanto, o segundo modelo mais adotado em nossa 

pesquisa.  

A partir das informações expostas acima, percebemos que o modelo mais adotado pelos 

sujeitos do estudo prévio (modelo 7) não teve bons índices de adoção por nossos alunos. Na 

verdade, o modelo menos usado nas cartas extra-escolares, foi o segundo mais adotado nas cartas 

das crianças. Mas, vale ressaltar que tinham índices próximos, com uma diferença de apenas 

1,6% pontos percentuais). Com isso, é possível dizer que houve certa relação entre as práticas 

desenvolvidas por sujeitos fora da escola e as práticas de escritas de cartas de reclamação por 

nossos sujeitos. Claro que esta semelhança de estratégias poderia ser maior, mas não podemos 

negar sua existência. Tal aproximação pode ser evidência de que os alunos estão em processo de 

apropriação do gênero em questão. 

 Iremos agora verificar os modelos mais adotados por série e por turma, dentro dos dados 

de nossa pesquisa. Será que são os alunos das séries mais avançadas os que mais se preocuparam 

com o movimento argumentativo em seus textos? A tabela abaixo nos ajuda a enxergar melhor os 

dados e a responder esta questão: 
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 Tabela Nº 7: Freqüência de adoção dos Modelos Textuais por série 

Turmas de 2ª série Turmas de 4ª série Turmas de 6ª série Modelos Textuais 
Freq. (%) Freq. (%) Freq. (%) 

1- Carta de reivindicação 9 45 10 50 4 20 
2 - Só objeto da reclamação 1 5 -- -- -- -- 
3 - Objeto alvo e sugestões 3 15 1 5 4 20 
4 –Indica e argumenta -objeto 
da reclamação 

2 10 1 5 3 15 

5 - Indica e argumenta -objeto 
da reclamação + sugestões 

3 15 7 35 6 30 

6 - Objeto de reclamação + 
sugestões +argumentação 
referente às sugestões 

2 10 -- -- 1 5 

7 - Indica e argumenta -objeto 
de reclamação + indica e 
argumenta - sugestões 

-- -- 1 5 2 10 

TOTAL 20 100 20 100 20  
 

Com relação à escrita de cartas de reivindicação (modelo 1), os números nos mostram que 

a série cujos alunos produziram mais tal gênero foi a 4ª série. Cerca de 50% dos alunos desta 

série não produziram cartas de reclamação. Tal índice é maior, inclusive, que o índice das 

crianças da 2ª série, que adotaram o modelo 1 em 45% de seus textos.  

Mais uma vez é preciso comentar os vários fatores que podem ter sido determinantes para 

esta alta freqüência na 4ª série. Primeiro, a mediação da professora da turma 3. Ela direcionou, de 

forma enfática, a maneira como a carta deveria ser organizada, ressaltando, constantemente, a 

importância dos pedidos e elegendo com a turma o rol de prioridades da escola. Provavelmente 

isso influenciou a escrita de cartas contendo mais solicitações do que reclamações explícitas. Não 

é por acaso que todos os alunos dessa turma adotaram tal estratégia. Tal fenômeno ressalta a 

importância das condições de produção de textos, ou seja, os alunos estão respondendo ao que 

parecia ser a expectativa da professora. 

Outro aspecto que pode ter influenciado na escolha da carta de reivindicação foi o próprio 

comando dado por nós para a situação de produção. Tal comando abriu espaço para a adoção de 
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tal gênero no lugar da carta de reclamação devido a sua proximidade e o fato de também servir ao 

propósito da escrita, uma vez que o pedido por melhorias é uma forma indireta de expressar o que 

não está funcionando. 

Devemos salientar, ainda, que o menor índice de adoção do modelo 1 ficou com a 6ª, 20% 

apenas. Isso nos dá indícios de que talvez tenha sido nesta série que os alunos pareceram ter 

compreendido melhor o que estava sendo solicitado e que, por isso, adotaram menos o modelo 

“carta de reivindicação”.   

No panorama geral dos modelos vimos que há organizações textuais que podem colaborar 

mais eficazmente para a escrita de um texto bem consistente, com argumentos fortes e bem 

desenvolvidos. Tais modelos seriam, dentro de nossa ótica, os de número 4, 5, 6 e 7. Tratam de 

organizações que trazem movimentos argumentativos (seja em defesa da relevância do objeto 

alvo da reclamação seja em defesa da adequação da sugestão). 

Quando comparamos as séries com relação à adoção destes modelos, notamos que a idéia 

de quanto maior o tempo de ensino formal, maior será a preocupação com a necessidade de 

argumentar se confirma. Isso pode ser percebido ao contabilizarmos, conjuntamente, a freqüência 

de adoção dos modelos acima mencionados (nº 4, 5, 6 e 7). Vimos que na 2ª série, um total de 

(35%) cartas escolheram um destes modelos; na 4ª foram 9 (45%) e na 6ª série 12 (60%). Ou 

seja, os índices foram aumentando gradativamente à medida que os anos de escolaridade vão 

passando. Esta idéia só poderá ser mais bem investigada quando compararmos os dados entre os 

alunos da mesma série. 

Passaremos, então, a traçar paralelos entre as turmas de mesma série e também entre 

turmas de séries distintas.  Vamos observar o movimento de adoção dos modelos e verificar se o 

avançar da escolaridade faz a diferença. As tabelas abaixo nos ajudaram nisso. 
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Tabela Nº 8: Freqüência de adoção dos Modelos Textuais nas turmas de 2ª série 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir dos dados colocados acima, constatamos que um número maior de alunos da 

turma 2 (53,8%) escreveu cartas de reivindicação quando comparado com os da turma 1 (28,5%). 

Como já discutimos anteriormente, tal modelo textual em várias situações cumpre funções 

similares às cartas de reclamação. Isso leva a crer que as crianças desse grupo, por algum motivo 

que não identificamos na análise das aulas ou no dia da escrita do texto, consideraram que 

deveriam reivindicar melhorias para a escola. É interessante perceber que esta mesma turma, 

apesar de ter tido maior número de cartas de reivindicação que a turma 1 (58,3% x 28,5%), 

produziu também maior número de cartas que se aproximaram das cartas de circulação social. Se 

somarmos as cartas dos modelos 4, 5, 6 e 7, veremos que na turma 2 foram produzidos 38,3% de 

textos, ao passo que na turma 1 foram escritos 28,6% nestes modelos. Percebemos, pois, que para 

vários alunos, o comando e a condução da professora favoreceram a construção das 

representações sobre a situação de escrita e a mobilização de estratégias pertinentes à situação. 

Vemos, portanto, grandes diferenças entre as turmas de 2ª série. 

Turma 1 Turma 2  
Modelos textuais Freq. (%) Freq. (%) 

1- Carta de reivindicação 2 28,5 7 53,8 
2 - Só objeto da reclamação 1 14,2 -- -- 
3 - Objeto alvo e sugestões 2 28,5 1 7,7 
4 –Indica e argumenta -objeto da 
reclamação 

1 14,3 1 7,7 

5 - Indica e argumenta -objeto 
da reclamação + sugestões 

1 14,3 2 15,3 

6 - Objeto de reclamação + 
sugestões +argumentação 
referente às sugestões 

-- -- 2 15,3 

7 - Indica e argumenta -objeto 
de reclamação + indica e 
argumenta - sugestões 

-- -- -- -- 

TOTAL 7 99,8 13 99,8 



 153

Vamos, agora, entender a adoção dos modelos pelas turmas 3 e 4, ambas da 4ª série. Será 

que, assim como aconteceu com as turmas de 2ª, haverá diferenças significativas entre elas? A 

tabela nos trará elementos para a discussão. 

 

Tabela Nº 9: Freqüência de adoção dos Modelos Textuais nas turmas de 4ª série 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais uma vez notamos diferenças nítidas entre estas duas turmas. Começaremos pela 

adoção do modelo 1. Conforme já tínhamos apresentado e discutido em momentos anteriores, os 

alunos da turma 3 só inseriram em seus textos sugestões para a resolução dos problemas (100% 

das cartas), mas sem responsabilizar sujeitos pelo o que não está funcionando na escola nem 

muito menos delimitar explicitamente quais seriam estes problemas. Já na turma 4, apenas 1 

aluno (9,1%) assumiu este modelo.  

Ressaltamos novamente que temos indícios fortes para este resultado ao nos voltarmos 

para as aulas em que os alunos da turma 3 vivenciaram a exploração da carta de reclamação. 

Nessa turma, a professora se mostrou mais preocupada em fazer seus alunos solicitarem coisas 

necessárias para a escola. No coletivo, o grupo-classe elencou tudo que faltava na instituição e 

através de uma eleição escolheram o que era mais relevante. A docente não enfatizou a questão 

Turma 3 Turma 4  
Modelos textuais Freq. (%) Freq. (%) 

1- Carta de reivindicação 9 100 1 9,1 
2 - Só objeto da reclamação -- -- -- -- 
3 - Objeto alvo e sugestões -- -- 1 9,1 
4 –Indica e argumenta -objeto da reclamação -- -- 1 9,1 
5 - Indica e argumenta -objeto da reclamação 
+ sugestões 

-- -- 7 63,6 

6 - Objeto de reclamação + sugestões 
+argumentação referente às sugestões 

-- -- -- -- 

7 - Indica e argumenta -objeto de reclamação 
+ indica e argumenta - sugestões 

-- -- 1 9,1 

TOTAL 9 100 11 100 
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da problematização, da delimitação do objeto alvo da reclamação, da importância de justificar 

suas opiniões e não conversou com os alunos sobre a existência de vozes contrárias a deles. Isso 

fez com que todos adotassem o mesmo modelo textual e escrevessem basicamente sobre o 

mesmo assunto (pedidos por espaços como a quadra, a biblioteca e a sala de informática). A 

docente durante a situação de escrita também pode ter influenciado tal processo de 

homogeneização, pois registrou no quadro os problemas apontados pelos alunos durante a 

discussão. Tal registro pode ser sido encarado pelos alunos como conteúdos a serem 

contemplados nos textos. 

Diferentemente da professora da turma 3, a docente da turma 4 explorou com mais ênfase 

as estratégias argumentativas e aproveitou os textos trabalhados na seqüência didática para 

mostrar como isso se materializava. O resultado foi uma maior adoção de modelos com mais 

componentes textuais próprios do gênero “carta de reclamação”. Tais textos tinham mais 

justificativas, movimentos de contra-argumentação e refutação, enfim, expressavam uma 

preocupação maior com o convencimento do leitor.  

Cerca de 81,8% do alunado desta turma escreveu suas cartas dentro dos modelos 4, 5, 6 e 

7. Conforme discutimos parágrafos anteriores, são estas as organizações que mais podem ajudar a 

construir cartas de reclamação convincentes e com cadeias argumentativas bem desenvolvidas, 

claro que não estamos aqui desconsiderando os demais modelos, até porque, já havíamos 

colocado a possibilidade da escrita de cartas que cumpram seu propósito e que não estão 

necessariamente enquadradas dentro dos modelos acima expostos, no entanto, acreditamos que as 

chances aumentem quando o sujeito resolve organizar sua carta dentro de uma destas 

configurações.  

Quando traçamos um paralelo entre os números da turma 4 com os números das turmas 1 

e 2, percebemos realidades distintas quanto ao uso dos modelos considerados por nós mais 
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propícios para um bom desenvolvimento da cadeia argumentativa. Enquanto apenas 28,5% dos 

alunos da turma 1 e 38,3% dos alunos da turma 2 escolheram tais modelos, 81,8% dos alunos da 

4ª também os escolheram. São quase 45% de pontos percentuais de diferença. 

Neste caso, apoiados nos dados podemos novamente notar que o avançar da série pode ter 

sido um fator importante no momento da escrita de textos com um melhor desenvolvimento da 

cadeia argumentativa. No entanto, os efeitos da intervenção da professora da turma parece ser 

também bastante decisivos. 

Não podemos traçar paralelos justos com a turma 3 com relação ao desenvolvimento de 

textos mais ou menos convincentes, porque não podemos afirmar de forma conclusiva que a a 

falta de uma preocupação em desenvolver a cadeia argumentativa tenha sido por 

desconhecimento das estratégias de convencimento ou por um total desconhecimento do gênero. 

É preciso considerar também, neste caso, o direcionamento dado pela docente da turma na hora 

de trabalhar com os alunos a organização da carta. 

Observaremos, neste momento, o movimento de adoção dos modelos textuais entre os 

alunos da 6ª. A tabela a seguir nos trata os dados. 
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Tabela Nº 10: Freqüência de adoção dos Modelos Textuais nas turmas de 6ª série 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como vemos, o modelo mais adotado pela turma 6 é o de nº 1. Muitas crianças dessa 

turma, assim como as crianças das turmas 2 e 3, escreveram cartas de reivindicação. Já na turma 

5, também 6ª série apenas 1 aluno (8,5%) assumiu o modelo 1.  

Um olhar para os números da turma 5 nos mostra que mais da metade dos alunos (58,3%) 

adotaram modelos textuais semelhantes aos textos de circulação social (modelos 4, 5, 6 e 7). Na 

turma 6, apesar do alto índice de escrita de cartas de reivindicação, os demais alunos da turma 

sentiram a necessidade de argumentar e, por isso, 62,5% assumiram modelos textuais que tinham 

justificativas, contra-argumentação, refutação. Isso aponta para uma consciência maior dessas 

estratégias e da importância de usá-las no convencimento do diretor da escola.  

