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                                                       RESUMO 

 

 

        A diversidade de situações de letramento às quais a criança está sujeita, tanto na 

escola como fora dela, requer uma metodologia de ensino da escrita que focalize o 

trabalho com os gêneros textuais. A contribuição de Vygotsky (1984,1987) no que se 

refere à construção social do conhecimento, bem como os estudos de Bakhtin 

(1981,1992), Bronckart (1999), Schneuwly (1994, 1996) e Dolz (1996) embasaram a 

nossa concepção de que os gêneros organizam e regulam as formas de atuação no 

mundo, que são mediadas pela linguagem. Essa abordagem deu-nos respaldo para 

avaliar o desempenho de alunos do primeiro ciclo do ensino fundamental, de escola 

pública e particular, pertencentes a distintas realidades sócio-econômicas, em 

atividades de produção textual que se apóiam no trabalho com diferentes gêneros 

escritos. Com base nesse questionamento geral, procuramos investigar: os  espaços  

de  atuação social realizados  através  da  modalidade  escrita  e  disponibilizados  para  

a  criança  em  seu  meio  ambiente  cultural; os  gêneros escritos que estão mais 

relacionados a  sua  rotina  de atividade  social; e a relação  entre o  ensino  de  

gêneros  textuais  e  o   favorecimento  na  aprendizagem  de aspectos lingüísticos e 

cognitivos específicos a  modalidades  escritas previstas para as crianças desse ciclo. A 

análise dos 84 textos elaborados pelos 12 alunos, associada aos outros instrumentos 

de coleta de dados, revelou que as crianças compartilham basicamente os mesmos 

espaços de atuação social que condicionam os usos da escrita em suas vidas. 

Concluímos também que as dificuldades enfrentadas pelo escritor iniciante, reflexo da 

complexidade inerente ao ato de escrever, podem ser enfrentadas gradualmente, por 

meio de práticas interativas de linguagem que possibilitem a circulação das variadas 

representações cognitivas da atividade social.  

Palavras-chave: gêneros textuais, escrita, letramento 
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                                                         ABSTRACT 
 
 
 
 
 
            The way children are exposed to different literacy practices, either inside or 

outside school, requires a methodology of teaching writing which concentrates its 

activities on the use of genre texts. The contribution of the Vygotskian approach (1984, 

1987) to the development of social cognition, and the theory of genres presented by 

Bakhtin (1981,1992), Bronckart (1999), Schneuwly (1994, 1996) and Dolz (1996) set the 

basis for an understanding of genres as tools that organize and regulate our ways of 

acting in the world, mediated by language. This epistemological approach gave us 

support to investigate how students in the elementary level, from public and private 

schools, react to the activity of producing texts based on different written genres. Based 

on this broad question, we intended to investigate: the spaces of social action performed 

by the use of writing, and available to the children in their social environment; the written 

genres which are closely related to their social routine activities; and also the relation 

between the teaching of genre and the improvement of learning linguistic and cognitive 

aspects related to literacy practices for children in this level. The analyses of 84 texts 

written by 12 students, associated with other instruments of collecting data, revealed 

that children basically share the same spaces of social action which condition the uses 

of writing in their lives. We also concluded that the difficulties faced by young writers, 

which reflect the inherent complexity of writing, can be  gradually overcome, by the use 

of interactive practices of language that make possible multiple cognitive 

representations of social action.                                      

 
Key-words: textual genres, writing, literacy.                                  
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                                                               INTRODUÇÃO   
 
 
 
 
 
                                                        Pelo trabalho de pesquisa, ao engendrar a possibilidade de 

aproximação entre teoria e prática, o professor é capaz, tal 
como propunha Stenhouse, de elaborar formas de atingir o 
seu trabalho e a criança, de modo a reconstituí-los como 
sujeitos do processo pedagógico e dos processos sociais, 
capazes de produzir um projeto que não prescinde das 
pessoas, que as inclui, que as forma pela capacidade que 
possuem de formar o outro e de inventar o futuro.                                                                  

 
                                                                                                                     Adriana Dickel 
 
 
 
 
1 COMO TUDO COMEÇOU 
 
 
 
 

