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“... toda palavra comporta duas faces. Ela é 

determinada tanto pelo fato de que procede de 

alguém, como pelo fato de que se dirige para 

alguém. Ela constitui justamente o produto da 

interação do locutor e do ouvinte...” 

Bakhtin (1988:113). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“(...) Na escrita em que os suportes situacional e 

expressivo estão ausentes, a comunicação só 

pode ser obtida por meio das palavras e suas 

combinações, exigindo que a atividade da fala 

assuma formas complexas – daí a necessidade 

dos rascunhos. A evolução do rascunho para a 

cópia final reflete nosso processo mental. O 

planejamento tem um papel importante na escrita, 

mesmo quando não fazemos um verdadeiro 

rascunho. Em geral dizemos a nós mesmos o que 

vamos escrever, o que já constitui um rascunho, 

embora apenas em pensamento (...) esse 

rascunho mental é uma fala interior. Uma vez que 

esta funciona como rascunho não apenas na 

escrita, mas também na fala oral, (...)”. 

Vygotsky, (1993:124) 

 

 

 
 
 
 



RESUMO 

 

 

 

Fundamentado numa abordagem sociointeracionista, este trabalho 

de investigação científica propõe-se a examinar a mediação entre alunos 

com o objetivo de verificar a correção conjunta na reescrita de um artigo de 

opinião a partir das observações feitas por um colega numa situação de 

construção textual. O corpus desta pesquisa compõe-se de duas oficinas e 

28 textos produzidos por alunos de Ciências Contábeis e de Administração 

de Empresas da Faculdade de Olinda – FOCCA. Dentre os resultados da 

análise, destacamos: 1. os alunos não têm o hábito de revisar os seus textos 

por não terem sido devidamente preparados e incentivados pela escola; 2. 

ao corrigirem os seus textos ou o do colega, não sabem o que devem corrigir 

e quando o fazem não são pontuais, são vagos na sua correção, fazendo 

comentários soltos; 3. apesar da vagueza dos comentários nas correções, 

constatamos que essa atividade de colaboração ajuda o aluno tornando-o 

autônomo e melhorando o seu desempenho na tarefa da escrita; 4. a 

correção conjunta proporciona, ainda, uma clareza maior dos elementos de 

elaboração do texto, haja vista as observações feitas entre eles. Os 

resultados revelam que o processo interativo é uma atividade baseada na 

mediação, que funciona na Zona de Desenvolvimento Proximal favorecendo 

a aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Zona de desenvolvimento proximal, Mediação, Interação, 

Escrita, Reescrita. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
 

Based on a sociointerective approach, this paper aims to examine the 

mediation among students in order to investigate the mutual correction in the 

rewriting of an opinion article, considering the observations made by a 

colleague in a situation of text building.  The corpus of this research 

comprises two workshops and twenty-eight texts written by students of 

Accounting Studies and Business Management at Faculdade de Olinda – 

FOCCA.  The following results of the investigation should be highlighted: 1. 

students are not accustomed to revising their texts as they have not been 

sufficiently motivated and prepared at school; 2. as they check their own 

texts and their colleagues, they do faulty corrections, making vague and 

imprecise comments; 3. despite the lack of accuracy and coherence of their 

corrections, such activity helps students to improve their writing performance 

once they think critically about their own papers; 4. mutual correction brings 

about textual awareness as students become more concerned about the 

writing process as they revise their own texts and correct their colleagues’. 

The results show that the interactive process, an activity based on mediation, 

stimulates the Zone of Proximal Development (ZDP) and improves learning.   

 

Key Words: Zone of Proximal Development, Mediation, Interaction, Writing, 

Rewriting. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 

As dificuldades enfrentadas pelos alunos iniciantes na prática de 

escrita e reescrita de textos têm como causa principal a falta de empenho 

desses alunos e de um mediador que lhes diga o que e como reformular 

seus textos. Várias são as propostas para ajudar o aluno na tarefa de revisar 

o seu texto; uma delas é o ‘feedback’ do professor, em que o aluno tem 

como suporte a correção e comentários do seu mestre.  Autores como 

Andrasick, 1993; Ferris, 1995; Cohen & Cavalcanti, 1990; apud Leffa, 

1996:2, consideram que não é eficaz essa estratégia, uma vez que nem 

sempre há um retorno dos comentários do mediador, encerrando-se o ciclo 

no momento em que o aluno recebe seu texto corrigido, embora haja o 

comentário do professor. 

Dessa forma, entendemos que, para quebrar o ciclo no qual o 

aluno recebe o texto elaborado por ele e corrigido pelo professor, deve-se 

elaborar os encontros de construção textual em duas etapas: primeiro, as 

aulas de escrita e revisão de textos podem ser mais diretivas, com o uso de 

instrumentos apropriados, através dos quais o aluno possa ter certo grau de 

autonomia, isto é, que lhe seja dada a oportunidade de auto-revisar o seu 

texto por meio de consultas em dicionários, gramáticas e manuais diversos, 

além do conteúdo já ministrado em sala de aula.  

Num segundo momento, numa ação colaborativa, o professor 

investirá na negociação com o aluno para observar, com ele, a melhor forma 

de escrever, considerando os elementos básicos da comunicação, 

representados pelos interactantes. 

Neste processo o escritor iniciante poderá perceber que ele não 

escreve para si mesmo, mas para o outro; daí a necessidade de cativar o 

leitor, lançando mão das várias formas de dizer a mesma coisa, observando 

as questões mais globais na construção textual, enfatizando a produção de 

sentido para atingir seu objetivo comunicativo. Portanto, este trabalho se 

justifica pela necessidade de proporcionar aos alunos o desenvolvimento de 
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estratégias de (re)construção dos textos exigidos nas diversas disciplinas do 

Curso de Ciências Contábeis e Administração, entre outros cursos. 

Para a realização deste trabalho contamos com a colaboração dos 

alunos da Faculdade de Olinda – FOCCA. Estudantes dos Cursos de 

Ciências Contábeis e Administração de Empresas. Nossos voluntários 

elaboraram textos, trocaram-nos entre si e os corrigiram, numa ação 

colaborativa de construção textual analisados com base nos mecanismos de 

textualização e os mecanismos enunciativos de Bronckart, (1999). 

Para nós se apresenta como um problema o fato de que o aluno 

tem dificuldade para revisar o seu próprio texto. Primeiro, por que ele não 

sabe o quê e como identificar os problemas em seu texto; segundo, resiste 

em reescrevê-lo, pois para ele a revisão serve apenas para corrigir as 

questões superficiais, tais como a ortografia, a pontuação e a gramática. 

Daí, a importância da correção em conjunto professor/aluno, numa ação 

colaborativa. 

Nosso estudo fundamenta-se nas seguintes hipóteses: 

 O aluno não é incentivado a revisar seus textos. 

 Os problemas textuais não são facilmente identificados 

pelos alunos (mediador/produtor). 

 A correção conjunta é uma atividade colaborativa que leva 

à autonomia do aluno-revisor. 

 A correção conjunta é uma atividade que envolve os alunos 

no processo de elaboração do texto, proporcionando uma 

clareza maior sobre os elementos de construção textual. 

Para atingir nosso objetivo de pesquisa: verificar a correção 

conjunta na reescrita de um artigo de opinião a partir das observações feitas 

por um colega numa situação de construção textual, organizamos este 

trabalho em cinco capítulos assim dispostos: no primeiro capítulo discutimos 

a abordagem da Teoria da Aprendizagem, tendo como sub-item A mediação, 

no qual se insere a Zona de Desenvolvimento Proximal, a Interação e o 

processo de mediação. Escolhemos iniciar com este capítulo pelo fato de 

tratar-se de uma proposta de investigação da abordagem na qual se insere a 

figura do professor, do aluno e do ambiente em que se realizam as tarefas.  
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No segundo capítulo, apresentamos o binômio Leitura-Escrita, por 

entender que esses conceitos estão relacionados entre si de forma que a 

elaboração de um não se desvincula do outro; daí justificar-se a nossa 

intenção de abordagem desses conceitos tão relacionados e tão básicos 

para quem se propõe a trabalhar com textos. Abordamos, ainda, o Problema 

da escrita/reescrita dos alunos universitários. 

Para o terceiro capítulo, fizemos um estudo sobre os Gêneros 

Textuais, incluindo os Gêneros que Argumentam: Artigo de Opinião. 

Apresentamos, ainda, os Mecanismos Textualizadores e os Mecanismos 

Enunciativos, procurando sintetizar de forma organizada e seqüenciada 

tópicos tão importantes no contexto geral da produção de um texto. 

O quarto capítulo foi designado para a Metodologia. Neste capítulo 

apresentamos os sujeitos pesquisados e os instrumentos que contribuíram 

para a coleta dos dados, das oficinas e das análises. No quinto capítulo 

encontram-se as Análises dos dados em que se incluem os itens analisados 

sobre a Identificação dos Sujeitos, os Títulos, os Mecanismos 

Textualizadores e Enunciativos, e a Mediação Aluno-Aluno. 

Com essa organização procuramos alcançar os objetivos aos 

quais nos propomos no início de nossa pesquisa e, naturalmente, 

esperamos poder contribuir com os nossos alunos a entender que a escrita 

de um texto não ocorre por um “milagre”, mas é fruto de um trabalho árduo.  

Tencionamos, ainda, confirmar que o ensino da escrita, por meio 

de práticas interativas, não apenas com o professor, mas também com os 

pares, proporciona uma maior habilidade na produção de textos e 

desenvolve a consciência sobre o processo da escrita. Por sabermos que a 

escrita/reescrita é um processo de recursividade e devemos voltar ao seu 

início tantas vezes quantas sejam necessárias, no intuito de concretizar 

nosso objetivo aconselhamos ao escritor: tenha sempre um amigo que leia o 

seu texto e lhe dê sugestões de como melhorá-lo. 
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CAPÍTULO I: Teoria da Aprendizagem 
 
 

Atualmente, a teoria de ensino tem procurado respeitar a criança 

enquanto indivíduo possuidor de um saber já estabelecido socialmente, 

diferentemente de abordagens anteriores, que tratavam o aluno como se 

nada soubesse de sua própria língua. Nessa perspectiva, a Lingüística e a 

Psicologia muito têm contribuído na efetivação dessa nova prática 

pedagógica.  

Na área da Lingüística, pode ser destacada a valorização da 

linguagem oral e da escrita. As mais diversas variações lingüísticas 

passaram a ser reconhecidas como forma adequada para o estabelecimento 

das relações entre os indivíduos que compõem as várias instâncias 

comunicativas.  

Na Psicologia, muitas têm sido as contribuições, dentre as quais 

se destacam a teoria construtivista, fundamentada na posição filosófica de 

Piaget, que supõe a equilibração como um princípio básico para explicar o 

desenvolvimento cognitivo; e a teoria sociointeracionista, pautada nas 

concepções de Lev Vygotsky, (1988), que enfoca a interação social. Sua 

unidade de análise não é nem o indivíduo nem o contexto, mas a interação 

entre eles.  

Tanto a Lingüística como a Psicologia questionam o modelo 

tradicional de ensino que considera o aluno como um sujeito passivo no 

processo de ensino e aprendizagem. Essas ciências entendem ser o sujeito 

um agente ativo desse processo, pois ele internaliza o seu conhecimento 

com base na apreensão de um determinado objeto.  

Observa-se, porém, que a teoria vygotskyana, embora considere o 

objeto como ferramenta importante no processo de aprendizagem, enfatiza 

as relações sociais como promotora da aquisição do conhecimento; além de 

dar importância ao contexto no qual ocorrem essas relações sociais. 

Importa-se, também, com o momento histórico do sujeito envolvido nesse 

processo. Eis o porquê de se considerar essa teoria como sócio-histórica, 

como veremos no item seguinte. 
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1.1 As teorias construtivista e sociointeracionista 
 

 

Proporcionar uma base científica à educação e ao ensino tem sido 

um dos esforços que justificam os objetivos da psicologia educacional; por 

isso, entende-se o motivo pelo qual se encontram formas diferentes nas 

propostas sobre as diversas teorias da aprendizagem que se apresentam. 

Essas formas correspondem às diversas concepções, muitas divergentes 

entre si, das relações entre o conhecimento psicológico, de um lado, e a 

teoria e a prática educativa, de outro.  

Nas últimas décadas, o trabalho da psicologia com a lingüística 

tem sido um dos pontos de discussão que vêm contribuindo para o repensar 

das práticas pedagógicas, com o intuito de melhorar o desempenho de 

professores e alunos no ambiente escolar. 

Com base nesta perspectiva, de junção dessas ciências, para a 

construção de uma escola que apresente objetivos sociais mais plausíveis, 

direcionando-os para o crescimento e a melhoria da sociedade, abordamos, 

inicialmente, a teoria construtivista e, em seguida, a teoria 

sociointeracionista, teoria na qual se baseia esta pesquisa, por acreditar que, 

por meio da interação, consegue-se um melhor desempenho entre os 

indivíduos na sala de aula. 

O construtivismo tem como base o estudo do comportamento 

cognitivo da criança; seu representante, Jean Piaget é, segundo Baquero, 

(1998), um dos psicólogos mais influentes no terreno educativo, pois suas 

pesquisas partiram da observação do comportamento das crianças em suas 

atividades de realizar tarefas em que era necessária a aplicação das 

estruturas cognitivas. Essas estruturas relacionam o ambiente e o indivíduo, 

determinando como o agente apreende, percebe e atua no meio. Sendo 

assim, essa aplicação pode ser tomada como uma concepção interacionista, 

na qual o conhecimento é construído com base na experiência sensorial, ou 

seja, em que há contato com o mundo/objeto e com o raciocínio, que é a 

reflexão sobre o mundo/objeto. Para Piaget, (1977), o desenvolvimento da 
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linguagem acontece simultaneamente ao do pensamento, caminhando em 

paralelo com a lógica. 

O interacionismo concebe o conhecimento do indivíduo como 

resultado de um processo sócio-histórico. Essa teoria da aprendizagem foi 

introduzida pelo contemporâneo de Piaget, Lev S. Vygotsky, (1930), 

psicólogo cujas obras foram aclamadas e redescobertas após sua morte, 

sendo também admirado como filósofo e semiólogo. Sua teoria focaliza a 

aquisição do conhecimento pela interação do sujeito com o meio no qual 

vive e participa ativamente. 

Apesar de ter tido contato com a teoria de Piaget, apreciando e 

elogiando alguns dos aspectos de suas obras, Vygotsky tece-lhes algumas 

críticas por considerar que falta a devida atenção à situação social e ao 

meio. Embora ambos atribuam grande importância ao organismo ativo, é 

Vygotsky que destaca o papel do contexto histórico e cultural nos processos 

de desenvolvimento e aprendizagem; por isso o termo sociointeracionista e 

não simplesmente interacionista como Piaget.   

O termo sociointeracionista distingue claramente a corrente teórica 

vygotskyana e a abordagem psicológica construtivista piagetiana. Ambas 

são construtivistas do ponto de vista intelectual, isto é, a inteligência é 

construída com base nas relações recíprocas do homem com o meio. No 

entanto, opõem-se ao empirismo, que parte da concepção de que a 

evolução da inteligência é produto apenas da ação do meio sobre o 

indivíduo; e ao racionalismo, que tem como princípio a idéia de que já 

nascemos com a inteligência pré-formada. 

De acordo com Vygotsky, (1988), o meio é sempre revestido de 

significados culturais que só são aprendidos pelo ser humano com a 

participação dos mediadores. Dessa forma, percebe-se que o fator cultural, 

básico para esse psicólogo, foi pouco enfatizado por Piaget. Isso constitui o 

diferencial central entre esses dois teóricos. Além disso, vale salientar a 

divergência existente relacionada à seqüência dos processos de 

Aprendizagem e de Desenvolvimento Mental. 

Em resumo, ambos fazem parte das correntes interacionista e 

construtivista. Entretanto Vygotsky, (1988), influenciado pelo marxismo, 
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fundamenta seu pensamento na crença de que o homem é criado histórica e 

socialmente, que suas relações ocorrem com a natureza e com os outros 

homens no nível da inconsciência quando ele não tem a percepção daquilo 

que faz. Mas, na medida em que se conscientiza, seus atos passam a ser 

controlados e tornam-se atos sociais e históricos nos quais estão envolvidas 

as intenções. 

O autor, tomando como objeto de estudo a consciência, 

representada pelos processos psicológicos característicos do funcionamento 

mental do homem, partiu do pressuposto de que a atividade humana devia 

ser entendida em função das ações vivenciadas e não das condições 

genéticas. Portanto, são as relações sociais que constituem a consciência 

do ser humano, cujas ações serão sempre consideradas, a partir da relação 

entre os interactantes. 

Nesta perspectiva, o psicólogo concebe a evolução do indivíduo 

como um todo, unitário e global. O desenvolvimento não pode ser definido 

como um processo natural, interno, universal; mas como um processo social 

e culturalmente adquirido, com possíveis componentes de caráter universal. 

Esse desenvolvimento compõe uma dinâmica interna e alguns processos 

que vão de fora para dentro, vinculado à interação e à atividade conjunta 

com outras pessoas. 

Essa interação social, na qual o indivíduo recebe o suporte e a 

ajuda explícita de membros mais especializados e componentes do grupo 

social constitui fator decisivo para a explicitação do desenvolvimento 

humano. O funcionamento psicológico humano compõe-se das ações 

conscientemente controladas, da atenção voluntária, da memorização ativa, 

do pensamento abstrato e do comportamento intencional.  
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Segundo Marcuschi, (2001:34), 
 

A perspectiva interacionista preocupa-se com os processos 

de produção de sentido tomando-os sempre como situados 

em contextos sócio-historicamente marcados por atividades 

de negociação ou por processos inferenciais. 
 

Portanto, os processos de mudança cultural são parte do 

desenvolvimento das pessoas; não são herdados nem se produzem de 

maneira espontânea, ao contrário, implicam na aquisição de competências e 

no domínio de instrumentos que reclamam a ajuda e a orientação de 

indivíduos mais experientes e competentes. Esses indivíduos apontarão o 

caminho para a interpretação do mundo social, orientando adequadamente a 

utilização dos instrumentos. 

Segundo Baquero, (1998:25), a teoria vygotskyana apresenta três 

idéias centrais: 

1. Os Processos Psicológicos Superiores (PPS) têm uma 

origem histórica e social. 

2. Os instrumentos de mediação (ferramentas e signos) 

cumprem um papel central na constituição de tais PPS. 

3. Os PPS devem ser abordados segundo seus modos de 

constituição, isto é, por meio da perspectiva genética. 

 

Com base nas idéias centrais dessa teoria percebe-se que, para 

ele, o desenvolvimento cognitivo do ser humano não pode ser entendido 

sem referência ao meio social. Contudo, não é o meio social a única variável 

importante neste desenvolvimento, mas as relações sociais convertidas em 

funções sociais; portanto, é por meio da socialização que ocorre o 

desenvolvimento dos processos mentais superiores. 

A mediação é o meio pelo qual se dá a conversão das relações 

sociais em funções mentais, ou seja, a conversão não feita de modo direto, 

mas de forma indireta. Para isto, usam-se os instrumentos e os signos.  “Um 
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instrumento é algo que pode ser usado para fazer alguma coisa; um signo é 

algo que significa alguma outra coisa”. Moreira, (1999:111). 

Há três tipos de signos, a saber: 

 Indicadores, signos que apresentam uma relação de causa 

e efeito com aquilo que significam; 

 Icônicos, são as imagens ou desenhos daquilo que 

significam; 

 Simbólicos, são os signos que têm uma relação abstrata 

com o que significam; são sistemas de signos a matemática 

e a linguagem, falada e escrita. 

 

O uso desses instrumentos como mediação promove, de forma 

especial, a distinção do homem de outros animais, haja vista que só o ser 

humano combina instrumentos e signos permitindo o desenvolvimento de 

funções mentais ou processos psicológicos superiores. 

Vygotsky, (1983), um dos primeiros a falar sobre a evolução 

cultural do homem e sobre o desenvolvimento cultural da criança, sempre 

afirma que as funções psicológicas superiores são fruto do desenvolvimento 

cultural e não do biológico. Coll, (1996:81), apresenta um triângulo da 

medição instrumental1, segundo o autor russo: 

(RE) 

X 

 

 

E                                  R 
Fig. 1: Triângulo da medição instrumental 

  

Segundo esse autor, o psicólogo “parte de um modelo seqüencial 

e limitado do funcionamento psíquico” para construir um modelo no qual o 

“homem controla E e R ativamente, impondo-lhes sua vontade e criando um 

sistema complexo .“. 

                                                 
1 Fig.1. Triângulo da medição instrumental, segundo Vygotsky, (apud Coll, (1996:81)). 
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Por meio deste sistema, os processos psicológicos naturais são 

reestruturados, surgindo os superiores e passam a ser controlados por eles, 

passando a existir uma atenção consciente e mediada, uma memória 

voluntária e mediada, (o indivíduo gera os próprios estímulos e os atenderá) 

e uma inteligência representacional. Este processo ocorre, através da 

atividade prática e instrumental, mas não individual, porém na interação ou 

na cooperação social. 

Portanto, a interação e a mediação proporcionam a internalização. 

Este é um processo pelo qual as funções emergentes tornam-se funções 

consolidadas. A Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) é a diferença 

entre o emergente e o consolidado. A mediação, o processo por meio do 

qual essas funções são consolidadas, será nossa próxima discussão.  

 

 

 

 

1.2 Mediação 
 

 

 
A mediação é o cerne das concepções de Vygotsky sobre o 

desenvolvimento humano como processo sócio-histórico. Para esse autor, o 

homem, enquanto sujeito do conhecimento, não tem acesso direto aos 

objetos, mas estes se apresentam sempre mediados através de recortes do 

real, operados pelos sistemas simbólicos de que dispõe e pelos 

interactantes. 

A construção do conhecimento, como uma interação mediada por 

várias relações, é enfatizada pelo autor, uma vez que, em sua concepção, o 

conhecimento, não é visto como uma ação do sujeito sobre a realidade, mas 

pela mediação de outros sujeitos. O outro social pode se apresentar por 

meio dos objetos, da organização do ambiente e do mundo cultural que 

rodeiam o indivíduo.  
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A linguagem, o sistema simbólico dos grupos humanos, diferencia-

nos das demais espécies. É a partir desse sistema que entramos em contato 

com os conceitos, as formas de organização do real, a mediação entre o 

sujeito e o objeto. É por meio dela que as funções mentais superiores são 

socialmente formadas e culturalmente transmitidas. 

O sistema de signos, enquanto mediador, é o que origina a 

emergência dos processos psicológicos superiores tipicamente humanos, 

porque têm a capacidade de: 

... modificar a mente, voltando a apresentar; os estímulos, 

ordenando e colocando de novo a informação; sempre 

fazendo, por fim, que o sujeito possa regular a sua conduta 

de maneira ativa e consciente em função do significado 

que o mesmo confere aos signos, e não simplesmente uma 

resposta passiva e direta aos estímulos físicos exteriores. 

Salvador et al, (1999:101). 

Portanto, os signos são estímulos artificiais, que têm uma origem 

social, através dos quais o indivíduo controla e regula a sua conduta. Dessa 

forma, ocorre a passagem do controle do ambiente ao controle do indivíduo, 

surgindo a regulação voluntária da realização dos processos psicológicos 

superiores de uma forma consciente.  

Outro elemento importante para Vygotsky é a cultura, esse 

universo de significações que nos faz construir nossa interpretação do 

mundo real. Ela proporciona o espaço de negociações entre os membros da 

sociedade, os quais estão em constante processo de recriação e re-

interpretação de informações, conceitos e significações. 

A interação social e o instrumento lingüístico são decisivos para o 

desenvolvimento humano. De acordo com psicólogo, há dois níveis de 

desenvolvimento: um real, já adquirido, que determina o que a criança é 

capaz de fazer por si mesma, e um potencial, isto é, a capacidade de 

aprender com outra pessoa. A aprendizagem interage com esse 

desenvolvimento, produzindo abertura nas Zonas de Desenvolvimento 

Proximal. 
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Para Vygotsky, (1977), sua proposta tem como principal objetivo a 

afirmação de que processos como a atenção voluntária, a memória lógica ou 

o pensamento podem realizar-se de maneira individual, mas também de 

maneira interpessoal, isto é, mediante a relação, a comunicação e a 

interação com os outros. Neste caso, a regulação e o controle no uso de 

estratégias e dos instrumentos mediadores, envolvidos nessa relação, são 

de responsabilidade dessas pessoas. 

Segundo Salvador et al, (1999:106), o processo de internalização 

é o “... mecanismo responsável pela transição entre o funcionamento 

intermental e o funcionamento intramental“. Esse processo envolve uma 

atividade externa que se modifica para se tornar uma atividade interna, é 

interpessoal e passa a intrapessoal. Para a referência aos processos de 

pensamento, memória, percepção e atenção, Vygotsky usa o termo função 

mental. 

A internalização não é uma transferência nem um processo 

passivo de cópia ou imitação. Trata-se de uma reconstrução que o indivíduo 

faz das formas de mediação e dos processos utilizados na atividade 

conjunta ou intramental. A Zona de Desenvolvimento Proximal é a região na 

qual se realiza a internalização. 
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1.2.1 Zona de Desenvolvimento Proximal 
 
 
 

De acordo com Vygotsky, (1988), a psicologia esteve durante 

muito tempo preocupada em identificar o nível de desenvolvimento real do 

indivíduo, por meio de testes que se apoiavam em escalas, entre outros 

instrumentos de medição. Durante a aplicação desses testes, os 

profissionais assumiam uma posição neutra, distante, não oferecendo 

qualquer tipo de ajuda. Ao final do processo avaliativo era feita a medida do 

desempenho, buscando comparar erros e acertos, sem considerar o 

processo vivenciado pelo sujeito envolvido na resolução dos problemas. 

A escola, até hoje, tende a valorizar apenas o nível de 

desenvolvimento real de seus alunos, um “ensino concebido como um 

processo mecânico, repetitivo e fragmentado”, Veiga, 2002:149. Em 

avaliações ou durante as aulas, os professores exigem que os alunos 

estejam concentrados, isolados, para sozinhos realizarem suas tarefas, sem 

discutirem com o professor e sequer com os colegas.  

Este tipo de avaliação tem como objetivo o produto, isto é, o que 

os alunos conseguem responder e não como conseguiram chegar às 

respostas. Dessa forma, perde-se a oportunidade de observar que as 

questões não respondidas ou com respostas “erradas”, certamente teriam 

respostas positivas, caso houvesse a mediação com o professor ou com 

colegas mais experientes. 

Essa é uma concepção de avaliação conservadora e pautada na 

verificação e na medida. Entretanto, concebemos a avaliação enquanto um 

processo dinâmico e contínuo, de mediação, de interação; que procura a 

valorização do indivíduo e sua relação com um contexto social mais amplo, 

por meio da qual insira-se como sujeito enunciativo de forma ativa, reflexiva 

e participante das transformações. 

Para o psicólogo o outro, que pode ser representado por qualquer 

manifestação cultural, tem um papel fundamental na aquisição do 

conhecimento. O autor apresenta a noção de erro como o resultado da 

qualidade da mediação. Assim, de acordo com essa concepção, o indivíduo 
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não é moldado pelo meio ambiente e nem é fruto de processos internos; não 

é passivo nem ativo, é interativo, logo seu desenvolvimento é um processo 

sócio-histórico. 

Nesta concepção, o aprendizado é contínuo. Com base nesse 

entendimento, torna-se compreensível o conceito de Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP), como a distância entre o nível de 

desenvolvimento real, determinado através da solução independente de 

problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, por meio da solução dos 

mesmos sob a orientação de um adulto ou em colaboração com 

companheiros mais capazes. Esse conceito deixa claro que a evolução 

intelectual é caracterizada por etapas qualitativas de um nível de 

conhecimento para outro. 

O conceito da ZDP é primordial para a compreensão das relações 

entre desenvolvimento e aprendizado, uma vez que engloba o 

desenvolvimento real, determinado pela capacidade da criança de fazer algo 

sozinha, por já possuir um conhecimento consolidado; e o desenvolvimento 

potencial, determinado pelas ações ainda não dominadas pela criança, mas 

que apresenta a capacidade de realizá-las mediada por alguém mais 

experiente.  