Mesmo tendo um bom índice de adoção de modelos que exploravam mais a 

argumentação, é preciso revelar ainda que não foi uma turma de 6ª que se sobressaiu, mas sim 

uma turma da 4ª série, a turma 4. Segundo a nossa análise, cerca de 81,8% das cartas produzidas 

nesta turma foram escritas com estratégias comuns aos textos de circulação social. As crianças 

sentiram a necessidade de lançar mão de argumentos para convencer o leitor, mesmo que por um 

Turma 5 Turma 6  
Modelos textuais Freq. (%) Freq. (%) 

1- Carta de reivindicação 1 8,3 3 37,5 
2 - Só objeto da reclamação -- -- -- -- 
3 - Objeto alvo e sugestões 4 33,3 -- -- 

4 –Indica e argumenta -objeto 
da reclamação 

3 25 -- -- 

5 - Indica e argumenta -objeto 
da reclamação + sugestões 

4 33,3 2 25 

6 - Objeto de reclamação + 
sugestões +argumentação 

referente às sugestões 

-- -- 1 12,5 

7 - Indica e argumenta -objeto 
de reclamação + indica e 

argumenta - sugestões 

-- -- 2 25 

TOTAL 12 99,9 8 100 
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lado apenas (e, no caso da turma em questão foi o de argumentar a favor da relevância da 

denúncia/do objeto alvo). Neste caso, o fato de estar em um grau de escolaridade menor não 

significou para a turma 4 menos movimento argumentativo, quando comparado com uma turma 

de 6ª série.  

Quando comparamos o número total de alunos da 6ª série com os da 2ª série o resultado é 

o inverso. Ou seja, parece que estar em uma série mais avançada significou a escrita de cartas 

mais preocupadas em convencer o destinatário. 

O que podemos perceber com isso? Que a série tem sua parcela de importância na 

qualidade de escrita dos textos, mas não podemos desconsiderar o processo de ensino-

aprendizagem desenvolvido pelos docentes das turmas. Acreditamos que um trabalho sistemático 

com gêneros das várias ordens e a vivência de situações reais de interlocução são fatores 

essenciais na busca pela formação de crianças leitoras e produtoras de textos e que, por isso, são 

responsáveis pelo resultado acima exposto, o qual mostra um melhor desempenho argumentativo 

das crianças de 4ª série, se sobressaindo neste aspecto sobre as demais. 

Após percorrer estes sete modelos adotados pelos sujeitos da pesquisa podemos concluir 

que as crianças conseguem produzir cartas de reclamação e utilizam estratégias que são adotadas 

por sujeitos fora da escola e já experientes na escrita. Observando os números percebemos que 

muitos alunos desenvolvem uma cadeia argumentativa com justificativas para todos os seus 

objetos alvo de reclamação. E quando não justificam todos elegem alguns objetos para defender 

mais veementemente sua pertinência, talvez por acharem que estes sejam os mais questionáveis 

ou os mais importantes. 

O passo seguinte é descrever os resultados encontrados a partir da análise destas mesmas 

produções agora com relação à paragrafação. Finalmente produzimos tabelas que permitam a 

visualização dos dados e discutiremos os achados. 
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5.2.2 Análise da paragrafação 
 

 

Após a investigação acerca da construção da cadeia argumentativa, chegamos à conclusão 

que nem todos os alunos produziram cartas de reclamação. As cartas de reivindicação, embora 

muito semelhantes às cartas de reclamação, não indicavam claramente o objeto alvo de 

reclamação nem responsabilizavam o destinatário pelo mau funcionamento da escola. Como foi 

indicado anteriormente, 23 cartas (38,3%) foram classificadas nesta categoria.  

Após a retirada das cartas de reivindicação, o material de análise nesta última fase da 

pesquisa ficou reduzido a 37 textos. Essa redução atingiu inteiramente uma turma de 4a série (a 

turma 3), pois todos os  estudantes desse grupo escreveram cartas de reivindicação.  

Uma primeira etapa desse trabalho foi contabilizar a quantidade e os tipos de parágrafos 

encontrados nas cartas. Conforme já foi indicado nos procedimentos metodológicos, não houve 

nenhuma intervenção durante a seqüência didática voltada para o ensino da paragrafação. 

Pretendíamos, então, verificar se ao produzirem esse gênero textual, que foi explorado em sala de 

aula, os alunos usariam estratégias discursivas de organização do texto em partes para organizar a 

cadeia argumentativa. Tais estratégias, portanto, seriam construídas com base em experiências 

anteriores de ensino da paragrafação, de conhecimentos construídos espontaneamente em 

situações de leitura de textos desse gênero ou de gêneros semelhantes e/ou de intuições 

emergentes das tentativas de melhor organizar o discurso.  
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- As crianças organizaram suas cartas de reclamação em partes?  

 

O passo inicial para contabilizar os parágrafos dos textos das crianças foi analisar as 

marcas usadas pelas crianças para indicar a separação entre partes do texto. Percebemos que os 

estudantes diversificaram as formas de marcação. Eis as estratégias usadas: 

 

1) Linha (s) separando os blocos 

 

Os alunos que usaram a estratégia de separar os blocos, deixavam em branco uma linha 

intermediária entre um parágrafo e outro. Visualmente ficava fácil perceber as divisões. Para 

ilustrar, separamos uma das cartas na qual encontramos tal estratégia: 

 

Carta 16  
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2ª série, turma 2, sexo feminino, 8 anos. 

 

 

Como vemos, a carta foi dividida em 3 blocos e todos eles foram separados por uma linha. 

Tal estratégia é também usada em alguns textos de escritores experientes, como no caso de 

alguns artigos do domínio científico. 

 

2) Marcação usando travessão no início da primeira linha 

 

Houve crianças que inseriram no início da primeira linha de cada parágrafo um travessão 

para delimitar  cada bloco. A carta selecionada para exemplificar foi marcada desta forma. 
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Carta 17 

6ª série, turma 5, sexo masculino, 11 anos. 

 

A marcação realizada através do uso de travessões é freqüentemente usada com muita 

freqüência em textos da ordem do narrar, nos quais encontramos diálogos entre os personagens. 

As crianças que optaram por tal recurso percebiam a necessidade de uma delimitação clara do 

início e do fim dos parágrafos. Apoiados, provavelmente, nos conhecimentos que possuem de 

narrativas resolveram, adotar tal marcação nos textos das demais ordens. 

 

3) Uso do ponto final depois dos blocos, com reinício do texto na linha posterior sem 

afastamento das margens 
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Nas cartas deste grupo, os alunos usaram o ponto final após cada divisão do texto e 

continuaram seus textos na linha seguinte, sem recuo de linha. A carta abaixo clareia melhor tal 

categoria. 

 

Carta 18 

4ª série, turma 4, sexo feminino, 10 anos. 

A carta 2 ilustra bem a marcação paragráfica realizada. A criança coloca o ponto final 

após a palavra calor, por exemplo, e inicia o outro período na linha seguinte. Desta forma, a 

organização do texto em partes é feita.   

 

4) Recuo apenas na primeira linha, uso do ponto no final de cada parágrafo e ainda 

destaque dos blocos através de chaves.  

 

Nas cartas em que foram usadas esse tipo de marcação, os alunos faziam o afastamento na 

primeira linha do texto. Os demais blocos vinham rentes ao limite da margem. Também 
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colocavam um ponto no final de cada parágrafo. Além desses recursos, uma criança ainda fazia 

uma chave evidenciando os blocos. A carta escrita por tal sujeito encontra-se exposta abaixo. 

 

Carta 19 

4ª série, turma 4, sexo masculino, 10 anos. 

 

Notamos que a carta foi dividida em várias partes, mas só na primeira há o recuo da 

margem esquerda. O aluno ainda colocou um ponto no final de cada parágrafo e fez uma chave, 
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indicando os parágrafos, talvez por sentir a necessidade de uma melhor delimitação de seus 

blocos. 

 

5) Recuo da margem esquerda na primeira linha de cada parágrafo e uso do ponto no 

final de cada bloco 

 

Esta é a marcação convencional, na qual os autores das cartas iniciam todos os parágrafos 

com um afastamento da margem e terminam com o uso do ponto final. O exemplo abaixo nos 

ajuda a entender melhor esse tipo de marcação. 

 

Carta 20 
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6ª série, turma 5, sexo feminino, 12 anos. 

A criança do exemplo acima organizou seu texto em três partes. Em todas, ela realizou o 

afastamento da margem na primeira linha dos blocos e inseriu um ponto final para demarcar o 

término do parágrafo. 

 Após observarmos todas as estratégias utilizadas para marcar os parágrafos, 

contabilizamos os blocos de cada carta de reclamação. Encontramos desde textos escritos em 

bloco único até textos com mais de seis parágrafos. A tabela a seguir nos ajuda a visualizar os 

achados: 

 

  Tabela Nº 11: Freqüência de cartas de reclamação paragrafadas ou não por série  

 

Turmas da 
2ª série 

Turma da 
4ª série 

Turmas da 
6ª série 

 
Quantidade 

Freq. (%) Freq. (%) Freq. (%)
Bloco 
único

6 54,5 4 40 4 25 

2 1 9,09 3 30 1 6,25
3 ou 4 4 36,3 2 20 5 31,2
5 ou 6 -- -- -- -- 4 25 

Mais de 6 -- -- 1 10 2 12,5
TOTAL 11 99,8 10 100 16 99,9

 

 As informações permitem verificar que as turmas de 2ª e 4ª séries são as que mais 

crianças escreveram textos em bloco único (54,5% e 40%, respectivamente). Estes alunos, 

provavelmente, não desenvolveram ainda a habilidade de paragrafar ou não sentiram a 

necessidade de fazer uso dessa organização. 

 Somamos as quantidades de cartas organizadas em duas ou mais partes por série e 

percebemos que a freqüência foi relativamente aumentando à medida que o nível de escolaridade 

foi crescendo. Ou seja, a quantidade de cartas divididas em vários blocos aumentou com o passar 
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dos anos de escolaridade. Na 2ª série, o índice foi de 45,5%, na 4ª, 60% e na 6ª série, cerca de 

75%. 

 O destaque maior aconteceu com as turmas de 6ª série. A diferença entre estas e as demais 

foi de 30 a 35% de pontos percentuais. Queremos ressaltar que os primeiros indícios apontam 

para a relação direta entre a habilidade de paragrafar e o avançar das séries. Crianças de séries 

mais avançadas tendem a dividir seus textos com mais freqüência quando comparadas com 

crianças de séries iniciais.  

 No entanto, não podemos já concluir que se trata do avanço dos anos de escolaridade o 

fator determinante para fazer uma criança escrever seu texto em bloco único ou não. É preciso, 

antes, verificar esse movimento entre as turmas de mesma série. Será que as turmas de mesmo 

grau de estudo tiveram índices de divisão do texto parecidos? Para buscar responder a esta 

inquietação, analisamos os textos, agrupando-os por turma em cada série. Os dados estão 

apresentados na tabela a seguir. 

 

Tabela Nº 12: Freqüência de cartas de reclamação paragrafadas ou não nas turmas de 2ª 

série 

 

Turma 1 Turma 2  
Quantidade Freq. (%) Freq. (%) 

Bloco 
único

5 100 1 16,6 

2 -- -- 1 16,6 
3 ou 4 -- -- 4 66,6 
5 ou 6 -- -- -- -- 

Mais de 6 -- -- -- -- 
Total de cartas 5 100 6 99,8 
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Os dados das turmas 1 e 2 trazem números diferentes. Enquanto todas as cartas de 

reclamação dos alunos da turma 1 foram escritas em bloco único (sem parágrafos), na turma 2, a 

grande maioria organizou seu texto em dois ou mais parágrafos  (83,2%). São duas realidades 

distintas que nos fazem crer na possibilidade de turmas de 2ª série também conseguirem dividir 

seus textos de forma semelhante a turmas de séries mais avançadas, como nos mostrou a turma 2.  

A princípio, esses dados parecem contrariar a hipótese levantada mais acima: o avanço na 

escolaridade é fator fundamental para o desenvolvimento da habilidade de paragrafar. Se tal 

afirmação fosse totalmente verdadeira, como explicar, então, o fato de uma turma de 2ª série (a 

turma 2) conseguir organizar o texto em partes e a outra turma de mesma série não?  

Este avançar das séries não pode ser desconsiderado, mas também não podemos negar a 

possível influência da realização de um trabalho mais sistemático de produção de textos pela 

docente da turma 2 e por outras que assumiram os alunos em momentos anteriores. Acreditamos 

que neste trabalho, provavelmente, aconteçam ou aconteciam variados momentos de contato com 

textos e, possivelmente, reflexões sobre os gêneros textuais e/ou organização textual, o que, de 

fato, colaboraria para um maior desenvolvimento dos alunos mesmo que de séries mais iniciais.  

Vale a pena observar as informações da turma 4, a única turma de 4ª série que 

permaneceu na amostra, e compararmos com as informações das turmas de 2ª série. Na tabela 

abaixo organizamos os números. 

 

Tabela Nº 13: Freqüência de cartas de reclamação paragrafadas ou não nas turmas de 4ª 

série 

Turma 4  
Quantidade Freq. (%)

Bloco 
único 

4 40 

2 3 30 
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3 ou 4 2 20 
5 ou 6 -- -- 

Mais de 6 1 10 
TOTAL 10 100

 

A tabela nos mostra que a turma 4 não teve melhor desempenho com relação a divisão do 

texto em partes quando comparada com uma turma de 2ª série. Enquanto que na turma 2, 

conforme colocamos anteriormente, 83,2% dos alunos resolveram organizar o texto em partes (2 

ou mais blocos), na turma 4 foram 60%. A outra parte da turma (40%) escreveu textos em blocos 

únicos, não demonstrando ter conhecimento da importância dessa divisão ou, então, realmente 

optaram, conscientemente, por esta organização. Se o avançar da escolaridade fosse garantia 

dessa divisão, um maior número de alunos da 4ª série teria paragrafado. Veremos o que acontece 

com as turmas de 6ª. Será que em ambas a maioria dos sujeitos realizou a marcação paragráfica? 

Será que houve diferenças significativas entre estas turmas? E entre elas e as demais? 