         O interesse em investigar os aspectos relacionados ao processo de aquisição da 

escrita tem fomentado inúmeras pesquisas ao longo das últimas décadas. Um longo e 

produtivo caminho vem sendo percorrido nessa área de investigação, provocando a 

interdisciplinaridade entre a pedagogia, a lingüística e a psicologia. A conjunção dessas 

diferentes abordagens já proporcionou muitos esclarecimentos a respeito desse tema 

tão complexo e instigante, o que, no nosso entendimento, ao invés de esgotá-lo,  abre 

espaço para novas investigações. 
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        O locus de atuação docente desvela todos os questionamentos possíveis sobre a 

desafiante tarefa de conduzir os alunos ao manuseio eficiente das operações de 

linguagem que dão materialidade aos textos escritos. Os professores que se 

preocupam com o desenvolvimento da competência escrita dos seus alunos 

demonstram interesse em elucidar questões teórico-metodológicas,  que se fazem 

presentes no exercício de suas atividades.       

        As respostas a essas interrogações se tornam mais urgentes quando somos 

solicitados a respondê-las; isso conduz à inquietação e faz com que sejamos 

impulsionados à pesquisa.  Essa inquietude foi gerada em cursos de capacitação para 

professores dos primeiros ciclos do ensino fundamental, ao longo de nossa trajetória 

como professora universitária, e nos motivou a procurar respostas para as indagações 

desses professores  e também para as nossas. 

         A procura por um curso de doutorado foi o primeiro passo na direção de encontrar 

caminhos e solucionar dúvidas a respeito de um tema tão abrangente  como o que 

envolve as relações de ensino e  de aprendizagem da modalidade escrita. 

         Já sabíamos o quanto a década de oitenta havia sido produtiva em pesquisas que 

focalizavam as etapas de aquisição e os processos ou hipóteses cognitivas acionadas 

pelas crianças na fase inicial de alfabetização. 

         Buscava-se, naquele momento, uma metodologia alternativa para a alfabetização 

que viesse a se contrapor às estratégias convencionais de alfabetização que se 

apoiavam nas cartilhas e no ensino tradicional das famílias silábicas. Estavam 

lançadas, portanto, as  condições para acolher a teoria construtivista de aprendizagem. 

         Os trabalhos de Emília Ferreiro (1984,1986), de inspiração piagetiana, que 

investigavam a psicogênese da escrita, tiveram ampla divulgação e aceitação nos 

meios escolares e acadêmicos. Merecem destaque outros nomes como os de Godman 

(1985) e Teberosky (1986) que também desenvolviam pesquisas seguindo essa mesma 

epistemologia. 

         Aqui no Brasil, os trabalhos de Luís Carlos Cagliari (ao longo da década de oitenta 

e meados de noventa) e o de Lemle (1987) tornaram-se referência obrigatória para 

aqueles que queriam entender melhor as dificuldades de ordem fonético-fonológicas 

apresentadas pelas crianças na fase inicial do processo de alfabetização. 
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         No entanto a inquietação continuava. Seguir, apenas, as coordenadas piagetianas 

já não respondia a todos os questionamentos. 

         Segundo Smolka (1988, p.21): 

 

                          (...) Vi que pensar o processo de aquisição da escrita nos remete a 
buscar historicamente, sócio-culturalmente, psicologicamente, raízes e 
origens desta forma de linguagem. Levanta a questão do signo, da 
capacidade humana de criar sinais e símbolos. Leva-nos a considerar, 
na sua gênese, do ponto de vista da nossa cultura ocidental, a relação 
pensamento/linguagem no movimento das interações humanas...Mas 
falar da relação pensamento/linguagem nos remete à s teorias do 
conhecimento, ao aspecto filosófico da questão; e falar no movimento 
das interações humanas nos abre à  dimensão política...     

 
 

        Para a autora, havia a necessidade de um novo direcionamento nas investigações 

sobre a aquisição da escrita que procurasse criar uma efetiva interdisciplinaridade entre 

a lingüística, a pedagogia e a psicologia.  

         Vygotsky (1984[1930],1987[1934]) apresentava-se legitimamente como uma 

opção teórica  fundamental a essa interdisciplinaridade que, associada à concepção 

bakhtiniana da linguagem, forneceria a base epistemológica para a emergência de uma 

abordagem sociointeracionista da linguagem. 