Surge, assim, a figura do mediador, aquele incentivador do 

indivíduo que o estimula a desenvolver a tarefa que ele sozinho ainda não é 

capaz de realizar. O professor e os colegas mais experientes são os 

principais mediadores no ambiente escolar. 

Para a pedagogia, o conceito de ZDP tem várias implicações. Por 

exemplo, na avaliação, normalmente centrada no que cada aluno pode fazer 

sozinho, não há a interação com o mediador, e para a teoria vygotskyana, 

isso é um erro. O que deve ser avaliado é a capacidade que o aluno tem de 

fazer coisas colaborando com os outros e até recebendo informações e 

instruções. 

Uma outra conseqüência para se levar em conta o conceito de 

ZDP é a seguinte: em vez de esperar que a criança esteja “pronta” para 

aprender, o processo de ensino deve ser antecipado às aprendizagens e, a 

partir disso, tentar criar novas possibilidades de desenvolvimento.  
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Com base neste pensamento, as escolas pecam ora porque 

propõem atividades fora dos limites da ZDP, tais como: conceitos e 

exigências abstratos demais; ora porque não os levam em conta, como no 

caso do ensino fundamentado apenas em materiais concretos e na 

expectativa de que a criança esteja apta a aprender conteúdos mais 

elaborados. 

É necessário, portanto, perceber que o nível de desenvolvimento 

mental de um aluno, não pode ser medido apenas pelo que o mesmo 

consegue produzir de forma independente, mas pelo que ele consegue 

realizar, mesmo que ainda necessite do auxílio de outras pessoas para fazê-

lo. 

O conhecimento do processo que a criança elabora mentalmente 

é fundamental. É importante o professor conhecer o processo de 

aprendizagem empregado pelo aluno a fim de chegar às respostas, uma vez 

que o desempenho correto nem sempre significa uma operação mental bem 

realizada. O acerto pode ser fruto de uma resposta mecânica. 

 

 
 
 
1.2.2 A interação professor / aluno – aluno / aluno 

 

 

 

Analisar as relações estabelecidas entre o professor e os alunos 

numa determinada situação de aula tem sido o foco de muitas pesquisas 

empíricas da psicologia sobre o ensino. Conforme Coll, (1996:224), na 

segunda metade do século XX, desenvolveram-se tantos estudos sobre o 

ensino que, atualmente, “dispõe-se de uma grande quantidade de dados, 

dificilmente abordável”. 

Para este estudioso, isto permite afirmar que há uma base de 

conhecimento sobre o ensino, de modo que na formação do professorado 

tais estudos servem de apoio às decisões que se desejem tomar. Mesmo 
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que não sejam auto-suficientes diante dos grandes problemas com os quais 

nos deparamos quanto à formação de nossos professores, ainda assim, 

utilizamos esses dados. 

Vários são os enfoques analisados sobre a eficácia docente, 

segundo Postic, (1978) (apud: Coll, (1996:226)), 

 
“... cada um forma uma imagem do bom professor a partir 

de teorias da educação, de valores morais, sociais e 

também de modelos conscientes e inconscientes. Segundo 

as opções educativas e metodológicas, os critérios do bom 

docente estão submetidos a variações”. 

 

Apresentar essas análises sobre a eficácia do professor é de 

interesse e de grande importância, mas a sua relação com o aluno no 

ambiente da sala de aula, e de como essa relação influencia nas tarefas e 

decisões que os estudantes precisam tomar é a principal discussão desta 

dissertação. A citação de Postic vem como um suporte para a confirmação 

de que os critérios do “bom docente” dependem de condições, que, às 

vezes, fogem ao controle desses profissionais do ensino. 

Nesta pesquisa o professor não é analisado pelo paradigma 

processo-produto no qual ele é um técnico que possui “meios” para 

solucionar problemas. Ao contrário, o professor é considerado como 

mediador da ação de aprendizagem; ele não tem respostas pré-

determinadas para o seu aluno. Nas interpretações feitas em aula terá 

sempre a ação reflexiva do mediado (o aluno). 

O professor tem grande importância nessa relação. Ele co-

participa da construção do sentido na aprendizagem. Além disso, concorre 

para a percepção do processo de construção do sentido do ensino 

interacional. O contexto da sala de aula, a motivação, e a filosofia 

pedagógica adotada pelo professor, entre outros elementos, contribuem para 

que o aluno, foco principal do ensino, desenvolva suas próprias estratégias 

quanto ao seu aprendizado.  
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Coll, (1996:281), recomenda que, para compreender a interação 

educativa, é necessário observar a perspectiva histórica. Para se entender a 

evolução das propostas de ensino deve-se perceber a importância das 

contribuições que as pesquisas situadas no âmbito do ensino e da 

aprendizagem escolar deixaram como legado para os novos enfoques “dos 

processos de mudança produzidos pelas situações escolares de ensino e 

aprendizagem”. 

Durante muitas décadas o estudo da interação professor/aluno 

esteve essencialmente voltado para a identificação da eficácia do docente e 

pela exigência de objetividade na categorização do comportamento. 

Atualmente, vivemos um período de mudança conceitual na qual o interesse 

é direcionado para o processo de interação.  

Para esta mudança, o referido autor, (1996:286), destaca três 

coordenadas teóricas: 

 “a atividade construtiva dos alunos na aprendizagem 

escolar; 

 a maneira de entender o papel do professor na aparição, 

manutenção e orientação da atividade construtiva dos 

alunos; 

 a consideração da estrutura comunicativa e do discurso 

educacional como um dos elementos básicos para 

compreender os processos de interação professor/aluno”.  

 

No final dos anos 50, há uma mudança radical no modo de 

compreender o processo de ensino aprendizagem. A partir da concepção 

tradicional de que o aluno era dependente do comportamento do professor e 

da metodologia de ensino utilizada, começa-se a ressaltar a importância do 

conhecimento que ele (aluno) traz consigo ao ingressar na escola. Assim, 

conhecimentos e capacidades prévios; percepção da escola, do professor e 

de suas atuações; motivações, interesses, crenças e atribuições; tudo fazia 

parte da atividade construtiva do aluno. 

Esta atividade construtiva passa a ser um elemento de mediação 

de grande importância na influência educativa do professor e nos resultados 
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da aprendizagem. Entretanto, deve-se salientar que o aluno constrói o 

conhecimento, mas não o faz solitariamente; uma vez que o professor tem 

uma influência decisiva sobre este processo de construção, além da carga 

social que trazem os conteúdos escolares. Assim, o professor promove e 

orienta o aluno, a fim de ajudá-lo a assimilar esses conteúdos. 

Nos últimos anos, os pesquisadores revitalizaram e aprofundaram 

as idéias expostas por Vygotsky, há mais de meio século. Suas propostas 

são o que há de melhor para a análise da interação professor/aluno. Como é 

o caso das proposições sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal 

discutida mais detalhadamente no item 1.2.1, p.24. 

O psicólogo (1979) situa a atividade construtiva do aluno no 

campo das relações sociais e interpessoais. Para ele, ao contrário do que 

propõem outros enfoques teóricos, a educação é uma das fontes de maior 

importância no desenvolvimento da espécie humana. Este desenvolvimento 

é o “produto das interações estabelecidas entre o sujeito que aprende e os 

agentes mediadores da cultura, entre os quais os educadores (pais, 

professores, entre outros.) ocupam um lugar essencial”. Coll, (1996:188). 

A linguagem, atenção, memória, raciocínio, formação de 

conceitos, entre outros, fazem parte do conjunto de desenvolvimento cultural 

da criança, e são aplicáveis na maior parte dos conteúdos escolares. Assim, 

quando o professor “colabora” com seus alunos nas atividades escolares 

para a resolução de problemas, pode estar promovendo o desenvolvimento 

do aprendiz na medida em que ‘arrasta’ a criança através da ZDP, 

convertendo em desenvolvimento real. 

As dificuldades que a criança encontra durante a resolução 

conjunta de tarefas estão no ajuste das mediações do adulto; um elemento 

determinante do impacto da influência educativa em criar Zonas de 

Desenvolvimento Proximal. 

Na produção de texto, por exemplo, a abordagem interacionista 

busca a instauração de um ambiente no qual a produção escrita do aluno, 

mediante a execução de uma ação de linguagem, constitua-se, de uma 

forma autêntica, como uma produção de sentido. Desta forma, faz-se 
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necessário um ambiente propício para a interação entre os sujeitos 

enunciativos. 

De acordo com Bakhtin, todo processo dialógico da linguagem, no 

ensino de produção escrita tradicional, é apagado, pois no ambiente da sala 

de aula, a presença do professor castra essa possibilidade, ao invés de 

preencher a função mediadora entre os interlocutores (professor – aluno), o 

professor mantém-se numa posição de distanciamento quanto ao aluno; o 

aprendiz, por sua vez, ao identificar como o único leitor do seu texto o 

professor, que o julgará, por meio de critérios não expostos, procura 

escrever “como” e “sobre” o que o professor gostaria de ler; talvez assim 

‘obtenha’ uma boa nota.   

As proposições de Bakhtin (1988:114) vão de encontro a esse 

objetivo da produção textual da escola de ensino tradicional, pois defende 

que:  

 
“(...) a situação dá forma à enunciação, impondo-lhe esta 

ressonância em vez daquela, (...). A situação e os 

participantes mais imediatos determinam a forma e o estilo 

ocasionais da enunciação. Os estratos mais profundos da 

sua estrutura são determinados pelas pressões sociais 

mais substanciais e duráveis a que está submetido o 

locutor”. 

 

Segundo este autor, (1988), o estudo da língua deve seguir uma 

ordem metodológica que atenda às necessidades de desenvolvimento e 

evolução do real, uma vez que primeiro evoluem as relações sociais, em 

seguida a comunicação e a interação verbal dessas relações. Processo que 

se reflete na mudança formal da língua. 
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Bonini, 2002:9, ao abordar o problema da relação professor/aluno, 

diz: 
“(...) o professor pode entender certos aspectos do ensino 

de produção textual como uma espécie de terapia de 

linguagem, onde sua intervenção proporcionará ao aluno 

momentos de reflexão, de revisão de suas formas de 

interação, de recomposição e de desenvolvimento dessas 

condutas (...)”. 

 

De acordo com esse estudioso, 2002:9, o aluno pode ser 

orientado em duas instâncias – “a do aluno e a do professor –“. O autor 

propõe que o trabalho seja realizado em dois níveis, o Macrovisual e o 

Microvisual. O aprendiz, no trabalho com a linguagem, passa a ter sua 

atenção voltada para a observação de como se comporta sua linguagem. 

Passa a observação de que o texto não é um objeto imóvel, que tem apenas 

o objetivo de ser avaliado. O texto passa a ser um objeto de auto-feedback e 

de feedback externo (sendo o professor uma via). 

No Nível Macrovisual, apresenta itens como: propósito da 

interação: Que efeito de sentido quer causar em seu(s) destinatário(s)?; 

Aparatos linguageiros: Que meios de expressão (gêneros) pretende executar 

para atingir seu propósito de interação?; Conhecimento de causa: Até que 

ponto o conhecimento que detém sobre o assunto ou sobre a situação de 

interação é relevante para cumprir o propósito pretendido?; Planejamento: 

Quais dos modos de condução da interação são mais efetivos para obter os 

efeitos de sentido pretendidos? 

No Nível Microvisual, Bonini apresenta em primeiro lugar a 

Revisão on-line: Até que ponto o que está sendo produzido responde aos 

propósitos interacionais antevistos? Até que ponto o desenvolvimento do 

conteúdo e a apresentação dos aspectos de linguagem correspondem a 

estes propósitos? Em segundo lugar a Revisão de rascunho: Até que ponto 

o texto escrito responde aos propósitos interacionais antevistos? Há 

adequação da linguagem às exigências sociais da norma? 
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Nessa proposta os professores podem trabalhar individualmente 

com cada aluno ou com a aplicação da técnica de trabalho em grupo 

utilizando-se do recurso da correção colaborativa. A sua intervenção 

ocorrerá com base nos dois níveis e no modo como seus alunos se 

desenvolvem dentro de cada processo.  
Assim, a interação professor / aluno pode existir, apesar da 

relação de papéis assimétricos. Isto não impede que estejamos diante de 

uma verdadeira construção, no sentido de que possamos assegurar que a 

atividade ocorra sem mal-entendidos. O respeito ao conjunto de 

conhecimentos, experiências e valores que ambos trazem para a situação 

de ensino e aprendizagem deve ser algo importante e valorizado como tal. 

Dessa forma, o ensino pode ser entendido como um processo de 

negociação de significados, de estabelecimento de contextos mentais 

compartilhados no qual a análise implica considerar, necessariamente, o 

núcleo de relações estabelecidas na aula, da mesma forma que as 

contribuições dos envolvidos neste processo.  

Com respeito à interação entre pares, termo utilizado por 

Vygotsky, (1986), é de grande relevância no campo das formas discursivas 

em particular, pois essa interação permite uma alternância de papéis que as 

interações entre professor-aluno normalmente não proporciona. Os pares  

também proporcionam a construção do conhecimento entre si, por meio da 

mediação que possam estabelecer. 

Essa construção produz uma mudança cognitiva na Zona de 

Desenvolvimento Proximal, (ZDP), em termos da evolução histórica 

individual tanto quanto em termos de apoio criado socialmente e pelas 

ferramentas culturais que a situação propicia e por meio da qual se 

produzem processos específicos de apropriação, processo mútuo e 

seqüenciado da prática pedagógica. 

Embora o objetivo aos quais se propõe este trabalho não tenha 

como foco principal a leitura, é mister a apresentação do binômio 

leitura/escrita como elemento  necessário à construção de texto. Vale 

ressaltar, ainda, que leitura/escrita justificam-se por serem dois conceitos 
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intrinsecamente relacionados, não havendo condições de separá-los, como 

discutiremos no próximo capítulo. 
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Capítulo II: Leitura e Escrita 
 

 

 

 

Dentre as várias teorias que vêm influenciando as metodologias 

de ensino de língua materna na atualidade, merecem destaque a teoria 

sociointeracionista da aprendizagem e a teoria dos gêneros do 

discurso/textuais, que reconhecem estar envolvidos no processo ensino-

aprendizagem os aspectos cognitivos, sociopolíticos, enunciativos e 

lingüísticos. (Bezerra, 2002:38). 

A teoria sociointeracionista da aprendizagem, fundamentada nos 

postulados de Vygotsky, (1995), enfatiza as relações sociais estabelecidas 

pelos indivíduos, compreendendo, então, a linguagem como o meio pelo 

qual os membros de uma sociedade interagem. Valorizam-se, assim, o 

contexto social e a cultura em que o homem está inserido desde o seu 

nascimento e dos quais é agente e paciente, à medida que interage 

dialogicamente com seus pares. 

Essa interação, no entanto, é possibilitada pela linguagem, que se 

constitui num dos mais importantes instrumentos de mediação na aquisição 

do conhecimento. Comungando dessa opinião, Baquero (1996:26) declara 

que tanto a língua oral quanto a escrita são Processos Psicológicos 

Superiores, essencialmente humanos, pois são adquiridos ao longo da 

existência e permanência do indivíduo em seu grupo social. Daí a 

concepção de ser a língua um processo histórico socialmente constituído, 

enquanto instrumento de mediação entre o sujeito e o objeto de 

conhecimento. 

De acordo com Kato, (1986:42-43), ler e escrever assemelham-se 

a ouvir e falar e, embora os meios de concepção sejam diferentes, gráfico e 

sonoro respectivamente, são também atividades de comunicação verbal que 

envolvem uma relação cooperativa entre  emissor e receptor, transmitem 

intenções e conteúdos; têm forma adequada à sua função. 
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Nesse sentido, pode-se afirmar que o ensino da língua materna 

assenta-se na apropriação de ferramentas psicológicas artificiais, pois 

implica na existência prévia de uma linguagem interior já formada. 

Baquero, (1998:86), numa perspectiva vygotskyana, diz que "a 

língua escrita e os conceitos científicos constituem casos paradigmáticos de 

constituição de Processos Psicológicos Superiores 'avançados'." Isso porque  

eles são constituídos em contextos específicos, que demandam a existência 

de Processos Psicológicos Superiores 'rudimentares' e de processos 

'elementares'. 

 

 

 

 

2.2 Modelos de leitura 
 

 

 

As pesquisas direcionadas à leitura só começaram a surgir após 

sua prática efetiva, o que levou a várias investigações e teorias isoladas que, 

embora investidas de sua importância, estavam longe de obterem o status 

de científicas. Kleiman (2002:21) revela que as discussões sobre o assunto 

são recentes, em virtude da carência de desenvolvimento teórico. Percebe-

se que esse fato também foi constatado por Goodman (1994:1096) ao 

declarar que, apesar de a leitura ter recebido atenção da área educacional, 

existe ainda carência de uma sólida fundamentação teórica. Ele acrescenta 

que, apesar dos estudos, a leitura ainda é tida como uma identificação 

seqüencial de palavras e, até recentes décadas, havia sido negligenciada 

por estudiosos de outras disciplinas, cuja aglutinação de teorias poderiam 

levar à compreensão, ao desenvolvimento e ao ensino eficaz desse 

processo. 

Contudo, para uma melhor visualização do quadro atual em que 

se encontram os estudos referentes à leitura, Pinto (1998), (apud: Wolf e 

Dickisson, 1985), cita estudiosos como Goodman (1994), Ruddell e Unrau 
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(1994) e Huey (1908), cuja concepção de leitura alavancou o interesse de 

estudiosos para essa área. 

O modelo de Huey consiste de três componentes: a natureza 

componencial da leitura; os estágios de desenvolvimento do leitor, e as 

diferenças individuais – esses dois últimos são responsáveis pelo ato de ler 

e pela eficácia da compreensão. Huey (1908) concebe o ato de ler como a 

execução de uma série de processos em que estão reunidas ações 

perceptuais, reconhecimento de padrões lingüísticos e o emprego da 

capacidade cognitiva e motora, que se integram, apesar da influência de 

fatores internos e de variáveis externas.  

De acordo com Pinto (1998), Huey classifica os componentes da 

leitura em processos de nível inferior – que compreendem desde a extração 

de padrões visuais ao reconhecimento da letra/forma e à relação som/letra; 

e processos de nível superior – que se efetuam a partir da apropriação 

lexical, proporcionando a compreensão, em virtude de conduzir à ativação 

semântica dos padrões conceituais e às relações semânticas, cuja mediação 

é feita pela atenção e pela memória. 

Merece também destaque o Modelo de Processamento Serial de 

Gough (1976). Esse modelo consiste na descrição da seqüência de eventos 

focalizados pelo leitor – fixação ocular e movimento sacádico, representação 

icônica da percepção visual, identificação das letras, mapeamento das letras 

com a representação fonêmica abstrata da palavra, entre outros. Seu 

objetivo é descobrir a natureza dos processos que ligam tais eventos. 

Percebe-se, a partir da seqüência de eventos, que se trata de um 

modelo seqüencial, pois de acordo com Kleiman (2001:25), ele separa os 

processos de primeira ordem (low-level processing) dos processos de ordem 

superior (higher-level processing). Essa ruptura desvirtua a leitura, pois 

deixa de considerar a interação existente entre o processamento visual e os 

processamentos lingüístico-cognitivos: a falta de uniformidade no padrão 

ocular e os diferentes padrões utilizados por leitores diferentes na leitura de 

um mesmo texto. 

Sua vantagem está no fato de reconhecer a necessidade de, 

primeiramente, se adquirir o código lingüístico, ao contrário dos que 



38 
 

defendem os métodos globais de alfabetização e assentindo aos métodos 

fônicos e lingüísticos (Kleiman, 2001:25). 

O Modelo de Processamento Automático surgiu nos anos 70 do 

século passado com a pretensão de detalhar as etapas ocorridas durante a 

transposição dos padrões escritos para a construção do significado, 

relacionando os mecanismos de atenção ao processamento em cada uma 

dessas sucessivas etapas. 

Segundo os pressupostos de La Berge e Samuels (1976, apud 

Kleiman 2001), o modelo a eles imputado baseia-se na hipótese de que a 

construção do significado, a partir da escrita, requer uma seqüência de 

estágios no processamento da informação.  

Por considerá-lo complexo, Kleiman (2001) ressalta-lhe, apenas, 

dois aspectos significativos: o desenvolvimento do automatismo – que se 

processaria em três ou quatro estágios; e as opções de processamento do 

leitor experiente – cujo processo de unificação estende-se até o nível frasal 

(word groups). A autora afirma, ainda, que esse modelo, tal qual o modelo 

de Gough, constitui-se de pouca relevância, devido a sua grande limitação a 

problemas aplicados. 

Esses primeiros modelos de leitura são tidos como processo 

ascendentes (bottom-up), ao contrário dos psicolingüísticos – que serão 

abordados no item seguinte – que são descendentes (top-down), uma vez 

que o leitor parte de suas idéias para unidades menores, a fim de que se 

efetive a compreensão da leitura.  

Verifica-se, deste modo, que, desde as teorias de Huey, a leitura 

deixou de ser "considerada uma atividade perceptual e mecânica, centrada 

no processamento gráfico”, Pinto, (2001:33). Ao contrário, a leitura passou a 

ser vista como um processo mental, em que se integram significado e sua 

apreensão na memória. Ler, então, passou a ser visto como um processo 

cognitivo.  

Inicia-se uma outra fase das pesquisas relacionadas ao ato de ler. 

Como veremos a seguir, o processo ensino-aprendizagem da leitura passou 

a ser estudado como relações entre linguagem e pensamento, questão para 

a qual a psicolingüística muito contribuiu com suas pesquisas. 
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2.2.1 Enfoque psicolingüístico 
 

 

A relação entre a lingüística e a psicologia, foi, efetivamente, 

estabelecida na segunda metade do século XX, quando, embora persistindo 

os enfoques anteriores, passou-se a analisar o uso da língua como um 

complexo sistema de processamento de informação, e as formas de 

representar essa informação, atendo-se à natureza do conhecimento 

lingüístico que um falante possui quando produz e compreende a linguagem.  

O processo ensino-aprendizagem da leitura, que vem se 

modificando ao longo dos anos, deve-se, sobretudo, à Psicolingüística que, 

a partir dos anos 50, passou a investigar, também, as relações estabelecidas 

entre linguagem e pensamento. Seu principal objetivo é estudar as 

estruturas mentais e as funções que possibilitam a comunicação humana, 

Silva, (1996:31). 

Devemos, contudo, salientar que os estudos psicolingüísticos 

direcionaram-se, inicial e principalmente, para a leitura, cujos modelos das 

três últimas décadas vêm se constituindo em subsídios para um maior 

entendimento desse complexo processo mental. 

Cabe, ainda, ressaltar que, só a partir das décadas de 60 e 70, 

surgiram modelos psicolingüísticos de leitura, que revelam certa 

preocupação com a maneira pela qual a mente apreende as informações e 

passou-se a ver o leitor como participante ativo do processo de construção 

do significado.  

No que diz respeito à escola, o aluno deixou de ser concebido 

como passivo e passou a ser agente de sua própria aprendizagem. Essa 

abordagem reforça a idéia de que, ao ler, o aluno é "levado a usar a mente 

para observar, pensar, categorizar e fazer hipóteses, exercitando 

gradualmente o modo de operacionalização da língua", Pinto, (2001:34). 

Ante esse posicionamento, torna-se conveniente explicitar que 

alguns modelos de leitura e escrita, que antecederam as perspectivas 

interacionistas, excluíam o inter-relacionamento entre o funcionamento de 

sistemas cognitivos e lingüísticos do leitor/escritor para a 
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decodificação/encodificação desses processos; ou considerava-os como 

uma reconstrução/construção do significado. 

Goodman, em seu modelo psicolingüístico de 1976, concebe a 

leitura como "um processo complexo através do qual o leitor reconstrói, até 

certo ponto, uma mensagem encodificada por um escritor", (apud Kleiman, 

2001:22). Nesse modelo, são estabelecidos os tipos de informação 

interiorizada pelo leitor, que se inter-relacionam durante o processo.  

A partir dessa teoria já se vislumbra uma abordagem 

interacionista, que se confirma com o posicionamento de Kleiman (2001). 

Essa autora diz que, em seu modelo, Goodman considera a leitura um 

processo não linear, dinâmico na inter-relação de vários componentes 

empregados para a obtenção do sentido.  

Para esse autor, a leitura é uma atividade essencialmente 

preditiva, em que o leitor formula hipóteses, utilizando seu conhecimento 

lingüístico, conceitual, e sua experiência (Kleiman, 2001:22). Atualmente, 

Goodman (1994) reconhece a influência dos fatores socioculturais no 

processo de leitura, corroborando o que se anteviu em suas primeiras 

abordagens. 

 

 

 

 

2.2.2 Perspectiva Interacional 
 
 
 

Concebe-se a perspectiva interacional como uma tendência 

natural de se inter-relacionar os conhecimentos de todas as ciências e em 

todos os níveis, com o propósito de promover a interação entre os elementos 

afins. Nesse aspecto, cabe salientar o posicionamento pontual de Leffa: 

"Ciência é o encontro de duas ou mais variáveis e construir ciência é 

descrever as interações entre essas variáveis. O estudo da interação não é, 
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portanto, uma exclusividade da teoria da leitura, mas um pressuposto teórico 

de qualquer ciência", (1999:28). 

A partir desse entendimento, compreende-se o motivo de a 

interação permear todas as teorias que embasam o ensino de modo geral e, 

em particular, o de língua, na atualidade, como a teoria da aprendizagem 

vygotskyana, e a teoria dos gêneros do discurso (textuais) bakhtiniano. 

No que diz respeito à leitura, Kleiman (2001) diz não se 

caracterizar, propriamente, num modelo, mas na concepção de que a leitura 

envolve níveis de conhecimento que vão além daqueles estipulados nos 

modelos que antecederam a esse posicionamento, uma vez que aqueles se 

centravam no texto e no leitor. Na perspectiva interacionista, os elementos 

necessários à compreensão do texto interagem simultaneamente. Solé 

(1998:23) considera que "o modelo interativo pressupõe uma síntese e uma 

integração de outros enfoques que foram elaborados ao longo da história 

para explicar o processo de leitura". 

Leffa (1999:29) ressalta que a perspectiva interacionista perpassa 

todas as linhas teóricas da leitura, sobretudo, a psicolingüística e a social. 

Na psicolingüística, ele destaca a abordagem transacional em que se 

concebe a leitura como um processo no qual estão envolvidos leitor, escritor 

e texto, pois a construção do seu sentido é atribuída ao autor quando o 

escreve, bem como ao leitor, à medida que vai lendo e (re)construindo o 

sentido do texto. 

Por outro lado, a abordagem psicolingüística compreende, 

também, a teoria da compensação, proposta por Stanovich (1980; apud: 

Leffa, 1999), para quem a leitura envolve várias fontes de conhecimento, 

cuja interação com maior ou menor participação dos elementos constrói o 

conhecimento. Ressalta-se, porém, que o leitor deve possuir patamares 

mínimos de proficiência, a fim de que seja assegurado o funcionamento do 

mecanismo de compensação, caso o leitor apresente déficit em alguma de 

suas fontes de conhecimento. 

Como uma atividade social, a leitura enfatiza a presença do outro, 

que pode ser o colega, o professor ou o próprio autor, a cuja comunidade 
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discursiva pertença o leitor. Sob essa ótica, o ato de leitura é concebido 

como um comportamento social, cujo significado se constrói nas convenções 

da interação social. 

Essa perspectiva sociointeracionista vem redimensionando as 

concepções sobre o processo de leitura, haja vista o atual posicionamento 

de Goodman, (1994), que incorpora à atividade mental, fatores 

socioculturais. 

Merece destaque, ainda, dentro dessa visão interacional, a 

perspectiva socioconstrutivista, que tem como mentores Ruddell e Unrau 

(1994), os quais consideram três componentes do processo de leitura em 

sala de aula: leitor, professor e texto/contexto de sala de aula.  

O leitor é visto como o componente fundamental por concentrar 

experiência de vida como crenças, conhecimento prévio, condições afetivas 

e condições cognitivas. A partir desses elementos e em conformidade com 

seus objetivos é que ele constrói o significado do texto.  