 

Tabela Nº 14: Freqüência de cartas de reclamação paragrafadas ou não nas turmas de 6ª 

série 

 

Turma 5 Turma 6  
Quantidade Freq. (%) Freq. (%) 

Bloco 
único

1 9,09 3 60 

2 1 9,09 -- -- 
3 ou 4 4 36,3 1 20 
5 ou 6 3 27,2 1 20 

Mais de 6 2 18,1 -- -- 
Total de cartas 11 99,7 5 100 

 

Como é possível verificar, a turma 5 obteve índices bem melhores de paragrafação que a 

outra turma de 6ª. Apenas 9,09% dos alunos da turma 5 que escreveram cartas de reclamação 
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decidiram produzir seu texto em bloco único, em contrapartida a 60% dos alunos da turma 6. São 

turmas de mesma série com grande diferença numérica.  

A turma 5 (6ª série) ao lado da turma 2 (2ª série) foram as que mais alunos optaram em 

realizar a marcação paragráfica, com valores até próximos, 90,9% e 83,2% respectivamente. 

Turmas de séries distantes, mas com movimentos parecidos. Encontrar uma turma de 2ª série 

entre as que mais paragrafaram contraria a hipótese de que seria nas series mais avançadas que 

apareceria o maior número de textos divididos em partes. Quando comparamos esta turma 2 (2a 

série) com a turma 6 (6a série), observamos que na referida turma de 6ª série, apenas 40 % do 

alunado decidiu dividir o texto em blocos, em contrapartida aos 83,2% da turma 2. Esses dados 

realmente chamam a atenção, pois são 4 anos de escolaridade que afastam uma turma da outra. 

Ou seja, oportunidades muito diferentes de escolarização devem ter acontecido nos grupos 

investigados. 

Uma segunda etapa de análise dos parágrafos no texto foi de identificação dos tipos de 

parágrafos usados pelos alunos. A seguir, discutiremos eles. 

 

- Os diferentes tipos de parágrafos utilizados pelas crianças em suas cartas 

 

Com os quadros de análise montados para descobrir a relação entre os parágrafos e a 

inserção dos componentes textuais, também foi possível perceber os tipos de parágrafos 

construídos por nossos alunos em suas cartas de reclamação. Queríamos saber se os tipos de 

parágrafos indiciavam conhecimentos sobre o gênero, ou seja, se tinham alguma relação com os 

componentes usados para produção de cartas de reclamação. 

 Dessa investigação, encontramos 10 tipos de parágrafos. Abaixo esclarecemos em que 

consiste cada tipo e separamos exemplos de cada para discutir. 
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Tipo 1- Parágrafos em que se delimita o objeto alvo da reclamação 

 

 Trata-se de parágrafos que trazem exclusivamente a indicação do que vai ser reclamado. 

Nele é apontado 1 ou mais de um objeto a ser denunciado. Selecionamos dois exemplos deste 

tipo. 
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Carta 21  

4ª série, turma 4, sexo masculino, 10 anos. 
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Carta 22  

6ª série, turma 5, sexo masculino, 12 anos.  

 

No primeiro exemplo o objeto alvo da reclamação é a sujeira nos banheiros (ver seta). No 

segundo, o aluno reclama da situação em que se encontram os banheiros da escola (ver seta). Em 

ambos os casos, os sujeitos destinam só um parágrafo para tais indicações. 

 

Tipo 2 – Parágrafos que indicam possíveis causas dos problemas denunciados 

 

Nos parágrafos desse tipo, as crianças autoras das cartas, buscando entender a situação 

pela qual passa a escola, levanta prováveis causas para o mau funcionamento. Com o exemplo 

abaixo ficará mais fácil de entender tal tipo de parágrafo. 
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Carta 23 

4ª série, turma 4, sexo feminino, 11 anos.  

 

No decorrer da carta a aluna reclama do calor que faz na sala. As causas encontradas por 

ela para explicar o que estava ocorrendo foram: 1) a sala não tem ventilação; 2) o funcionamento 

do ventilador é inadequado. 

 

Tipo 3 – Parágrafos que justificam a reclamação 

 

Neste tipo de parágrafo são dadas as justificativas para a relevância do que está sendo 

reclamado. Colocam-se aspectos que ratificam a real necessidade de se tomar medidas urgentes.  

Como exemplo podemos ver o primeiro parágrafo da carta exposta abaixo, que serviu de 

exemplo do tipo anterior: 
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Carta 24 

4ª série, turma 4, sexo feminino, 11 anos. 

 

Nele encontramos de forma explícita uma justificativa (“eu não consigo fazer a tarefa 

nesse calor”) de uma reclamação dita de forma indireta (faz calor na sala de aula). 

 

Tipo 4 – Parágrafos que apresentam uma sugestão ou uma justificativa da sugestão 

 

Neste tipo de parágrafo as crianças apenas colocavam sugestões para a tomada de 

providência ou então a justificativa da sugestão dada. 
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Carta 25 

2ª série, turma 2, sexo masculino, 8 anos.  

 

Tendo em vista uma maior segurança para todos da escola, o aluno levantou a sugestão de 

colocar câmeras e guardas.  

Outro aluno da mesma turma da criança da carta anterior, também havia sugerido a 

colocação de câmeras na escola. Vejam a carta. 

 

 

 

 

 

 

 



 176

Carta 26 

2ª série, turma 2, sexo masculino, 8 anos. 

 

Novamente observamos o tipo 4 de parágrafo: para justificar a adequação de sua proposta 

comentou as vantagens de se tal recurso na escola (os ladrões vão ser filmados).  

 

Tipo 5 – Parágrafos que indicam o objeto alvo da reclamação e justificam ou parágrafos 

que indicam objeto, justificam e apontam possíveis causas para o problema 

 

Nos blocos deste grupo há a explicitação do que vai ser reclamado e a justificativa da 

reclamação feita, em outros blocos, além destes dois componentes, ainda há a indicação do que 

causou o problema. 

 

Carta 27 
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6ª série, turma 5, sexo feminino, 12 anos.  

 

No parágrafo acima o objeto alvo da denuncia são os ventiladores quebrados. A criança 

faz questão de dizer que se faz necessário resolver a questão, pois os alunos estão sendo afetados 

(faz muito calor sem os ventiladores). 
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Tipo 6 – Parágrafos com a indicação do objeto alvo da denúncia + apresentação de 

sugestões para a solução do problema ou parágrafos com a indicação do objeto alvo + 

sugestões + justificativa desta sugestão 

 

 Trata-se de partes do texto que apresentam a denúncia e levantam idéias tendo em vista a 

solução dos problemas. Em outras partes também é possível encontrar a justificativa da 

adequação da idéia dada anteriormente. Os alunos que adotaram tal tipo de parágrafo, na maior 

parte das vezes, ou escreviam o texto em bloco único ou apresentavam em um mesmo texto mais 

de uma reclamação, cada uma em um parágrafo diferente. Havia ainda os que faziam tal tipo de 

parágrafo ao falar de uma reclamação e para inserir outras reclamações, optavam pela divisão de 

parágrafos, separando tais componentes. 

 

Carta 28 

2ª série, turma 2, sexo feminino, 8 anos.  
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O objeto alvo da reclamação são as brigas dos alunos. Então, para resolver a questão a 

aluna indica a prática de esportes durante o recreio. Para justificar a adequação desta sugestão diz 

que envolvidos em esportes os alunos não irão brigar mais. 

 
Tipo 7 – Parágrafos com a apresentação do que vai ser denunciado + justificativa desta 

reclamação + sugestões para a tomada de providências ou parágrafos com esses três 

componentes + justificativa da sugestão. 

 
Para melhor entendermos tal tipo, recorremos ao quarto parágrafo da carta. 

 
Carta 29 

4ª série, turma 4, sexo masculino, 10 anos. 
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Observamos que o aluno, implicitamente, reclama do fato de ficarem no sol quando estão 

em alguma atividade na quadra da escola. Para solucionar tal problema, levanta a idéia de colocar 

um telão.  

Também encontramos outro objeto alvo de reclamações neste parágrafo, o piso grosso da 

quadra. Justifica a denúncia feita dizendo que os alunos caem muito por conta da situação do piso 

e como sugestão comenta sobre a possibilidade de se colocar um mais liso, assim evitaria as 

quedas e também o lodo que se acumula. 

 

Tipo 8 – Parágrafos que indicam o que vai ser reclamado, realizam um movimento de 

contra-argumentação e depois lançam sugestões ou, então, parágrafos que no lugar da 

contra-argumentação apontam possíveis causas para os problemas detectados 

 

Os parágrafos identificados como pertencentes a este tipo trazem a indicação clara de um 

objeto e realizam o movimento contra-argumentativo (ou expõem possíveis causas dos 

problemas). Além desses elementos inserem idéias para ajudar na resolução. 
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Carta 30 

      6ª série, turma 5, sexo feminino, 13 anos. 

 

Como vemos, há dois objetos sendo denunciados: o calor na sala e a quadra que não foi 

bem encimentada e está cheia de pedras. Para o primeiro problema, a causa levantada é o mau 

funcionamento dos ventiladores. A criança justifica a necessidade de reparos urgentes, 

salientando que com o calor não é possível fazer as atividades propostas na classe da melhor 

forma. A sugestão dada foi ativar dois ventiladores que existem na sala, mas que não são ligados.  

Para o segundo problema, a justificativa apresentada foi o fato do estado da quadra 

prejudicar a hora da brincadeira. A sugestão é deixada de forma implícita, mas passível de ser 

recuperada (encimentar melhor a quadra e tirar as pedras). 
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Tipo 9 – Parágrafos apenas com o movimento de 

contra-argumentar e refutar 

 

Neste tipo de parágrafo, as crianças colocaram apenas o levantamento de vozes contrárias 

à relevância da reclamação feita e em seguida a refutação desta contra-argumentação, ou seja, o 

enfraquecimento dos argumentos opostos aos seus. O exemplo a seguir ilustra melhor este tipo. 

 

Carta 31 

      6ª série, turma 5, sexo feminino, 12 anos.  
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A aluna levanta uma possível fala do diretor da escola contra a sua reclamação (“para que 

ajeitar os banheiros se são os próprios alunos que não preservam”). Em seguida, a mesma 

“derruba” esta idéia dizendo que se os alunos não preservam é porque ele (o diretor) não age com 

moral (ver seta). 

 

Tipo 10 – Parágrafos que são apenas introdução ou fechamento dos textos 

 

Tais parágrafos foram usados na apresentação do autor e de sua insatisfação de modo 

geral ou então para finalizar as cartas com palavras de apelo por soluções, de agradecimento.  

Para exemplificar trouxemos a carta exposta antes.  
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Carta 32 

6ª série, turma 5, sexo feminino, 12 anos. 

A criança começa o texto se apresentando e solicitando a resolução dos problemas que 

apresentará.  

Já na carta abaixo destacamos a maneira como o aluno finalizou o seu texto. 
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Carta 33 

6ª série, turma 6, sexo masculino, 14 anos.  

 

 Como percebemos, a variedade de tipos de parágrafos foi grande, mas estes se mostraram 

bem pertinentes à estrutura textual do gênero solicitado. Os alunos perceberam quais 

organizações eram as esperadas para uma carta de reclamação. Tudo isso reflete, sem dúvidas, a 

apropriação que tiveram deste gênero. 

Observando os tipos parágrafos construídos pelos alunos, é possível perceber a existência 

de cartas em que determinado objeto de reclamação pode ser desenvolvido em diferentes blocos 

ou, então, cartas organizadas de forma que cada reclamação aparece em um parágrafo diferente, 
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com todos os componentes relativos a esta. A seguir, discutiremos estas organizações e outras 

organizações que apareceram. 

 

5.2.3 As estratégias de organização do texto em parágrafos e suas relações com a cadeia 

argumentativa 

 

No tópico anterior, evidenciamos que os alunos construíram diferentes tipos de parágrafos 

ao construírem cartas de reclamação, todos eles pertinentes ao gênero que estavam produzindo. 

Vimos, então, que existiram diferentes estratégias de paragrafação, algumas voltadas para a 

divisão do texto, segmentando cada componente textual em um parágrafo (apresentação do objeto 

de reclamação, apresentação de justificativa...), outras com agrupamento de vários componentes 

relativos a um determinado objeto de reclamação, ou ainda, parágrafos em que diferentes objetos 

de reclamação aparecem juntos, geralmente interligados. Obviamente, oscilações no 

desenvolvimento dessas estratégias aconteceram, evidenciando que tal apropriação era ainda 

embrionária ou intuitiva. 

Na última fase da investigação, buscou-se analisar novamente os textos integralmente, 

tentando visualizar como tais tipos de parágrafos concretizavam-se nas cadeias argumentativas. 

As análises nos permitiram encontrar quatro grandes formas de organização dos parágrafos 

usadas pelas nossas crianças na escrita das cartas de reclamação.  

As três primeiras formas pareciam evidenciar que os alunos tinham uma lógica de 

funcionamento ou estratégia de paragrafação mais definida, enquanto que na última, não foi 

possível encontrar uma hipótese clara para a organização paragráfica. Eis os achados: 1) cartas 

escritas em bloco único; 2) cartas com blocos relacionados aos componentes textuais; 3) cartas 
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com blocos relacionados aos objetos de reclamação; 4) cartas que aparentemente não havia uma 

divisão lógica dos blocos. 

Abaixo discutiremos em que consiste cada uma dessas formas de organização. 

Iniciaremos expondo as análises referentes aos textos não paragrafados. Para melhor 

compreensão selecionamos exemplos de cada uma. 

 

1) Bloco único 

 

Como já havíamos comentado páginas antes, várias crianças optaram em não dividir seus 

textos em partes e, assim, os construíram em bloco único. Das cartas que permaneceram na 

amostram 37,8% foram organizadas desta maneira.  

No intuito de tentar entender o que levou estas crianças a não repartirem seus textos, 

procuramos desvendar o que caracterizava tais cartas, se tinham algo em comum. Levantamos as 

seguintes questões: será que os sujeitos da pesquisa não sentiram a necessidade de paragrafar? 