         Assim, uma  outra  coletânea  de  pesquisas  desenvolvidas  sob essa  nova 

orientação (que não se configurava exatamente como antagônica à anterior) começou a 

ser divulgada e aceita por aqueles que desejavam extrapolar uma visão pedagógica 

centrada na identificação dos níveis ou estágios iniciais da aquisição do código escrito 

(pré-silábico, silábico, silábico-alfabético e alfabético). O interesse passou a fixar-se em 

um “estágio” mais adiante, momento em que a produção escrita da criança passa a ser 

considerada   como um legítimo exemplar de produção de sentido. 

         O que estava em jogo agora, não era especificamente estudar os métodos e 

processos de alfabetização, e sim buscar caminhos que conduzissem ao letramento 

escolar. A idéia de alfabetizar não é mais suficiente, deve-se pensar em alfabetizar a 

criança de modo a inseri-la desde cedo em uma prática de letramento social e plena de 

significação. 
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         Dentro dessa perspectiva, destacam-se os trabalhos de Abaurre 

(1988.1989,1990,1991), Fiad (1989, 1991), Kleiman (1995,1998), Mayrink-Sabinson 

(1989,1991 ), Rojo (1995,1998), Smolka (1988), Smolka e Góes (1992) e Soares           

( 1998). 

         Até aí, já dispúnhamos de um excelente referencial teórico para iniciar nosso 

questionamentos. No entanto, em meio a esse já tão complexo tema, emergem as 

discussões em torno dos gêneros textuais. 

         À medida em que tomávamos conhecimento da teoria relativa a tais 

questionamentos, fomos nos dando conta de que as investigações em torno de 

atividades de produção textual escrita deveriam levar em conta o papel que os gêneros 

desempenham nesse processo. 

         Embora sejam abordados sob diferentes perspectivas teóricas, os gêneros são 

unanimemente reconhecidos como legítimos representantes da ação social. Logo, por 

serem reguladores das ações de linguagem escrita e oral, os gêneros não poderiam se 

ausentar de discussões que focalizam  situações de ensino e de aprendizagem da 

língua. 

         Nessa linha de pensamento, tiveram ampla repercussão os trabalhos de Cope e 

Kalantzis (1990,1992,1993) e Kress (1982,1993) - na Austrália -, e os de Bronckart 

(1999), Schneuwly (1994,1996,1997 ), e Dolz (1996,1997) – em Genebra, Suiça. 

         Aqui no Brasil - sob a influência de alguns desses teóricos, e também de Bakhtin 

(1992) – esses questionamentos se intensificaram por ocasião da publicação dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), documento no qual os gêneros ganham um 

lugar de destaque como um instrumento auxiliar eficaz no ensino de língua portuguesa.     

         

 

2  HIPÓTESE  NORTEADORA  DA  PESQUISA:  

 

 

          Diante  das  freqüentes discussões  em  torno  do  uso  dos  gêneros  no  ensino  

de  língua  portuguesa (em todos os níveis de escolaridade), a inquietação de que 

falamos no início foi se materializando num questionamento mais concreto. Ansiávamos  
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por  tentar  avaliar  até  que  ponto  o  trabalho  efetivo  com  os  gêneros  textuais no 

primeiro ciclo do ensino fundamental representaria   um  acesso  legítimo  à  produção  

de  textos  significativos  e  a  uma  escrita  verdadeiramente  funcional  para  as  

crianças dessa idade (entre 7e 8 anos).  

         Partindo  da  concepção  de  que os  gêneros  são  práticas  sociais, impregnadas, 

portanto, das  marcas  da  cultura  de  uma  comunidade  qualquer. Entendíamos  que o  

trabalho  com  gêneros  variados  em  sala  de  aula  só  seria  produtivo  se  

conseguíssemos    fazer  com  que  os  aprendizes  atuassem  efetivamente  em  sua  

comunidade  através  da  escrita. Para  tanto, precisávamos  identificar,  primeiramente, 

quais  as  instâncias  sociais  de  atuação  comunicativa  disponíveis  às  crianças  de  

uma  maneira  geral, e  em  segundo  lugar, quais  os  gêneros  escritos  que  melhor  

atendiam  às  demandas  de  suas  vidas  em  uma  comunidade.  Decidimos  também  

trabalhar  com  crianças  das  redes  privada  e  pública  de  ensino  com  o  intuito  de  

observar  se  os  diferentes  estratos  sócio-econômico-culturais  exerciam  algum  tipo  

de  interferência  sobre  o  objeto  de  investigação. 