Neste modelo o professor vem em segundo plano. Ele é co-

participante na construção de sentido do texto e apresenta os mesmos 

componentes preexistentes no leitor. Além disso, traz consigo uma filosofia 

de ensino e um conhecimento teórico-pedagógico que muito contribui no 

desenvolvimento de estratégias pelos alunos.  

No ambiente escolar são realizadas as negociações entre leitor e 

professor. É no contexto da sala de aula que o aluno apreenderá novos 

significados e o professor deverá estar sempre atento. Dessa forma, é 

fundamental observar o fato de que a construção de sentido do texto no 

contexto escolar se estabelece por meio da interação leitor/professor, 

texto/contexto da sala de aula. 
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2.3 Modelos de processos de escrita 
 
 

 

Garcez (1998:24-43) agrupa os métodos de condução das 

pesquisas em produção textual em três grandes vertentes teórico-

metodológicas: experimental/positivista, cognitivista e sociointeracionista.  

A vertente experimental-positivista, cujo interesse volta-se, 

exclusivamente, para o produto, procura avaliar a qualidade do texto, a partir 

da comparação entre grupos previamente testados e, logo após, apenas um 

deles recebe orientação metodológica especial. Ao final de um determinado 

período, os grupos são submetidos a outro teste para verificação do 

resultado. Obviamente, o resultado é favorável ao grupo experimental. 

Embora criticado, o mérito desse trabalho está em despertar o interesse 

para essa área de investigação, bem como levantar questionamentos até 

então contidos. 

A vertente cognitivista voltou-se para estudos e pesquisas do 

processo de produção textual após o surgimento desses questionamentos. 

Seu objetivo era evidenciar – sob a ótica cognitivista – os mecanismos 

mentais, os estágios da produção e as relações estabelecidas entre outros 

componentes variáveis que interferem no processo de produção.  

Estudiosos como Cooper e Odell (1978), Nystrand (1982), Koll e 

Well (1983) e Martlew (1983) coletaram as dúvidas levantadas por 

pesquisadores preocupados com o processo de produção, a partir de 

formulações teóricas que buscam seus padrões abstratos e universais. 

Surgiram, ainda, muitas outras formas de investigações como o thinking-

aloud1 e a observação do comportamento durante a composição (Garcez, 

1998:25). 

Inicialmente, o processo de produção textual era visto por estágios 

lineares e era centrado no desenvolvimento do produto, deixando de lado o 

processo interno do produtor. Os estágios: pré-escrita, escrita e reescrita, 

desenvolvidos por Flower e Hayes, (1980), eram tidos como seqüenciais e 
                                                 
1 Pensamento em voz alta. 
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independentes. Essa concepção foi bastante criticada, uma vez que, como 

revelaram Flower & Hayes (1980), em seu modelo, o planejamento 

(prewriting) é uma constante no processo de produção, assim como a escrita 

(writing) e a reescrita (rewriting) ocorrem concomitantemente. Torna-se, 

então, necessário conhecer o que acontece entre o planejamento e a 

revisão. 

Nesse modelo foi introduzida a noção de monitor, até então 

restrita às pesquisas em psicologia e, agora relacionada à teoria das 

pesquisas em produção de texto. Para Flower e Hayes (1980), o enfoque de 

que o trabalho de redação é em top down, semelhante ao processo de 

leitura defendido pelos psicolingüistas, (cf. item 2.2.1, p.34), advém das 

concepções de Miller (1967). Esse autor, ressaltando o caráter recursivo da 

mente, afirma que o raciocínio humano assemelha-se aos programas 

computacionais.  

No entanto, os modelos cognitivistas, de acordo com Meurer 

(1993), ignoram a dimensão social do processo da escrita, sem considerar 

que as práticas discursivas são orientadas a partir das convenções 

comunicativas acordadas socialmente nas comunidades. 

É importante destacar, porém, que as pesquisas cognitivistas 

abriram novas perspectivas para o ensino da produção de texto sobretudo 

ao se desenvolverem no contexto escolar.  

Da mesma forma, deve ser salientado que cognitivistas como 

Applebe (1982) e Fitzgerald (1987), citados por Garcez (1998), atentaram 

para a importância do papel desempenhado pelo professor no 

desenvolvimento do processo de escrita do aluno. Para eles, o professor 

atua como leitor e como colaborador no processo de produção textual de 

seu aluno. Esse entendimento é um prenúncio da abordagem interacionista 

de produção de texto. 

A prática interacionista indica uma nova forma de compreender o 

processo ensino-aprendizagem incluindo, também, a construção do texto 

escrito.  Ela garante à relação professor/aluno a trajetória da construção do 

pensamento, por meio das conversas, das orientações, dos 

questionamentos que auxiliarão na solução de problemas. 
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Essas práticas têm como pressuposto: todo conhecimento ocorre 

como conseqüência da interação social, num sentido amplo e restrito, como 

é o caso do processo da produção textual.  

Para o êxito desse conhecimento, entretanto, acredita-se na leitura 

dos mais variados gêneros textuais que circulam nas mais diversas 

instâncias comunicativas. O contato com a diversidade textual constitui num 

instrumento, indispensável, que proporciona ao aluno o desenvolvimento de 

habilidades necessárias à construção do texto escrito. A seguir 

apresentaremos a discussão dos gêneros textuais como suporte para esse 

desenvolvimento. 

 

 

 

 

2.4 O Problema da Escrita/Reescrita1 dos Alunos Universitários 
 
 
 
Segundo pesquisas a respeito do processo de escrita e reescrita 

de textos, particularmente, na área universitária, tem-se observado que o 

aluno, ao ingressar na universidade, depara-se com o problema da 

elaboração de textos para as diversas disciplinas, atividade para a qual ele 

não foi devidamente preparado. Pesquisadores preocupados com o 

processo de ensino-aprendizagem da escrita pelos alunos de nível superior 

discutem quais as causas das dificuldades por eles apresentadas, através 

de projetos que estudem soluções para resolver tal questão. 

Bono e Barrera (1998:14) observam que as respostas para esse 

problema podem ser as mais diversas. Dentre elas que aos alunos tem sido 

dito o que fazer para a produção de um bom texto, mas não tem sido dito 

como realizar tal tarefa. Portanto, ao aluno não são dados os passos para a 

construção de textos coerentes e, assim, muitos textos são elaborados com 

                                                 
1 A expressão reescrita se justifica por se tratar de modificações feitas no interior do mesmo texto, 

conforme Abaurre et al, (1995), Apud Marcuschi, (2001:46), em nota de rodapé. 
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os elementos lingüísticos bem estruturados na superfície dos mesmos; 

entretanto, a coerência fica prejudicada por não serem observados os 

problemas de compreensão no processo discursivo. O dito fica inteiramente 

prejudicado, causando transtornos de entendimento da mensagem para o 

interlocutor. 

Ao ingressar nessa etapa de sua vida acadêmica, espera-se que o 

aluno tenha uma intimidade maior com a língua escrita padrão, uma vez que 

uma das exigências para sua entrada nesse nível é a escrita de uma 

redação dissertativa: texto com coerência, no qual haja uma tese defendida 

através de argumentos lógicos, que não haja fuga ao tema; enfim, que 

através dessa produção textual o candidato possa ser avaliado como capaz 

de freqüentar o curso pretendido. 

Entretanto, a realidade não é correspondida. Kaufman (1994) 

(apud: Bono & Barrera, 1998:14) aponta como possível causa da dificuldade 

de escrita a falta de acesso a textos variados, pois, conseqüentemente, isso 

causa problemas para os alunos de entendimento do funcionamento 

discursivo de textos mais elaborados; daí, não poderem “compreendê-los, 

reproduzi-los ou relacioná-los”. Acrescente-se a isso a deficiência em 

conhecimentos prévios, o que dificulta reconhecer as características dos 

textos argumentativos. 

Bono, 1993, associa esta deficiência a outros fatores, por 

exemplo, ao ingressarem na universidade, os alunos além de demonstrarem 

pouco conhecimento prévio, dificuldade para reconhecer as características 

dos textos expositivos, desconhecimento das estruturas textuais expositivas 

não conhecem o vocabulário da área de estudo na qual se encontra. 

Palmiere e Mattos, 1992:95, num trabalho sobre a produção de 

textos na universidade, no qual analisam três tipos de textos: resumo, 

análise e dissertação argumentativa, fazem uma reflexão sobre como aluno 

e professor vêem essa tarefa com o intuito de reavaliar e adequar os 

exercícios propondo alternativas para melhorar essa produção por meio de 

um contexto que propicie um maior aproveitamento dos mesmos. Este 

projeto apresenta algumas conclusões sobre como podem ser diferentes os 

objetivos para realização das tarefas propostas. 
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Com relação ao resumo, as autoras identificam que os professores 

preocupam-se na localização da idéia central do texto original a fim de 

privilegiar o surgimento de textos coesos e de evitar que as idéias  fiquem 

esparsas, sem um fio condutor. Em contrapartida, os alunos não apresentam 

essa idéia central em seus textos, privilegiam o “enxugamento”, sem a 

observância dos aspectos de coesão e coerência entre parágrafos e sem 

uma preocupação com o fio condutor do tema proposto no texto original. 

Com relação à análise, o professor preocupa-se com os fatos, as 

idéias essenciais, as intenções do autor e a ordem lógica das idéias. Mas os 

alunos têm a preocupação com o relato de estratégias – o que aconteceu, 

com que finalidade e que conseqüências trouxe – e apresentam sujeito e 

protagonista indeterminados. 

Sobre as dissertações argumentativas, o professor mostra as 

passagens do texto em que o autor se dirige ao seu leitor; para que o aluno 

tenha uma idéia clara sobre a necessidade de organizar as idéias. Mas, o 

aprendiz percebe intuitivamente ou como fruto de sua experiência escolar, o 

que seja argumentar, e leva a extremos o diálogo com o leitor. A autora 

propõe exercícios em que eles sejam estimulados a minimizar essa relação 

com o leitor, percebendo que esse sempre vai existir e que, aliás, o texto só 

existe em função dele. 

Tudo isso nos faz perceber que, na maioria das vezes, os 

objetivos textuais do professor nem sempre são observados e atendidos 

pelos alunos. Às vezes por falta de explicitação clara por parte daquele que 

está à frente da tarefa de ensinar. 

A reescrita é um trabalho textual que nem sempre é entendido 

pelos alunos como um processo no qual voltamos ao texto várias vezes, a 

fim de observarmos questões que estão além da sua linearidade, o fato de o 

aluno não perceber a reescrita como atividade fundamental na construção 

de texto, deve-se a má instrumentalização oferecida pela escola na qual 

passou a maior parte de sua vida. Na prática pedagógica tradicional, texto 

bem organizado era texto sem rasura. Assim, “passar a limpo” a redação 

que elaborou para entregar ao professor, que não admite nenhuma “sujeira”, 
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era um objetivo que visava mais a “maquiagem” do texto do que a 

construção do seu sentido. 

Abaurre et al, (1995), apud: Silveira, 1998:40, ao tratar da questão 

denominada de “refacção textual” defendem a relevância teórica da 

consideração dos dados “idiossincráticos e singulares”. Para os autores 

interessa mais o momento no qual o “sujeito demonstra, oralmente ou por 

escrito sua preocupação com determinado aspecto formal ou semântico da 

linguagem (...)”. Aos autores importa mais o porquê da busca de solução, 

pois, nesse contexto, a significação dos dados é o que vale para a 

compreensão dos “apagamentos, refacções e reescrituras de textos”. 

De início, temos que admitir a dificuldade que nossos alunos têm 

ao escreverem seus textos. Primeiro, não conseguem entender que 

necessitam de um plano mínimo para sua elaboração; tal como a tentativa 

de respostas às célebres questões: o quê? Como? Porque?, entre outras. 

Naturalmente, isso não resolve o problema, entretanto, ajudará ao aluno que 

não tem a menor idéia de como começar o seu texto. 

Segundo, nossos alunos não têm o hábito de fazer rascunhos. 

Alguns entendem que o rascunho só atrapalha, uma vez que quanto mais 

escreverem pior será sua redação1. Assim, não conseguem identificar que o 

texto é fruto de um trabalho de recursividade. Ao citarmos as perguntas 

estruturadoras do texto e dizermos que não é tudo, é por que na verdade 

vamos retornando ao texto sucessivas vezes à proporção que avançamos 

na sua construção. Refletimos a cada nova situação de construção textual. 

Não fazemos apenas uma “higienização da apresentação visual”, 

Silveira, 1998:45. Nosso trabalho sobre as operações lingüísticas, realizadas 

a partir da primeira investida no produto que desejamos obter no final de 

todo  o  processo empreendido na reescrita, não é mecânico, mas cognitivo; 

daí buscarmos o refinamento e aperfeiçoamento textual. 

Entende-se que as dificuldades desse aperfeiçoamento dizem 

respeito também a uma questão muito comum nas aulas de redação nas 

quais o professor sempre coloca uma barreira sobre o que o aluno escreve, 

como se ele nada soubesse, apesar de ser comum encontrarmos elementos 
                                                 
1 Observação fruto da nossa prática de sala de aula. 
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próprios da fala na escrita de nossos alunos. Entretanto, como sabemos, 

muito se tem pesquisado sobre esse assunto. 

Marcuschi, 2001:37, defende a hipótese de que: 

 
“(...) as diferenças entre fala e escrita se dão dentro do 

continuum tipológico das práticas sociais de produção 

textual e não na relação dicotômica de dois pólos opostos 

(...)”. 

 

Partindo da hipótese defendida de que a fala e a escrita ocorrem 

nesse continuum, entende-se que não há necessidade de o professor lidar 

com o texto apenas a partir do padrão exigido pela gramática normativa, 

uma vez que a escrita pode perfeitamente ser trabalhada numa perspectiva 

de observação da adequação da linguagem às situações comunicativas e 

aos gêneros em que se realizam; questão esta discutida no capítulo a 

seguir. 
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Capítulo III: Gêneros Textuais 
 
 

 

Uma visão geral do ensino de linguagem é condição sine qua non 

para a compreensão das raízes determinantes da matriz de competências 

de Língua Portuguesa. 

Com as discussões travadas nas duas últimas décadas, a respeito 

do ensino de Língua Portuguesa, entendido como memorização e repetição 

de regras gramaticais, ocorreram muitos avanços, mas muitos equívocos 

ganharam espaço nesse terreno. 

Dentre os equívocos, encontra-se a substituição da noção de 

aprendizagem da leitura/escrita como uma questão técnica que se resolve 

com o ensino da gramática pelo princípio de criatividade, no qual tudo é 

válido. As ciências da linguagem vêm nos ensinando que um texto não é um 

amontoado de frases e palavras regido pelas normas gramaticais, tais como, 

ortografia, concordância, regência, pontuação; o texto não é algo pronto e 

acabado em seu sentido; sua construção/recepção, enquanto discurso, 

pressupõe um conhecimento além do código lingüístico específico – a 

Língua Portuguesa, sua gramática, seu léxico – o mundo que nos cerca, 

nossa experiência sociocultural, nossas relações sociais, pessoas com as 

quais interagimos e as situações específicas dessas interações.   

Quanto às conquistas, inclui-se a socialização de alguns princípios 

sobre a linguagem, firmados pela Lingüística e ciências afins, tais como: a 

identificação da diversidade lingüística como uma marca das diferenças 

entre os sujeitos, grupos sociais e culturas e o reconhecimento da linguagem 

como um instrumento de interação, de construção de identidade, de 

construção dos sentidos coletivos. 

Com o objetivo de se afirmar a competência no ensino de língua 

para levar o aluno ao domínio das práticas sociais de linguagem, afim de 

possibilitá-lo a reconhecer as diferentes maneiras de expressividade 

comunicativa nos diversos cenários interativos e compreender os diferentes 

discursos na modalidade oral ou escrita  que são veiculados socialmente, 
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surge a discussão sobre os gêneros do discurso como prioritária, uma vez 

que é a partir deles que nos comunicamos cotidianamente.  

Segundo Marcuschi, 2002:19, “... os gêneros textuais são 

fenômenos históricos, profundamente vinculados à vida cultural e social. 

Fruto de trabalho coletivo, os gêneros contribuem para ordenar e estabilizar 

as atividades comunicativas do dia-a-dia”. De acordo o autor, em 

consonância com os postulados de Bakhtin (1997), não nos comunicamos a 

não ser através de algum gênero, posição que é, também, defendida por  

Bronckart, 1999 e a maioria dos estudiosos das questões discursivas e 

enunciativas. 

Marcuschi (2002:22) define de forma clara as noções de gênero 

textual, tipo textual e domínio discursivo, a saber: 

 

a) gênero textual é uma noção vaga para referir os textos 

materializados encontrados no cotidiano e que apresentam 

características sócio-comunicativas definidas por 

conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição 

característica. 

b) tipo textual designa uma espécie de construção teórica 

definida pela natureza lingüística de sua composição 

(léxico, sintaxe, tempos verbais, relações lógicas). Os tipos 

textuais dizem respeito à narração, argumentação, 

exposição, descrição, injunção. 

c) domínio discursivo designa uma esfera ou instância de 

produção discursiva ou de atividade humana. 

 

Como se pode observar essa distinção é bastante sutil, 

favorecendo, muitas vezes, a confusão entre os termos. Sendo assim, faz-se 

necessário entender-se que a noção de gêneros não está associada, 

estritamente, aos estudos literários como normalmente era concebida no 

passado recente, mas está relacionada aos estudos lingüísticos que 

percebem que todo texto pode enquadrar-se numa categoria em função das 
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suas propriedades e, assim, ser considerado como pertencente a um ou 

outro gênero textual. 

Bakhtin, 1997:304, considera que os gêneros são tipos estáveis de 

enunciados organizados e agrupados, usados em qualquer atividade 

comunicativa humana; que se caracteriza por condições especiais de 

atuação e por objetivos específicos. 

Conforme Marcuschi, 2002:29, “Quando dominamos um gênero 

textual, não dominamos uma forma lingüística e sim uma forma de realizar 

lingüisticamente objetivos específicos em situações sociais particulares”. Da 

mesma forma considera Bronckart, 1999:103, quando afirma, “... a 

apropriação dos gêneros é um mecanismo fundamental de socialização, de 

inserção prática nas atividades comunicativas humanas”. 

Para Bakhtin, 1997:301, “A língua materna – a composição de seu 

léxico e sua estrutura gramatical –, não a aprendemos nos dicionários e nas 

gramáticas, nós a adquirimos mediante enunciados concretos que ouvimos e 

reproduzimos durante a comunicação verbal viva que se efetua com os 

indivíduos que nos rodeiam”. Neste sentido fica entendido que o homem é 

construção social e situa-se social e historicamente em contextos diversos; 

portanto, dessa relação surgem os gêneros textuais como formas de 

legitimação discursiva. 

 

 

 

 
3.1 Gêneros que argumentam: Artigo de Opinião 

 
 

De acordo com a discussão anterior, verifica-se que os tipos de 

textos apresentados no ensino tradicional são os clássicos: descritivo, 

narrativo e dissertativo; entretanto, atualmente, verifica-se que o ensino de 

texto tem se baseado na Teoria dos Gêneros do Discurso (Bakhtin, 1979), 

dos processos interativos de sala de aula, como orientam os PCN, “unidade 
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organizadora de currículos e de progressões no ensino fundamental”, Rojo, 

(1999:03). 

Segundo Koch, 1984:19, “A interação social por intermédio da 

língua caracteriza-se, fundamentalmente, pela argumentatividade...”. O ser 

humano, constantemente, avalia, julga e critica, formando opinião a respeito 

do mundo que o rodeia; mas também influencia o comportamento dos 

indivíduos que o cerca, a fim de que compartilhem de suas opiniões. 

O artigo de opinião apresenta como característica a exposição das 

idéias e opiniões do autor sobre fatos polêmicos. Entretanto, para que tal 

situação ocorra é necessário que haja leitura, uma vez que ninguém escreve 

sobre o que não sabe, porque não haverá reflexão a respeito de 

determinado assunto, não haverá resposta ao posicionamento do autor se 

não houver leitura. 

Neste gênero textual, apresentam-se e discutem-se fatos, dados e 

pontos de vista sobre um tema proposto.  O bom senso, a lógica, a razão e a 

verdade devem ser o alvo de um texto dessa natureza.  

O interlocutor é considerado como um leitor universal, ou seja, 

qualquer leitor interessado naquele assunto poderá ler o texto; porém desse 

leitor deseja-se aderência para que este aceite as idéias do autor, é preciso 

que o texto apresente-se de forma clara e objetiva. Pois é como bem 

observa Bakhtin, (1997:321), 

 
“Enquanto falo, sempre levo em conta o fundo aperceptivo 

sobre o qual minha fala será recebida pelo destinatário: o 

grau de informação que ele tem da situação, seus 

conhecimentos especializados na área de determinada 

comunicação cultural, suas opiniões e suas convicções, 

seus preconceitos (de meu ponto de vista), suas simpatias 

e antipatias (...) pois é isso que condicionará sua 

compreensão responsiva de meu enunciado.”. 

 



54 
 

Para o autor, são esses fatores que nos levarão a escolher o 

gênero enunciativo adequado, os elementos lingüísticos, enfim o estilo 

textual apropriado ao meu interlocutor.  

Os gêneros textuais são, geralmente, heterogêneos. Um gênero 

pode em toda a sua composição, apresentar variadas seqüências 

tipológicas, do tipo: descritivo, injuntivo, narrativo, expositivo. De acordo com 

Adam, (1992), na maioria das vezes, nos gêneros, uma destas seqüências 

se destaca sobre as demais, assim, é possível, metodologicamente, 

classificá-las como narrativos, descritivos ou argumentativos.  

Nas proposições de Adam, a argumentação realiza-se lingüística e 

cognitivamente por meio de fases tais como a exposição da tese anterior 

supostamente admitida a respeito de um tema;  a premissa – constatação de 

partida da argumentação; a apresentação de argumentos; a apresentação 

de contra-argumentos e a conclusão. Nesse sentido, podemos considerar o 

artigo de opinião como um gênero organizado, tendencialmente, pela  

seqüência argumentativa. 

Abaixo apresentamos um esquema de representação para a 

superestrutura argumentativa segundo Adam, (1987a), (apud: Prestes, 1999, 

p.123): 

                    Superestrutura Argumentativa 

 

........................................................................................... 

:                                                                                         : 

:                                                                                         : 

:                                                                                         : 

:                                                                                         : 

:                   : 
             Tese         Premissas  Cadeia de          Conclusão           Nova         

            anterior                          Argumentos                           Tese 

      

Fig. 2: Superestrutura argumentativa 

 

Segundo Selma et al (2001:120), “... a argumentação é vista como 

uma atividade discursiva e social, orientada para a resolução de uma 
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diferença de opinião ...”. Assim sendo, a argumentação é uma atividade 

essencial à vida do homem, por saber-se que no cotidiano os indivíduos 

estão em constante negociação nas relações interpessoais. 

Nesta perspectiva dialógica, o indivíduo busca interagir e defender 

seus pontos de vista, por meio de operações lingüísticas que lhe 

proporcionem o desenvolvimento de uma melhor elaboração textual. Tendo 

em vista que esta composição pode ser fruto tanto da interação face a face 

(oralidade), quanto pode ser da escrita. 

Como operações lingüísticas e de raciocínio, de acordo com 

Selma et al (2001:121), a argumentação existe a partir de alguns 

pressupostos, ou seja, para existir argumentação é necessário que: 

 haja um ponto de vista do tema a ser discutido, 

 quem o propõe deve estar preparado para defendê-lo, de 

modo que torne sua posição aceitável, 

 as razões apresentadas na argumentação consistem em 

conceitos, valores, regras gerais, entre outras. 

Na apresentação de um tema, deve-se ter claro que para cada 

posição defendida, haverá sempre a possibilidade de contestações, 

restrições, dúvidas e contra-argumentos por parte dos envolvidos com 

pontos de vista plural. 

O Artigo de Opinião, texto de natureza argumentativa, apresenta 

estratégias discursivas que objetivam convencimento do leitor. De acordo 

com Kaufman & Rodríguez (1995:27) entre as estratégias discursivas 

encontram-se: 

 

 as acusações claras aos oponentes; 

 as ironias; 

 as insinuações;  

 as digressões; 

 as apelações à sensibilidade ou, ao contrário, a tomada de   

distância através do uso das construções impessoais, para 

dar objetividade e consenso à análise realizada;  
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 a retenção de recursos descritivos – detalhados e precisos, 

ou em relatos em que as diferentes etapas de pesquisa 

estão bem especificadas com uma minuciosa enumeração 

das fontes da informação. 

 

Tais estratégias realizam-se, lingüisticamente, numa trama 

argumentativa em que há uma predominância de:  

 

 orações enunciativas que servem para relativizar os 

alcances e o valor da informação, o assunto em questão; 

 orações dubitativas e exortivas que servem para convencer 

o leitor a aceitar suas premissas como verdadeiras. 

 

Assim podemos constatar que a interpretação do artigo de opinião 

é feita por meio da percepção ideológica de seu autor, identificando-se os 

interesses, as circunstâncias e os propósitos com que foi organizada a 

informação exposta. Para tanto, utilizam-se as estratégias de referência 

exofórica, a integração crítica dos dados do texto com os recolhidos em 

outras fontes e a leitura atenta das entrelinhas a fim de converter em 

explícito o que está implícito.  

O discurso argumentativo apresenta elementos específicos que o 

torna uma tarefa difícil  quanto a sua elaboração na linguagem escrita. Sua 

complexidade se deve ao caráter difuso dos temas a ser discutidos. 

Conforme Selma at al, (2001:127), uma pesquisa feita por Mattoso, (1998), a 

respeito da difícil tarefa de definir e precisar os conceitos usados nas 

argumentações de escritores adultos (universitários), permitindo concluir que 

“... boa parte das dificuldades de organização conceptual na escrita 

argumentativa tem sua origem na própria ‘vagueza’ dos temas sobre os 

quais se argumenta.” 

Neste capítulo, no intuito de identificar as concepções sobre 

gêneros textuais e artigo de opinião, apresentamos as abordagens que 

analisam esses tópicos, por meio das quais pudemos refletir e considerar o 

artigo de opinião como um gênero organizado a partir de uma seqüência 
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argumentativa. Apresentaremos a seguir os mecanismos de textualização e 

os mecanismos enunciativos, com base nos estudos de Bronckart, (1999).   

 
 
 
 
 
 
3.2 Mecanismos de textualização e mecanismos enunciativos no artigo 

de opinião 
3.1.1 Mecanismos de textualização 

 
 

 

Para Bronckart, (1999:119), a organização de um texto é “... como 

um folhado constituído por três camadas superpostas: a infra-estrutura geral 

do texto, os mecanismos de textualização e os mecanismos enunciativos”. 

Essas distinções, segundo o autor, correspondem à necessidade 

metodológica. 

Em nosso estudo, interessa-nos particularmente os mecanismos 

enunciativos e de textualização. Em primeiro lugar, os mecanismos de 

textualização, que dizem respeito aos organizadores e retomadas nominais, 

contribuem para marcar o conteúdo temático, elementos dependentes da 

linearidade textual; o pesquisador os chama de infra-estrutura.  Em segundo, 

os mecanismos enunciativos, avaliados como pouco dependentes da 

linearidade do texto, “... podem ser considerados como sendo do domínio do 

nível mais ‘superficial’, no sentido de serem mais diretamente relacionados 

ao tipo de interação que se estabelece entre o agente-produtor e seus 

destinatários”, Bronckart. (1999:119-120). 

Segundo o autor, há três mecanismos de textualização: conexão, 

coesão nominal e coesão verbal. A conexão marca as articulações da 

progressão temática, realizadas por organizadores textuais, que podem ser 

aplicados ao plano geral do texto, às transições entre tipos de discurso e 
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entre fases de uma seqüência, ou ainda às articulações mais locais entre 

frases sintáticas. 

A conexão é lingüisticamente marcada por unidades ou grupos de 

unidades considerados estruturadores de texto. Essas unidades são 

representadas pelas conjunções, advérbios ou locuções adverbiais, grupos 

preposicionais, grupos nominais e segmentos de frases. 

A coesão nominal apresenta duas possibilidades: primeiro a 

função de introduzir os temas e/ou personagens novos; segundo, a de 

assegurar sua retomada ou sua substituição no desenvolvimento do texto. 