Caso fosse verdade, por que não sentiram tal necessidade? Será que seus textos traziam apenas 

um objeto de reclamação e, estando este apresentado em um bloco, pensaram que não seria 

preciso investir em mais parágrafos? Será que não sentiram a necessidade de paragrafar porque 

só fizeram apresentar os objetos da reclamação e não desenvolveram uma cadeia argumentativa, 

com inserção de vários componentes textuais? 

As análises nos mostraram que as cartas escritas em bloco único não seguiram a mesma 

lógica de organização, logo, não podíamos tratar como iguais tais textos, embora tivessem a 

mesma quantidade de partes (uma).   

Houve alunos que construíram cartas com uma argumentação consistente, com a inserção 

dos componentes próprios do gênero carta de reclamação (indicação do objeto alvo da 
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reclamação e a justificativa da relevância da denúncia). Alguns destes concentravam suas 

reclamações em apenas um objeto e, assim conseguiam, mesmo com um parágrafo, desenvolver 

bem sua denúncia. Também vimos textos que não tinham uma cadeia completa. Estes 

apresentavam mais de um objeto, davam uma sugestão, mas não havia a preocupação em 

convencer o leitor que a reclamação fazia sentido, ou seja, as crianças não investiam na 

argumentação.  

Organizamos, da seguinte forma, os resultados encontrados no que se refere às cartas 

escritas em bloco único: 

 

1.1  Bloco único em textos com apresentação de um único objeto de reclamação 

acompanhado de vários componentes textuais (justificativa do objeto alvo de 

reclamação e/ou sugestões e/ou, justificativas das sugestões e/ou contra-argumentação) 

 

Nas cartas classificadas neste grupo foi escolhido apenas um objeto de reclamação. Então, 

a constituição de apenas um parágrafo pode ser considerada suficiente para organizar a cadeia 

desenvolvida. Ou seja, como leitores não sentimos, de fato, necessidade de pistas para 

segmentação de partes desse texto. Do total de cartas escritas em bloco único, 21,4% se 

utilizaram de tal estratégia. Com o exemplo abaixo fica fácil a compreensão de tal estratégia. 
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Carta 34 

2ª série, turma 1, sexo masculino, 8 anos. 

  

 A carta, como pode ser visto, traz apenas um objeto alvo da reclamação: a quantidade 

insuficiente de cadeiras na escola. O aluno insere suas justificativas em busca de convencer a 

diretora que sua reclamação merece ser atendida (os alunos ficam pra lá e pra cá; os alunos ficam 

atrapalhando a aula das outras professoras; os alunos ficam carregando peso). Além disso, 

responsabiliza explicitamente a gestora da escola pela solução do problema (só você pode 

melhorar isso). Isso significa dizer que a cadeia argumentativa é consistente, mesmo com poucas 

linhas. Entendemos, portanto, que a estratégia utilizada pela criança foi certa. Tal texto poderia 

ser escrito em bloco único sem provocar nenhum problema na compreensão. 

 Vale ainda ressaltar que todas as cartas escritas em bloco único e que traziam apenas um 

objeto de reclamação, chegaram a desenvolver uma cadeia argumentativa mais consistente. Não 
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houve casos de cartas que só havia a apresentação da reclamação sem uma justificação. Ou seja, é 

como se os alunos tivessem se concentrado naquele objeto e tivessem se desdobrado para 

justificar o pedido de resolução do problema. 

 

1.2  Bloco único em textos com apresentação de vários objetos de reclamação 

acompanhados de vários componentes textuais relativos a cada uma das reclamações 

(justificativa do objeto de reclamação e/ou sugestões e/ou justificativas das sugestões e/ 

contra-argumentação) 

 

Nas cartas classificadas como pertencentes a este grupo, os escritores resolveram 

apresentar mais de um objeto alvo da reclamação. Para alguns destes objetos, se destinava mais 

espaço no texto, com a inserção de justificativas, com levantamento de possíveis causas para os 

problemas. Outros, no entanto, só eram citados e não havia uma investida maior na 

argumentação.  

Cerca de 50% dos textos escritos em bloco único se enquadraram neste modelo de 

paragrafação. Abaixo colocaremos um dos casos e o discutiremos. 
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Carta 35 

4ª série, turma 4, sexo feminino, 11 anos. 
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O texto representa bem a estratégia de organização assumida por aqueles pertencentes a 

este grupo. Trata-se de uma carta longa e com mais de dez objetos reclamados (a postura da 

professora da outra turma; o calor que faz na sala, a situação da quadra e do campinho de areia; a 

falta de sala de computação e materiais didáticos na escola, etc).  

Alguns destes objetos foram mais discutidos pela aluna, talvez por considerá-los estes os 

mais relevantes naquele momento da escrita. Podemos destacar, por exemplo, a parte em que a 

criança fala da professora da outra turma. Várias linhas foram destinadas a explicar o porquê de 

sua reclamação, o que a professora fez que prejudicou a outra turma de 4ª série, provavelmente, 

por ser esta questão a que estava mais irritando a aluna. 

Com relação a sua organização, o fato de não dividir sua carta em partes dificultou a 

percepção de quais seriam os problemas que queria abordar. A carta é longa. Certamente, se a 

tivesse dividido em vários blocos, a compreensão das suas intenções seriam mais facilmente 

entendida pelo leitor. Até visualmente poderia se perceber quais eram os objetos e o que estava 

sendo dito a respeito de cada um.  

Vimos que o número de crianças que se utilizaram deste modelo foi grande. Esta, ao 

nosso ver, não se caracteriza como uma boa forma de organizar um escrito. Significa dizer que 

encontramos muitos sujeitos que não conseguiram arrumar seus argumentos de modo a contribuir 

com o seu interlocutor na hora da leitura. 

Nestes casos, parecia haver claramente uma falta de entendimento dos alunos acerca da 

possibilidade de contribuir com o leitor para que ele possa de fato entender tudo o que estava 

sendo pedido. Não havia uma estratégia de paragrafação, provavelmente porque não tinham 

atentado para tal recurso como forma de garantir maior organização textual. 

É provável, ainda, que se os alunos dividissem o texto em parágrafos, perceberiam mais a 

necessidade de desenvolver os argumentos referentes a cada um dos objetos de reclamação. 
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Nesses casos, como já foi dito, alguns objetos de reclamação apareciam acompanhados de 

justificativa, de modo mais convincente, enquanto outros eram citados, sem movimento 

argumentativo. O poder de convencimento, por certo, era diminuído e os alunos pareciam não ter 

tal consciência. Estamos, então, salientando que a estratégia de dividir o texto em parágrafos 

pode ser boa também para fazer os alunos se organizarem e revisarem a consistência 

argumentativa relativa a cada um dos problemas levantados no texto. Seria papel do professor, 

desse modo, chamar a atenção e ajudar o aluno a dividir o texto, para que ele começasse a tentar 

se concentrar em cada parte do discurso. 

 

1.3. Bloco único em textos com apresentação de vários objetos de reclamação, sem outros 

componentes textuais (só apresentação das reclamações sem argumentação relativa a elas) 

 

As cartas presentes neste segundo grupo também apresentam mais de um objeto alvo da 

reclamação, mas, ao contrário dos textos pertencentes ao grupo anterior, não se construía uma 

cadeia argumentativa em torno desses objetos. Os alunos explicitavam sua reclamação e não 

justificavam. Não se notava a preocupação em convencer o leitor que tais denúncias eram 

importantes e em que tal problema estava atingindo o alunado e os demais membros da escola. 

Contabilizamos os textos escritos em blocos únicos e vimos que 28,5% destes pertenciam a este 

grupo. A carta abaixo ilustra tal estratégia. 
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Carta 36 

2ª série, turma 1, sexo feminino, 10 anos.  

 

 Vários objetos foram apresentados na carta do exemplo (os matos da escola, o muro, a 

falta de banca e de portas do banheiro, etc.). Junto com esses objetos também podemos encontrar 

uma sugestão (colocar mais birôs). No entanto, a criança não construiu uma cadeia argumentativa 

em torno desses objetos. Faltou, por exemplo, o detalhamento dos pontos prejudiciais aos alunos, 

o levantamento de possíveis causas para os problemas, a contra-argumentação. Tudo isso visando 

convencer o leitor que a denúncia feita merece atenção e resolução rápida. Ou seja, a aluna 

explicitou os objetos da reclamação e só.  
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 A referida carta, conforme pode ser visto, tinha poucas linhas, justamente por essa 

ausência de argumentação. Não se tinha o que colocar em vários parágrafos, uma vez que os 

problemas foram apenas elencados e não discutidos. Neste caso, a opção por não dividir o texto 

acabou sendo uma boa estratégia.      

A intervenção didática, então, precisaria ser voltada para que os alunos percebessem a 

necessidade de argumentar a favor do que estava sendo reclamado, ou seja, a necessidade de 

paragrafar, nestes casos, poderia emergir no momento em que os alunos se vissem frente a muitas 

informações a serem articuladas  no texto. 

 A seguir discutiremos as formas de organização utilizadas pelos alunos que decidiram 

paragrafar seus textos.  

 

2) Cartas com blocos relacionados aos componentes textuais 

 

 Esta é a segunda forma de organização das cartas. Foram poucos os casos de uso dessa 

estratégia organizativa. Estava em apenas 5,4% das cartas de reclamação. Nelas os parágrafos 

foram formados de acordo com a inserção dos componentes, ou seja, cada bloco era destinado a 

um componente textual. Havia parágrafos em que se delimitava o(s) objeto(s) da reclamação; 

outros em que se realizava apenas o processo de justificação, e assim, os componentes iam sendo 

inseridos, conforme a decisão do escritor (o aluno). Pudemos encontrar dentro deste grupo, textos 

que traziam apenas uma objeto alvo da reclamação e outros que abordavam mais de uma 

reclamação. Abaixo discutiremos exemplos desses dois casos.  
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2.1 Texto com parágrafos, com apresentação de um objeto de reclamação, acompanhado de 

cadeia argumentativa: cada parágrafo é um componente argumentativo (justificativa do 

objeto de reclamação, sugestões, justificativa das sugestões e contra-argumentação) 

 

Do total de cartas deste grupo dois, cerca de 50% destas foram colocadas dentro deste 

grupo. Tais textos possuíam apenas blocos que identificam os componentes textuais do gênero 

carta de reclamação (cada parágrafo trazia um componente) e apresentam apenas um único objeto 

de reclamação. Separamos um exemplo para melhor ajudar na compreensão. 

 

Carta 37 

4ª série, turma 4, sexo feminino, 11 anos. 

 

A carta é dividida em 4 blocos, marcados não convencionalmente. Há apenas um objeto 

sendo reclamado: o calor que faz na sala. Na primeira parte do texto, é dada uma justificativa que 

demonstra a relevância do problema, problema este que não foi ainda exposto explicitamente, 

mas que é facilmente percebido (o calor). No processo de justificação, a criança deixa claro em 
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que o problema tem afetado os alunos (os alunos não estão conseguindo fazer a tarefa no calor - 

motivo mais que suficiente para a tomada de providências rápidas). Na segunda e na quarta parte 

a aluna busca uma explicação para tal calor (a sala não dispõe de muita ventilação e tem dois 

ventiladores que não ventilam nada). No terceiro parágrafo levanta uma idéia para a solução do 

problema (ligar os 4 ventiladores existentes na sala e não dois apenas). 

Como podemos notar, a argumentação é consistente. A estratégia de distribuir os 

componentes em parágrafos diferentes permite que visualizemos de forma bem delimitada todos 

os elementos que construíram tal cadeia argumentativa. Trata-se, neste sentido, de uma forma de 

organização que colabora com o leitor no caminho que este percorre em busca do entendimento 

das reclamações. No entanto, ao separar o objeto alvo de reclamação da justificativa dessa 

reclamação, o texto ficou muito fragmentado. Talvez uma tendência desse aluno, com o passar do 

tempo, seja de agrupar mais tais componentes. O importante a ser destacado aqui, no entanto, é 

que tal estratégia revela uma “intuição” quanto aos componentes da carta de reclamação e uma 

preocupação em ajudar o leitor a acompanhar cada etapa do processo argumentativo. 

 

2.2 Texto com parágrafos, com apresentação de vários objetos de reclamação, 

acompanhados de cadeia argumentativa: cada parágrafo é um componente argumentativo 

(justificativa do objeto de reclamação, sugestões, justificativa das sugestões, contra-

argumentação). 

 

Semelhante à estratégia anterior, as cartas deste subgrupo são formadas por blocos que 

separam os componentes textuais. No entanto, neste caso não é abordado apenas um objeto alvo 

de reclamação, mas sim dois ou mais. Do total de cartas do grupo dois, cerca 50% foram aqui 

alocadas. Vejamos o exemplo. 
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Carta 38 

6ª série, turma 5, sexo feminino, 14 anos. 

 

Na carta acima também podem ser vistos quatro parágrafos, cada qual apresentando um 

componente textual específico. O primeiro bloco trata-se de um parágrafo de abertura, de 

introdução da carta. A aluna se apresenta e diz a que propósito escreveu a carta.  

Na segunda parte, elenca todos os objetos que deseja apontar como problemas (a situação 

do banheiro, a quadra que está feia, a comida ruim, ventiladores quebrados, entre outros). Porém, 
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em torno destes não é construída um cadeia argumentativa consistente. A criança autora da carta 

não se preocupa em apresentar motivos que comprovem que suas reclamações fazem sentido, 

merecem ser ouvidas e levadas a sério.  