 
 
 
3  PERGUNTAS  DE  PESQUISA: 
 

           

         Tendo em vista essa hipótese geral como ponto de partida de nossa pesquisa, 

outros questionamentos vieram somar-se a ela, buscando delimitar melhor o nosso 

objeto de estudo. Visando a esse objetivo, precisávamos investigar: 

                        

1 - Quais  os  espaços  de  atuação social (levando  em  conta os  aspectos  macro- 

culturais) realizados  através  da  modalidade  escrita  e  disponibilizados  para  a  

criança  em  seu  meio  ambiente  cultural? 

2 - Quais  gêneros escritos estão mais relacionados a  sua  rotina  de atividade  social ? 

3 – Há  uma  relação  entre o  ensino  de  gêneros  textuais  e  o   favorecimento  na  

aprendizagem  de aspectos lingüísticos e cognitivos específicos a  modalidades  

escritas previstas para as crianças dessa faixa etária? 
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 4 PROCEDIMENTO  GERAL: 
 

 

         Em função de nossos objetivos, decidimos trabalhar com os alunos diferentes  

textos  escritos que se adequassem às suas capacidades lingüísticas reais e que 

fossem representativos dos domínios globais de linguagem previstos para eles. 

Também procuramos buscar, na  maioria  das  vezes, uma  motivação  autêntica  para  

a  escolha dos temas a serem desenvolvidos nas oficinas de produção textual   e  que  

levasse em conta as demandas da realidade discente. 

         Além disso, solicitamos aos alunos o preenchimento de um questionário sócio-

cultural e de uma ficha  de acompanhamento avaliativo. O primeiro tinha por objetivo 

conhecer melhor as condições gerais de vida e os hábitos das crianças;  a segunda, 

propunha-se investigar as preferências textuais dos alunos e outros aspectos 

relacionados à percepção infantil sobre as atividades de escrever e de produzir textos. 

 

 

 5  A  CONCRETIZAÇÃO  DE  UMA  IDÉIA   

 

 

         Tendo sido feita a exposição de nossa trajetória de pesquisa, desde seu estágio 

embrionário de concepção até sua fase inicial de execução, passaremos a apresentar o 

formato geral de organização do presente trabalho que, em linhas gerais, segue a 

mesma evolução da pesquisa. 

        O trabalho se divide em duas partes: na primeira, descrevemos o encaminhamento 

teórico que julgamos adequado à condução e execução da pesquisa; na segunda, 

apresentamos os resultados do que foi apurado. 

        Independentemente  do  referencial  teórico adotado, acreditamos que se encontra 

subjacente a qualquer proposta de trabalho de pesquisa em lingüística, uma concepção 

de  linguagem  que  seja  coerente  com  os  princípios  defendidos  e  que  lhe  ofereça 

respaldo  no curso de sua execução. 
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         Por essa razão, retomamos o caminho percorrido por diferentes concepções de 

linguagem, ao longo da evolução dos estudos lingüísticos, até chegarmos à 

compreensão da língua como uma atividade constitutiva da ação humana e que se 

constrói, continuamente, nas interações entre os seres humanos. 

         Essa concepção de língua alicerça o conceito de letramento adotado neste 

trabalho, segundo o qual só é letrado aquele que usa a leitura ou a escrita como 

práticas sociais e significativas na comunidade a que pertence. 

         Depois de refletirmos sobre a compreensão da linguagem como um fenômeno 

interativo, e de compreender o letramento como prática social da linguagem escrita ou 

falada, teríamos, necessariamente de abordar os gêneros textuais, já que eles se 

configuram como instrumentos que regulam as atividades de linguagem. 