Trata-se das anáforas, representadas pelos pronomes pessoais, relativos, 

demonstrativos e possessivos, bem como alguns sintagmas nominais. 

A coesão verbal, diz respeito à “organização temporal e/ou 

hierárquica dos processos (estados, acontecimentos ou ações) verbalizados 

no texto e são essencialmente realizados pelos tempos verbais. Entretanto, 

essas marcas morfológicas aparecem em interação com outras unidades 

que têm valor temporal.”. Bronckart, (1999: 127). 

Neste item, apresentamos de forma concisa, as concepções do 

referido autor sobre os mecanismos de textualização. Nesta etapa, cabe-nos 

resumir o assunto, para que possamos ter uma visão mais geral dessas 

discussões, a partir da elaboração de alguns quadros que facilitarão o 

entendimento do exposto; uma vez que será parte integrante da análise do 

nosso corpus. Assim sendo, no quadro abaixo encontram-se os mecanismos 

de textualização com seus elementos correspondentes, a saber: a conexão, 

a coesão nominal e a coesão verbal. 
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Quadro 1 – Mecanismos de textualização. 

MECANISMOS DE TEXTUALIZAÇÃO 

CONEXÃO Marca as articulações da progressão temática. 
C

O
E

S
Ã

O
 

N
O

M
IN

A
L 

Introduz os temas e/ou personagens novos, por um lado, por outro assegura 

sua retomada ou sua substituição no desenvolvimento do texto, são 

realizados por anáforas: pronomes pessoais, relativos, demonstrativos 

possessivos e alguns sintagmas nominais. 

C
O

E
S

Ã
O

 

V
E

R
B

A
L 

Asseguram a organização temporal e/ou hierárquica dos processos, tais 

como, estados, acontecimentos e ações realizados pelos tempos verbais; 

aparecem em interação com outras unidades que têm valor temporal – 

advérbios e organizadores textuais. 

 

 

Em nosso segundo quadro apresentamos, separadamente, as 

funções e marcas de conexão, a fim de melhor visualizarmos esses 

mecanismos. 

 
Quadro 2 – Funções e marcas de conexão. 

FUNÇÕES E MARCAS DE CONEXÃO 

 

Segmentação 

Explicitam as articulações do plano de texto, delimitam suas partes 

constitutivas e assinalam os diferentes tipos de discursos 

correspondentes a essas partes.  

Demarcação ou 

Balizamento 

Podem marcar os pontos de articulação entre as fases de uma 

seqüência ou de uma outra forma de planificação. 

 

Empacotamento 

Podem explicitar as modalidades de integração das frases sintáticas à 

estrutura que constitui a fase de seqüência ou de uma outra forma de 

planificação. 

Ligação e/ou 

Encaixamento 

Articulam duas ou várias frases sintáticas em uma só frase gráfica. 

 

 

No artigo de opinião observa-se a presença de mecanismos 

textualizadores, que marcam a ordenação dos argumentos, tais como: em 

primeiro lugar, em segundo lugar, por último, finalmente, a seguir; ou a 

conexão entre os argumentos como: já que, assim, posto que, considerando 

que, de modo que, entre outros.  
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3.2.2 Mecanismos Enunciativos 
 
 

 

De acordo com Bronckart, (1999:319), os mecanismos 

enunciativos “contribuem para o estabelecimento da coerência pragmática 

do texto explicitando, (...) as diversas avaliações (...) que podem ser 

formuladas a respeito de um ou outro aspecto do conteúdo temático e, (...), 

as próprias fontes dessas avaliações”, que dizem respeito às instâncias 

sociais. O autor distingue o posicionamento enunciativo, as vozes e as 

modalizações.  

No que se refere às instâncias enunciativas, todo texto, oral ou 

escrito, origina-se do ato material de produção de um organismo humano e, 

como em toda ação humana, esta intervenção comportamental está em 

estreita interação com a ativação de um conjunto de representações, que 

estão necessariamente inscritas nesse mesmo organismo. Logo, tanto do 

ponto de vista comportamental quanto do mental, o organismo humano que 

constitui o autor é realmente quem está na origem do texto. 

Ao empreender uma ação de linguagem, o autor de um texto, 

mobiliza subconjuntos de representações que dizem respeito ao contexto 

físico e social de sua interferência, ao conteúdo temático que nela será 

envolvido e a seu próprio estatuto de agente (capacidades de ação, 

intenções, motivos). Essas representações são construídas na interação 

com as ações e com os discursos dos outros e, mesmo quando são alvo de 

uma reorganização singular, resultante da dimensão experiencial de cada 

pessoa, continuam portando os traços dessa alteridade constitutiva. 

A ação de linguagem é realizada por meio da exploração dos 

recursos da língua natural em uso no grupo em que se inscreve, através do 

empréstimo e pela adaptação a um dos modelos de gênero, (em todos os 

níveis de sua organização (léxico, morfossintaxe, tipos de discurso, tipos de 

planificação,entre outros)), disponível no intertexto desse mesmo grupo 

social. 
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Esta ação se traduz por uma “reposição em circulação”, no campo 

das representações sociais cristalizadas no intertexto, de representações já 

dialógicas, que têm sua sede no autor. Esse confronto das representações 

pessoais com as representações dos outros não pode se efetuar apenas no 

“espaço mental” do autor: ele exige a criação de um espaço mental comum 

ou coletivo. 

As regularidades de organização dos mundos coletivos-

discursivos são designadas como instâncias de enunciação às quais o autor 

transfere a responsabilidade pelo que é enunciado, mas, com a condição de 

que acentuemos o caráter obrigatório dessa transferência; a criação dos 

espaços mentais coletivos e de suas regras de organização é a 

conseqüência necessária e inelutável de todo e qualquer funcionamento de 

um sistema semiótico. 

A instância coletiva está necessariamente implicada no conjunto 

das operações em que se baseia a infra-estrutura e os mecanismos de 

textualização, intervindo mais diretamente nos mecanismos enunciativos 

propriamente ditos; no caso, no gerenciamento das vozes e das 

modalizações. 

Quanto ao gerenciamento das operações de linguagem, todas as 

propriedades dos modelos disponíveis na intertextualidade são produto do 

trabalho sócio-semiótico realizado pelas gerações anteriores, e, 

conseqüentemente, as regras de funcionamento dos diferentes tipos de 

espaços mentais discursivos-coletivos constituem o resultado sincrônico 

desse processo histórico permanente. Essas regras desempenham uma 

restrição decisiva sobre as operações utilizadas na produção de um texto 

singular. Regras que definem possibilidades, em relação às quais as 

escolhas de um autor são relativamente restritas. 

As vozes são entidades que assumem a responsabilidade do que 

é enunciado. Na maioria dos casos, é a instância geral de enunciação que 

assume diretamente a responsabilidade do dizer. Essa voz, que se poderia 

chamar de neutra, é conforme o tipo de discurso, ou a do narrador ou a do 

expositor. 
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Na instância de enunciação, pode-se encontrar em cena uma ou 

várias vozes “outras” – as vozes secundárias – que são as vozes infra-

ordenadas em relação ao narrador ou ao expositor, que podem ser 

reagrupadas em três categorias gerais: 

 Vozes de personagens procedentes de seres humanos ou de 

entidades humanizadas como os animais em cena em certos 

contos, implicados na qualidade de agente, nos 

acontecimentos ou ações constitutivas do conteúdo temático 

de um segmento de texto. 

 Instâncias sociais procedentes de personagens, grupos ou 

instituições sociais que não intervêm como agentes no 

percurso temático de um segmento de texto, mas que são 

mencionadas como instâncias externas de avaliação de alguns 

aspectos desse conteúdo. 
 Autor procede diretamente da pessoa que está na origem da 

produção textual e que intervém como tal para avaliar alguns 

aspectos do que é enunciado. 

As vozes discursivas podem ser diretas e indiretas. As vozes 

diretas são encontradas nos discursos interativos dialogados, que 

reproduzem ou são constituídos de turnos de fala. Essas vozes estão 

sempre explícitas. As vozes indiretas podem se apresentar em qualquer tipo 

de discurso, quer sejam inferíveis apenas por meio do efeito de significação 

global produzido por um segmento, quer sejam explicitadas por fórmulas do 

tipo segundo X, alguns pensam que... .  

O texto é polifônico quando nele se fazem ouvir várias vozes 

distintas, podendo tratar-se de várias vozes de mesmo estatuto, podem 

aparecer diferentes vozes sociais ou diferentes vozes de personagens ou de 

combinações de vozes de estatuto diferente, ou seja, voz do autor, voz de 

um personagem, voz social, entre outras possibilidades.  

A expressão das modalizações traduz os diversos comentários ou 

avaliações formuladas a respeito de alguns elementos do conteúdo temático. 

Abaixo apresentaremos um quadro a fim de resumir nossa explicitação 

sobre o gerenciamento das vozes enunciativas. 
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Quadro 3 – Gerenciamento das vozes enunciativas. 

G
er

en
ci

am
en

to
 d

as
 v

oz
es

 

en
un

ci
at

iv
as

 P
er

so
na

ge
ns

 Seres humanos ou entidades humanizadas implicados nos 

acontecimentos ou ações constitutivas do conteúdo temático de um 

segmento de texto. 
 In

st
ân

ci
as

 

So
ci

ai
s 

Personagens, grupos ou instituições sociais, que não intervêm como 

agentes no percurso temático, porém são mencionados como 

instâncias sociais externas de avaliação de alguns aspectos desse 

conteúdo. 

 Au
to

r A pessoa que está na origem da produção textual e que avalia 

aspectos do enunciado. 

 

 

No que diz respeito às modalizações, diferentemente dos 

mecanismos de textualização que marcam a progressão e a coerência 

temáticas e são fundamentalmente articulados à linearidade do texto, são 

relativamente independentes dessa linearidade e dessa progressão; as 

avaliações que traduzem são locais e discretas; pertencem à dimensão 

configuracional do texto e contribuem para o estabelecimento de sua 

coerência pragmática ou interativa orientando o destinatário na interpretação 

de seu conteúdo temático. 

As modalizações apresentam quatro funções: 

 Modalizações Lógicas são as que apresentam a avaliação de 

alguns elementos do conteúdo temático, apoiadas em critérios 

elaborados e organizados no quadro das coordenadas formais 

que definem o mundo objetivo, e apresentam os elementos de 

seu conteúdo do ponto de vista de suas condições de verdade, 

como fatos atestados, possíveis, prováveis, eventuais, 

necessários, entre outras. 

 Modalizações Deônticas aquelas que apresentam avaliação de 

alguns elementos do conteúdo temático, apoiada nos valores, 

nas opiniões e nas regras constitutivas do mundo social, 

apresentando os elementos do conteúdo como sendo do 



64 
 

domínio do direito, da obrigação social e/ou da conformidade 

com as normas em uso. 

 Modalizações Apreciativas apresentam avaliação de alguns 

aspectos do conteúdo temático, procedente do mundo 

subjetivo da voz que é a fonte desse julgamento, 

apresentando-os como benéficos, infelizes ou estranhos, do 

ponto de vista da entidade avaliadora. 
 Modalizações pragmáticas contribuem para a explicitação de 

alguns aspectos da responsabilidade de uma entidade 

constitutiva do conteúdo temático, isto é, personagem, grupo, 

instituição, em relação às ações de que é o agente, e atribuem 

a esse agente, intenções, razões, causas, restrições, ou ainda, 

capacidade de ação. 

Conforme Bronckart, (1999:335), alguns autores acrescentam as 

modalidades de enunciado, valores modais associados aos quatro tipos de 

frase identificáveis na microssintaxe: declarativas, exclamativas, imperativas 

e interrogativas. Segundo este autor, essas modalidades não podem ser 

consideradas como pertencentes aos mecanismos de modalização 

propriamente ditos, por traduzirem alguns aspectos do conteúdo referencial 

do texto, não se tratando de marcas que traduzam uma avaliação externa 

desse conteúdo. 

A seguir apresentamos um quadro-resumo dos mecanismos 

enunciativos: vozes, modalizações e suas funções, com o objetivo de facilitar 

a compreensão desses elementos que se referem à progressão e a 

coerência temáticas. 
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Quadro 4 – Mecanismos Enunciativos: Vozes, Modalizações e suas funções. 

MECANISMOS ENUNCIATIVOS 
V

O
ZE

S
 Diretas Presentes nos discursos interativos, estão sempre 

explícitas. 

Indiretas Podem estar em qualquer tipo de discurso. 

M
O

D
A

LI
ZA

Ç
Õ

E
S

 

E 
SU

AS
 

FU
N

Ç
Õ

E
S 

Lógicas Mundo objetivo. 

Deônticas Mundo social. 

Apreciativas Mundo subjetivo 

Pragmáticas Responsabilidade de uma entidade constitutiva do 

conteúdo temático. 

 

Este autor (1999:333) observa que a marcação da modalização, 

em francês, possivelmente aplicável ao português, dá-se através de 

“unidades ou estruturas de estatutos muito diversos, que podem ser 

reagrupadas em quatro subconjuntos”, como nos mostra o quadro 5 e sua 

explicação logo abaixo. 
 

Quadro 5 –  A marcação da Modalização. 

A
 M

A
R

C
A

Ç
Ã

O
 

D
A

 

M
O

D
A

LI
ZA

Ç
Ã

O
 Tempos verbais do modo condicional 

Auxiliares ou metaverbos de modo 

Advérbios ou locuções adverbiais 

Orações impessoais e Orações adverbiais 

 

 

 Tempos verbais do modo condicional; 

 Auxiliares ou metaverbos de modo, categoria que reagrupa as 

quatro formas: querer, dever, ser necessário e poder, mas 

deve-se acrescentar um conjunto de verbos que, por seu valor 

semântico próprio, podem às vezes “funcionar como” auxiliares 

de modo: crer, pensar, gostar de, desejar, ser obrigado a, ser 

constrangido a, entre outros. 

 Advérbios ou locuções adverbiais: certamente, provavelmente, 

evidentemente, talvez, verdadeiramente, sem dúvida, 
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felizmente, infelizmente, obrigatoriamente, deliberadamente, 

entre outros. 

 Orações impessoais – que regem uma oração subordinada 

completiva: é provável que..., é lamentável que..., admite-se 

geralmente que..., e Orações adverbiais que regem uma 

oração completiva: sem dúvida que...,. 
 

Bronckart (1999:334) apresenta uma correspondência parcial 

entre as funções de modalização e os subconjuntos: 

 

1. As modalizações lógicas e deônticas – podem ser 

indiferentemente traduzidas por uma ou outra das unidades de 

marcação (tempos verbais do condicional, auxiliares, 

advérbios, orações impessoais). 

2. As modalizações apreciativas – marcadas, preferencialmente, 

por advérbios ou orações adverbiais. 

3. As modalizações pragmáticas – marcadas, preferencialmente, 

pelos auxiliares de modo, em sua forma estrita ou ampliada.  

 

Segundo Bronckart, (1999:334), essas distinções de freqüência no 

uso de modalizações parecem estar associadas ao gênero textual. Pois 

apesar delas, em alguns gêneros como verbetes, enciclopédias ou manuais 

científicos não aparecerem, em artigos de opinião, artigos científicos, 

manuais de história ou panfletos políticos, essas modalizações podem ser 

freqüentes, pois são textos submetidos à avaliação.  

Neste item, apresentamos as concepções de Bronckart (1999), 

sobre os Mecanismos Enunciativos, um tema amplo, que tentamos resumir 

de modo que sua apresentação fosse entendida de forma prática, uma vez 

que, será um dos pontos de análise do nosso corpus. Sendo assim, 

apresentamos um quadro geral dessas discussões para que pudéssemos ter 

uma visão mais geral. 
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A seguir apresentamos o quadro geral dos mecanismos de 

textualização e dos mecanismos enunciativos que serão usados na análise 

de nosso corpus. Na seqüência teremos o capítulo referente à metodologia. 
 

Quadro – 6: Esquema geral dos elementos a serem usados na análise. 

M
ec

an
is

m
os

 d
e 

te
xt

ua
liz

aç
ão

 Conexão 
 
Segmentação 
Balizamento 
Encaixamento 
Ligação 
 

Coesão nominal 
 
Anáforas 

Coesão verbal 
 
Tempos verbais 

M
ec

an
is

m
os

 

en
un

ci
at

iv
os

 

Vozes 
 
As vozes de personagens 
As vozes sociais 
A voz do autor 
 
Diretas 
Indiretas 

Modalizações 
 
Lógicas 
Deônticas 
Apreciativas 
Pragmáticas 
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CAPÍTULO IV: Metodologia 

 

 

 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar os dados 

colhidos para esta pesquisa. Como já foi evidenciado, os fundamentos 

metodológicos que nortearam esta investigação estão pautados nas 

concepções sócio-interacionistas e na concepção de linguagem como ação 

e interação. Neste sentido, está fundamentada nas teorias sócio-históricas 

de Vygotsky, (1998), Bakhtin, (1988) e Bronckart, (1999). Numa perspectiva 

dialética, que direciona os objetivos deste trabalho e orienta-o no sentido de 

buscar diferentes possibilidades dos modos de construção e (re)construção 

do indivíduo no seu modo de pensar e de dizer o já dito. 

A leitura/escrita é um processo dinâmico, criativo e inferencial, no 

qual os leitores constroem e reconstroem significados, por meio de 

conhecimentos prévios, lingüísticos, textuais, contextuais e de fatores 

afetivos; fundamenta nossa pesquisa as hipóteses de que o aluno não é 

incentivado a revisar seus textos; os problemas textuais não são facilmente 

identificados por eles. Acreditando-se, ainda que, a correção conjunta é uma 

atividade colaborativa que leva à autonomia do aluno-revisor e que envolve 

os alunos no processo de elaboração do texto, proporcionando-lhes uma 

clareza maior sobre os elementos de construção textual. 

Para tanto, nesta pesquisa o foco central da investigação é a 

mediação, a interação no processo de produção e reescrita textual; e a 

correção colaborativa entre os pares (alunos). 

Neste trabalho foram utilizados dez instrumentos de coleta de 

dados, que foram analisados qualitativamente, numa tentativa de trazer para 

a análise os dados mais reais possíveis. Os instrumentos foram divididos em 

duas etapas: 

Elaboramos um questionário sociocultural (cf. anexo – 1, p.89); no 

intuito de conhecer melhor o gosto de nossos estudantes a análise do 
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mesmo encontra-se na página ____. Além disso, os alunos responderam a 

uma entrevista, após cada oficina e um depoimento final sobre as tarefas 

realizadas. A seguir, apresentamos um quadro com os passos da pesquisa. 
 

Quadro 7 – Etapas das oficinas. 

Primeira Etapa Segunda Etapa 

 Um questionário sociocultural, (cf. 

anexo 1, p.120); 

 Uma leitura crítica – Texto 1 – 

“Liberdade. Um raro prazer”, (cf. 

anexo 2, p.123); 

 Uma produção textual reflexiva 

da leitura, tentando manter o 

gênero textual ao qual se refere o 

texto base (Artigo de opinião), 

(cf.p.87) 

 Correção colaborativa. Os alunos 

trocam seus textos, a fim de 

serem corrigidos um pelo outro, 

(cf.p.87); 

 Uma revisão e reescritura textual 

pelo próprio aluno a partir das 

observações feitas pelo colega e 

da sua própria revisão, (cf. p. 87) 

 Após a oficina os alunos 

responderam algumas perguntas 

referentes ao trabalho realizado, 

(cf.p.104). 

 

 Uma leitura crítica – Texto 2 – 

“Do lado de Darth Vader”. (cf. 

anexo 2, p.124); 

 Uma produção textual reflexiva 

da leitura, tentando manter o 

gênero textual ao qual se refere o 

texto base (Artigo de opinião), 

(cf.p.95); 

 Correção colaborativa. Os alunos 

trocam seus textos, a fim serem 

corrigidos um pelo outro, (cf.p.95)

 Uma revisão e reescritura textual 

pelo próprio aluno a partir das 

observações feitas pelo colega e 

da sua própria revisão, (cf.p.95) 

 Após a oficina os alunos 

responderam algumas perguntas 

referentes ao trabalho realizado, 

(cf.p.104); 

 Ao final de todo o trabalho os 

alunos deram um depoimento 

avaliando a tarefa realizada, 

(cf.p.108). 
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4.1 Sujeitos Pesquisados 
 
 
 

Os participantes desta pesquisa foram os alunos de graduação 

dos Cursos de Administração de Empresas e de Ciências Contábeis, da 

Faculdade de Olinda – FOCCA, que estavam cursando, à época, o 2o 

período dos respectivos cursos. 

Foi solicitada em sala de aula, a participação de alunos na 

pesquisa como voluntários para contribuir como informantes em lugar e hora 

pré-determinados. Esta proposta se deu devido à dificuldade de se trabalhar 

em sala de aula com o número existente, em média de 50 alunos por turma, 

e ao mesmo tempo, trabalhar o conteúdo programático. 

Foram dadas algumas informações sobre o que eles iriam fazer e 

alguns se dispuseram a participar. Assim sendo, oito (08) alunos se 

dispuseram a participar efetivamente dos encontros. Dos oito alunos 

participantes apenas sete (07) foram analisados, os alunos foram nomeados 

da seguinte forma: ACFS=A1, MCL=A2, CRBM=A3, SBVL=A4, WMAL=A5, 

CMTT=A6, MCPA=A7. A partir daí, passou-se a segunda etapa; o 

estabelecimento de local, data e horário do primeiro e segundo encontros, 

decisão tomada em conjunto. 
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4.2 Os textos 
 
 

 

Quanto à escolha dos textos, procurou-se ter o cuidado de 

verificar um assunto polêmico e que fosse uma discussão atual, afinal foram 

escolhidos dois textos com assuntos bastante debatidos pelos próprios 

alunos.   Na primeira oficina o texto trabalhado foi um artigo de opinião da 

Revista Super Interessante, da sessão intitulada “Super polêmica – idéias 

que desafiam o senso comum” – cujo título: LIBERDADE. UM RARO 

PRAZER, do autor e editor da revista Vip, Jardel Sebba, publicado em maio 

de 2002. 

Esse texto apresenta uma discussão a respeito da tolerância aos 

fumantes,  onde o autor defende que os mesmos tenham a liberdade de 

fumar onde quiserem sem que possam ser incomodados pelos não 

fumantes. Apresenta uma intertextualidade fácil de ser identificada, uma vez 

que faz uma relação com a propaganda de cigarros da Souza Cruz, na qual 

há a tão almejada ‘liberdade’ para se viver. 

Na segunda oficina teve-se o cuidado de escolher um texto que 

apresentasse uma relação com o primeiro com o objetivo implícito de o 

aluno perceber e relacionar um ao outro, como de fato aconteceu. Nosso 

segundo texto: DO LADO DE DARTH VADER, também tem uma abordagem 

polêmica, uma vez que trata do problema dos traficantes relacionando-os às 

drogas e ao assassinato de “Tim Lopes”, jornalista investigativo, que por 

meio das suas matérias denunciava o tráfico de entorpecentes. 

“Do lado de Darth Vader” de Ubiratan Muarrek, uma publicação da 

Revista Época de 17 de junho de 2002, traz uma intertextualidade bastante 

curiosa. Primeiro há uma relação com o cigarro que é uma droga lícita, e seu 

uso é feito pelas pessoas socialmente; ao contrário das drogas consideradas 

ilícitas, cujo uso leva às pessoas à morte, ao assassinato, ao roubo, ao 

desespero, entre outras coisas. 

Segundo, faz uma relação com o filme “Guerra nas estrelas” muito 

apreciado pelos jovens, mas que infelizmente os sujeitos pesquisados não 
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conseguiram identificar. Darth Vader é um personagem que representa  o 

mal na trama do filme; é uma figura de aparência sombria coberta por uma 

máscara e capa escuras. Sua voz é distorcida, ampliando seu poder de 

maldade para com os personagens representantes do bem. Assim, o autor 

do texto trabalhado na segunda oficina dá uma ênfase ao mal que as drogas 

fazem às pessoas. 

 

 

 

 
 
4.3 As oficinas 
 

Escolhemos duas tardes nas quais fizemos as oficinas: 

a) Explicamos quais eram os objetivos das oficinas 

b) Os alunos responderam ao questionário sociocultural 

c) Leram o primeiro texto: “Liberdade. Um raro  prazer” 

d) Escreveram o primeiro texto, seguindo a estrutura do artigo de 

opinião 

e) Trocaram os textos entre si para a primeira correção 

f) Após a correção feita pelo colega, fizeram suas próprias 

correções e reescreveram o seu próprio texto 

g) Responderam as perguntas da entrevista (anexo 4, p.94) 

 

Em nosso segundo encontro, fizemos: 

a) Leitura do segundo texto: “Do lado de Darth Vader” 

b) Os alunos escreveram um texto seguindo o gênero opinião 

c) Trocaram seus textos, procedendo à correção  

d) Após a correção fizeram suas reescrituras 

e) Responderam à entrevista e o depoimento como uma espécie 

de resumo sobre todo o trabalho desenvolvido. 
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Dessa forma, estava concluído nosso material para análise deste 

trabalho de pesquisa. Vale ressaltar que evitamos, o máximo possível, 

interferir no processo dessa coleta, uma vez que os sujeitos pesquisados 

eram nossos alunos. A seguir nosso ponto de discussão 4.2 será uma 

abordagem sobre a escrita dos alunos universitários e como eles entendem 

o que é escrever textos acadêmicos. Resta-nos a descoberta de como 

ajudá-los na difícil tarefa de aprender numa ação colaborativa, por meio da 

mediação entre os alunos como estratégia para o desenvolvimento de sua 

competência lingüística. 

Assim sendo, iniciaremos nossa análise. Em primeiro plano, 

faremos alguns comentários sobre os títulos dados aos textos de nossos 

sujeitos de pesquisa. Num segundo momento, teceremos comentários sobre 

os mecanismos de textualização e os mecanismos enunciativos, uma que 

esses elementos são parte integrante do artigo de opinião, gênero textual 

adotado para nosso trabalho. A partir disto, faremos uma relação entre o que 

o aluno mediador (AM) comentou sobre o texto do aluno produtor (AP) e que 

influência seu comentário teve no mesmo, o que o AP modificou em seu 

texto, a partir dos comentários do AM. 
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CAPÍTULO V: Análise 
 

 

 

 

Nesta etapa, damos início a nossa análise. Inicialmente, faremos 

um breve comentário sobre a identificação dos sujeitos da pesquisa; a seguir 

comentaremos os títulos dos textos de nossos alunos, por ser um elemento 

importante na compreensão do conteúdo temático, e por ter sido um dos 

principais comentários dos mediadores. Na seqüência abordaremos os 

mecanismos de textualização e os mecanismos enunciativos, uma vez que 

esses elementos são parte integrante do artigo de opinião, gênero textual 

adotado para nosso trabalho. Finalmente, faremos uma relação entre o que 

o aluno mediador (AM) comentou sobre o texto do aluno produtor (AP) e que 

influências exerceu sobre a sua reescrita. 
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5.1 Análise dos dados pessoais 
 
 
Quadro – 8: Identificação dos sujeitos da pesquisa. 