Um escritor mais experiente provavelmente após a exposição de todos esses problemas, 

passaria a desenvolver os argumentos para cada um deles. Talvez o fato de ter elencado tantos 

problemas tenha dificultado a escrita, pois o texto ficaria longo demais ou para sua elaboração 

seria necessário mais tempo do que o que estava previsto. Tal fenômeno pode também ser 

decorrente das condições de produção. Ou seja, escrever textos em apenas uma aula, sem retomá-

lo, impede que os alunos possam estender a cadeia argumentativa, estratégia que seria muito 

adequada nesta situação. 

No terceiro bloco, são lançadas sugestões tendo em vista a resolução dos problemas 

(limpar os banheiros, consertar os ventiladores, disponibilizar água mineral, etc.). O terceiro e 

último bloco é reservado para a despedida. É interessante perceber o esforço do aluno em apontar 

sugestões relativas aos diferentes problemas apontados. Ao que parece, não há problemas com a 

paragrafação deste aluno e sim falta de uma maior justificação que significaria uma ampliação do 

texto. 

Como podemos perceber, a criança separou bem os componentes. Ela não quis colocar no 

mesmo bloco a introdução com a delimitação dos objetos alvo. Também não quis misturar tais 

partes com as sugestões, enfim, a estratégia é válida e também colabora com a leitura e 

compreensão da carta. 

A seguir discutiremos a terceira forma de organização encontrada.  

 

 

 



 200

3) Cartas com blocos relacionados aos objetos de reclamação 

 

As crianças que se utilizaram desta estratégia organizativa traziam em seus textos mais de 

um objeto a ser reclamado. Para cada parágrafo era reservada a apresentação (e em parte dos 

casos a argumentação) de um objeto alvo de reclamação. Não havia, portanto, a separação em 

diferentes blocos dos componentes textuais referentes ao mesmo objeto, pois estes apareciam na 

mesma parte. Dos sujeitos de nossa pesquisa, 32,4% se utilizaram desta organização na hora de 

escrever suas cartas de reclamação. 

Percebemos casos em que se desenvolvia a cadeia argumentativa de todos os objetos 

apontados na carta. Outras vezes apenas alguns objetos eram desenvolvidos. Encontramos, ainda, 

cartas em que só havia a indicação do que iria ser reclamado, sem qualquer desenvolvimento da 

cadeia. 

Para melhor visualizar, agrupamos os dados da seguinte forma: 3.1) Cartas com blocos 

relacionados aos objetos de reclamação e estes contêm mais de um componente; 3.2) Cartas com 

blocos relacionados aos objetos de reclamação e apenas alguns destes contêm mais de um 

componente; 3.3) Cartas com blocos relacionados aos objetos de reclamação e estes contêm 

apenas um componente. 
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3.1 Texto com parágrafos, com apresentação de vários objetos de reclamação, 

acompanhados de cadeia argumentativa: cada parágrafo é uma reclamação diferente, 

acompanhada de argumentação referente à reclamação alvo do parágrafo 

 

Colocamos neste grupo as cartas que além de terem seus parágrafos referentes a 

reclamações diferentes, todos os objetos apontados são desenvolvidos. Há, portanto, a construção 

de uma cadeia argumentativa em torno deles, mesmo que esta não seja completa, com todos os 

elementos possíveis de serem inseridos na busca por uma melhor consistência. Notamos, no 

entanto, que nestes parágrafos sempre havia mais de um componente textual. Entre as cartas 

pertencentes ao grupo três, 16,6% apresentaram tal estratégia. Para colaborar com o 

entendimento, apresentamos abaixo uma das cartas. 

 

Carta 39 

2ª série, turma 2, sexo feminino, 8 anos. 
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A criança autora da carta organizou seu texto em três blocos. Optou em delimitar um 

parágrafo para cada objeto alvo de reclamação. Na primeira parte ela levanta o problema da falta 

de livros e dá uma sugestão para solucionar a questão (construir uma biblioteca); na segunda 

parte, a aluna levanta mais um problema (a briga dos alunos na hora do recreio), em seguida 

apresenta outra sugestão (colocar esportes no recreio da escola) e justifica a adequação dessa 

idéia dada (se praticassem esportes não brigariam mais). Na última parte da carta, a criança 

apresenta o terceiro problema (poucas vagas na escola), justifica a relevância da denúncia feita 

(há procura e muitas pessoas estão sem escola). Em seguida, levanta uma sugestão para tentar 

resolver o impasse (ter mais vagas). Como vemos cada parte traz mais de um componente textual.  

Percebe-se que a criança usou a paragrafação como um recurso organizativo próprio do 

gênero em questão. Com a estratégia utilizada, a aluna quis mostrar que a escola tem problemas a 

resolver. Cada problema ela vai separando em partes para o leitor ir organizando melhor na sua 

mente a cadeia argumentativa.  

 

3.2 Texto com parágrafos, com apresentação vários objetos de reclamação, alguns dos quais 

acompanhados de cadeia argumentativa: cada parágrafo é uma reclamação diferente, 

acompanhada ou não de argumentação referente à reclamação alvo do parágrafo 

 

Assim como no subgrupo anterior (3.1), as cartas trazem um bloco específico para cada 

objeto. Entretanto, apenas alguns destes têm a sua cadeia desenvolvida e se fazem presentes mais 

de um componente próprio do gênero em estudo. Contabilizamos e constatamos que em 75% das 

cartas do grupo três pudemos perceber tal estratégia. Esta é a freqüência mais alta entre todas. A 

seguir apresentamos um texto que se encaixa dentro desta organização. 
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Carta 40 

6ª série, turma 5, sexo masculino, 13 anos. 

  

No primeiro parágrafo da carta, a criança apenas faz uma introdução para o seu texto. Na 

segunda parte, lança uma reclamação e a justifica (a falta de água – os alunos ficam com sede), 

ou seja, inseriu dois componentes textuais próprios da carta de reclamação. No terceiro bloco, 

opta em expor apenas um problema a ser denunciado (a existência de apenas dois ventiladores na 

sala), mas não desenvolve. Na quarta parte, denuncia mais um ponto negativo na escola (os 

ventiladores estão sujos) e, em seguida, justifica sua reclamação, afirmando que esta sujeira 

prejudica a saúde dos alunos. No penúltimo parágrafo, de forma explícita, apenas levanta uma 
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sugestão (entregar livros novos aos alunos), que na verdade nos permite inferir uma situação 

considerada problema para o aluno (o fato das crianças da escola receber livros velhos para 

estudar). No último parágrafo, a criança reclama da situação dos banheiros também através de 

sugestões (o banheiro deve ter água na pia e na descarga, o banheiro deve ser limpo e deve ter 

papel).  

Como vemos, a carta foi escrita com 6 blocos. Em cada um é abordado um objeto alvo da 

reclamação diferente. Em alguns, houve a inserção de apenas um componente (não há a 

construção de uma cadeia) e, em outros, dois (com possibilidade maior de uma consistência 

argumentativa). Ou seja, podemos encontrar objetos que foram mais ou menos desenvolvidos no 

decorrer das cartas.  

Assim como aconteceu com as cartas do grupo anteriormente discutido, a estratégia 

demonstra bem a intenção da criança: apresentar de forma bem separada (e visível) os problemas 

que a escola enfrenta e, assim, facilitar o trabalho do leitor. 

 

3.3 Texto com parágrafos, com apresentação de vários objetos de reclamação, sem cadeia 

argumentativa: cada parágrafo é uma reclamação, sem argumentação 

 

Nas cartas pertencentes a este subgrupo também se relacionam os objetos aos parágrafos, 

mas nenhum destes é desenvolvido. As crianças elencam os problemas, mas não os 

problematizam. O índice encontrado de uso desta estratégia foi de 4,3%.  

A carta abaixo nos permite entender o que acontece com os textos deste grupo. 
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Carta 41 

2ª série, turma 2, sexo masculino, 8 anos. 

 

No caso desta carta, como é possível notar, cada parágrafo traz de forma explícita apenas 

um componente textual: no primeiro, uma sugestão é dada; no segundo há o levantamento de dois 

problemas (banheiro sujo e a falta de papel); e no terceiro, mais duas idéias são indicadas 

(instalar câmeras e contratar seguranças). Vale salientar que pelas sugestões dadas é possível 

entender quais os problemas enfrentados na escola (falta de biblioteca, insegurança na escola). 

No entanto, tais questões não foram levadas à tona de forma explícita, mas, subjacentes às 

colocações feitas no texto. 

Percebe-se, portanto, que em cada parágrafo há uma reclamação diferente: falta de 

biblioteca, banheiros sujos e sem papel, insegurança. Ou seja, a lógica da organização paragráfica 

é semelhante as que foram comentadas nos pontos 3.1 e 3.2 e, portanto pertinentes para o gênero 

em questão, no entanto, nenhuma destas reclamações foi aprofundada (não se justificou nem 

contra-argumentou em favor da relevância da denúncia, por exemplo). 
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4) Cartas em que aparentemente não há uma divisão lógica dos blocos 

 

Das cartas de reclamação, 24,3% foram colocadas dentro deste grupo. Colocamos nele 

todos textos em que não foi possível identificar a lógica subjacente à decisão de dividir o texto 

em parágrafos.  

Eram cartas que muitas vezes traziam os primeiros parágrafos separados por objeto de 

reclamação e nos seguintes havia a apresentação de várias reclamações juntas. Também vimos 

cartas que começavam separando os componentes relativos ao mesmo objeto de reclamação por 

parágrafos e ora juntavam dois ou mais.  

Nossa intenção não é mais de verificar a sua forma de organização, já que estas não 

conseguiram ser identificadas, mas sim de averiguar quais possuem uma boa consistência 

argumentativa. Passamos a observar se os objetos de reclamação apontados nestas cartas foram 

desenvolvidos; se foram dadas justificativas defendendo a relevância do que foi denunciado, se 

era possível encontra movimentos de contra-argumentação. 

Percebemos com as análises a presença de textos que não tinham uma estratégia de 

divisão em partes que facilitasse o leitor, mas sua cadeia argumentativa era consistente e com isso 

conseguiam cumprir com os propósitos de escrita definidos para a situação. Também 

encontramos casos contrários a estes, boa paragrafação, mas sem uma consistência 

argumentativa. 

Então, para a melhor compreensão deste grupo, dividimos as cartas em dois subgrupos: 

4.1) textos com parágrafos e boa consistência argumentativa; 4.2) textos com parágrafos e baixa 

consistência argumentativa. 

 

4.1 Textos com parágrafos e boa consistência argumentativa 
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 As cartas de reclamação são todas divididas em partes, mas não se percebia qual havia 

sido sua lógica de divisão. Apresentavam o(s) objeto(s) alvo da reclamação e desenvolviam uma 

teia consistente de argumentos. Inseriam justificativas, sugestões e justificativas da sugestão. Das 

cartas caracterizadas como pertencentes ao grupo quatro, 33,3% apresentam este perfil. O 

exemplo abaixo colabora com o entendimento. 

 

Carta 42  

6ª série, turma 6, sexo masculino, 12 anos. 

  

A carta selecionada está dividida em três blocos. No primeiro, logo percebemos que é 

destinado a falar de um dos objetos levantados (a quadra pequena). O aluno justifica sua 

reclamação, lança a idéia de aumentar a quadra e argumenta que se o espaço for ampliado 

ninguém mais vai precisar da outra escola. 
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 No segundo bloco já não vemos apenas um objeto sendo discutido, mas sim dois (a 

qualidade da aula de Educação Física e a postura da secretária do diretor). Ou seja, o aluno não 

usou a mesma lógica de organização: um parágrafo para cada reclamação feita. Sua 

argumentação continua e ele explica o que acontece nas referidas aulas. Com isso deseja mostrar 

ao diretor como esses momentos são monótonos. Sobre a secretária comenta o quanto é chata e 

entrometida, por isso deveria ser substituída. 

Para finalizar sua carta, procura cativar o gestor da escola para quem sabe conseguir ver 

resolvidos os problemas indicados. A criança elogia, fala de conquistas já alcançadas nesta gestão 

e afirma que acontecer mais melhoras aquela instituição pode vim a ser uma das mais 

conceituadas da cidade.  

Como é possível perceber o texto não possui uma lógica clara de divisão, mas sua 

argumentação é consistente e o reclamante realmente está preocupado em defender a relevância 

do que está sendo dito. A carta construída é bastante apropriada para a situação comunicativa, o 

aluno, portanto, mostrou ter se apropriado bem do gênero solicitado. 

 

4.2 Textos com parágrafos e baixa consistência argumentativa 

 

 Estas cartas também foram divididas em blocos e semelhante ao outro subgrupo não foi 

possível perceber a lógica usada na hora de paragrafar. No entanto, nos textos aqui agrupados não 

se tem uma cadeia argumentativa construída em torno do(s) objeto(s). 66,6% das cartas deste 

grupo quatro podem ser classificadas desta forma.  

 Separamos um exemplo para ilustrar esse subgrupo. 
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Carta 43 

6ª série, turma 5, sexo masculino, 13 anos. 

 

Neste texto há dois blocos. Em cada bloco é apresentado mais de um objeto alvo de 

reclamação, logo os parágrafos não relacionados aos objetos. Desta forma, não conseguimos 

perceber os critérios usados nesta divisão do texto. Com relação à argumentação, o aluno não 

conseguiu desenvolvê-la. Só fez apontar os objetos, muitos destes diluídos nas sugestões dadas 

(ex: os bebedouros deveriam ter mais água, significa que o aluno reclama da falta de água para 

beber). Não encontramos justificativas, explicações que apontem as possíveis causas dos 

problemas, enfim, não se tem uma problematização. 

 Diante do que foi até aqui discutido percebemos que alguns alunos demonstraram adotar 

estratégias de paragrafação que contribuem com a organização da cadeia argumentativa, 

enquanto outros alunos pareciam não ter uma estratégia clara ou adotavam estratégias que não 

ajudavam nesta estruturação.  
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Depois de fazermos todo esse percurso investigativo na busca por relacionar a 

paragrafação e à cadeia argumentativa, questões relevantes para a nossa pesquisa precisam ser 

sistematizadas de forma mais evidente. São elas: textos bem paragrafados apresentaram também 

cadeias argumentativas bem desenvolvidas? Os textos cujos alunos não se utilizaram de boas 

estratégias de divisão também foram os que não tiveram o(s) objeto(s) de alvo de reclamação 

defendido(s)?  