         É evidente como esses três conceitos se relacionam: nós nos comunicamos e 

interagimos com os outros através dos gêneros (orais e escritos), só através deles é 

possível nos constituirmos como seres letrados. 

         Dizendo de outra forma: compreender a língua como fenômeno sociointerativo 

permite que se perceba a real dimensão do papel dos gêneros textuais como 

instrumentos constitutivos e reguladores das práticas de letramento em nossa 

sociedade. 

         Finalizamos a primeira parte justificando, inicialmente, as razões que nos levaram 

a adotar a metodologia da pesquisa etnográfica. Em seguida, apresentaremos, 

também, a descrição de todo o procedimento utilizado na pesquisa empírica. 

         A segunda parte do trabalho descreve e analisa os dados coletados e o corpus 

efetivo de nossa pesquisa constituído pela produção escrita dos 12 alunos 

selecionados. 

         Iniciamos, então, pela avaliação do questionário sócio-cultural, seguido pela ficha 

de acompanhamento, até chegarmos  ao último capítulo, no qual  teremos a descrição 

das oficinas e a análise efetiva dos textos. Neste último capítulo tentaremos promover 

uma integração dos resultados da avaliação dos três instrumentos de coleta 

empregados na pesquisa, como recurso para entender e explicar as idiossincrasias 

existentes nos produtos finais de investigação que são os textos escritos dos alunos. 
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                                                  CAPÍTULO  1 
     
                                        INVESTIGANDO  A  LINGUAGEM 
 
 
 

Na realidade, não são palavras o que pronunciamos ou 
escutamos, mas verdades ou mentiras, coisas boas ou más, 
importantes ou triviais, agradáveis ou desagradáveis etc. A 
palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um 
sentido ideológico ou vivencial. 

                                                                    
Bakhtin 

 
 
 
1.1  REVENDO  POSICIONAMENTOS                  

 

         No início do século passado, as ciências humanas, na tentativa de se investirem 

de um rigor científico mais específico às ciências tecnológicas em geral (matemática, 

física e biologia), direcionaram-se para uma ordem de investigação mais objetiva, 

buscando a neutralidade científica. Como conseqüência desse direcionamento, as 

ciências humanas – especificamente a lingüística e a psicologia - foram, de certo modo, 

“desumanizando-se” (JAPIASSU, 1988). 

         Assim, ao  longo  do  século  XX,  desfilaram  pelas  academias  várias  

tendências  de  estudos  da  língua, que  caminharam  atreladas ( em  alguns  casos ) 

aos  paradigmas  científicos e filosóficos vigentes. 

         É o caso dos princípios positivistas que influenciaram a tese dos neo-gramáticos, 

bem como as tendências  objetiva, racional e impessoal que predominaram nos textos 

literários da época. Segundo Ducrot e Todorov (1991), o distribucionalismo  

“independente” de Bloomfield   também se submeteu a esse processo, quando sofreu 

as influências do behaviorismo.    

         Essa conduta, no entanto, mostrou-se inadequada porque, segundo Jobim e 

Souza (1997), o fato de o homem ser sujeito e, ao mesmo tempo, objeto de 

conhecimento, faz com que as ciências humanas sejam inevitavelmente marcadas pela 
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sociedade em que se inserem e reflitam todas as suas contradições, tanto no nível de 

sua organização interna, como em suas práticas. 

         A autora constata que a “ construção do conhecimento nas ciências humanas não 

pode ser indiferente ao vivido pelos sujeitos da pesquisa, os temas da cultura e da 

civilização retomam a questão epistemológica das ciências humanas numa nova 

direção.” (JOBIM E SOUZA, 1997, p.32) 

          O modelo histórico-cultural representa, então, uma fase em que a linguagem 

inaugura uma nova relação do homem consigo mesmo e com o mundo.  

         Percebe-se,  hoje, que  esse  “entrelaçamento” entre a língua e os fatos sócio-

culturais é  conseqüente  da  natureza  da  linguagem  humana. A  linguagem  perpassa  

todos  os  fenômenos  sócio-histórico-culturais. Compartilhamos a concepção de  que  a  

linguagem  constitui  a  realidade  e  que  essa  constituição  opera  dentro  de  um  

enquadramento  cultural. 