 
Nome do 

Aluno 

 
Idade 

 
Profissão 

Tempo em 
que ficou 

afastado da 
escola 

 
Curso(s) em 
andamento 

Curso  
Universitário  
Concluído 

 
Escolaridade dos 

Pais 

 
MCPA 

 

 
30 anos 

Gerente  
Financeiro 

 
13 

Ciências 
Contábeis 

 
Nenhum 

Mãe – 1o grau 
incompleto. 
Pai – 1o grau 
incompleto 

 
MCL 

 

 
26anos 

 
Assistente 
Contábil 

 
7 anos 

 
Ciências 

Contábeis 

 
Nenhum 

Mãe – 2o grau 
completo 
Pai – 2o grau 
completo 

 
 

CRBM 
 

 
 

25anos 

 
 

Estudante 

 
 

5 anos 

Pedagogia 
(trancou no 2o 

período) 
Ciências 

Contábeis 

 
 

Nenhum 

Mãe – 2o grau 
completo 
Pai – 3o grau 
completo 

 
CMTT 

 

 
20anos 

 
Estudante 

 
1 ano 

Administração 
de Empresas 

 
Nenhum 

Mãe – 3o grau 
Pai – 3o grau 

 
ACF 

 
20anos 

 
Estudante 

 
Nenhum 
momento 

 
Ciências 

Contábeis 

 
Nenhum 

Mãe – 3o grau 
incompleto 
Pai – 2o grau 
completo 

 
SBVL 

 

 
19anos 

 
Estudante 

 
Nenhum 
momento 

 
Administração 
de Empresas 

 
Nenhum 

Mãe – 2o grau 
Pai – 3o grau 
incompleto 

 
WMA 

 

 
19anos 

Coordena
dor 

Financeiro 

 
Nenhum 
momento 

 
Ciências 

Contábeis 

 
Nenhum 

Mãe – 2o grau 
completo 
Pai – 2o grau 
completo 

 

 

Observa-se por meio do quadro acima, que os sujeitos de 

pesquisa, em sua pequena maioria (nesta amostragem), tiveram um 

afastamento da escola por um período muito longo, com exceção de três 

que ingressaram na faculdade logo após o ensino médio, os outros 

analisados ficaram de um (01) a treze (13) anos afastados da escola. Este 

afastamento pode ser um indicativo de uma maior dificuldade na escrita. 

Naturalmente, isso não é regra geral, entretanto, em nossos estudos temos 

observado que esse distanciamento tem se mostrado como determinante 

dos problemas da construção textual, haja vista depoimento dos próprios 

alunos sobre a freqüência com que escrevem, (cf. anexo 5, p. 122). 
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Em nossa próxima discussão trataremos dos títulos, um  elemento 

de grande importância numa comunicação escrita, tendo em vista sua  

forma-resumo do conteúdo temático do qual trata o texto. Assim sendo, 

nossa análise, embora não seja exaustiva, aborda os principais critérios para 

titular um artigo de opinião. 

 

 

 

 

 

5.2 Títulos 
 

 

 

 

A prática da sala de aula revela que a maioria dos alunos não 

apresenta o hábito de dar um título ao seu texto, talvez por falta de uma 

prática em revisar e procurar organizar os textos para a apreciação do leitor; 

muito embora sejam preparados para a maratona do vestibular, em que há a 

exigência de uma redação de base argumentativa na qual o título funcionará 

como ‘entrada’ para sua discussão temática. 

Apesar de a pesquisadora não ter feito nenhuma referência a esta 

questão, em nossa pesquisa tivemos um índice de textos com títulos muito 

significativo. Das sete produções textuais que analisamos na primeira 

escrita, apenas uma não colocou o título. Acreditamos que isto se deve a 

uma influência das aulas anteriores, em que chamamos constantemente a 

atenção para a relevância de um título no texto como elemento importante 

na comunicação escrita. 

Na primeira oficina o texto trabalhado, como já anunciado, foi um 

artigo de opinião de título: Liberdade. Um raro prazer, de Jardel Sebba.  
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Os títulos da escrita e da reescrita vêm ilustrados no quadro 

abaixo. 

 
Quadro – 9: Títulos da primeira oficina. 

Aluno Escrita Reescrita 

A1 Fume: mas não nos obrigue a fumar! Fume: Mas não nos obrigue a fuma! 

A2 Vício. Prazer ou destruição? Vício. Prazer ou destruição? 

A3 O prazer da liberdade de uma tragada.  

A4 Um Refúgio Chamado Ignorância. Um Refúgio Chamado Ignorância 

A5  Fumar pra quê? 

A6 Liberdade. Um raro prazer. O que seria “Liberdade”? 

A7 Cigarro: benefício ou problema? Cigarro: saúde ou prazer? 

 

Podemos observar que, embora A3 na primeira fase tenha se 

preocupado em dar um título ao seu texto, na reescrita não o fez. Entretanto, 

A5  demonstrou mais cautela, uma vez que o colega chamou sua atenção 

para o fato de não ter dado um título ao seu texto na primeira fase da escrita, 

mas A5 o fez na reescrita. 

Na segunda oficina tivemos como leitura outro artigo de opinião, 

também previamente anunciado, de título: Do lado de Darth Vader de 

Ubiratan Muarrek.  

Veja quadro abaixo no qual relacionamos os títulos da escrita e os 

da reescrita: 
 

Quadro – 10: Títulos da segunda oficina. 

Aluno Escrita Reescrita 

A1  As drogas no mundo 

A2 Maconha: uma briga contra o inimigo Maconha: uma briga contra o inimigo 

A3 A droga: Um mundo sem volta A droga: Um mundo sem volta 

A4 Uma droga chamada maconha Uma droga chamada maconha 

A5 Drogas: uma questão de 
conscientização 

Drogas: uma questão de 
conscientização 

A6 Cigarro e maconha é tudo igual? Cigarro e maconha é tudo igual? 

A7 Drogas: liberdade ou prisão? Drogas: liberdade ou prisão? 
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Conforme Marcuschi, ((1983) (apud Araujo & Luna 2003:04)), são 

considerados fatores de contextualização perspectivos no texto: o título, 

início e o autor. As autoras  (2003:04) refletem que: 

 
“... embora não se considerem tais fatores como 

pertencentes ao texto, eles são elementos que contribuem 

para equacionar alternativas de compreensão. Eles 

contribuem para avançar expectativas a respeito do texto.”. 

 

Assim, o título determina uma contextualização textual, uma vez 

que cognitivamente desperta as expectativas e o interesse do leitor. Sua 

escolha adequada constitui “uma paráfrase reduzida do texto” ; 

impulsionando o leitor a prosseguir ou não na leitura, pois funcionando como 

um microtexto serve para dar sentido. 

Faz-se necessário uma distinção entre título e tema. De acordo 

com as autoras acima elencadas, (p.08), 

 
“... o título é uma delimitação do tema, uma síntese da 

abordagem dada ao texto e permite ao leitor inteirar-se, 

(...), do assunto a ser tratado no corpo do texto; o tema tem 

um caráter mais abrangente pois é o universo semântico no 

qual se insere o título e, por conseguinte, o texto...”. 

 

Daí entendermos a importância de verificar como nossos alunos 

deram os títulos aos seus textos, pois de acordo com Travassos, (2003:65), 

“O título é um componente textual comum a muitos gêneros, cuja função 

operacional tem importância enunciativa ou discursiva”. Entretanto, não há 

entre os estudiosos uma consonância, ainda, a respeito de uma 

classificação  dos gêneros textuais, uma vez que pode ser ilimitada à relação 

dos mesmos. 

Baseando-nos nessa estudiosa, que apresenta um quadro de 

análise do domínio do argumentar no qual se inclui o texto de opinião, para 

nós artigo de opinião, onde são discutidos os problemas sociais 
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controversos, apresentando sustentação, refutação e negociação de 

tomadas de posição; Travassos analisa os títulos mostrando que há uma 

preferência nos títulos nominais e verbais ou oracionais, pois parecem ser os 

mais adequados, já que veiculam mais informação sobre o tema principal do 

texto. Comenta, ainda, sobre outros tipos de títulos tais como preposicionais, 

adverbiais, adjetivais e interjetivais; estes menos apropriados, haja vista sua 

macroestrutura veicular menor informação do que os anteriores. 

De fato, os títulos analisados em nossa pesquisa trazem um 

percentual bastante significativo de tipos nominais e verbais na primeira e 

segunda oficinas. Abaixo apresentamos um quadro com os títulos: nominais 

e oracionais; não registramos ocorrência de títulos preposicionais, 

adverbiais, adjetivais e interjetivais. 

 
Quadro – 11: Tipos de títulos. 

TÍTULOS DA PRIMEIRA E SEGUNDA OFICINAS 

Nominais Oracionais 
Vício. Prazer ou destruição? Liberdade. Um raro prazer. 

Um Refúgio chamado ignorância. Cigarro: benefício ou problema? 

Cigarro saúde ou prazer? Fumar pra quê? 

A droga: um mundo sem volta. O que seria “Liberdade”? 

Drogas uma questão de conscientização. Maconha: uma briga contra o inimigo. 

Drogas: liberdade ou prisão? Uma droga chamada maconha 

As drogas no mundo. O prazer da liberdade de uma tragada. 

 Cigarro e maconha é tudo igual? 

 Fume: mas não nos obrigue a fumar! 

 

 

É importante salientar que verificamos um índice bastante 

significativo de títulos constituídos de perguntas retóricas, tais como: Vício. 

Prazer ou destruição?, Fumar pra quê?, Cigarro e maconha é tudo igual?, 

entre outras; que consideramos como uma estratégia discursiva do autor 

para aproximar-se do seu leitor, no intuito de fazê-lo aceitar sua tese, 

trazendo-o para a discussão do seu texto. 
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Nesse sentido, Costa (2001:82-83) alerta-nos sobre os títulos não 

serem simples enfeites ou escolhas lingüísticas aleatórias, nossos alunos 

por meio de suas retóricas marcam de forma interativa e dialógica seus 

discursos, numa demonstração da função operacional discursivo-enunciativa 

que têm seus títulos. 

Com isto constatamos que o artigo de opinião tem uma tendência 

a utilizar mais os títulos nominais e oracionais por serem mais 

informacionais. Naturalmente, por isso deverão ser mais trabalhados na sala 

de aula para melhorar a compreensão, pelos alunos, da grande importância 

que há em dar títulos adequados, informativos do conteúdo temático para o 

qual o autor tem a intenção de comunicar. Nosso próximo item de análise é 

sobre os mecanismos de textualização e os mecanismos enunciativos, tendo 

como base a proposta de Bronckart, (1999). 
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5.3 Mecanismos textualizadores e enunciativos nos textos pesquisados 
 

 

 

Embora nossa análise tenha como foco principal a mediação 

aluno-aluno, também há interesse em apreciar como nossos alunos fazem 

uso dos mecanismos de textualização e dos mecanismos enunciativos. Para 

tanto, colhemos alguns exemplos nos quais os alunos usam como 

estratégias discursivas tais mecanismos, com o intuito de convencer o leitor 

para aceitar suas opiniões a respeito daquilo em que acredita ser verdadeiro, 

conforme reflexão teórica anterior, veja quadro abaixo: 

 
Quadro – 12: Esquema geral dos elementos a serem usados na análise. 

M
ec

an
is

m
os

 d
e 

te
xt

ua
liz

aç
ão

 Conexão 
 
Segmentação 
Balizamento 
Encaixamento 
Ligação 
 

Coesão nominal 
 
Anáforas 

Coesão verbal 
 
Tempos verbais 

M
ec

an
is

m
os

 

en
un

ci
at

iv
os

 

Vozes 
 
As vozes de personagens 
As vozes sociais 
A voz do autor 
 
Diretas 
Indiretas 

Modalizações 
 
Lógicas 
Deônticas 
Apreciativas 
Pragmáticas 

 

Nosso primeiro ponto de apreciação, a conexão, que é marcada 

lingüisticamente por unidades avaliadas como estruturadoras de texto. 

Abaixo apresentamos um quadro1 com as funções, as unidades lingüísticas 

e algumas ocorrências de conexão, colhidas dos textos produzidos pelos 

alunos na primeira e segunda oficinas. 

 

 

 

                                                 
1 Os quadros utilizados neste item, foram adaptados de SOUZA, Edna Guedes de. 2003. Dissertação: 

gênero ou tipo textual. In: DIONÍSIO, A. P. e BEZERRA, M. A. (Orgs). Tecendo textos, construindo 
experiências. Rio de Janeiro: Lucerna. 



82 
 

Quadro – 13: Conexão. 

Funções Unidades lingüísticas Ocorrências 
Segmentação – delimitam 

partes do discurso: teórico, 

interativo, relato interativo, 

narração.  

Depois disso, assim desse 

modo, sem dúvida, 

inevitavelmente, 

atualmente, entre outras. 

Na época atual este “simples baseado” 

não é apenas caretice de pai e mãe e 

sim ...(A4),(p.99). 

Poderíamos usar antigos usuários, ou 

viciados assumidos e arrependidos 

principalmente celebridades para ...(A6), 

(p101). 

Demarcação ou balizamento – 

demarca as fases de uma 

seqüência. 

Primeiramente, em 

primeiro lugar, entretanto, 

no entanto, além disso, por 

outro lado, mas também, 

entre outras. 

Para que o mesmo além de se 

prejudicar não prejudique o próximo.(A1), 

(p.87).  

Antigamente as publicidade de incentivo 

anti-tabagismo... (A5), (p.92). 

Empacotamento – mostra da 

interligação das frases à 

estrutura que constitui a fase 

de uma seqüência. 

Então, finalmente, de fato, 

entre outras. 

São pessoas que pensam em parar de 

beber, de fumar, de jogar, enfim, 

sabemos que...(A2), (p.89). 

Então quem entra nesta vida não tem 

volta pois, quando volta há um encontro 

com a morte.(A3), (p.98). 

Encaixamento – estabelece 

relação de dependência entre 

duas frases gráficas 

(subordinação). 

Antes de, embora, desde 

que, porque, entre outras. 

Não tenho nada contra quem fuma, 

desde que não me incomode,...(A6), 

(p.93). 

Pois, sem essa pessoa as outras 

estariam mergulhadas em uma total 

prisão. (A7), (p.102). 

Ligação – articula duas ou 

mais frases sintáticas em uma 

só frase gráfica (justaposição 

e coordenação). 

E, bem como, nem, isto é, 

ou seja, entre outras. 

... meus pais são fumantes, nem por isso 

eu fui influenciada a fumar. (A6), (p.93) 

Existe porém a diferença entre o antes e 

o agora. (A7), (p.102). 

 

 

Para a nossa segunda demonstração dos mecanismos 

textualizadores temos a coesão nominal que nos oferece duas 

possibilidades: 

a) introduz os temas e/ou personagens novos; 

b) assegura a sua retomada ou sua substituição no 

desenvolvimento do texto. 
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Abaixo demonstramos a partir de um quadro como esses 

mecanismos de coesão nominal funcionam nos textos pesquisados 
 

Quadro – 14: Coesão nominal. 

Funções Unidades Lingüísticas Ocorrências 

Introdução 

 Inserção da unidade-

fonte, origem da cadeia 

anafórica. 

Nomes e sintagmas 

nominais 

As propagandas e os 

limites impostos aos 

fumantes ...(A6), (p.93). 

Em todos os maços de 

cigarro aparece imagens 

dos estragos ...(A5), (p.92).

Retomada 

Reformulação da unidade 

fonte no decorrer do texto. 

Anáforas nominais, 

anáforas pronominais, 

elipses 

Concordo com a pessoa 

que deu o seu depoimento 

nesse texto, 

principalmente quando ele 

fala que as campanhas 

...(A2), (p.89). 

 

Os mecanismos de coesão verbal se referem à organização 

temporal dos processos verbalizados no texto. A seguir, demonstramos com 

exemplos retirados dos textos produzidos pelos alunos, como funcionam 

esses mecanismos. É mais comum encontrarmos o presente nas 

construções de nossos alunos. 
 

Quadro – 15: Coesão verbal.  

Funções Tempos verbais Ocorrências 

Temporalidade primária 

relacionada com um dos 

eixos de referência ou com 

a duração associada ao 

eixo de produção. 

Presente com valor 

atemporal. 

O cigarro é fundamental 

para várias pessoas que 

sofrem principalmente de 

ansiedade (A2), (p.89). 

Temporalidade secundária 

situa um processo em 

relação ao outro. 

Presente, pretérito 

perfeito, futuro do presente 

para falar de fatos numa 

temporalidade. 

Se as pessoas quiserem 

continuar a fumar. Está 

tudo bem!(A5), (p.92). 
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Uma ação de linguagem é realizada pelo autor de um texto 

mobilizando representações construídas num processo interativo com as 

ações e os discursos dos outros autores, assim surgem as vozes 

enunciativas. A seguir apresentamos as vozes e suas ocorrências, por meio 

da exemplificação colhida dos textos dos alunos produtores nas duas 

oficinas. 

 
Quadro – 16: Vozes enunciativas. 

Vozes elucidativas Fontes Ocorrências 

Vozes sociais, são 

aludias como 

instâncias externas 

de avaliação dos 

aspectos do 

conteúdo temático, 

embora não 

intervenham como 

agentes diretos.  

Personagem, grupos, 

instituições sociais. 

 

 

 

Não foram encontrados nos textos 

analisados. 

Vozes de 

personagem – 

reveladas nas ações 

constitutivas do 

conteúdo temático 

de um segmento de 

texto 

Seres humanos ou de 

entidades humanizadas 

(animais de fábulas, 

contos) expositor (no 

discurso teórico). 

 

 

Não foram encontradas nos textos 

analisados. 

Voz do autor – 

intervém, como 

autor, para comentar 

ou avaliar aspectos 

do que é anunciado. 

Pessoa que está na 

origem da produção 

textual. 

Concordo com a pessoa que deu o 

seu depoimento ...(A2), (p.89). 

Estamos em um mundo que gera 

em torno da violência, e quando 

recorremos a segurança não 

somos atendidos e o que mais me 

dói é saber que esse é o mundo 

que os nossos filhos e netos irão 

encontrar.(A1), (p.95). 
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Em geral, o que se percebe quanto ao uso das  vozes 

enunciativas é que há sempre uma referência ao autor do texto-base da 

seguinte forma: “Na verdade, o texto relata...” (A1),“O texto fala...”, (A4), e 

assim por diante. 

Quanto às vozes enunciativas do autor do próprio texto colhemos 

como amostra em A3 (p. 101): “Eu considero que o texto é muito 

interessante devido  alguns pontos que realmente é verdade”. De uma 

maneira bastante direta e explícita como podemos conferir na página 55. 

Estes exemplos têm o objetivo de representar muitos outros que 

encontramos. 

No que diz respeito às vozes sociais, não encontramos nenhuma 

passagem que indicasse essa referência; o que para nós é uma evidência 

de desconhecimento do uso dessa estratégia discursiva, pois havia grandes 

possibilidades de se aludir, como avaliação do conteúdo temático, vozes 

representantes dessas instâncias. 

As modalizações marcam a progressão e a coerência temáticas e 

estão articuladas à linearidade do texto. Esses mecanismos orientam o 

interlocutor na interpretação do conteúdo temático do texto. Veremos abaixo 

os exemplos retirados dos textos de nossos alunos. 
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Quadro – 17: Modalizações. 

Categorias Marcas de 
modalização

Ocorrências 

Modalizações lógicas – avaliam 

elementos do conteúdo 

temático, procedente do mundo 

objetivo, cujos elementos são 

considerados como fatos 

possíveis, prováveis, eventuais 

e necessários. 

 

 

Tempos 

verbais do 

condicional, 

auxiliares, 

advérbios, 

orações 

impessoais, 

etc. 

Pois o mesmo acha que várias 

outras coisas devem ser vistas. 

(A1), (p.87). 

 

Modalizações deônticas – 

avaliam elementos do conteúdo 

temático, apoiadas nos valores, 

nas opiniões e nas regras que 

constituem o mundo social. 

É preciso uma conscientização 

humanitária. (A5), (p. 100). 

Modalizações apreciativas – 

avaliam aspectos do conteúdo 

temático, procedente do mundo 

subjetivo da voz que é fonte 

desse julgamento. 

 

Advérbios, 

orações 

adverbiais 

Infelizmente não temos segurança, 

não podemos sair com a certeza 

de que voltamos. (A1), (p.95). 

Modalizações pragmáticas – 

servem para esclarecer 

aspectos da responsabilidade 

de uma entidade constitutiva do 

conteúdo temático 

(personagens,  grupo social, 

instituições, entre outras). 

 

Auxiliares de 

modo em 

sua forma 

restrita ou 

ampliada 

Pois fumante ou não pessoas 

devem respeitar um determinado 

espaço. (A3), (p.90). 

 

 

Pudemos  observar que nossos alunos constroem os textos numa 

seqüência bastante modalizada, mas que, de um modo geral parecem não 

saber como articular esses itens lingüísticos dentro dos seus textos. 

Em nossa análise quanto ao uso dos mecanismos de 

textualização e os mecanismos enunciativos pudemos perceber nos textos 

pesquisados que o uso desses mecanismos são bastante utilizados pelos 
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produtores textuais que se submeteram às oficinas, pois, no desejo de 

conquistar seu leitor para aceitar suas opiniões, usam uma linguagem 

argumentativa no intuito de alcançar seus objetivos. 

Nossa próxima discussão se refere à mediação, foco desta 

pesquisa. Nosso interesse é perceber como o aluno mediador (AM) interfere 

na reescrita do aluno produtor (AP). Assim sendo, faremos algumas análises 

de como o AP elaborou seu texto, o que o AM comentou sobre essa 

construção textual e, por fim, que modificações o AP realizou em seu texto 

ao reescrevê-lo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



88 
 

5.4 ANÁLISE DOS TEXTOS QUANTO À MEDIAÇÃO ALUNO-ALUNO 
 

 

 

Nesta etapa, analisaremos a reescritura dos alunos tendo como 

base as observações feitas pelo aluno mediado (AM). Nossa consideração 

será feita a partir das recomendações do mediador sobre o texto do aluno  

produtor e suas modificações. Assim sendo, a análise recairá integralmente 

sobre as modificações feitas nos textos, considerando as observações do 

par e procurando sempre remeter ao item 1.2, página 21, que se refere à 

mediação1. 

Para facilitar a visualização dos textos e suas modificações, bem 

como os comentários do aluno mediador, transcrevemos as produções 

textuais realizadas na primeira e segunda oficinas. 

 

 

 

PRIMEIRA OFICINA DE TEXTO 
 
 
Produção Textual de A1 

Escrita Reescrita 
Fume: mais não nos obrigue a fumar!

      De acordo com o texto, o fumante não admite 
que lhe proíba de várias coisas como: “é proibido 
fumar em avião, é proibido fumar em restaurante”. 
Pois o mesmo acha que varias outras coisas 
deveria ser vista. ele tem razão quando fala que o 
cigarro incomoda mais que existe uma série de 
coisas que também incomoda. 
      Não sou fumante, mais as vezes sou obrigada 
a ser, por está perto de alguém que fuma. Acho 
que deve existir proibições sim e também áreas 
reservadas para fumante pois o mesmo além de 
lhe próprio prejudicar prejudica também quem 
está ao seu lado. 
    Proibições devem existir é claro, so que deveria 
também ser visto outros pontos que são tão 
importante e que podem também trazer várias 
conseqüências tão graves e incomodas como o 
caso do fumante. 

Fume: Mais não nos obrigue a fumar! 
      No texto está bem claro que o fumante não 
admite que lhe proíba de coisas como: “é proibido 
fumar em avião, é proibido fumar em 
restaurantes”. Pois o mesmo acha que varias 
outras coisas devem ser vistas. 
       O cigarro encomoda sim e na maioria das 
vezes somos obrigados a fumar por que estamos 
próximo, acho que deve existir proibições sim e 
também áreas reservadas para fumante. Para que 
o mesmo além de se prejudicar não prejudique o 
próximo. 
      Proibições devem existir é claro, so que existe 
também coisas muito importante que deve ser 
vista e que traz conseqüências também muito 
grave e incomodas. 

 

 
                                                 
1 Nesta etapa serão utilizados os termos aluno mediador (AM) e aluno produtor(AP). 
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Comentário do colega sobre A1 

O título é bom e adequado ao texto; Teve idéias mas não soube expressar com convicção. A princípio 
esteve muito voltada as idéias do autor do texto, depois no desenvolvimento esteve muito voltada para 
si próprio usando a 1a pessoa; Não dá informações suficientes. Teve situações no 2o parágrafo linha 
13, na qual está certíssima; A interpretação está clara; Houve repetitividade nas linhas 11 e 15; Houve 
uma incoerência no último parágrafo, principalmente nas 3 últimas linhas. Faz uma introdução no 
primeiro parágrafo. Faltou organização nos parágrafos. Deveria ter introdução, desenvolvimento e 
conclusão. Houve pouca especulação de idéias, faltou convencer o leitor mais; Nos pontos principais 
soube deixar claro que é contra o cigarro mas faltou convencer o leitor do porque o cigarro é 
prejudicial a saúde; Acho que tem problemas de concordância, mas não sei dizer. Não foi muito boa 
na pontuação e na ortografia 

 

O mediador de A1 fez observações que consideramos ter 

influenciado a reescrita do texto, pois ele mesmo tendo sido um pouco vago 

em alguns comentários, não o foi em outros. Vejamos algumas modificações 

da reescrita: 

a) manteve os três parágrafos, contudo com alterações, deixando o texto 

mais conciso; 

b) preocupação com o último parágrafo, embora não soubesse 

exatamente o que modificar, fez alterações, devido à incoerência 

comentada pelo mediador 

Naturalmente, não houve uma mudança total, mas consideramos 

que houve mediação, haja vista as alterações terem sido feitas a partir dos 

comentários do mediador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



90 
 

Produção Textual de A2 

Escrita Reescrita 

Vício. Prazer ou destruição?
    Na verdade, o texto relata um assunto bastante 
polêmico, ao qual todos os dias ouvimos ou 
mesmo convivemos com pessoas que falam dos 
seus vícios. São pessoas que pensam em parar 
de beber, de fumar, de jogar, enfim, sabemos que 
pensar em acabar com o seu vício é bem mais 
fácil do que realmente agir. 
      O cigarro é um elemento fundamental para 
várias pessoas que sofrem de ansiedade. Ele é o 
seu parceiro no momentos bons e ruins. O viciado 
sofre com o preconceito das pessoas e sofre com 
as conseqüências que tráz  para ele mesmo. 
Conseqüências essas que acabam com a saúde 
do indivíduo, levando-o até a morte. 
      Eu não sou fumante, não tenho familiares 
próximos com qualquer outro tipo de vício, mas 
respeito e tenho consciência de que o viciado é 
um doente e que tem que ser cuidado com 
bastante cautela. 
      Concordo com a pessoa que deu o seu 
depoimento nesse texto, principalmente quando 
ele fala que as campanhas publicitárias estão 
proibidas em exibir propagandas sobre o cigarro, 
mas não é feita a mesma proibição para a bebida, 
e etc. 

Vício. Prazer ou destruição? 
      Na verdade, o texto relata um assunto 
bastante polêmico, ao qual todos os dias ouvimos 
ou mesmo convivemos com pessoas que falam 
dos seus vícios. São pessoas que pensam em 
parar de beber, de fumar, de jogar, enfim, 
sabemos que pensar em acabar com o mesmo, é 
bem mais fácil do que realmente agir. 
      O cigarro é fundamental para várias pessoas 
que sofrem principalmente de ansiedade. Ele é o 
seu parceiro nos momentos bons e ruins. O 
viciado sofre com o preconceito das pessoas e 
com as conseqüências que ele traz para a sua 
saúde, podendo até levar o indivíduo à morte. 
      Eu não sou fumante, não tenho familiares 
próximos com qualquer outro tipo de vício, mas 
respeito e tenho consciência de que o viciado é 
um doente e precisa ser cuidado com bastante 
cautela. 
      Concordo com a pessoa que deu o seu 
depoimento nesse texto, principalmente quando 
ele fala que as campanhas publicitárias estão 
sendo proibidas em exibir propagandas sobre o 
cigarro, mas não é feita a mesma proibição para 
as bebidas, etc. 
 

 
Comentário do colega sobre A2 
 
Não houve comentário sobre o texto. A colega alegou não ter nada para corrigir. 
Assim, A2 foi orientada a corrigir seu próprio texto e reescrevê-lo.  
 

O mediador de A2 não comentou sobre o texto. O produtor foi 

orientado, pela pesquisadora, a corrigir o seu próprio texto e reescrevê-lo. A 

reescrita apresenta poucas mudanças, apenas a supressão no primeiro 

parágrafo de “... um elemento...”, “sofre” e “traz para ele mesmo”, e no 

terceiro parágrafo da expressão “que tem que”. Isto nos faz considerar que 

não houve interação, uma vez que o mediador sequer corrigiu o texto. 
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Produção Textual de A3 

Escrita Reescrita 

O prazer da liberdade de uma tragada
      O texto relata de uma pessoa que é fumante e 
que se acha encomodado com certos tipos de 
represalias. 
      Pois no meu ponto de vista, que também já fui 
fumante em certo ponto ele está certo. Uma 
pessoa que fuma sabe suas conseqüências, sabe 
que a nicotina traz certos tipos de dificuldades, 
traz doenças e outras coisas mais. Porém, tem 
partes que ele se expressa com certa revolta, e 
erradamente, como: Ele discorda nas mensagens 
que em determinado lugar possui; como proibido 
fumar no avião, é proibido fumar no ônibus ou 
coisas desse tipo. Pois fumante ou não pessoas 
devem respeitar um determinado espaço, porque 
a fumaça realmente incomoda muito, muito 
mesmo. Agora que está ocorrendo muita 
propaganda contra o cigarro há, e concordo. 
      Porém tem assuntos mais polêmicos como as 
drogas que faz muito mais mal, drogas estas que 
fazem pessoas matarem e roubarem para 
consumir. 