Para responder a estas duas indagações, partimos das análises feitas acima, nas quais 

foram geradas as formas de organização dos parágrafos nos textos. Lá, já havíamos percebido a 

presença de textos bem paragrafados, mas que faltava um investimento maior na argumentação. 

Também vimos cartas que precisavam ser mais bem organizadas em termos de divisão do texto, 

mas que traziam uma teia argumentativa forte.  

Agrupamos os textos agora não pelo tipo de organização ou pela lógica dada à divisão, 

mas pela relação entre a paragrafação (boa ou insuficiente) e a argumentação (consistente ou 

fraca). Cruzamos os dados e chegamos a estas quatro categorias: 1) Cartas com boa paragrafação 

e consistência argumentativa; 2) Cartas com boa paragrafação, mas com lacunas na consistência 

argumentativa; 3) cartas com paragrafação insuficiente e boa consistência argumentativa; 4) 

cartas com paragrafação insuficiente e fraca consistência argumentativa. Abaixo, apresentaremos 

cada um desses agrupamentos. 

 

1) Cartas com boa paragrafação e consistência argumentativa 

 

Como já havíamos dito, encontramos cartas de reclamação cuja paragrafação e a 

argumentação foram bem desenvolvidas. Encaixamos neste grupo os casos descritos abaixo: 
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• Textos escritos em bloco único com apresentação de um único objeto de reclamação 

acompanhado de vários componentes textuais (justificativa do objeto alvo de reclamação 

e/ou sugestões e/ou, justificativas das sugestões e/ou contra-argumentação); 

• Textos com parágrafos, com apresentação de um objeto de reclamação, acompanhado 

de cadeia argumentativa: cada parágrafo é um componente argumentativo (justificativa do 

objeto de reclamação, sugestões, justificativa das sugestões, contra-argumentação); 

• Textos com parágrafos, com apresentação de vários objetos de reclamação, 

acompanhados de cadeia argumentativa: cada parágrafo é um componente argumentativo 

(justificativa do objeto de reclamação, sugestões, justificativa das sugestões, contra-

argumentação); 

• Textos com parágrafos, com apresentação de vários objetos de reclamação, 

acompanhados de cadeia argumentativa: cada parágrafo é uma reclamação diferente, 

acompanhada de argumentação referente à reclamação alvo do parágrafo. 

 

As crianças autoras dessas cartas conseguiram escolher acertadamente a melhor forma de 

dividir o seu texto. Se a carta trazia apenas um objeto, preferiram desenvolvê-lo em um único 

parágrafo ou, então, dividir os componentes que formavam a cadeia entre os blocos de modo que 

cada qual ficasse em um parágrafo diferente. Se na carta estava sendo desenvolvido vários 

objetos, os sujeitos, então, relacionavam os objetos aos blocos (cada parte tratava de uma 

reclamação) ou então agrupava os componentes por parágrafo (ex: todas as justificativas dos 

objetos apresentados ficavam em um só bloco).   

Todas estas estratégias colaboram com o leitor e, de fato, esses textos podem ser 

considerados bem paragrafados. Contabilizamos os casos e vimos que 18,9% do total de cartas de 
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reclamação pertencem a este grupo. Não é um número alto, mas indica que há crianças que 

conseguem articular a habilidade de paragrafar e a habilidade de argumentar.   

 

2) Cartas com boa paragrafação, mas com lacunas na consistência argumentativa 

 

 Nesta categoria estão presentes os textos cuja divisão do texto colaborou com o trabalho 

do leitor. Trata-se de textos bem paragrafados, mas que apresentam lacunas na argumentação, 

seja por não desenvolver os objetos levantados seja por desenvolver apenas alguns destes. Dos 

subgrupos discutidos anteriormente, os relacionados abaixo podem ser colocados nesta categoria.   

  

• Bloco único em textos com apresentação de vários objetos de reclamação, sem outros 

componentes textuais (só apresentação das reclamações sem argumentação relativa a 

elas); 

•  Textos com parágrafos, com apresentação vários objetos de reclamação, algumas das 

quais acompanhadas de cadeia argumentativa: cada parágrafo é uma reclamação diferente, 

acompanhada ou não de argumentação referente à reclamação alvo do parágrafo; 

•  Textos com parágrafos, com apresentação de vários objetos de reclamação, sem cadeia 

argumentativa: cada parágrafo é uma reclamação, sem argumentação. 

 

Nestes casos, novamente a paragrafação foi adequada ao texto construído. A escolha da 

escrita em bloco único, por exemplo, aconteceu porque a criança uma vez que não desenvolveu a 

cadeia argumentativa, não sentiu a necessidade de colocar cada objeto alvo da reclamação em um 

parágrafo. Realmente, a carta iria ficar muito fragmentada e os parágrafos iriam parecer mais 
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tópicos que um encadeamento de idéias. Nos demais casos, a forma de organizar as partes do 

texto também foi acertada. As crianças relacionavam cada parágrafo a uma reclamação. Tal 

estratégia permite ao leitor visualizar bem quais são os problemas denunciados. No entanto, tais 

reclamações não foram desenvolvidas ou pelo menos parte destas.  

De todas as cartas de reclamação, 37,8% podem ser encaixadas nesta categoria. 

 

3) Cartas com paragrafação insuficiente e boa consistência argumentativa 

 

 Na terceira categoria estão os textos que, ao contrário das outras duas, a estratégia de 

organização dos parágrafos não foi bem escolhida ou então não conseguimos perceber qual seria 

essa estratégia. As crianças, autoras dos textos aqui encaixados, mesmo sem paragrafarem bem, 

conseguiram desenvolver de forma consistente a argumentação, defendendo a relevância de suas 

reclamações.  Os seguintes subgrupos foram colocados como pertencentes a esta categoria: 

 

• Bloco único em textos com apresentação de vários objetos de reclamação acompanhados 

de vários componentes textuais relativos a cada uma das reclamações (justificativa do 

objeto de reclamação e/ou sugestões e/ou justificativas das sugestões e/ contra-

argumentação) 

• Cartas em que aparentemente não há uma divisão lógica dos blocos (textos com 

parágrafos), mas possuem uma boa consistência argumentativa. 

 

Como vemos, nesta categoria encontramos textos escritos em blocos únicos com vários 

objetos sendo desenvolvidos. A sobrecarga de informações é grande. A melhor estratégia, neste 
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caso, seria relacionar os blocos aos objetos, ou seja, colocar cada reclamação em um parágrafo. 

Isso contribuiria com a leitura e entendimento das questões expostas. 

Também colocamos as cartas nas quais não foi possível perceber os critérios adotados 

para dividir os blocos: nem separavam cada reclamação em um parágrafo nem separava os 

componentes textuais próprios do gênero solicitado. Mas tinha cadeias consistentes em tornos 

destas reclamações.  

Contabilizamos os textos e vimos que 27% das cartas que permaneceram na amostra 

fazem parte desta categoria.  

 

4) Cartas com paragrafação insuficiente e fraca consistência argumentativa 

 

 No último agrupamento colocamos todas as cartas, cujas crianças não escolheram uma 

boa estratégia organizativa dos blocos. Nestas também se via reclamações pouco defendidas. Os 

objetos eram apresentados e só. Algumas vezes chegavam apenas a acrescentar sugestões. 16,2% 

das cartas de reclamação podem ser encaixados aqui. Eis o subgrupo relacionado a este categoria:  

 

• Cartas em que aparentemente não há uma divisão lógica dos blocos (textos com 

parágrafos) e nem uma boa consistência argumentativa. 

 

Definida essas quatro categorias que sistematizam de forma mais evidente a relação entre 

paragrafação e a construção da cadeia, partimos para entender como se processa tal relação entre 

as séries e as turmas. Nossa intenção foi verificar se havia diferenças significativas entre as séries 

e as turmas da mesma série no que se refere à presença em uma ou outra categoria. 

Contabilizamos primeiro os dados por série. A tabela nos apresenta os números. 
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Tabela Nº 15: Relação entre a paragrafação (boa ou insuficiente) e a argumentação 

(consistente ou fraca) por série 

 

2ª série 4ª série 6ª série Categorias 
Freq. (%) Freq. (%) Freq. (%) 

1) Cartas com boa paragrafação e consistência 
argumentativa 

 

3 27,2 2 20 2 12,5 

 
2) Cartas com boa paragrafação, mas com 
lacunas na consistência argumentativa 

 

5 45,4 4 40 5 31,2 

3) Cartas com paragrafação insuficiente e boa 
consistência argumentativa 

 

1 9,09 4 40 5 31,2 

4) Cartas com paragrafação insuficiente e fraca 
consistência argumentativa 

 

2 18,1 - - 4 25 

Total 11 99,8 10 100 16 99,9 
 

Observando os números percebemos que a série na qual encontramos um maior número 

de textos com boa paragrafação e uma consistência argumentativa (categoria 1) foi a 2ª (27,2%). 

Os seus índices superaram os das turmas de 4ª e 6ª séries (com 20% e 12,5%, respectivamente). 

Ou seja, trata-se de alunos de séries mais iniciais, mas que acabaram se saindo melhor que os de 

séries mais avançadas.  Isso contraria a hipótese, na qual se pensava que os sujeitos que melhor 

fariam essa relação entre a organização dos parágrafos no texto e a construção da cadeia 

argumentativa seria os das séries mais adiantadas. Como vemos esta idéia não pode ser 

confirmada. 

Com relação à segunda categoria (textos bem paragrafados, mas sem consistência 

argumentativa) também foi a turma de 2ª a que teve maior freqüência com relação as demais. Os 

índices foram: 45,4% na 2ª, 40% na 4ª e 31,2% na 6ª série. Pelos números até aqui colocados, 

vimos que a dificuldade maior dos alunos de 2ª série não é com a paragrafação. Índices altos nas 
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categorias 1 e 2 demonstram isso. Em segundo lugar em grau de habilidade paragráfica ficaram 

os alunos de 4ª e por fim os alunos de 6ª série. 

Pelos dados notamos que parte dos alunos ainda não conseguiram desenvolver a 

habilidade de argumentar. Se juntarmos os números das categorias cujos textos apresentavam 

alguma dificuldade em desenvolver a argumentação (categorias 2 e 4), perceberemos que mais da 

metade dos alunos da 2ª (63,7%) e 6ª séries (56,3%) não conseguiram construir um teia 

argumentativa consistente em torno das reclamações. Apenas os alunos da 4ª apresentaram 

índices melhores (40%), embora esta ainda seja uma quantidade alta. Como vemos, foram os 

alunos da 2ª que sentiram mais dificuldade em argumentar. 

Perguntamo-nos, ainda, em qual série teria um maior número de alunos que não 

conseguiram nem paragrafar da melhor forma e nem construir uma consistência argumentativa 

em seus textos. Os números nos dizem que a concentração aconteceu na 6ª série (25%). Em 

segundo ficaram os alunos da 2ª série com 18,1%. Vale destacar que nenhum aluno de 4ª série 

apresentou dificuldade em ambas as habilidades (paragrafação e argumentação). 

 Abaixo veremos o que aconteceu entre as turmas. Será que o movimento foi semelhante? 

Será que ambas as turmas de 2ª série tiveram índices maiores de desenvolvimento da 

paragrafação e da argumentação? A tabela nos ajudará a responder. 
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Tabela Nº 16: Relação entre a paragrafação (boa ou insuficiente) e a argumentação 

(consistente ou fraca) nas turmas de 2ª série 

 

Turma 1 Turma 2 Categorias 
Freq. (%) Freq. (%) 

1) Cartas com boa paragrafação e 
consistência argumentativa 

1 20 2 33,3 

 
2) Cartas com boa paragrafação, mas com 
lacunas na consistência argumentativa 

 

3 60 2 33,3 

3) Cartas com paragrafação insuficiente e 
boa consistência argumentativa 

 

1 20 - - 

4) Cartas com paragrafação insuficiente e 
fraca consistência argumentativa 

 

- - 2 33,3 

Total 5 100 6 99,9 
 

As turmas tiveram índices um pouco diferentes com relação à construção de cartas bem 

paragrafadas e bem argumentadas. Na turma 1, 20% dos textos estão na categoria 1. Na turma 2 o 

índice sobe para 33,3%. Os números demonstram que a maior apropriação da relação entre 

paragrafação x argumentação aconteceu com os alunos da turma 2.  

No entanto, com relação as cartas em que não se conseguiu escolher uma boa estratégia de 

paragrafação nem desenvolver uma boa argumentação, a posição é invertida: a turma que mais 

textos teve nesta situação foi a turma 2 (33,3%). Na turma 1 nenhum texto foi notificado neste 

agrupamento. Isso indica que os alunos da turma 1 sentiam dificuldades em paragrafar ou em 

argumentar. Pelo menos em uma das habilidades eles se saíram bem.  

Vamos, agora, observar a turma 4 e relacioná-la com as turmas de 2ª. Vale lembrar que 

esta turma quatro foi a única turma de 4ª série que permaneceu na amostra, pois toda a turma 3 (a 

outra 4ª série) produziu cartas de reivindicação e não de reclamação. 
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Tabela Nº 17: Relação entre a paragrafação (boa ou insuficiente) e a argumentação 

(consistente ou fraca) na turma de 4ª série 

 

Turma 4 Categorias 
Freq. (%) 

1) Cartas com boa paragrafação e consistência 
argumentativa 

2 20 

 
2) Cartas com boa paragrafação, mas com lacunas 
na consistência argumentativa 

 

 

 

 4 40 

3) Cartas com paragrafação insuficiente e boa 
consistência argumentativa 

 

 4 40 

  
4) Cartas com paragrafação insuficiente e fraca 
consistência argumentativa 

 

- - 
 

 Total 10 100 

 

Os índices de cartas bem paragrafadas e com argumentação consistente não foi alto com 

relação às demais categorias (apenas 20% das cartas pertencem a categoria 1). Os números 

mostram que houve um empate entre esta turma e a turma 1 (2ª série), mas quando comparada 

com a turma 2 vemos que não conseguiu se sobressair. A turma 2 teve um índice superior 

(33,3%). Mais alunos de 2ª série conseguiram realizar bem a relação entre paragrafação e 

argumentação. 