         Essa   concepção  de  que  os fatos sociais  intervêm  nos  atos  de  linguagem  

não  é  recente. Saussure  foi  um  dos  que  reagiu  contra  uma ordem, digamos, não-

social nos  estudos lingüísticos. No entanto, a escola saussureana, obviamente, não 

apresentou um legado de compromisso sócio-histórico com  a análise lingüística 

         De qualquer forma, Saussure  foi  um dos principais  responsáveis   por  um  novo  

direcionamento  nos  debates  em  torno  da  linguagem: a  posição  nomenclaturista 

(herança  da  gramática  histórica)  torna-se  uma  base  inadequada  para  os  estudos  

lingüísticos. Dentre  as  muitas  questões  introduzidas  por  Saussure, convém  

destacar  aqui  o  aspecto  de  que  a  linguagem  é,  fundamentalmente,  uma  

instituição  social, o  que  invalidaria  portanto, uma  abordagem  individualista  de  

investigação  lingüística.  Segundo  Lechte (1994, p.174), com a  emergência  do  

modelo  saussureano  nas  ciências  humanas, a  atenção  dos  pesquisadores  foi  

desviada  da  documentação  de  eventos  históricos  ou  do  registro  dos  fatos  do  

comportamento  humano  para  a  direção  da  idéia  da  ação  humana  como  um   

sistema  de  significado, levando  assim  o  sistema  sócio-cultural  a  ocupar  um  lugar  

de  destaque  como  objeto  de  estudo. Ainda  segundo  o  autor,  os  insights  

saussureanos  pavimentaram  inicialmente  o  caminho  para  uma  abordagem  mais  

rigorosa  e  sistemática  das  ciências  humanas – uma  abordagem  que  
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verdadeiramente  tentava  levar  a  sério  a  primazia  do  domínio  sócio-cultural  para  

os  seres  humanos, inspirando estudiosos  em  outras  áreas  como  Claude Lévi-

Strauss, na  antropologia; Pierre  Bourdieu, na  sociologia;  Jacques  Lacan, na  

psicanálise, e  Roland Barthes  na  crítica literária  e  na  semiótica. 

         Na seqüência deste raciocínio, convém citar Marcuschi (2003, p. 04-05) para 

quem o estruturalismo americano distinguiu-se do europeu por ter tomado diferentes 

direções. Segundo o autor, um desses direcionamentos foi a ligação da lingüística com 

a antropologia que se iniciou com Franz Boaz (1858-1942) e culminou com Edward 

Sapir (1884-1939) e Benjamim Lee Whorf (1897-1941). Os dois últimos lançaram a 

hipótese “Sapir-Whorf”, mais conhecida como relativismo lingüístico, que preconizava a 

relação entre linguagem e pensamento na perspectiva das representações sociais 

ligadas às línguas e etnias. Para Marcuschi, derivam-se destas vertentes a 

Antropologia Lingüística, a Etnografia da Fala, a Etnometodologia, a Sociolingüística e 

a Análise da Conversação.  

         Se  Saussure  celebrizou-se  por  ter  introduzido  uma  nova  abordagem  nas  

investigações  sobre  a  língua, igualmente  notável  foi  a  contribuição  de  Bakhtin  aos  

estudos  lingüísticos que  sucederam  a  efervescência  saussureana. Bakhtin  rejeitava  

a  tendência  estruturalista  de  considerar  o  texto  como  entidade  autônoma, cujo  

significado  pudesse  ser  estabelecido  independentemente  do  contexto. Houve  uma  

clara  evolução  no  sentido  atribuído  ao  signo, que  passa  a  ser  considerado pelo  

autor  como  essencialmente  social  e  elemento  mediador  de  toda  relação  social, 

exercendo  um  papel  decisivo  na  formação  sócio-política  e  nos  sistemas  

ideológicos. Para  Bakhtin (1992 [1979], p.109): 

 

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

 

                

         Noções pouco  discutidas  e  sistematizadas até  então, como  o  caráter  

dialógico  da  linguagem, os  conceitos  de  enunciado  e  enunciação  e  o  estatuto  
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dos  gêneros  do  discurso  ganharam   um  lugar  de  destaque  na  teoria  bakhtiniana. 