A3 Esqueceu o título 
      O texto relata de uma pessoa que é viciado na 
nicotina e que se acha encomodado com certos 
tipos de represalias. 
      O fumante em certo ponto ele está certo, 
porque quando ele fuma ele sabe que 
conseqüências pode causar uma simples tragada, 
como dificuldades respiratórias, o câncer e outras 
doenças. Porém ele discorda nas mensagens que 
em determinado lugar possui; como proibido 
fumar no avião, é probido fumar no ônibus etc... 
Pois fumante ou não pessoas devem respeitar um 
determinado espaço, porque a fumaça realmente 
encomoda muito, muito mesmo. Agora que está 
ocorrendo muita propaganda contra o cigarro há e 
concordo. 
      Porém tem assuntos mais polêmicos como as 
drogas que faz muito mais mal, drogas estas que 
fazem pessoas matarem e roubarem p/ consumir. 
 

 

Comentário do colega sobre A3 

O título está bem apropriado a opinião de A3, porém poderia ampliar o conteúdo, concluir de forma 
objetiva a sua opinião, dá a impressão que sua opinião é a nossa, repetiu muitas vezes coisas desse 
tipo. 
Não possui texto de introdução e conclusão. 
 

 

Em A3 consideramos que houve mediação, pois há uma clara 

demonstração da interferência que o mediador teve sobre o texto do 

produtor, que procurou reescrevê-lo dando uma melhor estruturação. 

Vejamos o segundo parágrafo: 

 

Escrita Reescrita 
Pois no meu ponto de vista, que 
também já fui fumante em certo ponto 
ele está certo. Uma pessoa que fuma 
sabe suas conseqüências, sabe que a 
nicotina traz certos tipos de dificuldades, 
traz doenças e outras coisas mais. 

O fumante em certo ponto ele está certo, 
porque quando ele fuma ele sabe que 
conseqüências pode causar uma simples 
tragada, como dificuldades respiratórias, 
o câncer e outras doenças. 

 

Observem o que está em negrito na escrita foi suprimido na 

intenção de evitar opinar sobre o fato de já ter sido fumante, questão que o 

mediador comentou por estar na primeira pessoa. Nessa supressão, 
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reescreveu o texto com outra estrutura, procurou ser mais direto e mais 

objetivo. 

 

 
Produção Textual de A4 

Escrita Reescrita 

Um Refugio Chamado Ignorancia
 
      O texto fala sobre alguém que fuma 
considerando o cigarro como um calmante, prazer 
incontrolavel , o companheiro de seus momentos 
difíceis e seu próprio analista. Vício que misturado 
ao prazer leva a morte. Propagandas de 
fabricantes de cigarros advertem fumar é 
prejudicial à saúde. Tamanho prejuizo humano, 
enorme rentabilidade para os empresários e o 
país. Hoje em diversos locais é proibido fumar 
evitando transtornos para não fumantes. Apesar 
que outros usúarios de outros tipos de drogas 
como a maconha por exemplos fazem uso em 
locais públicos e inadequados onde este tipo de 
droga os tiram de si mesmo causando intrigas. 
Hoje milhares de adolescentes já fazem uso do 
cigarro à quem digam que é exemplo dos pais já 
fumante, seria o caso de justificar a realidade dos 
fatos. Para mim o vício seja ele qual for para 
deixa-ló precisa de vontade própria. O cigarro não 
só é prejudicial para quem fuma porque existe 
milhões de fumantes passivo devido a ignorância 
alheia.  

Um Refugio Chamado Ignorancia 
 
      O texto fala sobre alguém que fuma 
considerando o cigarro como um calmante, prazer 
incontrolavel,  o companheiro de seus momentos 
difíceis, o seu próprio analista. Vício que 
misturado ao prazer leva a morte. Propagandas 
de fabricantes de cigarros advertem fumar é 
prejudicial à saúde. Tamanho prejuízo humano, 
enorme rentabilidade para os empresários e o 
país. Hoje  em diversos locais é proibido fumar 
evitando transtornos para não fumantes. Apesar 
que outros usúarios de outros tipos de drogas 
como a maconha por exemplo fazem uso em 
locais públicos e inadequados onde este tipo de 
droga os tiram de si mesmo causando intrigas. 
Hoje milhares de adolescentes ja fazem uso do 
cigarro à que digam que é exemplo dos pais ja 
fumante, seria o caso de justificar a realidade dos 
fatos. Para mim o vício seja ele qual for para 
deixa-lo precisa de vontade própria. 
      O cigarro não só é prejudicial para quem 
fuma, porque existe milhões de fumantes passivo 
devido a ignôrancia alheia. 
 

 

Comentário do colega sobre A4 

O título está adequado ao texto; 
Acho que as idéias foram bem desenvolvidas; 
Certas situações não encontra-se com claresa; 
Faltou um parágrafo conclusivo; 
Na parte da ortografia algumas palavras não foram acentuadas e na pontuação podia colocar em 
determinados lugares mais vírgulas para poderem dá um entendimento melhor. 
 

Embora não haja mudança significativa na reescrita de A4, 

consideramos que houve mediação, pois ao comentar que faltou um 

parágrafo conclusivo e o produtor ao reescrever o seu texto deu um corte no 

final transformando-o em conclusão, para nós está evidenciada a mediação. 
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Produção Textual de A5 

Escrita Reescrita 

    Que o cigarro mata não resta dúvida! Não é 
que mate de imediato, é bem pior, além de 
prejudicar a saúde, poluir o ar, incomoda e vicia. 
Há vários casos de morte e problemas causado 
pelo tabaco. 
      Antigamente as publicidades de incentivo anti-
tabagista mostrava os males do cigarro, até 
chegar um ponto de acabar com as propagandas. 
Em todos os maços de cigarro, aparece imagens 
dos estragos causados por ele e há também uma 
pesquisa que com um maço de cigarro o ser 
humano perde três horas e quarenta e cinco 
minutos de vida. e com todo esses especulações 
contra o tabagismo ainda tem pessoas que 
continua no vício, mesmo sabendo dos riscos. 
      Pessoas que queiram continuar fumando 
pode. Esta tudo bem! É uma atitude pessoal, mas 
apartir do momento em que atinja ou incentive a 
vida do próximo passa a ser invasão pública. Que 
morrer? Morra sozinho, não leve as pessoas 
junto. 
 

Fumar pra quê? 
 
      Que cigarro mata não resta dúvida! Não é que 
mate de imediato é pior além de prejudicar a 
saúde, polui o ar, vicia e incomoda. Há vários 
casos de morte e problemas causados pelo 
tabaco. 
      Antigamente as publicidades de incentivo anti-
tabagismo mostravam os males dos cigarros, até 
chegar um ponto de acabar com as propagandas. 
Em todos os maços de cigarro aprece imagens 
dos estragos causados por ele e há também uma 
pesquisa que diz: a cada maço de cigarro o ser 
humano perde três horas e quarenta e cinco 
minutos de sua vida. E com toda essas 
especulações contra o tabagismo ainda têm 
pessoas no vício, mesmo sabendo do risco. 
      Se as pessoas quiserem continuar a fumar. 
Esta tudo bem! É uma atitude pessoal mas a 
partir do momento em que atinja ou incentive a 
vida do próximo passa a ser invasão pública. Que 
morrer? Morra sozinho não leve as pessoas junto.

 
Comentário do colega sobre A5 
 
Houve uma enumeração de problemas: 

• Não deu título ao texto; 
• Erro de concordância verbal; 
• Erro de pontuação; 
• Erro de ortografia; 

 

Palavras erradas: 
Causada = Causadas 
Mostrava = mostravam 
Aparece = aparecem 
Todo = todas 
Esses = essas 
Tem = têm 
Continua = continuam 
Pode = podem 
Esta = está 
Apartir = a partir 
Que = quer 
Junto = juntas 

Observação do AM: 
Não entendi a lógica da 
conclusão. 
 

 
 

O mediador de A5 focalizou bastante sua correção, pois onde ele 

considerou haver problemas textuais fez uma relação para serem melhor 

identificados. O produtor do texto elaborou a sua reescrita tomando por base 

os comentários de seu mediador. Assim, está claro que houve mediação. 
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Produção Textual de A6 

Escrita Reescrita 

Liberdade. Um raro prazer
      Eu não fumo e odeio cigarro. Não tenho nada 
contra quem fuma, desde que não me incomode, 
não vejo nenhuma vantagem em pagar por uma 
coisa mal cheirosa e prejudicial, não sei como 
alguém pode achar calma, companhia e prazer 
em algo que se desfaz em cinzas, mas respeito o 
mesmo.  
      Quem quiser fumar pode fumar, mas bem 
longe de mim, claro que em minha vida não há só 
o cigarro que me incomoda, só que em outros 
casos posso fazer valer meu direito de aceitar ou 
não, se não gosto de um gênero musical, compro 
cd’s do gênero que gosto, se não tenho paciência 
para ficar perto de uma “matraca”, saio, já o 
mesmo não posso fazer quando estou em um 
ambiente fechado, jantando por exemplo, com 
minha família e há um cidadão poluindo o mesmo 
com aquela fumaça mal cheirosa. 
     As crianças sofrem muita influência dos 
adultos, é verdade, mas depende dos adultos 
quererem influenciá-las ou não, meus pais são 
fumantes nem por isso eu fui influênciada a fumar, 
quantos pais lutam por seus filhos, lhes dão casa, 
comida, estudo e eles virão marginais? Não é 
uma questão exclusiva de influência. 
      As propagandas e os limites impostos aos 
fumantes não ser encarada como uma falta de 
“liberdade”, como falar em liberdade para “fumar” 
se não temos liberdade nem para sairmos de 
nossas casas? 
      Tudo é uma questão de escolha, eu escolhi 
não fumar, azar de quem fuma. 
 

O que seria “Liberdade”? 
      Eu não fumo e odeio cigarro. Não tenho nada 
contra quem fuma, desde que não me incomode, 
não vejo nenhuma vantagem em pagar por uma 
coisa mal cheirosa e prejudicial, não sei como 
alguém pode achar calma, companhia e prazer 
em algo que se desfaz em cinzas, mas respeito o 
mesmo. 
      Quem quiser fumar pode fumar, mas bem 
longe de mim, claro que em minha vida não há só 
o cigarro que me incomoda, só que em outros 
casos posso fazer valer meu direito de aceitar ou 
não, se não gosto de um gênero musical, compro 
cd’s do gênero que gosto, se não tenho paciência 
para ficar perto de uma “matraca”, saio, já o 
mesmo não posso fazer quando estou em um 
ambiente fechado, jantando, por exemplo, com 
minha família e há um cidadão poluindo o mesmo 
com aquela fumaça mal cheirosa. 
    As crianças sofrem muita influência dos 
adultos, é verdade, mas depende dos adultos 
quererem influenciá-los ou não, meus pais são 
fumantes, nem por isso eu fui influênciada a 
fumar. Quantos pais lutam por seus filhos, lhes 
dão casa, comida, estudo e eles virão marginais? 
Não é uma questão exclusiva de influência. 
      As propagandas e os limites impostos aos 
fumantes não pode ser encarada como uma falta 
de “liberdade”, como falar em “liberdade para 
fumar”, se não temos “liberdade” nem para 
sairmos de nossas casas? 
      Tudo é uma questão de escolha, eu escolhi 
não fumar “azar” de quem fuma.      
 

 
 
 
 
Comentário do colega sobre A6 
 
Para mim o título não está de acordo com o texto. 
 
 

O único comentário que o mediador fez foi sobre o título. O 

produtor reescreve seu texto levando em consideração essa observação, 

modificando seu título e transcrevendo a sua produção textual sem nenhuma 

outra alteração. Entretanto, consideramos que houve mediação levando-se 

em conta que algo foi modificado e o foi a partir do comentário do mediador. 
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Produção Textual de A7 

Escrita Reescrita 

Cigarro: benefício ou problema
      O cigarro é um vício que acaba trazendo 
problemas graves e sérios a saúde das pessoas, 
não só aqueles que fumam ou tragam e sim 
aquelas outras pessoas que ficam a mercê deles; 
acabam inalando para os seus pulmões, 
organismos, à fumaça liberada pelos fumantes 
onde termina prejudicando a saúde dos inocentes.
      Existem pessoas que detestam o simples fato 
de saber que um dia podem ser incomodados em 
ambientes fraquentados por eles, onde à fumaça 
acaba trazendo mal-estar para à saúde, 
incomodação, fica com cheiro de tabaco e aliás, 
acaba trazendo uma impotência sexual, dentro de 
outros fatores. Porém, possue dependentes de 
cigarros que fumam como meio de se soltarem, 
timidez, ter mais libido, possuírem ansiedade, 
chamar atenção e dar mais prazer... 
      A fumaça acaba incomodando todo mundo 
sabe, porém pode até servir como um argumento 
para se acabar com esse mal. 
      Em vez de tragar nicotina podia-se trocar por 
coisas que favorecesse à saúde, o bem-estar 
como caminhadas para aliviar tenções 
emocionais, físicas e psicológicas; ter uma 
alimentação mais adequadas; fazer um esporte 
como meio também de definir mais o corpo, 
permitindo que a nicotina fique debilitada no 
organismo; e através disso, hoje em dia tem 
propagandas que mostram a realidade a seus 
telespectadores advertindo que: “O cigarro causa 
a morte”, onde acaba muitas vezes inibindo os 
fumantes.  

Cigarro: saúde ou prazer? 
     O cigarro é um vício que acaba trazendo 
problemas graves e sérios à saúde das pessoas, 
não só aquelas que fumam ou tragam e sim 
aquelas outras pessoas que ficam a mercê deles; 
acabam inalando para os seus pulmões, à fumaça 
liberada pelos fumantes onde termina 
prejudicando a saúde dos inocentes. 
     Existem pessoas que detestam o simples fato 
de saber que um dia podem ser incomodados em 
ambientes freqüentados por eles, onde à fumaça 
acaba trazendo mal-estar para à saúde, 
incomodação, fica com cheiro de tabaco e aliás, 
acaba trazendo uma impotência sexual, dentro de 
outros fatores. Porém, possue dependentes de 
cigarros que fumam como meio de se soltarem, 
timidez, ter mais libido, possuírem ansiedade, 
chamar atenção e dar mais prazer. 
     A fumaça acaba incomodando, todo mundo 
sabe porém pode até servir como um argumento 
para se acabar com esse mal. 
     Ao tragar nicotina podia-se trocar o que 
favorecesse à saúde, o bem-estar como: 
caminhadas para aliviar tenções emocionais 
físicas e psicológicas; ter uma alimentação mais 
adequada; fazer um esporte para definir mais o 
corpo (prejudicado pelo vício), permitindo que a 
nicotina fique debilitada no organismo; e através 
disso, hoje, tem propagandas que mostram a 
realidade a seus telespectadores advertindo que: 
“o cigarro causa a morte”, onde acaba muitas 
vezes inibindo os fumantes. 
 

 

Comentário do colega sobre A7 
 

• O título que ela deu não está corretamente adequado para o texto; 
• Suas idéias foram bem desenvolvidas; 
• O texto dá boa informação; 
• Não há ambigüidade no texto. Ela usou palavras muito simples que quando o leitor começar 

a ler vai entender; 
 

Em A7, embora o aluno mediador não tenha feito observações que 

implicassem uma modificação mais significativa, seu comentário sobre o 

título foi suficiente para que ocorresse a mediação, uma vez essa questão foi 

resolvida pelo produtor textual. No entanto, as mudanças observadas no 

interior do texto não apresentaram grande relevância. 
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SEGUNDA OFICINA DE TEXTO 
 
Produção Textual A1 
       

Escrita Reescrita 
Hoje as drogas não abrange apenas as 

favelas e sim quase todo o mundo, o tráfico de 
drogas hoje tem o comando de grandes 
traficantes os quais usam armas mais potentes 
que as dos próprios policiais. 

Infelizmente não temos segurança, não 
podemos sair com a certeza de que voltamos 
corremos risco de ser assaltado ou até mesmo 
seqüestrado pois e hoje elas não seqüestram 
apenas quem tem dinheiro. Jovens que vivem em 
um mundo de drogas e crianças que vão no 
mesmo caminho, caminho esse sem volta. 

Amizade pode sim levar as drogas, mais 
levar pessoas sem personalidades que não tem 
opinião formada são as mais fáceis de entrar 
nessa vida ou pessoas que já vem de uma vida 
sofrida, uma família desestruturada ou até mesmo 
uma criança que não encontre carinho dos pais 
em casa e acaba procurando a rua. 

Estamos em um mundo de violência, de 
tráfico, de pessoas que tiram a vida de outra por 
coisas tão banais, um mundo de crianças 
violentadas pelos seu pais e quando recorremos a 
segurança de nosso país não somos atendidos e 
o que me dói mais é saber que esse é o mundo 
que os nossos filhos e netos irão encontrar. 

 

As drogas no mundo 
Hoje as drogas não abrange apenas as 

favelas e sim quase todo o mundo, o tráfico de 
drogas hoje tem o comando de grandes 
traficantes os quais usam armais potentes que as 
dos próprios policiais. 

Infelizmente não temos segurança, não 
podemos sair com a certeza de que voltamos, 
corremos risco de ser assaltados ou até mesmo 
seqüestrado pois é hoje eles não seqüestram 
apensa quem tem dinheiro. Jovens que vivem em 
um mundo de drogas e crianças que vão no 
mesmo caminho, caminho esse sem volta. 

Amizade pode sim levar as drogas, mais 
levar pessoas sem personalidades que não tem 
opinião formada são as mais fáceis de entrar 
nessa vida ou pessoas que já vem de uma vida 
sofrida, uma família desestruturada ou até mesmo 
uma criança que não encontre carinho dos pais 
em casa e acaba procurando a rua. 

Estamos em um mundo que gira em 
torno da violência, e quando recorremos a 
segurança não somos atendidos e o que mais me 
dói é saber que esse é o mundo que os nossos 
filhos e netos irão encontrar. 

 

 
 
Comentário do colega sobre A1 
 
O texto não tem título, mas suas idéias estão  boas desenvolvidas; no meu ponto de vista as 
sentenças estão claras; 
Não tem uma introdução falando o que vai dizer; O texto dela é bom mais, eu acho que a conclusão 
ficou um pouco em aberto; são tantas idéias que ela se perde um pouco; Acho que o texto está claro; 
tem problema de pontuação, não tem problema de ortografia.  
 

Observamos que A1 faz várias modificações em seu texto 

considerando os comentários do aluno mediador. Vejamos algumas dessas 

modificações: 

1. O aluno produtor dá um título ao seu texto após ler o 

comentário do mediador; 

2. A conclusão é reescrita, A1 faz uma síntese deixando apenas o 

que é mais importante para concluir o seu texto. Vejamos as 

duas conclusões: 
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Escrita Reescrita 

“Estamos em um mundo de violência, de 

tráfico, de pessoas que tiram a vida de outra 

por coisas tão banais, um mundo de crianças 

violentadas pelos seus pais e quando 

recorremos a segurança de nosso país não 

somos atendidos e o que me dói mais é 

saber que esse é o mundo que os nossos 

filhos e netos irão encontrar”. 

“Estamos em um mundo que gira em torno 

da violência, e quando recorremos a 

segurança não somos atendidos e o que 

mais me dói é saber que esse é o mundo 

que os nossos filhos e netos irão encontrar”. 

 

Dessa forma, entendemos que houve mediação, uma vez que o 

texto foi modificado a partir dos comentários do mediador. Embora não tenha 

sido integralmente. 

 
 
 
Produção Textual A2 
 

Escrita Reescrita 
Maconha: Uma briga contra o inimigo

Pelo que pude interpretar no texto, o 
assunto relata mais uma vez uma polêmica muito 
grande contra a droga, que é ainda o principal 
inimigo dos jovens. 

Para muitas pessoas, a maconha ou se 
preferir, a droga em si, é um grande aliado dos 
jovens mais “deprimidos” ou mesmo, dos mais 
“revoltados”. É como se ela disse uma coragem 
maior nas suas atitudes. 
   O tráfico está cada dia invadindo nossa 
privacidade. Não podemos ficar confiantes em 
deixar nossos filhos nos colégios, pois é onde 
mora o maior perigo; não podemos nem mesmo 
denunciar os traficantes, porque se denunciarmos 
morremos. Na verdade, a luta contra o crime 
organizado “parece não ter fim.” 
      A união vence qualquer inimigo, por isso 
mesmo que devemos nos dar as mãos e lutar 
contra esse mal. A publicidade, o disque 
denúncia, enfim, o que não podemos é nos 
entregar. 

 

Maconha: Uma briga contra o inimigo 
      Pelo que pude interpretar no texto, o 
assunto abordado, relata mais uma vez uma 
polêmica muito grande com relação a droga, que 
ainda hoje é o principal inimigo dos jovens. 
      Para muitas pessoas, a maconha ou se 
preferir, toda a droga em si é um grande aliado 
dos jovens mais “deprimidos” ou mesmo dos mais 
“revoltados”. É como se ela desse uma coragem 
maior nas suas atitudes. 
      O tráfico está invadindo cada dia mais a 
nossa privacidade. São jovens se prostituindo, 
roubando, matando e principalmente perdendo a 
adolescência. Não podemos mais andar 
tranqüilos à noite; não podemos ficar confiantes 
em deixar nossos filhos nos colégios, pois é onde 
há um maior índice de tráfico; não podemos nem 
mesmo denunciar os marginais, porque se 
denunciarmos, morremos. Na verdade, a luta 
contra o crime organizado “parece não ter fim.” 
      A união vence qualquer inimigo, por isso 
mesmo que devemos nos dar as mãos e lutar 
contra esse mal; seja com a ajuda da publicidade, 
do disque-denúncia, enfim, o que não podemos é 
jamais nos entregar. 

 
 
Comentário do colega sobre A2 
 
O título está adequado e as idéias bem desenvolvidas. Poderia dar mais informações ao leitor. Suas 
sentenças estão claras. Não tem problema de gramática. 
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Em A2, os comentários do aluno mediador não o influencia, 

aparentemente, a modificar o seu texto, entretanto, a mediação ocorre 

quando o mediador comenta sobre dar mais informações ao leitor. Este é o 

ponto que leva o produtor a reescrever seu texto com mudanças no sentido 

de informar mais o leitor sobre o que ele deseja comunicar. Abaixo 

apresentamos uma comparação de como ocorreu essa modificação, 

observe-se abaixo o terceiro e o quarto parágrafos, respectivamente: 

 
Escrita Reescrita 

O tráfico está cada dia invadindo nossa 
privacidade. Não podemos ficar confiantes 
em deixar nossos filhos nos colégios, pois é 
onde mora o maior perigo; não podemos 
nem mesmo denunciar os traficantes, porque 
se denunciarmos morremos. Na verdade, a 
luta contra o crime organizado “parece não 
ter fim.” 
 

O tráfico está invadindo cada dia mais a 
nossa privacidade. São jovens se 
prostituindo, roubando, matando e 
principalmente perdendo a adolescência. 
Não podemos mais andar tranqüilos à 
noite; não podemos ficar confiantes em 
deixar nossos filhos nos colégios, pois é 
onde há um maior índice de tráfico; não 
podemos nem mesmo denunciar os 
marginais, porque se denunciarmos, 
morremos. Na verdade, a luta contra o crime 
organizado “parece não ter fim.” 

  
Escrita Reescrita 

A união vence qualquer inimigo, por isso 
mesmo que devemos nos dar as mãos e 
lutar contra esse mal. A publicidade, o disque 
denúncia, enfim, o que não podemos é nos 
entregar 

A união vence qualquer inimigo, por isso 
mesmo que devemos nos dar as mãos e 
lutar contra esse mal; seja com a ajuda da 
publicidade, do disque-denúncia, enfim, o 
que não podemos é jamais nos entregar. 
 

 

Pode-se observar que há uma mudança no sentido de dar mais 

informações ao leitor. O que nos leva a avaliar essa transformação como 

sendo fruto da mediação. 
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Produção Textual A3 
 

Escrita Reescrita 
A droga: Um mundo sem volta

      Eu considero que o texto é muito 
interessante devido alguns pontos que realmente 
é verdade. Que é a diferença do uso do baseado 
nos anos 60 com o atual tempo de hoje, o século 
XXI. 
      Acredito que o uso do baseado em 
algumas décadas atrás era uma atitude de 
chamar atenção referente ao “contra”, repressões, 
guerras etc.... Porém no mundo de hoje 
representa o perigo, perigo este que com o 
simples baseado que é oferecido as vezes nas 
portas das escolas para as crianças, poderá está 
criança se tornar um futuro traficante ou coisa 
pior. 
      Então, hoje pessoas que curtiram em 
baseado fazem certos tipos de propagandas anti-
drogas, porque a droga destrói o ser humano 
como corpo e mente. Um drogado, viciado como 
queira considerar, faz não só ele sofrer mais seus 
familiares também. 
      Quem entra nesta vida não tem volta 
pois, quando volta há um encontro marcado com 
a  morte relativo a queima de arquivo. 

 

A droga: Um mundo sem volta 
Eu considero que o texto é muito 

interessante devido alguns pontos que realmente 
é verdade. Nos tempos atuais o simples baseado 
se tornou o alvo de grande poder que é a 
distruição da nossa total liberdade como um 
cidadão. Neste caso que refiro, é que hoje não 
podemos andar sem sentir medo, assustado 
porque as drogas tomou conta das ruas e das 
nossas crianças. Acredito que o uso do baseado  
em algumas décadas atrás era uma atitude de 
chamar atenção o “contra”. Porém no mundo de 
hoje representa o perigo. O perigo que estou 
levando em consideração é que nos como 
cidadãos não podemos nem chegar a confiar 
totalmente em nossos policiais porque eles 
próprios também estão envolvidos com o mundo 
das drogas, dos seqüestros, etc... 
      Então quem entra nesta vida não tem 
volta pois, quando volta há um encontro marcado 
com a morte. 

 

 
Comentário do colega sobre A3 
 
Falta dar mais informações ao leitor e melhorar suas sentenças que não estão muito claras. O resto 
está bom. 
 

O aluno mediador comenta sobre a necessidade de dar mais 

informações para o leitor e que as sentenças estejam claras. O produtor 

diante disso, reorganiza seu texto de modo a melhorá-lo, embora acabe por 

não fazer a estrutura redacional de acordo com o padrão do gênero textual 

artigo de opinião, que estávamos trabalhando.  

Na reescrita do seu texto faz o seguinte acréscimo:  
“Nos tempos atuais o simples baseado se tornou o alvo de grande poder que é 

a distruição da nossa total liberdade como um cidadão. Neste caso que refiro, é que hoje 

não podemos andar sem sentir medo, assustado porque as drogas tomou conta das ruas e 

das nossas crianças. Acredito que o uso do baseado  em algumas décadas atrás era uma 

atitude de chamar atenção o “contra”. Porém no mundo de hoje representa o perigo. O 

perigo que estou levando em consideração é que nos como cidadãos não podemos nem 

chegar a confiar totalmente em nossos policiais porque eles próprios também estão 

envolvidos com o mundo das drogas, dos seqüestros, etc...” 