Quando observamos a quantidade de alunos de 4ª série que não conseguiu desenvolver 

bem a estratégia organizativa e nem a consistência argumentativa categoria (4), nenhum texto foi 

encontrado. Significa que ou os alunos apresentavam dificuldades com a argumentação ou com a 

paragrafação. Na mesma situação estavam os textos da turma 1, mas os dados da turma 2 não 

foram iguais. Lá havia sim sujeitos com ambas as dificuldades.   

 Para finalizar observaremos os dados das turmas de 6ª série. 



 219

 

Tabela Nº 18: Relação entre a paragrafação (boa ou insuficiente) e a argumentação 

(consistente ou fraca) nas turmas de 6ª série 

 

Turma 5 Turma 6 Categorias 
Freq. (%) Freq. (%) 

1) Cartas com boa paragrafação e consistência argumentativa 
 

1 9,09 1 20 
 

2) Cartas com boa paragrafação, mas com lacunas na consistência 
argumentativa 

 

4 36,3 1 20 

3) Cartas com paragrafação insuficiente e boa consistência 
argumentativa 

 

2 18,1 3 60 

4) Cartas com paragrafação insuficiente e fraca consistência 
argumentativa 

 

4 36,3 - - 

Total 5 99,8 6 100 
 

A turma 6 teve um índice melhor na categoria 1 (20%) que a turma 5 (9,09%). Isto quer 

dizer que foram os alunos da turma 6 os que mais conseguiram articular as habilidades de 

paragrafar com a argumentação quando comparada com a outra turma de 6ª. Quando, no entanto, 

traçamos o paralelo entre a turma 6 e as turmas de séries anteriores, este destaque não acontece. 

O índice apresentado é igual ao da turma 1 (2ª série) e ao da turma 4 (4ª série). Já a turma 2 

apresentou um índice de 33,3%, sendo, portanto, superior ao índice da turma 6. 

Continuando nossa análise percebemos que na turma 6 não encontramos nenhum texto 

com lacunas em ambas as habilidades (paragrafação e argumentação), mas encontramos na turma 

5 (36,3%). Esta é a porcentagem maior entre todas as turmas, superando inclusive as turmas de 2ª 

série (as turmas 1, 4 e 6 apresentaram índices de 0%; a turma 2 de 33,3%).  

Se juntarmos as freqüências da turma 5 relativas as categorias 2, 3 e 4 que expressam 

estas lacunas, veremos um índice enorme (90,9%). Isto significa que a grande maioria das 

crianças da turma 5 traziam em seus textos algum tipo de dificuldade, seja ela paragráfica ou de 

consistência argumentativa. 
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PARTE 6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na intenção de formar crianças leitoras e produtoras de textos variados, todas as 

dimensões textuais que fazem parte dessas atividades precisam ser objeto de reflexão na escola, 

uma delas é a paragrafação.  

Apesar da importância dessa habilidade, tememos que não seja freqüente um trabalho 

mais sistemático com relação ao ato de organizar o texto em partes. Nosso objetivo, porém, não 

foi analisar a prática do professor com relação ao ensino da paragrafação, mas contribuir para que 

tal trabalho seja mais freqüente nas salas de aula. E para orientar os professores nessa questão, 

um dos pontos necessários é o entendimento sobre as hipóteses das crianças no que tange à 

organização das partes do texto.  

A partir dos estudos relativos aos gêneros textuais, percebemos que não seria possível 

tratar a paragrafação de forma dissociada desses instrumentos de comunicação, por isso 

escolhemos investigá-la em “cartas de reclamação”. Acreditamos que gêneros textuais diferentes 

podem exigir lógicas diferentes de divisão do texto.  

A carta de reclamação, por sua vez, trouxe um elemento que, assim como a paragrafação, 

é pouco explorado na escola, a argumentação. Estudos (Leal, 2003) mostram o quanto o ato de 

defender um ponto de vista, justificar, contra-argumentar não anda tendo o espaço necessário nas 

salas de aula, principalmente nas turmas de séries mais iniciais. O desafio, portanto, foi dobrado.  

O escritor “experiente” sabe qual é a melhor forma de organizar seus escritos, pensando 

no modelo textual escolhido e no leitor que o espera. Porém, nos perguntávamos, se as crianças, 

mesmo de séries mais iniciais, conseguiriam dividir seus textos em partes. Mais ainda, elas eram 

capazes de atribuir um sentido lógico a essa divisão.  
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Para a nossa surpresa, a resposta foi positiva. Boa parte das crianças não só optaram por 

uma escrita em vários blocos, realizando uma marcação paragráfica como também utilizaram 

outras estratégias pertinentes de paragrafação que se relacionavam com a cadeia argumentativa 

construída nas cartas.  

Para chegar a esta resposta, primeiro fomos analisar a construção da cadeia argumentativa 

pelas crianças. Para tanto, nos apoiamos em um estudo prévio, no qual analisamos 20 cartas de 

reclamação que circulavam fora da escola. Tal estudo nos trouxe informações bastante relevantes 

sobre o que seria (ou como, possivelmente, se caracterizaria) uma carta de reclamação e como é 

comumente construída a cadeia argumentativa neste gênero. Com o estudo, chegamos ao número 

de sete componentes: 1) indicação do objeto alvo de reclamação; 2) justificativa para 

convencimento de que o objeto pode ser (merece ser) alvo de reclamação 3) indicação de 

sugestões de providências a serem tomadas; 4) justificativa para convencimento de que a 

sugestão é adequada; 5) Indicação das causas do objeto alvo da reclamação; 6) Contra-

argumentação relativa ao objeto alvo de reclamação; 7) Contra-argumentação relativa às 

sugestões. 

De posse dos nove componentes, os relacionamos com as cartas das crianças verificamos 

quais destes componentes era possível perceber. A partir do confronto entre esse estudo prévio 

realizado e os dados de nossa pesquisa constatamos que nossos alunos utilizaram quase todas as 

estratégias que os adultos adotam no momento de produzir uma carta de reclamação. Quando 

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

uso nas cartas do estudo também tiveram maior freqüência nas cartas das crianças investigadas. 

Da mesma forma aconteceu com os componentes de menor uso. Esses foram os primeiros 

indícios que os alunos, de modo geral, conseguem escrever cartas de reclamação de forma 

semelhante às cartas de circulação extra-escolares. 
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No projeto, além de comparar com as cartas de circulação social, também traçamos 

comparações entre as cartas das crianças.  Com relação ao uso dos componentes queríamos saber 

se o avançar das séries representou um fator preponderante na escrita de cartas com uma cadeia 

argumentativa consistente. 

Os dados mostraram que houve um movimento parcial de avanço dos números relativos a 

esse uso à medida que as séries também avançavam. Ou seja, ora percebemos que a série foi fator 

determinante para a alta inserção dos componentes textuais nas cartas, ora não foi. Por exemplo, 

quando comparamos a freqüência de inserção do componente 1 (indicação do objeto alvo), vimos 

que a turma 5 (6ª série) se saiu melhor que as turmas 1, 2, 3 e 4 (alunos de 2ª e 4ª séries).  Ela 

teve freqüência de 91,6% e as demais de 71,4%, 46,1%, 0% e 90,9%, respectivamente. Neste 

caso, a série foi relevante. Mas se também tomarmos a outra turma de 6ª (turma 6) como 

referência, o destaque não acontece. A referida turma teve índice menor de indicação do objeto 

alvo que a turma 1 (crianças da 2ª série). Foram 62,5% de freqüência de uso da turma 6 em 

contra-partida a 71,4% da turma 1. Deste modo, o avançar das séries não significou melhor 

desempenho de uso do componente 1.   

O que nos pareceu é que houve turmas que se apropriaram melhor do gênero, mesmo 

sendo da mesma série, seja pela intervenção feita antes da coleta dos textos, seja pelo trabalho 

desenvolvido pelos professores com suas turmas (ex: turma 5). E tendo se apropriado melhor, 

conseguiram usar com mais freqüência os componentes textuais próprios do gênero e em alguns 

casos até se sobressaíram sobre turmas mais adiantadas (este foi o caso da turma 1). 

Após essa análise da presença ou não dos componentes, encontramos 7 modelos textuais 

que foram adotados pelas crianças. O modelo com mais incidência foi justamente o que não se 

referia à escrita de uma carta de reclamação, mas de reivindicação. Em tais cartas encontramos de 

forma explícita apenas indicações de sugestões de providências a serem tomadas (componente 3). 
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Ou seja, são textos em que não se percebe de modo claro uma responsabilização acerca do que 

não está funcionando. Os alunos apontavam apenas melhorias, expressavam desejos, mas sem 

fazer uma explanação/identificação do problema vivenciado.  

Toda a turma 3 (100%) e mais da metade da turma 2 (53,8%) adotaram tal modelo. 

Começamos, então, a levantar hipóteses explicativas para estes resultados. Uma das explicações 

pensadas foi a influência direta do próprio comando dado por nós para a situação de produção. 

Tal comando abriu espaço para a adoção da carta de reivindicação no lugar da carta de 

reclamação devido a sua proximidade e o fato de também servir ao propósito da escrita, uma vez 

que o pedido por melhorias é uma forma indireta de expressar o que não está funcionando. 

Outra possível explicação seria o tipo de mediação dada pela professora da turma 3. Ela 

direcionou, de forma enfática, a maneira como a carta deveria ser organizada, ressaltando, 

constantemente, a importância dos pedidos e elegendo com a turma o rol de prioridades da 

escola. Provavelmente isso influenciou a escrita de cartas contendo mais solicitações do que 

reclamações explícitas. Não é por acaso que todos os alunos dessa turma adotaram tal estratégia. 

Tal fenômeno ressalta a importância das condições de produção de textos, ou seja, os alunos 

estão respondendo ao que parecia ser a expectativa da professora. 

Um outro ponto interessante, percebido ao longo das análises, se refere à adoção dos 

modelos textuais que exploravam mais a argumentação (aqueles em que além da indicação do 

objeto, encontramos a justificativa da reclamação, a indicação de possíveis causas, a contra-

argumentação). A turma que mais se destacou não foi uma turma de 6ª série, mas sim a de 4ª 

(turma 4). Nela, uma maior quantidade de crianças escolheu tais modelos para a sua escrita. 

Neste caso, o fato de estar em um grau de escolaridade menor não significou para a turma 4 

menos movimento argumentativo, quando comparado com uma turma de 6ª série.  
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No entanto, quando comparamos o número total de alunos da 6ª série que adotou os 

modelos com uma cadeia mais consistentes, com o número de alunos da 2ª série, o resultado é o 

inverso. Ou seja, parece que estar em uma série mais avançada significou a escrita de cartas mais 

preocupadas em convencer o destinatário. 

O que foi exposto acima nos leva a entender que o avançar das séries tem sua parcela de 

importância na construção das habilidades argumentativas, mas não podemos desconsiderar o 

processo de ensino-aprendizagem desenvolvido pelos docentes das turmas. Um trabalho 

realmente sistemático com gêneros das várias ordens e a vivência de situações reais de 

interlocução é essencial na busca pela formação de crianças críticas capazes, entre outras coisas, 

de lançar argumentos, defender suas opiniões, reclamar.  

Realizada a análise da cadeia argumentativa, fomos em busca de entender a paragrafação. 

Neste momento, como a nossa pesquisa se referia às cartas de reclamação, tivemos que retirar do 

corpus de análise todas as cartas de reivindicação. Isso reduziu a nossa amostra para 37 cartas. 

Elas foram o centro das atenções nesta segunda grande parte. 

Nesta outra linha investigativa, o primeiro resultado visto foi com relação à marcação 

paragráfica. Nesse estudo não era o nosso intuito contabilizar, mas foi possível perceber as 

hipóteses que as crianças apresentavam e o quanto elas se utilizaram de estratégias variadas de 

marcação. Houve alunos que utilizavam uma (ou várias) linha (s) separando os blocos e desta 

forma demarcavam o início e o fim de cada parágrafo. Também encontramos crianças que além 

do recuo na primeira linha e do uso do ponto no final de cada parágrafo, ainda destacavam os 

blocos através de chaves. Enfim, as estratégias demonstravam a preocupação dos alunos em 

organizar seus textos, em delimitar os blocos de sentido. 

Depois da marcação, fomos verificar a divisão do texto. Será que os alunos organizaram 

suas cartas em partes?  Os resultados nos fizeram ver que nas turmas de 2ª e 4ª as freqüências 



 225

maiores ficaram com as cartas escritas em bloco único (54,5% e 40%, respectivamente). Estes 

alunos, provavelmente, não desenvolveram ainda a habilidade de paragrafar ou não sentiram a 

necessidade de fazer uso dessa organização. 

 Quando fomos somar as quantidades de cartas organizadas em duas ou mais partes por 

série, vimos que a freqüência foi relativamente aumentando à medida que o nível de escolaridade 

foi crescendo. Ou seja, a quantidade de cartas divididas em vários blocos aumentou com o passar 

dos anos de escolaridade. Na 2ª série o índice foi de 45,5%, na 4ª, 60% e na 6ª série, cerca de 

75%. A partir daí, temos fortes indícios de que a série teve influência direta nesse resultado.  