A  reflexão  sobre  a língua  passa  a  ocupar  o  campo  do  discurso  no  contexto  

sócio-histórico. O  enunciado (e  não  a  frase  enquanto  seqüência  gramatical  formal,  

abstrata  e  descontextualizada)  passa  a  ser  a  unidade  concreta  e  real  da  própria  

atividade  comunicativa  entre  os  indivíduos  situados  em  contextos  sociais  sempre  

reais. 

         No âmbito da  psicologia  tivemos a  influência  de  Vygotsky (1984 [1930], 

1987[1934]) que também se  posicionou  contra  uma ordem não-social nessa área. Ele 

era contrário à tendência  biologizante  predominante  na  psicologia  da  época, que  

enfatizava   apenas  os  aspectos  comportamentais, ou  só os  mentais, ou  ainda  só  

os  verbais, um  de  cada  vez (cf. BRONCKART, 1999, p. 29). Vygotsky  se  propunha    

construir  um  conceito  unificador  no  qual  essas  diferentes dimensões  se  

organizariam. Suas  idéias  contribuíram  para  a  renovação  teórica  e  empírica  da  

psicologia  do  desenvolvimento, uma  das  quais  destacava que  as  condições  sócio-

históricas  desempenham  um  papel  fundamental  no  processo  de  construção  

cognitiva da criança. Para o autor,  as funções  psicológicas  superiores  são  

transformações  internalizadas  de  modos  sociais  de  interação, o  que  abrange  os  

artefatos  culturais (instrumentos)   e   as  formas   de  ação  e   signos  (instrumentos  

psicológicos). 

 
 
                   A função  do  instrumento  é  servir  como  um  condutor  da  influência  

humana  sobre  o  objeto  de  sua  atividade; ele  é  orientado  
externamente; deve  necessariamente  levar  a  mudanças  nos  
objetos. Constitui  um  meio  pelo  qual  a  atividade  humana  externa  é  
dirigida  para  o controle  e  o  domínio  da  natureza. O  signo, por  
outro  lado, não  modifica  em  nada  o objeto  da  operação  
psicológica. Constitui um  meio da atividade interna, dirigido para  o  
controle  do  próprio  indivíduo; o  signo  é  orientado  internamente. 
(VYGOTSKY 1984 [1930], p.62)                      

 

              

         A propósito dessa concepção vygotskyana sobre as funções do instrumento e do 

signo, Daniels (1999, p.99) avalia que a ênfase na linguagem como veículo de 

interação e auto conceito, como antecedente para a interação, fornece ao 
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interacionismo simbólico uma compreensão dos vínculos entre a psicologia individual e 

a estrutura social. 

         A influência de Vygotsky se estendeu a outros  psicólogos  e, especificamente  na  

área  da  educação, Bruner (1973,1983)  foi  um  dos  que  muito  contribuíram  na  

divulgação  desses  pressupostos  epistemológicos  que  conduziram  os  debates  e  

questionamentos  predominantes  na  psicologia, filosofia  da  linguagem  e  nas  

ciências  cognitivas  nas  décadas  de  setenta  e  oitenta do  século XX. Para  Bruner  a  

cultura, cognição  e  a  linguagem  estão  dispostas  numa  relação  de  

interdependência. A  cultura  nos  equipa  com  determinados  conceitos, valores  e  

distinções  que  só  podem  ser  construídos  com  a  linguagem e,  similarmente,  a  

linguagem  só  pode  ser  entendida  no  contexto cultural.  

         Compreendemos, portanto, que  Vygotsky  e  Bakhtin  compartilham  os  mesmos  

pressupostos  epistemológicos  que  norteiam, por  um  lado, uma  teoria  do  

desenvolvimento e, por  outro, uma  abordagem  discursiva  da  linguagem, em  ambas 

as  quais  o  papel  desempenhado  pelo  “outro”  ganha  uma  dimensão  explicativa e 

constitutiva.     