Portanto, entendemos que houve mediação, porque houve na 

reescritura do texto o objetivo de melhorar a redação para dar mais 

informações ao leitor, conforme orientação do mediador. 
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Produção Textual A4 
 

Escrita Reescrita 
Uma Droga Chamada Maconha

      O texto fala sobre a proibição da 
maconha, onde nos anos 60 isto era consideração 
como caretice dentro de casa. 
      Na época atual este “simples baseado” 
não é apenas caretice de pai e mãe e sim motivo 
desesperador na educação de nossos filhos, a 
maconha encontra-se dentro de escolas tornando 
à cada vez mais jovens no vício e que em vários 
casos a marginalidade, prostituição. Este 
envolvimento não está apenas na classe pobre 
encontra-se também em classe alta, mostrada 
atualmente em novela de grande repercusão de 
glória Perez. 
      Maconha não é apenas uma questão 
social ou moral como fala e sim em processo de 
marginalidade se estendendo envolvendo jovens 
a cada dia. Favelas cariocas encontramos 
traficantes munidos de armas e maconha pronta 
ao tráfico. Campanha contra droga deve ser feita 
sempre apesar que o fim da maconha ocorre 
realmente se o que podesse acontecer fosse o fim 
do consumo. 

 

Uma Droga Chamada Maconha 
      O texto fala sobre a proibição da 
maconha, onde nos anos 60 isto era considerado 
como caretice dentro de casa. 
      Na época atual este “simples baseado” 
não é apenas caretice de pai e mãe, e sim, motivo 
desemperador na educação de nossos filhos, a 
maconha encontra-se dentro de escolas, tornando 
a cada vez  mais jovens no vício e que em vários 
casos a marginalidade, prostituição. Este 
envolvimento não está apenas nas classes 
pobres, encontra-se também em classe alta, 
mostrada atualmente em novela de grande 
repercussão da autora Glória Perez. 
      Maconha não é apenas uma questão 
social ou moral como fala, e sim, um processo de 
marginalidade estendendo-se e envolvendo 
jovens a cada dia. Em favelas cariocas 
encontramos traficantes munidos de armas e 
maconha pronta ao tráfico. 
     Campanha contra droga deve ser feita 
sempre, apesar que o fim da maconha ocorre 
realmente se o que houvesse fosse o fim do 
consumo. 

 
 
Comentário do colega sobre A4 
 
O título está bom, a gente entende bem, mas acho que poderia ter desenvolvido mais as idéias, acho 
que você pode melhorar. Tem problemas de concordância, pontuação e ortografia1. 
 
 

O mediador de A4 fez interferências diretamente no texto e 

comentando sobre o mesmo. O aluno produtor ao reescrever o seu texto, fez 

as correções que o mediador indicou, e mudou o último parágrafo, apenas 

dando um corte e usando-o como conclusão. Assim sendo, consideramos 

que houve mediação.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 O mediador, além de fazer os comentários corrigiu a pontuação e a ortografia do produtor, embora 

tenha sido instruído a não fazê-lo. 
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Produção Textual A5 
 

Escrita Reescrita 
Drogas: uma questão de consientização

      De uns tempos pra cá o mundo mudou 
muito os seus conceitos, principalmente a respeito 
do uso de drogas. Antes os jovens rebeldes 
fumariam para serem do contra, para até impor 
direitos sobre eles, mas não prejudicariam o 
próximo era uma questão de livre arbítrio. Agora 
os baseados são usados pelo simples fato de se 
drogar, por ser proibida aumenta o número de 
tráficos. 
      Um dos fatores que mais aterrorizam 
alguns paises é a falta de segurança. Os assaltos, 
seqüestros, estupros crescem indefinidamente e 
uma das causas geradora desses problemas é o 
Narcotráfico. E para combater essa série de 
desgraças, só há uma solução, nós mesmos! 
      É preciso uma conscintização 
humanitária. Jovens, adultos e até crianças tem 
que enxergar o mau jeito por si próprio com o uso 
das drogas. Mas tem que parar de pensar com a 
cabeça dos outros, não é só por que uma pessoa 
fuma ou acha bonito, ou dar prazer; é necessário 
acabar com o jogo dos comerciantes de drogas, 
só quem sai ganhando são eles. 

 

Drogas: Uma questão de conscientização
De uns tempos pra cá o mundo mudou 

muito os seus conceitos, principalmente a respeito 
do uso de drogas. Antes os jovens rebeldes 
fumariam para serem do contra, para até impor 
direitos sobre eles, mas não prejudicariam o 
próximo era uma questão de livre arbítrio. Agora 
os baseados são usados pelo simples fato de se 
drogar, consumir; por ser proibida aumenta o 
número de tráficos. 

Um dos fatores mais aterrorizantes em 
alguns países é a falta de segurança, os assaltos, 
seqüestros, estupros que crescem 
indefinidamente e uma das causas geradoras 
desses problemas é o Narcotráfico. E para 
combater essa série de desgraças, só pode existir 
uma solução, nós mesmos! 
É preciso uma conscientização humanitária. 
Jovens, adultos e até crianças tem que enxergar 
os males que as drogas causam. O povo precisa 
parar de pensar com a cabeça dos outros, não é 
só por que uma pessoa fuma, ou acha bonito, ou 
dar prazer, ou ta na moda; é necessário acabar 
com o jogo dos comerciantes de drogas, só quem 
sairá ganhando são eles. 

 
Comentário do colega sobre A5 
 
Acho que o texto não está claro em alguns pontos, suas idéias tem incoerência (pó si próprio). O 
primeiro parágrafo diz sobre o que vai falar no texto. O resto está bom. 
 

 

O AM generaliza ao dizer que “o texto não está claro” e quando 

fala da incoerência; sendo mais pontual no que diz respeito ao primeiro 

parágrafo. A partir disso o produtor reescreve seu texto fazendo algumas 

modificações aparentemente sem muita importância, mas o que se observa 

é um maior cuidado na sua comunicação escrita. Vejamos como foram feitas 

essas mudanças.  

No primeiro parágrafo surge a palavra “consumir” .  

No segundo, há uma modificação mais significativa do ponto de 

vista da clareza e da coerência textuais, vejamos: 
“Um dos fatores mais aterrorizantes... os assaltos, ... estupros que 

crescem... só pode...” 

Nessa reescrita o nosso produtor demonstra uma preocupação em 

como apresentar melhor suas idéias tendo como suporte o comentário do 

AM. 
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No terceiro parágrafo encontramos algumas outras mudanças, 

como: 
“... conscientização ... os males que as drogas causam. O povo precisa 

parar de pensar com a cabeça dos outros, ..., ou ta na moda; ... sairá ganhando são 
eles.” 

A palavra “conscientização” foi graficamente corrigida, e o 

acréscimo de elementos que tornaram o texto mais claro para o leitor. Essas 

modificações levam-nos a perceber a importância do mediador na interação 

com o produtor de textos, haja vista a melhora ocorrida no interior da 

reescrita. 
 
 
 
Produção Textual A6 
 

Escrita Reescrita 
Cigarro e Maconha é tudo igual?

 
O uso de drogas, especificamente da 

maconha, que é por onde geralmente tudo 
começa, tornou-se um grande aliado a 
marginalidade que estamos vivenciando hoje. 
      Há muito tempo a maconha está 
presente em nossa sociedade, em nossas casas, 
nossos trabalhos, escolas, etc., sempre 
repreendida, hoje ela ainda está ai, só que agora 
em nossas caras, ela já não tenta mais se 
“esconder”, a repreensão não é mas a mesma, 
isso quando ainda há. 
      O uso da maconha hoje, já está sendo 
relacionado ao do cigarro, temos exemplos de 
pessoas públicas, cantores, atores, que em seus 
shows, entrevistas e músicas, exaltam e/ou 
incentivam direta ou indiretamente o uso da 
maconha, ou ao menos tentam convencer que 
usam e não são viciados, ou são viciados e isso é 
normal. Levando assim uma grande massa de 
pessoas, geralmente jovens, que acham 
“bonitinho” seu ídolo usar maconha, divulgar e 
dizer que é legal. 
      Poderíamos usar antigos usuários, ou 
viciados assumidos e arrependidos principalmente 
celebridades para divulgar em seus eventos 
públicos o incentivo à repreensão às drogas mas 
não apenas baseada em, isso faz mal, isso não 
pode, e sim na busca por uma sociedade mais 
“limpa”, digna e menos violenta. 

 

Cigarro e Maconha é tudo igual? 
      O uso de drogas, especificamente da 
maconha, que é por onde geralmente tudo 
começa, tornou-se um grande aliado a 
marginalidade que estamos vivenciando hoje. 
      Há muito tempo a maconha está 
presente em nossa sociedade, em nossas casas, 
nossos trabalhos, escolas, etc., sempre 
repreendida, hoje ela ainda está ai, só que agora 
em nossas caras,  ela já não tenta mais se 
“esconder”, a repreensão não é mas a mesma, 
isso quando ainda há. 
      O uso da maconha hoje, já está sendo 
relacionado ao do cigarro, temos exemplos de 
pessoas públicas, cantores atores que em seus 
shows, entrevistas e músicas, exaltam e/ou 
incentivam direta ou indiretamente o uso da 
maconha, ou ao menos tentam convencer que 
usam e não são viciados, ou são viciados e isso é 
normal. Levando assim uma grande massa de 
pessoas geralmente jovens, que acham 
“bonitinho” seu ídolo usar maconha, divulgar e 
dizer que é legal. 
      Poderíamos usar antigos usuários, ou 
viciados assumidos e arrependidos, 
principalmente celebridades para divulgar em 
seus eventos públicos o incentivo à repreensão às 
drogas, mas não apenas baseada em, isso faz 
mal, isso não pode, e sim na busca por uma 
sociedade mais “limpa”, digna e menos violenta. 

 

 
 
Comentário do colega sobre A6 
 
O  título do texto está bom, mas acho que devia dar mais informações para o leitor, pois acho que falta 
uma introdução dizendo para o leitor sobre o que vai falar. Tem problema de concordância, não tem 
problema de ortografia, pontuação etc. 
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Tendo em vista que a mediação faz parte de um momento no qual 

o AM lê e observa no texto do AP problemas que ele indica para uma 

possível modificação, entendemos que houve mediação nessa interação. 

Entretanto, os comentários feitos pelo AM não foram levados em 

consideração, uma vez que o aluno produtor não fez nenhuma modificação 

em seu texto.  

 
Produção Textual A7 

 
Escrita Reescrita 

Drogas: liberdade ou prisão?
Antigamente tragar um cigarro ou “pegar 

um baseado” – no contexto atual – era uma 
questão de liberdade de escolha, liberdade 
pessoal; um meio de mostrar sua repressão 
perante as caretices dentro de casa, contra à 
ditadura, contra a falta de liberdade estabelecida 
entre o pai e a mãe, entre várias outras. 
      Fumar um cigarro é um meio de se 
chegar ao vício levando até quem sabe às drogas 
como à cocaína, o loló, à lança-perfume, o craque 
e a maconha, e também tem a questão do álcool 
que em excesso pode-se levar a morte. Porém, 
aos poucos essas drogas consumidas acabam 
levando também ao mesmo fim. 
      E esse baseado atualmente revela-se a 
favor dos seqüestros, dos assassinatos (da 
violência), do alto nível de desemprego, dos 
crimes (tráfico de drogas) entre outros. Existe 
porém, a diferença sutil entre o antes e o agora, 
portanto esse agora acaba conduzindo a um mal 
que conhecemos como a dependência física e 
não temos a capacidade ou à força de vontade de 
simplesmente querer dar um basta e para isso 
acontecer era necessário que tivesse alguém que 
entrasse nessa luta, a frente, para poder conduzir-
los a total liberdade. Pois, sem essa pessoa as 
outras estariam mergulhadas em uma total prisão.

Drogas: liberdade ou prisão 
      Antigamente tragar um cigarro ou “pegar 
um baseado” – no contexto atual – era uma 
questão de liberdade de escolha, liberdade 
pessoal; um meio de mostrar sua repressão 
perante as caretices dentro de casa ou todas as 
outras regalias impostas ou sobre-espostas 
naquela época. 
      Fumar um cigarro é um meio de se 
chegar ao vício levando até quem sabe às drogas 
como a cocaína, o loló, à lança-perfume, o craque 
e a maconha, e também tem a questão do álcool  
que em excesso pode-se levar a morte. Porém, 
aos poucos essas drogas consumidas acabam 
levando também ao mesmo fim. 
      E esse baseado  atualmente revela-se a 
favor dos crimes, dos tráficos de drogas, da 
violência e de todo esse mal que acaba corroendo 
a sociedade. Existe porém, a diferença sutil entre 
o antes e o agora, portanto esse agora acaba 
conduzindo a um mal que conhecemos como a 
dependência física e não temos a capacidade ou 
à força de vontade de simplesmente querer dar 
um basta e para isso acontecer era necessário 
que tivesse alguém que entrasse nessa luta, a 
frente, para poder conduzi-los a total liberdade. 
Pois, sem essa pessoa as outras estariam 
mergulhadas em uma total prisão. 

 
 
Comentário do colega sobre A7 
 

O título está bom.. suas idéias estão boas, mas acho que as palavras do texto matriz, não deveriam 
ter sido usadas. Sua introdução está boa. Não tem problema de gramática 

 

No primeiro parágrafo houve a seguinte modificação na reescrita: 

“... ou todas as outras regalias impostas ou sobre-espostas naquela época. E no terceiro 

parágrafo tivemos: “... a favor dos crimes, dos tráficos de drogas, da violência e de todo 

esse mal que acaba corroendo a sociedade”.  
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Consideramos que houve mediação, haja vista os comentários do 

AM. Embora A7 não pareça ter levado em conta esses comentários, uma vez 

que os mesmos mais elegiam do que criticam. 

Neste item fizemos uma análise dos textos produzidos na primeira 

e segunda oficinas, tendo como suporte as recomendações do aluno 

mediador. 

Entendemos que a afirmação sobre nossos alunos não terem sido 

devidamente treinados ou instrumentalizados pela escola1 a fazerem 

correções em seus textos e muito menos nos textos de seus colegas, deve-

se muito ao fato de que há grandes dificuldades apresentadas quando a 

questão é ler e opinar sobre o texto do outro. Entretanto, consideramos que 

houve mediação, haja vista as modificações que foram realizadas no interior 

do texto, no título, na conclusão, entre outras. 

Observamos, ainda, que os nossos alunos estão acostumados 

com o professor, figura imponente, que não “erra”, mas aponta os “erros” 

nas redações; faça sempre o trabalho de correção, pois é tarefa do professor 

e só a ele cabe o ‘dever’ de apontar os diversos problemas nos textos 

produzidos em sala de aula. Entretanto, observa-se que o professor por 

motivos que não cabe analisar neste trabalho, não dá um retorno das 

redações, construções textuais de seus alunos realizadas com muito 

esforço, pois “eles não sabem português”. 

Esses são motivos que nos levam a reflexão de como estamos 

trabalhando a noção de língua com os nossos alunos, como interação? O 

que entender quando os alunos se queixam que a língua portuguesa é a 

mais difícil que existe? Como quebrar o conceito incutido durante anos de 

que: “Eu não sei falar nem escrever português?”  Ou ainda como diz A4 ao 

responder a pergunta: Você faz revisões em seu texto?, sua resposta 

representa a maioria de nossos alunos: “Faço e nunca acho legal, porque 
eu tenho trauma com esse negócio2...”. (anexo 4, p.120). 

 

 
                                                 
1 Embora estejamos trabalhando com alunos universitários, os mesmos são egressos do ensino 

médio, assim, justifica-se nosso comentário sobre a escola. 
2 Grifo nosso. 
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ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 
 

Um dos momentos de nossa pesquisa foi a entrevista e um 

resumo no final de toda atividade. Passaremos agora a uma rápida análise 

das respostas dos nossos alunos. Reproduzimos abaixo todas as perguntas 

e o depoimento final, com o objetivo de levar nosso leitor a perceber a 

relação existente entre as análises e as respostas dadas pelos alunos. 

 
       Perguntas respondidas pelos alunos após a primeira oficina 

1. O que você achou do texto lido? 

2. Quando você lê quais aspectos observa no texto? 

3. Que estratégias você utiliza para produzir um texto, isto é, que etapas você segue 

para construir o seu texto? 

4. Você faz revisões em seu texto? 

5. Ao mostrar o seu texto para outra pessoa, como você costuma aceitar as 

observações sobre sua escrita: chateado? Você acha que a pessoas pode estar 

errada? Você considera que é melhor revisar seu texto levando em consideração as 

observações feitas? 

6. Com que freqüência você escreve? 

7. Resuma sua experiência neste trabalho 

 

 

 

Com relação à primeira pergunta observamos que, em geral, os 

alunos gostaram do texto e fizeram comentários das informações que o texto 

acrescentou-lhes enquanto leitores de um assunto polêmico como foi o 

depoimento do autor do primeiro texto: Liberdade. Um raro prazer. 

Quanto aos aspectos que os alunos observaram no texto 

obtivemos respostas sobre o conteúdo, comentários sobre como o autor 

expôs suas idéias. Interessante observar que A2 (p. 119) comenta: “A idéia. 

Sempre tenho dificuldade. Eu entendo, mas nunca consigo passar pra o 

papel aquilo que tenho, estou raciocinando , não consigo”. 

No que diz respeito às estratégias utilizadas pelos alunos, as 

respostas foram coincidentes, numa demonstração de que a construção do 

texto segue alguns esquemas. Assim, a maioria preocupou-se em como pôr 
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as idéias no papel, como organizar os parágrafos ou como concluir o texto. 

A2 (p. 119), “Primeiro eu faço meu rascunho e coloco tudo,...”, foi o único 

que comentou sobre fazer rascunho, os demais não fizeram nenhuma 

referência a este assunto. 

Muito interessante as respostas para a nossa quarta questão: 

Você faz revisões em seu texto? As respostas foram sempre no sentido de 

não fazerem revisões, pois não gostam porque de acordo com A4 (p. 120) 
“Faço e nunca acho legal, porque eu tenho trauma com esse negócio, ..., porque 

tem várias coisas para você observar e, ..., eu leio, releio ..., mas sei que ainda tem 

erro aí dentro, aí eu deixo pra lá, ah, vai desse jeito mesmo.” A1, A3, A7, não 

fazem revisões, enquanto A2 e A6 são categóricos em suas afirmações de 

fazerem revisões; e A5 comenta que “Aprendi a fazer agora, não era muito de 

uso habitual também não fazia rascunho, fiz hoje.” 
O que podemos observar nessas respostas é uma situação 

bastante comum ocorridas nas aulas de língua portuguesa nas quais o 

professor encontra-se mais preocupado com o produto final do que com o 

processo da aprendizagem. Caso nossos alunos, nas aulas de redação, 

tivessem sido alertados quanto à importância do rascunho, entenderiam a 

necessidade da elaboração de textos a partir de um esquema estruturado 

num rascunho. 

No que se refere a mostrar o texto para outra pessoa, a maioria 

acha interessante e faz observações do tipo:  

 

A1 – “..., hoje foi a primeira vez que alguém observou o meu texto e 
relatou os erros e eu sempre quis, porque eu sempre fui muito ruim em 
português...” 

A3 – “..., é bom que outra pessoa olhe, veja, porque às vezes até a gente 
não enxerga mesmo, quando a pessoa dá uma lida já vê um pouco de erro...” 

A5 – “Como essa é a, segunda vez que eu passo por esta experiência..., 
uma outra pessoa que está aprendendo junto com você olhar e observar o que 
você fez, eu ainda não estou familiarizada com esse tipo de processo, mas aceito 
de uma maneira produtiva,...” 

A6 – “... a pessoa lê o meu texto no caso e diz o que pensa, ... , o que 
poderia melhorar em certas situações, ..., é mais uma forma de aprender.” 

A7 – Eu levo em consideração a revisão feita pelo colega, eu não 
costumo mostrar ... porque é a primeira vez que a gente faz um tipo de trabalho 
desse, normalmente agente sempre se liga na correção do professor, que se trata 
até indiscutível por ser o professor, então é a primeira vez, mas tudo é aprendizado. 
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Entretanto, A4 (p.121), comenta: “... Eu me senti chateada um 

pouquinho... Pra ver a visão dela eu li, reli para poder melhorar.” Embora A4 tenha 

demonstrado um certo constrangimento aceitou e modificou o seu texto a 

partir das observações feitas pelo aluno mediador. Isto leva-nos a perceber a 

importância do trabalho com texto a partir do conceito de mediação, 

proporcionando uma interação em sala de aula com o objetivo de melhorar o 

ensino-aprendizagem, por meio do qual daremos aos nossos alunos a 

segurança do saber sua própria língua.  

Nossa sexta pergunta: Com que freqüência você escreve? Todos 

disseram que pouco ou quase nada. Ficamos surpresos, haja vista estarem 

na faculdade, o que se pressupõe sejam feitas leituras e elaboração de 

textos para as diversas disciplinas. Entretanto, não foi isso que constatamos. 

Sobre a experiência do trabalho todos acharam interessante e 

proveitosa a estratégia da mediação. Confessaram nunca terem participado 

de um trabalho como este. A seguir, faremos algumas observações sobre as 

respostas obtidas após a segunda oficina. 
Perguntas respondidas pelos alunos após a segunda oficina 

 

1. O que você achou do texto lido? 

2. Qual a sua opinião a respeito das idéias do autor? 

3. Que paralelo você pode traçar entre o texto: Liberdade um raro prazer” e “Do outro 

lado de Darth Vader”? 

4. Que recomendações você daria para outra pessoa a respeito de como escrever 

bem? 

5. Você acha que o ensino superior pode ajudar no processo de aprendizagem da 

escrita? 

 

Com relação à primeira pergunta as respostas foram positivas. Os 

alunos apreciaram o texto e fizeram uma relação com o anterior. Na mesma 

seqüência estão a segunda e a terceira perguntas, que os alunos além de 

relacionarem ao texto passado, falam das opiniões do autor e de como foi 

diferente sua abordagem, o primeiro mais pessoal e o segundo mais crítico. 

Quanto às recomendações sobre escrever bem, nossos alunos 

imediatamente comentaram sobre a leitura, para eles ler é muito importante 

para se melhorar a escrita.  
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Nossa última pergunta diz respeito ao ensino superior sobre como 

ele pode ajudar no processo de aprendizagem da escrita. Nossos alunos 

foram unânimes em afirmar que o ensino superior pode ajudar muito nesse 

processo, uma vez que eles não têm muita oportunidade e vêem na 

faculdade mais uma chance de melhorar seus conhecimentos sobre a 

língua, através da leitura e construção de textos diversos. 

Após a realização dos trabalhos, pedimos aos nossos alunos que 

fizessem um resumo sobre as atividades desenvolvidas naqueles dois 

encontros. Abaixo suas respostas. 

  
ALUNO DEPOIMENTO 

 

ACFS 

A1 

     O trabalho para mim foi muito importante pois, tenho bastante 

dificuldade para esse tipo de trabalho. O mesmo me fez exercitar, sendo 

muito bom para o meu desenvolvimento. 

 

MCL 

A2 

     Este trabalho para mim foi de grande valor, pois me ajudou a leu um 

determinado assunto e saber interpretar de uma forma mais adequada o 

assunto abordado. 

 

CRBM 

A3 

     O trabalho que foi feito referente a escrita, no meu ponto de vista foi 

muito bom, porque mexeu com redação que é ponto fraco de muita pessoa 

e correção do mesmo. 

SBVL 

A4 

     Foi uma dinâmica para mim muito construtiva. Pude observar os meus 

erros através de uma outra visão e aperfeiçoei ainda mais. 

 

WMAL 

A5 

     Este tipo de trabalho que foi realizado, é muito interessante e nos 

influência e nos estimula à rever o que escrevemos. Também há uma maior 

interação por parte dos alunos. 

 

CMTT 

A6 

     Achei interessante este trabalho oferecido para nós estudantes, pois dar 

ou permite que tenhamos a capacidade de sempre aprendermos mais ou 

na questão de nos habituarmos mais a leitura e na questão também da 

ortografia e pontuação. 

MCPA 

A7 

Eu achei um trabalho muito bom, pelo motivo do desenvolvimento de leitura 

e debate escrito sobre um mau que atinge a todos chamado drogas. 

 

 

Concordamos com os nossos alunos, o ensino superior pode 

ajudar no processo de aprendizagem da escrita, mas de uma forma diferente 

daquela aplicada ao ensino médio, haja vista já possuírem um conhecimento 
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gramatical, o que lhes falta é a aplicação desse conhecimento, que pode ser 

melhor trabalhado por meio de oficinas de texto, através das quais 

produtores e mediadores desenvolvam suas aptidões de dizerem o que 

pensam na forma escrita, utilizando-se da estratégia da mediação, 

permitindo que o outro leia e possa identificar os problemas textuais 

existentes na sua elaboração escrita. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

 

Este trabalho de investigação científica procurou examinar a 

mediação entre alunos com o objetivo de verificar a correção conjunta na 

reescrita de um artigo de opinião a partir das observações feitas por um 

colega numa situação de construção textual. Para tanto, tivemos como 

sujeitos de pesquisa alunos da Faculdade de Olinda – FOCCA, que se 

dispuseram a trabalhar com o “intuito de melhorar suas redações1” 

O nosso corpus compôs-se de 28 textos, sendo 14 escritos e 

reescritos na primeira oficina e 14 escritos e reescritos na segunda oficina, 

que tiveram como textos-base dois artigos de opinião: Liberdade um raro 

prazer e Do lado de Darth Vader, respectivamente. 

Nossa análise, teve como proposta a mediação entre os alunos na 

qual apreciamos as intervenções feitas quanto ao plano geral do texto – 

artigo de opinião, tais como os mecanismos de textualização e os 

mecanismos enunciativos, conforme fundamentos de Bronckart, (1999). 

Quanto ao processo de mediação aluno / aluno percebemos 

algumas situações: 

a) os alunos têm dificuldades em corrigir o texto do 

colega por não se sentirem à vontade e, às vezes, até 

constrangidos por terem de fazê-lo; 

b) os alunos mediadores não foram instrumentalizados 

adequadamente pela escola, haja vista suas 

correções não serem locais, mas vagas. 

c) tanto os alunos produtores quanto os alunos 

mediadores fazem correções em seus textos de 

forma vaga, observam pouco os problemas textuais 

tanto quanto não observam os problemas discursivos.  

                                                 
1 Depoimento das alunas que não consta dos anexos, visto que foi algo dito entre nós. 
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Quanto às análises dos textos no que diz respeito aos 

mecanismos de textualização e os mecanismos enunciativos, pode-se 

perceber a utilização dessas estruturas comunicativas comuns nas 

estratégias discursivas; quando o produtor de um texto, com o intuito de 

comunicar suas intenções para convencer seu leitor faz uso desses 

mecanismos na tentativa de trazer o interlocutor para uma discussão de 

suas teses, de suas proposições como certas. 

Fundamentados nas hipóteses de que: 

1. o aluno no processo de ensino-aprendizagem não é 

incentivado pela escola a revisar os seus textos, 

2. os problemas textuais não são facilmente 

identificados por eles, 

3. a correção conjunta é uma atividade colaborativa que 

proporciona uma maior autonomia do aluno-revisor 

bem como uma atividade que envolve os alunos no 

processo de elaboração de textos, permitindo uma 

clareza maior sobre os elementos de construção 

textual. 

Em nossa pesquisa ficou evidenciado o problema que nossos 

aprendizes têm em sua prática com a escrita de textos, pois precisam 

escrever mas não estão adequadamente preparados para esta tarefa, 

embora tenham passado um longo período na escola estudando gramática e 

fazendo redações, que nos parece não terem ajudado muito nesse 

processo. 

Como nos revelam os depoimentos dos sujeitos pesquisados, que 

através da mediação, processo de participação ativa com o outro, é possível 

fazer-se um trabalho de construção textual no qual o aluno, a partir de 

elementos que possam ser utilizados por ele adequadamente, tenha mais 

consciência da importância de fazer uso dos mecanismos discursivos que 

estruturam o texto, fazendo com que o seu interlocutor possa de uma forma 

interativa entrar em contato com a sua comunicação escrita.  

Naturalmente, nosso trabalho não teve o propósito de esgotar o 

tema, haja vista a complexidade que é o processo de ensino da escrita. 
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Nosso intuito foi o de trazer à luz o grande problema que enfrentam nossos 

alunos em seu dia-a-dia; suas angústias por não saberem  sequer “escrever 

em português, por ser a língua mais difícil”. Numa demonstração de total 

desconhecimento de que ele é um falante nativo e, portanto, domina as 

estruturas lingüísticas da língua que considera tão distante, inalcançável 

mesmo. 