 No entanto, ao observarmos os números das turmas de mesma série de forma separada, 

percebemos que os indícios não são confirmados. Encontramos uma turma de 2ª série como uma 

das que mais dividiram seus textos em partes (83,2% dos alunos). Encontrar uma turma de 2ª 

série entre as que mais paragrafaram contraria a hipótese de que seria nas series mais avançadas 

que apareceria o maior número de textos divididos em partes.  

Comparamos esta turma 2 (2a série) com a turma 6 (6a série). Observamos que na referida 

turma de 6ª série, apenas 40 % do alunado decidiu dividir o texto em blocos, em contrapartida aos 

83,2% da turma 2. Esses dados realmente chamam a atenção, pois são 4 anos de escolaridade que 

afastam uma turma da outra. Ou seja, oportunidades muito diferentes de escolarização devem ter 

acontecido nos grupos investigados. 

 Várias descobertas já foram feitas até então sobre a cadeia argumentativa e a capacidade 

de dividir o texto e marcar os blocos. Queríamos saber ainda se os tipos de parágrafos construídos 

indiciavam conhecimentos sobre o gênero, ou seja, se tinham alguma relação com os 

componentes usados para produção de cartas de reclamação. Aprofundando as análises, 

chegamos a encontrar 10 tipos de parágrafos, entre eles parágrafos que traziam a indicação do 

objeto alvo da denúncia + apresentação de sugestões para a solução do problema; parágrafos que 
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eram apenas introdução ou fechamento dos textos. Enfim, havia uma variedade de tipos de 

parágrafos, mas todos se mostraram bem pertinentes à estrutura textual do gênero solicitado. Por 

esses tipos era possível ver que os alunos percebiam quais organizações eram as esperadas para 

uma carta de reclamação. Tudo isso refletiu, sem dúvidas, a apropriação que tiveram deste 

gênero. 

Para encerrar a caminhada investigativa relacionamos as estratégias de organização do 

texto em parágrafos com a cadeia argumentativa. A análise dos tipos já havia nos indicado para 

uma busca pelos alunos de atribuir um sentido lógico a sua divisão dos textos. Encontramos 

crianças que segmentavam cada componente textual em um parágrafo (apresentação do objeto de 

reclamação, apresentação de justificativa, etc.), outras preferiam agrupar em um mesmo bloco 

vários componentes relativos a um determinado objeto de reclamação.  

As análises nos permitiram encontrar quatro grandes formas de organização dos 

parágrafos presente nas cartas de reclamação coletadas em nossa pesquisa. As três primeiras 

formas pareciam evidenciar que os alunos tinham uma lógica de funcionamento ou estratégia de 

paragrafação mais definida, enquanto que na última, não foi possível encontrar uma hipótese 

clara para a organização paragráfica. São elas: 1) cartas escritas em bloco único; 2) cartas com 

blocos relacionados aos componentes textuais; 3) cartas com blocos relacionados aos objetos de 

reclamação; 4) cartas que aparentemente não havia uma divisão lógica dos blocos. 

Com relação à escrita em bloco único acabamos por separar os textos. Não tinha como 

tratar textos diferentes de forma igual. Encontramos alunos que construíram cartas com uma 

argumentação consistente, com a inserção dos componentes próprios do gênero carta de 

reclamação (indicação do objeto alvo da reclamação e a justificativa da relevância da denúncia). 

Alguns destes concentravam suas reclamações em apenas um objeto e, assim conseguiam, 

mesmo com um parágrafo, desenvolver bem sua denúncia. Também vimos textos que não tinham 
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uma cadeia completa. Estes apresentavam mais de um objeto, davam uma sugestão, mas não 

havia a preocupação em convencer o leitor que a reclamação fazia sentido, ou seja, as crianças 

não investiam na argumentação. Das cartas que permaneceram na amostram 37,8% foram 

organizadas em bloco único.  

Com relação às cartas com blocos relacionados aos componentes textuais, também 

encontramos uma diferença. Havia cartas que traziam apenas um objeto, concentrando suas 

forças para defendê-lo e outras que apresentavam vários, mas não os defendiam. Foram poucos 

os casos de uso dessa estratégia organizativa. Estava em apenas 5,4% das cartas de reclamação. 

Reconhecemos que a estratégia de distribuir os componentes em parágrafos diferentes permite 

que visualizemos, de forma bem delimitada, todos os elementos que construíram tal cadeia 

argumentativa. Neste sentido não podemos negar de que se trata de uma forma de organização 

que colabora com o leitor no caminho em busca do entendimento das reclamações, desde, claro, 

que o escritor apresente também elementos para fortalecer seus argumentos. 

Nas cartas com blocos relacionados aos objetos de reclamação, as crianças trouxeram em 

seus textos mais de um objeto a ser reclamado. Para cada parágrafo era reservada a apresentação 

(e em parte dos casos a argumentação) de um objeto alvo de reclamação. Dos sujeitos de nossa 

pesquisa, 32,4% se utilizaram desta organização na hora de escrever suas cartas de reclamação. 

Com tal disposição dos parágrafos, os alunos quiseram mostrar que a instituição na qual estudam 

tem problemas a resolver. Cada problema foi separado em partes diferentes, assim, o leitor vai 

organizando melhor na sua mente a cadeia argumentativa. 

Nestas três grandes formas de distribuir os parágrafos no texto podemos encontrar 

estratégias interessantes que mostram que os sujeitos usaram a paragrafação como um recurso 

organizativo próprio do gênero em questão.  
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Na última forma encontramos aquelas cartas de difícil percepção da lógica organizativa 

subjacente. Das cartas de reclamação, 24,3% foram colocadas dentro deste grupo. Passamos a 

olhar esse grupo por outro ângulo. Nossa intenção não era mais verificar a sua forma de 

organização, mas sim verificar destas possuem uma boa consistência argumentativa. 

Contabilizamos e vimos que apenas 33,3% podiam ser consideradas consistentes. Levantamos, 

então, a idéia de que ter um critério de organização definido ajuda na construção de cartas mais 

convincentes. Por exemplo, ao separarem cada objeto em um bloco, os alunos podiam visualizar 

bem qual daquelas reclamações não havia sido desenvolvida e assim poderia até investir mais.  

Para completar a nossa análise, agrupamos os textos agora não pelo tipo de organização 

ou pela lógica dada à divisão, mas pela relação entre a paragrafação (boa ou insuficiente) e a 

argumentação (consistente ou fraca). 

Observamos os números agregados por série e vimos que foi na 2ª série que encontramos 

um maior número de textos com boa paragrafação e uma consistência argumentativa (27,2%). Os 

seus índices superaram os das turmas de 4ª e 6ª séries (com 20% e 12,5%, respectivamente). Isto 

significa dizer que alunos de séries mais iniciais acabaram se saindo melhor que os de séries mais 

avançadas.  Isso contraria a hipótese, na qual se pensava que os sujeitos que melhor fariam essa 

relação entre a organização dos parágrafos no texto e a construção da cadeia argumentativa seria 

os das séries mais adiantadas. Como vemos esta idéia não pode ser confirmada. 

Pelos dados pudemos notar também que parte dos alunos ainda não conseguiu 

desenvolver a habilidade de argumentar. Se juntarmos os números das categorias cujos textos 

apresentavam alguma dificuldade em desenvolver a argumentação (categorias 2 e 4), 

perceberemos que mais da metade dos alunos da 2ª (63,7%) e 6ª séries (56,3%) não conseguiu 

construir um teia argumentativa consistente em torno das reclamações. Apenas os alunos da 4ª 
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apresentaram índices melhores (40%), embora esta ainda seja uma quantidade alta. Como vemos, 

foram os alunos da 2ª que sentiram mais dificuldade em argumentar. 

Como levantamos antes a argumentação é pouco explorada em sala de aula, talvez por 

isso uma parte dos alunos tenha sentido dificuldades. A paragrafação também se mostra uma 

habilidade de difícil apropriação. Mesmo assim eles não desistiram de escrever. Apesar de 

“novatas” nos mistérios do escrever, as crianças se mostraram agentes de interação e agiram 

lingüisticamente em função do que consideram que se espera delas nas situações propostas. 

Com esta pesquisa, os docentes vão poder entender um pouco mais a respeito das 

construções realizadas por suas crianças no que se refere à paragrafação e à argumentação. Com 

isso, terão mais facilidade em planejar momentos desafiadores com relação a estas duas 

habilidades. 

Vimos que ainda há muitos caminhos para a serem desbravados. Poucos são os materiais 

(estudos empíricos, pesquisas teóricas, ensaios, etc) que abordam a relação entre a Paragrafação e 

os Gêneros Textuais. Os primeiros passos foram dados! 
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Anexo A: Carta de reclamação utilizada na seqüência didática realizada com os 

alunos 

 
 

Recife, 2 de abril de 2003 

 

Exmo. Senhor José Almeida 

 

Ontem visitei a sua loja e fiquei estuperfada por verificar que o seu pessoal se recusava a 

devolver-me o dinheiro que paguei por um rádio quebrado. 

É inacreditável como pode gerir o seu negócio de forma tão incompetente. Telefonei duas 

vezes e por duas vezes me deixaram à espera ao telefone – estou farta. Comprei o rádio há apenas 

dois anos e agora deixou de funcionar. Embora não consiga encontrar nem a embalagem original 

nem os documentos de garantia, nem o recibo, lembro-me perfeitamente de o ter comprado nessa 

loja. Se o senhor é de fato o gerente dessa loja, exijo que me telefone imediatamente para resolver 

este caso. Insisto na devolução total do meu dinheiro e quero-o no prazo de duas semanas. Sugiro 

que mande alguém vir buscá-lo cá em casa. 

 

Sem outro assunto, a muito descontente Rita Ferreira. 
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Anexo B: Carta de reclamação utilizada na seqüência didática realizada com os 

alunos 
 
 
 

Camaragibe, 06 de abril de 2005. 
 

V. Exa. Sr. Dr. João Lemos 
Prefeito do Município de Camaragibe 

 
Nós, membros do conselho de moradores do Loteamento Céu Azul/Celeiro, no Timbí, vimos 

através desta carta deixá-lo ciente, mais uma vez, de um dos muitos problemas que estão 
acontecendo em nosso bairro.  

Vários moradores nos procuraram com a mesma reclamação: os buracos existentes em várias 
ruas. Alguns destes buracos surgiram devido ao desgaste do calçamento que suporta diariamente o 
peso dos ônibus e carros. Outros foram criados pelos próprios funcionários da prefeitura que, ao 
realizarem manutenções nos esgotos, nos deixaram de lembrança. Gostaríamos que a V. Sª tomasse 
providências definitivas, pois, outras vezes que entramos em contato com o Senhor, vieram consertar 
e apenas remediaram o problema, pouco tempo depois os buracos voltaram.  

Esta questão está gerando grandes transtornos para todos. Vários moradores que possuem 
automóveis já tiveram peças quebradas e, logo, prejuízos econômicos que dificilmente serão 
ressarcidos. O tráfego de carros se tornou lento e alguns acidentes já aconteceram em vários trechos. 
Sabemos que o município passa por um momento de redução de gastos, mas acreditamos que as 
obras neste local acarretarão em redução futura de despesas ainda maiores, como, por exemplo, 
despesas com indenizações se algum morador entrar na justiça.  

Esperamos, sinceramente, que nossas reclamações sejam ouvidas com mais atenção desta vez 
e tudo se resolva da melhor forma. 

 
Atenciosamente 
 

Haroldo Fernandes 
Presidente do Conselho de Moradores do Loteamento Céu Azul/Celeiro 
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Anexo C: Quadro descritivo da cadeia argumentativa desenvolvidas nas cartas 
 
 

Componentes da carta de 
reclamação 

Carta 1 (Turma 4: 4ª série) 

1- Indicação clara do objeto alvo 
de reclamação 
 

- O calor que faz na sala  
- A quadra mal encimentada e cheia de pedras  

2 - Indicação das causas do objeto 
alvo da reclamação - exposição de 
exemplos e explicação das causas 

 
- Os ventiladores que tem não estão resolvendo (os 
ventiladores não tão resolvendo nada) 
 

3 - Justificativa para 
convencimento de que o objeto 
pode ser alvo de reclamação 

- Não consegue fazer a tarefa direito (não consigo fazer a 
tarefa direito por causa desse calor)  
- Não dá para brincar nela e se cair se corta 
 

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 

- Ativar mais ventiladores (era para ser os quatro 
ventiladores) 
- Encimentar melhor a quadra e tirar as pedras (implícito) 

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, com apelo para 
que sejam considerados os 
argumentos levantados 

 
----- 

11 – Saudação, agradecendo a 
atenção dada 

----- 

12 - Saudação mostrando o 
descontentamento 

----- 

13 - Saudação dizendo que 
aguarda a resolução 

 
----- 

14 - Apenas cumprimenta ----- 
  

 

15 - Termina apenas com a 
assinatura 

- Rafaela 
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Anexo D: Quadro descritivo referente aos conteúdos e tipos de parágrafos presentes nas 
cartas 
 
 

Ordem do 
parágrafo 

Conteúdo do parágrafo Tipo do 
parágrafo

1º - A pouca quantidade de vagas (implícito) 
 

1 

1º - Sem vagas os alunos não poderão estudar (sem vagas para os alunos não 
poderá estudar) 

3 

1º - Entrar mais vagas para as crianças 
 

6 

2º - A pouca quantidade de brinquedos no parque (tanta criança querendo 
brincar e os homens e as mulheres só trouxeram três parques) 
 

1 

2º - Colocar mais brinquedos no parque (implícito) 
 

6 

3º - O terreiro está sujo (ele é muito sujo) 1 
3º Ele é sujo porque está porque cai folhas sujas e o chão tem lama (o terreiro 

fica coberto de folhas sujas e de lamas. Tem aluno que joga lixo no chão). 
2 

3º Já foi botado avisos para manter a limpeza e já varreu 5 

 
 
 

Carta 
13 
 

Turma 2 
(2ª série) 

3º Fazer uma limpeza no terreiro 6 
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