Dessa forma, tivemos sempre o cuidado de deixá-los à vontade, 

no desejo de que percebessem ser possível fazer-se melhorar a prática da 

escrita por meio da conscientização de que a mesma é um processo de 

recursividade, e devemos sempre estar atentos voltando ao início, fazendo 

correções na superfície e na profundidade do texto. Elaborando e 

(re)elaborando nossa forma de dizer para que o leitor pretendido entenda e 

compartilhe de nossas idéias e opiniões.  

Assim, observou-se que no processo da reescrita, não houve 

muita modificação nos textos com relação aos aspectos de gramática, 

incluindo ortografia, vocabulário e sintaxe. Entretanto, na reformulação das 

idéias houve uma maior preocupação, os alunos procuraram dar mais 

detalhes sobre alguns tópicos melhorando sua coerência, a partir dos 

comentários feitos pelo mediador; questão que levou o escritor a uma 

‘tentativa’ de melhorar o seu texto; situação esta que já nos deixou 

satisfeitos, por se tratar de uma prática nunca vivenciada por eles. 

Contudo, consideramos que nossos alunos possuem um nível de 

conhecimento da língua escrita, mas não sabem como utilizá-lo; na medida 

em que os instrumentos estiverem à disposição deles, a tarefa de revisão 

será realizada adequadamente. 

Na escrita/reescrita de um texto o mediador é fundamental, haja 

vista que na elaboração desta dissertação, sentimos muita necessidade de 

alguém que colaborasse conosco nessa construção. Lembramos muitas 

vezes Garcez, (1988), quando em seu livro: “A escrita e o outro” pondera 

sobre a necessidade da interação, do trabalho colaborativo na leitura e 

escrita do texto do colega. Naturalmente, encontra-se esse leitor na figura do 

orientador que lê, faz anotações, devolve, você lê, relê, e começa tudo de 
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novo, tantas vezes quantas forem necessárias. Assim é o trabalho com 

textos. 

Estamos cientes de que as análises, discussões, conclusões e 

sugestões que apresentamos neste trabalho fomentarão novas propostas 

que, certamente, contribuirão positivamente para nosso saber científico. Em 

vista do exposto, esperamos que esse trabalho contribua de maneira 

expressiva para a melhora de nossas aulas de escrita e reescrita dos textos 

de nossos alunos, quiçá os nossos próprios. 
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APÊNDICE – 01 

 
INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 
 
 
1a Etapa da Pesquisa Empírica 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS 
MESTRADO EM LINGÜÍSTICA 

 
 
QUESTIONÁRIO  SOCIOCULTURAL1 
 

Pesquisadora: Rilda das Neves Cabral de Barros 
Orientadora: Profa Dra Abuêndia Padilha P. Pinto 

 
INFORMANTE NO _________ 
NOME DO CURSO:___________________________   PERÍODO: _________ 
DATA: _______/_______/ 2002. 
 
I - DADOS PESSOAIS 
 

1. Identificação 
 

- Nome : ______________________________________________ 
- Idade: _______________  Sexo:     F (   )        M (   ) 
- Naturalidade: _________________________________________ 
- Profissão ____________________________________________ 
- Grau de instrução dos pais:  Mãe: _____________________ 

Pai:    ____________________ 
 

2. Formação Acadêmica 
 

- Quanto tempo  você ficou afastado(a) da escola? 
_____________________________________________________ 
 

- Curso(s) Universitário(s) em andamento: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

- Curso(s) Universitário(s) concluído(s): 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

                                                 
1 Adaptado do questionário usado em: SANTOS, G.P. (2000) Ambigüidade Discursiva em textos 

Icônico-Verbais Argumentativos de Caráter Público. PPGLL – CAC – UFPE . Dissertação de 
Mestrado, pp. 110-113. 
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3. Preferências Pessoais 
Das atividades abaixo relacionadas, aponte com um X aquela(s) que você 
gosta de fazer no seu tempo livre. 

 
(   ) Ler. 
(   ) Ouvir música. 
(   ) Assistir televisão. 
(   ) Conversar informalmente. 
(   ) Outra atividade. Qual? ___________________________________ 

  
 
 
II - PERFIL DO LEITOR 
 

1. Você gosta de ler? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
Justifique brevemente sua resposta. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
2. Você lê para: 

(   )  Informar-se 
(   )  Discutir 
(   )  Refletir 
(   )  Cumprir tarefa escolar 
 

3. Com que freqüência você costuma ler? 
(   ) Sempre 
(   ) Às vezes 
(   ) Raramente 
(   ) Nunca 

 
4. Onde você lê com mais freqüência? 

(   ) Em casa 
(   ) Na Universidade 
(   ) No trabalho 
(   ) Em outro lugar. Onde? ___________________________________ 

 
 

5. Que veículo de leitura você prefere? 
(   ) Livro 
(   ) Revista 
(   ) Jornal 
(   ) Outro. Qual? ____________________________________________ 

 
6. Que tipo de leitura você prefere? 

(   ) Ficção 
(   ) Não-Ficção 
(   ) Outro tipo. Qual? _________________________________________ 
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7. Que tipo de revistas você prefere? 
(   ) Em quadrinhos 
(   ) De esportes 
(   ) Esoterismo / Cinema / TV / Música 
(   ) De Assuntos Gerais ( Veja, Isto É, Época, Exame, etc.) 

 
8. Que tipo(s) de leitura você fez, neste ano, indicada(s) por seus professores? 

(   ) Artigos científicos 
(   ) Romances 
(   ) Contos 
(   ) Textos de Revistas 
(   ) Outro(s). Qual(is)?  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
9. Você consultou, neste ano, algum veículo informativo para realizar trabalhos 

acadêmicos? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
Caso tenha assinalado a primeira opção, quais os informativos mais usados 
por você neste ano? 
(   ) Enciclopédias 
(   ) Dicionários 
(   ) Fascículos 
(   ) Computadores 
(   ) Outro(s). Qual(is)? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
10. Que mais você costuma ler por exigência escolar? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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APÊNDICE – 02: PRIMEIRA ENTREVISTA COM OS ALUNOS 
Após a primeira oficina, entregamos algumas perguntas aos alunos e suas 
respostas encontram-se abaixo. 
 

1. O que você achou do texto lido? 
 

ALUNO RESPOSTA 
A1 –  
ACFS 

Eu achei muito bom, é até um tema que está sendo discutido, debatido. 
Lá em casa, está tendo uns probleminhas eu achei muito legal, porque 
abriu mais a minha mente sobre o assunto.  

A2 –  
MCL 

Eu achei que o texto relata um assunto bem polêmico, foi até isso que eu 
coloquei no meu texto, que o vício seja de qual for, cigarro, bebida ou 
jogo, qualquer tipo de vício não é bom pra pessoa. 

A3 –  
CRBM 

Achei ótimo, interessante, porque eu já fui fumante. Deixei de fumar um 
ano e cinco meses, tem parte ali que eu concordo e tem parte que não, 
porque realmente, está falando que o fumante está proibido no lugar 
fechado que eu concordo com a proibição, porque ninguém é obrigado a 
fumar por tabela. Realmente incomoda, porque eu fumava e eu detestava 
fumaça na minha cara, odiava, então eu quando li, eu realmente 
concordei com muita coisa, mas também discordei, porque ele foi muito 
radical também nesse ponto. 

A4 – 
SBVL 

Gostei, eu achei um pouco crítico, assim uma auto-crítica do autor do 
texto; não concordei com o modo que ele se expressava, não gostei. Eu 
achei um texto bastante pessoal. Ele faz uma coisa mais pra ele, parecia 
ser mais pra ele mesmo. Não é que não tenha opinião, ele deu as 
questões dele. Ele disse porque não concordava com essa proibição. 
Mas ele falou muito, parecia ser muito pessoal aquele texto, ele só falou 
as coisas positivas do cigarro, agora ele não vê que ele fumando, vai está 
prejudicando os outros, ele foi muito egoísta, um pensamento bastante 
egoísta eu achei, ele não vê que ele fumando está prejudicando os 
outros, tudo bem que tem coisas que prejudica, que incomoda certas 
pessoas. Mas cigarro incomoda para quem não fuma. 

A5 – 
WMAL 

Eu achei o texto muito interessante e aborda uma visão muito pessoal, 
ele é justamente muito forte por isso, e muito interessante também por 
isso, porque você tem a oportunidade de ver o que outras pessoas 
acham de determinado assunto e aceitar ou não, se as idéias dela bate 
com a sua ou não. 

A6 – 
CMTT  

Eu gostei muito dele, foi até uma informação a mais que eu adquiri pra 
mim, o fato que ele relatou como pessoa dele, como ele achava do fumo, 
pra ele fumar. 

A7 – 
MCPA 

Achei super interessante, o fumo tem sido bastante debatido e discutido, 
tudo que é jornais, revistas, rede de televisão. 
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2. Quando você lê quais aspectos observa no texto? 
 

ALUNO RESPOSTA 
A1 –  
ACFS 

Eu olho mais assim o primeiro parágrafo, porque me chama mais 
atenção, porque ele bota mais as idéias no caso do texto, o primeiro 
parágrafo foi mais aberto ele já chegou logo “eu fumo”, já chegou bem de 
frente, eu olho mais o primeiro parágrafo. 

A2 –  
MCL 

A idéia. Sempre tenho dificuldade. Eu entendo, mas nunca consigo 
passar pra o papel aquilo que tenho, estou raciocinando, não consigo. 

A3 –  
CRBM 

Eu gosto de olhar mais a crítica, eu gosto de ver a opinião  que ele está 
pensando no texto, eu reflito na questão da minha crítica e opinião, das 
minhas idéias. 

A4 – 
SBVL 

Justamente foi isso, foi esse jeito dele falar, o jeito dele dizer, a 
campanha dele para o tabagismo. É eu observei o conteúdo, o modo 
como ele se expressou, como ele parecia ser grosseiro. 

A5 – 
WMAL 

O que a pessoa quer expressar com o texto, o que ela quer passar, qual 
a idéia que ela quer passar pro texto. 

A6 – 
CMTT  

Chama atenção do fato, conteúdo alertando as pessoas para que não 
faça o que prejudique a saúde dele ou pra deixar eles em alerta, na 
questão da saúde que pode prejudicá-los, ele deixou bem amplo que ele 
sabia que prejudicaria a saúde dele, mas no entanto ele fazia isso porque 
gostava, que era como se fosse um meio de fugir. 

A7 – 
MCPA 

Normalmente eu observo o que o texto pode me transmitir, me fornecer. 
Esse texto critica as pessoas que não aceita quem fuma.  

 
3. Que estratégias você utiliza para produzir um texto, isto é, que etapas você 

segue para construir o seu texto? 
 

ALUNO RESPOSTA 
A1 –  
ACFS 

Eu vejo muito o desenvolvimento, eu nunca consigo. Eu misturo muito. 
Eu tento logo no primeiro parágrafo colocar as minhas idéias e depois 
continuar com as mesmas, mas é muito difícil eu conseguir.  

A2 –  
MCL 

Primeiro eu faço meu rascunho e coloco tudo, o que eu vi no texto eu vou 
colocando no rascunho até fazer uma organização, a introdução, o 
desenvolvimento e a conclusão.  

A3 –  
CRBM 

Idéia eu tenho muita, agora difícil é sair. Mas assim, eu não sei organizar 
vai ter que ter uma  boa introdução, você tem que falar do que você acha, 
não ficar enrolando muito, não repetir muito as palavras, porque isso de 
ficar enrolando muito, fica até um texto muito chato, quem lê, quem faz 
também, mas quem lê pior ainda. Chega a pessoa desiste até de ler 
quando vê uma coisa muito repetitiva, essas coisas. Agora é bom deixar 
organizadinho, com o título, depois vem a organização, vem parágrafos, 
vem a organização da sua idéia, depois vem a conclusão do seu tema e o 
final, é sua opinião. 

A4 – 
SBVL 

Eu começo com a introdução, eu comecei falando sobre os males, os 
problemas que causa, que causa morte, doença, essas coisas e depois 
eu vou para o desenvolvimento, do tabagismo, eu explico o porquê, boto 
dados se eu tiver. E na conclusão eu procuro dar o meu toque, dar a 
minha opinião, só isso. 

A5 – 
WMAL 

Baseado na língua portuguesa, o senso prático de todo texto. A 
introdução, o desenvolvimento e a conclusão, baseado no assunto que 
eu quero expressar, que eu quero apresentar. 
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A6 – 
CMTT  

Eu me baseio muito assim, em parágrafo conclusivo no final. Muita 
ortografia, acentuação, me baseio muito nisso, conectivos, saber usar os 
tempos verbais nas horas certas e tem o conteúdo... agradável também 
aos leitores. 

A7 – 
MCPA 
 

Primeiro pra dar início a um texto eu tenho muita dificuldade. Eu leio e 
entendo mas na hora de escrever me passa uma dificuldade muito 
grande. 

 
4. Você faz revisões em seu texto? 
 

ALUNO RESPOSTA 
A1 –  
ACFS 

É muito difícil. 

A2 –  
MCL 

Várias revisões, várias. 

A3 –  
CRBM 

Não. 

A4 – 
SBVL 

Faço e nunca acho legal, porque eu tenho trauma com esse negócio, 
porque eu acho, eu vejo, eu leio o texto, penso que está certo, mas não 
está certo, porque tem várias coisas para você observar e, eu como já 
falei português tem várias coisas pra você observar, tem a concordância, 
a regência, a pontuação, é muita coisa, tem pra você criar um texto tem 
que, é muito amplo, aí não dá pra você pegar tudo eu leio, releio mas eu 
acho legal, mas eu sei que ainda tem erro aí dentro, aí eu deixo pra lá, 
ah, vai desse jeito mesmo. 

A5 – 
WMAL 

Aprendi a fazer agora, não era muito de uso habitual também não fazia 
rascunho, fiz hoje.  

A6 – 
CMTT  

Faço. Antes, sempre antes de entregar eu sempre dou uma relida, vejo 
algum ponto que eu errei, alguma coisa assim pra poder entregar. 

A7 – 
MCPA 
 

Normalmente não. Normalmente eu escrevo e apesar de que eu sei que 
isso é um hábito errado agente lê um texto, escreve e normalmente a 
gente tem coisa para mexer depois, então exatamente para não confundir 
minha cabeça o que eu escrevo depois eu não mexo mais. 

 
5. Ao mostrar o seu texto para outra pessoa, como você costuma aceitar as  

observações sobre sua escrita: chateado? Você acha que a pessoa pede 
estar errada? Você considera que é melhor revisar seu texto levando em 
consideração as observações feitas? 

 
ALUNO RESPOSTA 
A1 –  
ACFS 

Isso, eu acho bom, e nunca, assim, hoje foi a primeira vez que alguém 
observou o meu texto e relatou os erros e eu sempre quis, porque eu 
sempre fui muito ruim em português, reprovei até um ano em português, 
e para mim foi muito interessante, gostei muito. 

A2 –  
MCL 

Gosto de ser corrigida. Caso a correção não bata com o que eu penso, 
eu vou procurar discutir e saber se está certo, ou não, porque não é 
obrigado que a pessoa que está corrigindo meu texto tenha a razão, eu 
posso também ter minha razão. Eu procuro saber se está certo ou não.  
Mas concordo e gosto. 

A3 –  
CRBM 

Eu gosto de revisar, não me sinto chateada não, é bom que outra pessoa 
olhe, veja, porque às vezes até a gente não enxerga mesmo, quando a 
pessoa dá uma lida já vê um pouco de erro e você vai quando você vê 
está errado mesmo ai termina concluindo até alertando mais, então, não 
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fico chateada não eu levo em consideração. 
A4 – 
SBVL 

Bom. Eu quando eu vi as observações dela eu realmente fiquei um 
pouco, chateada, não foi nem chateada, eu fiquei meia.  Ela disse que no 
final eu não concluí, ela não achou que eu conclui, e para mim eu conclui. 
Eu me senti chateada um pouquinho. Ela disse também que tinha vários 
erros de português, isso aí eu concordo realmente, concordância ela 
disse que eu tinha problemas realmente eu devo ter, ela citou também 
alguns erros de ortografia, ela mostrou aí eu também, teve coisas que eu 
realmente erro nesse assunto, agora na conclusão, eu até  procurei 
modificar para ver se eu tenho. Tentei ler, li, reli, pra ver a visão dela. 
Para ver a visão dela eu li, reli para poder melhorar. 

A5 – 
WMAL 

Como essa é a, segunda vez que eu passo por esta experiência da gente 
ter este trabalho de uma outra pessoa olhar seu texto um outro aluno, 
uma outra pessoa que está aprendendo junto com você olhar e observar 
o que você fez, eu não estou ainda familiarizada totalmente com esse tipo 
de processo, mas eu aceito de uma maneira produtiva, eu acho que ele 
pode está certo, eu procuro me basear no que ele falou e interpretar se 
realmente está certo ou se está errado, da minha maneira. 

A6 – 
CMTT  

Não. Por um lado eu até gosto, porque a pessoa lê o meu texto no caso e 
diz o que pensa, o que acha, o que poderia melhorar em certas 
situações, eu acho agradável para mim, é mais uma forma de aprender. 

A7 – 
MCPA 
 

Eu levo em consideração a revisão feita pelo colega, eu não costumo 
mostrar o meu a minha redação porque é a primeira vez que a gente faz 
um tipo de trabalho desse, normalmente agente sempre se liga na 
correção do professor, que se trata até indiscutível por se o professor, 
então é a primeira vez, mas tudo é aprendizado. 

 
 
 
6. Com que freqüência você escreve? 
 

ALUNO RESPOSTA 
A1 –  
ACFS 

Raríssima. Muito difícil. 

A2 –  
MCL 

Nunca. Nem no trabalho. trabalho com contabilidade é só lançamento 
Quase não escrevo. 

A3 –  
CRBM 

Pouco. Eu escrevo mais aqui na faculdade, mesmo assim pouco. 

A4 – 
SBVL 

Não muita freqüência. Não escrevo com muita freqüência, não. 

A5 – 
WMAL 

Manualmente? muito pouco. Como eu trabalho com computador eu digito 
o dia todo, mas realmente está ali na mão. Eu mesma faço elaboração de 
relatórios apresentação, essas coisas. Só que na mão não. 

A6 – 
CMTT  

Eu não escrevo muito, porque eu trabalho na parte de digitação, mas eu 
sempre escrevo assim, aqui mesmo estudando ou fazendo cartas, mas é 
mais por computador  Eu redijo e, e assim escrevo o que os outros 
mandam também, só que antes de entregar eu sempre dou uma 
olhadinha, reviso, para ver se está tudo certo. 

A7 – 
MCPA 
 

Quase nenhuma, porque hoje com o uso do computador, manualmente 
quase nenhuma. Só escrevo circulares, contratos, mas normalmente é o 
computador 
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7. Resuma sua experiência neste trabalho? 
 
ALUNO RESPOSTA 
A1 –  
ACFS 

Gostei muito e além de ser um tema muito bom, foi bom, porque eu 
escrevi que é uma coisa muito difícil e que a gente trabalhe mais em cima 
disso que foi muito legal. 

A2 –  
MCL 

Muito bom mesmo, principalmente porque eu não tenho freqüência de 
escrever e sempre tive dificuldade de fazer dissertação. 

A3 –  
CRBM 

Ah, foi bom eu gostei, foi muito bom, porque aí vai perder a timidez, cada 
um dá a opinião no texto sem crítica. A pessoa critica, mas criticando 
procurando ajudar até o colega, adorei. 

A4 – 
SBVL 

Foi legal. Eu aprendi, Eu li o texto de outra menina também, teve coisas 
que eu observei no texto dela, que eu acho que ela também não 
observou, porque é assim, cada pessoa tem um ponto de vista, tem um 
ponto de referência, para mim é uma coisa, para outra pessoa é outra. Eu 
achei legal, eu gostei, eu vi a redação dela, ela corrigiu a minha e 
recorrigi a minha. Aprendi, pouquinho, mas aprendi. 

A5 – 
WMAL 

Eu achei com certeza um conhecimento a mais que a gente está tendo. 
Foi como eu disse que eu não tenho costume de revisar meus textos, eu 
vi que é importante,  que é interessante e cada vez que você lê mais uma 
vez, que você revisa, você muda tem uma coisa e outra que você acha 
que pode melhorar, você sempre melhora. Então achei assim muito 
interessante esse processo e gostei, gostei muito. 

A6 – 
CMTT  

Muito boa pra mim. Foi para alertar mais. Em situações de escrita. Para 
eu aprender a me avaliar mais também nos textos  Foi muito bom.  

A7 – 
MCPA 
 

Para mim foi excelente, até mesmo porque eu tenho uma dificuldade 
enorme de ler, não gosto de ler, então sempre quando a gente tem esse 
tipo de trabalho é super gratificante, melhor ainda foi você poder dividir a 
opinião de outros colegas. Críticas que a quem diga que críticas não são 
construtivas, mas para mim são. 
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APÊNDICE – 03: SEGUNDA ENTREVISTA COM OS ALUNOS 
Após a segunda oficina, entregamos algumas perguntas aos alunos e suas 
respostas encontram-se abaixo. 
 
 

1. O que você achou do texto lido? 
 
ALUNO RESPOSTA 
A1 –  
ACFS 

Bem parecido com o outro. Muito bom pra ser discutido. 

A2 –  
MCL 

Achei muito bom, serve para a gente ficar esperta sobre as drogas. 

A3 –  
CRBM 

Achei bom o texto lido, que se refere às drogas. E as drogas já está 
tomando conta de tudo, todo canto que a gente vai tem droga e isso 
incomoda, eu mesmo sou muito contra as drogas. 

A4 – 
SBVL 

Achei muito interessante que fala sobre as drogas. 

A5 – 
WMAL 

Achei que a gente tem que ler sempre texto que discuta esse problema. A 
droga hoje está em todo lugar, até nas escolas. 

A6 – 
CMTT  

Achei interessante e achei no mesmo tópico do texto da semana 
passada. 

A7 – 
MCPA 

Achei muito bom. A droga está em todo lugar. É bom ler para se informar.

 

2. Qual a sua opinião a respeito das idéias do autor? 
 
ALUNO RESPOSTA 
A1 –  
ACFS 

A minha opinião é que o tema além de ser muito discutido hoje em dia é o 
que a gente mais encontra na sociedade e que eu acho que não vai 
existir solução pra esse tipo de coisa; cada dia vem crescendo mais e 
mais. Eu acho que nunca vai acabar. Seria uma boa iniciativa, mas eu 
acho que não tem resultado não. 

A2 –  
MCL 

O autor fala de um problema muito discutido que é as drogas. 
Precisamos acabar com elas. 

A3 –  
CRBM 

Eu acho que ele expôs as pessoas. Assim como cantor essas coisas 
assim, acho que ele não devia expor, ele devia achar a opinião dele como 
crítica em questão da droga. Foi bom o texto assim nesse ponto, ele falou 
dos anos atrás o que a droga era. Como é no tempo de hoje, que hoje em 
dia realmente quem está comandando mesmo é o mundo das drogas. 

A4 – 
SBVL 

A opinião do autor foi muito boa, eu achei que ele não precisava falar o 
nome dos artistas. Mas foi bom. 

A5 – 
WMAL 

Achei muito interessante. O autor mostrou a dificuldade de combater as 
drogas. 

A6 – 
CMTT  

Eu achei que ele foi, não deu muito a opinião dele o autor, ele expôs mais 
o assunto, globalizou mais o assunto. Deu os pontos negativos, os pontos 
positivos e foi diferente do da semana passada. O da semana passada 
ele falou mais do que ele sentia, o que ele achava, se referindo mais a 
pessoa dele no texto. 

A7 – 
MCPA 

Eu achei ele muito certo na discussão sobre as drogas. 
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3. Que paralelo você pode traçar entre o texto: “Liberdade um raro prazer” e 
“Do lado de Darth Vader”? 

 
ALUNO RESPOSTA 
A1 –  
ACFS 

Tem muito a ver com o outro, em relação ao vício. Agora eu acho que 
tudo começa com o cigarro. Aí depois disso é que vai: maconha, essas 
coisas toda.  

A2 –  
MCL 

Os dois textos falam do mesmo assunto. O cigarro também é uma droga. 

A3 –  
CRBM 

Do fumo. É o fumo não deixa de ser uma droga, né? O fumo e o cigarro é 
uma droga. Mas assim, o cigarro não leva a gente a progredir na droga. 
Assim como maconha, tem a cocaína, tem o pico, a tendência é o 
pessoal querer sempre ficar mais maluco, mais doido, né? Já o cigarro 
também é uma droga, mas eu acho que a pessoa só quer fumar aquilo 
mesmo, ele se prejudica só naquilo mesmo. 

A4 – 
SBVL 

No primeiro texto o autor foi meio que reclamando da situação que ele se 
achava, no momento. E nesse não, ele explicou o problema das drogas, 
e ele deu uma solução. No primeiro ele deu, os motivos dele, que 
realmente teve um pouco de lógica, mas foi uma coisa meio agressiva, e 
nesse, não no segundo foi bem natural. 

A5 – 
WMAL 

Eu achei que os textos são muito parecidos. Um fala do cigarro e o outro 
fala da droga, mas o cigarro também é uma droga. 

A6 – 
CMTT  

Eu achei muito viável o de hoje. Porque esse de hoje foi uma continuação 
praticamente do da semana passada. Que fala praticamente sobre o 
mesmo tema: cigarro, maconha, droga, está relacionado a droga que daí, 
sei lá, vai ligando a outros fatores. Mostrando a realidade esses dois 
textos. 

A7 – 
MCPA 

Os dois textos são parecidos, porque o cigarro também é uma droga. 

 

4. Que recomendações você daria para outra pessoa a respeito de como 
escrever bem? 

 
ALUNO RESPOSTA 
A1 –  
ACFS 

Procurar sempre, pelo menos a minha técnica é o primeiro parágrafo, 
expor bem minhas idéias, depois dele, do primeiro parágrafo, você dá 
toda a sua opinião e depois você consegue desenvolver bem. 

A2 –  
MCL 

Ler muito. 

A3 –  
CRBM 

Ler. 

A4 – 
SBVL 

Bom. Ler bastante é fundamental, você tem que ler, muito. Quanto mais 
você ler mais você tem conhecimentos de palavras, mais conhecimentos 
gerais. Ler bastante e aprender a falar o português. 

A5 – 
WMAL 

A gente tem que ler muito. 

A6 – 
CMTT  

Eu acho que a pessoa tem que ler muito. Primeiramente a base de tudo é 
a leitura e depois conseqüentemente vê a questão da ortografia, da 
escrita. Ortografia, pontuação, a seqüência lógica do que você está 
escrevendo e tudo. 

A7 – 
MCPA 

Ler. Ler muito. 
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5. Você acha que o ensino superior pode ajudar no processo de aprendizagem 
da escrita? 

 
ALUNO RESPOSTA 
A1 –  
ACFS 

Pode. Da forma como a senhora está fazendo. Assim, exercitando a 
gente pra isso, acho que é difícil a gente encontrar em alguma outra 
faculdade o sistema que a senhora está levando com a gente. Pra mim 
foi ótimo e eu estou exercitando mais e mais. 

A2 –  
MCL 

Acho que pode ajudar muito. Esse trabalho com o texto tem ajudado 
muito a gente. 

A3 –  
CRBM 

Acho sim. Esse trabalho foi bom, a pessoa tem um colega que corrige, aí 
você vê, realmente esperta mesmo, vê, não, realmente está errado, aí a 
gente constrói outro texto. Esse trabalho foi muito bom. 

A4 – 
SBVL 

Pode em termos de ensino ela pode acrescentar muito, é até, eu acho 
que quase tudo, no ensino da escrita. 

A5 – 
WMAL 

A faculdade pode ajudar demais. A gente não tem muita oportunidade 
para estudar e na faculdade a gente pode receber muita ajuda. 

A6 – 
CMTT  

Eu acho que tem capacidade de ajudar. E eu acho que deveria. Porque é 
um incentivo a mais aos alunos... permite um pouco mais de 
conhecimento de cada  aluno, de cada pessoa. 

A7 – 
MCPA 

A faculdade pode ajudar muito na escrita, porque a gente precisa ler e 
escrever muito. 
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