 

 

1.2  A  ABORDAGEM  SOCIOINTERACIONISTA  DA  LINGUAGEM 

 

                  

         Podemos  dizer então que  as  influências  do  materialismo  sócio-historico  

introduzidas   por   Vygotsky  e  Bakhtin,  respectivamente  na  psicologia  e  na  

literatura  (apesar  de  não  ficarem  circunscritas  a  essas  áreas, nem  tampouco  a  

essa  ordem  de  apresentação) levaram  a  compreender  o  papel  da  linguagem  no  

desenvolvimento  da  cognição  humana  e  na  mediação  entre  o  indivíduo  e  o  

mundo  real. 

           E quando  mencionamos  a  questão  da  mediação, estamos abordando um dos  

pilares  centrais  da  teoria  vygotskyana,   tanto   no   que   se    refere   à   mediação  

semiótica (realizada  pela  linguagem), como  no  que  se  refere  à  mediação  
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intersubjetiva (envolvendo  um  mediador  nos  processos  de  aprendizagem  e  

desenvolvimento).  

         Segundo Wertsch (1999), as idéias de Vygotsky exigem que se concebam as 

formas de ação, mesmo individuais, sempre relacionadas aos recursos mediacionais. É  

a  mediação  que  caracteriza  a  relação  do  homem  com  o  mundo  e  com  os  

outros  homens, e  os  dois  elementos  básicos  responsáveis  por  ela  são: o  

instrumento,  que  tem  a  função  de  regular  as  ações  sobre  os  objetos  e  o  

signo, que  regula  as   ações  sobre  o  psiquismo  das  pessoas. 

         Entender  que  a  linguagem  é  o  principal  mediador  é  considerá-la  ao  mesmo  

tempo  instrumento  e  signo.  

         Concebemos  a  própria  noção  dialógica  bakhtiniana como  emergente  dessa  

abordagem  sociointeracionista. Não  o  dialogismo  fruto  de  uma  díade   restrita,  mas  

uma  relação   em  que  os  interlocutores  são  vários, são  plurais. 

         As noções de “dialogia”, “alteridade” e “diversidade” desempenham um papel 

fundamental na obra de Bakhtin, uma vez que, em sua concepção, um enunciado só 

pode ser compreendido em sua relação com outros enunciados. No processo de 

interação social, no qual está implícita a construção do conhecimento, as relações de 

constituição discursiva ocorrem dialeticamente: “palavras alheias > palavras próprias 

alheias > e palavras próprias” (BAKHTIN, 1988 [1929]). 

         Ratificamos  essa  posição  bakhtiniana  segundo  a  qual  a  dialogia  é  imanente  

ao  fenômeno  da  linguagem, uma  vez  que  nos  parece  ser  infundado  um  

enunciado, um  texto  ou  qualquer  outra  produção  de  sentido  lingüístico  que  não  

se  destine  a  um  interlocutor  em  potencial, e  que  como  tal  não  o  predisponha  a  

uma  reação  de  resposta  verbal  ou  não. 

         Costa (2000, p.42) avalia  que  a  própria  noção  de  “dialogia” não  pode  ser  

reduzida  a  uma  descrição  estrutural  de  três  componentes (IRA)², pois  isso  poderia 

limitar a complexidade da linguagem como fenômeno histórico    apreendido  

____________________________ 

 
2 – Trata-se  de  uma  organização  discursiva  adaptada  para  a  fala  instrucional  escolar , composta  
de  três  elementos – grifos do autor – Iniciação  do  professor, Resposta  do aluno e  Avaliação  do(a)  
professor(a) (Cf. MEHAN, 1979; CAZDEN,1988). Esse tipo de organização já foi contestada por outros 
autores (Coulthard e Brazil), que constataram a limitação dessa seqüência nas interações em sala de 
aula.  
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dialogicamente, cuja  enunciação -  produto  da  interação  verbal – organiza  a  

atividade  mental  que  tem  sempre  um  auditório  social (BAKHTIN, 1988[1929]). Para 

o autor o conceito de dialogia passa a ser um princípio explicativo, epistemológico, que 

implica o encontro de vozes em um espaço e um tempo sócio-históricos.                  

        Ainda  segundo  Costa (2000, p.43): 

 
                                      (...) a  constituição  do  sujeito  e  da  linguagem  está  num  processo  

de    intersubjetividade  e  interdiscursividade, cujo processo  de  
desenvolvimento, empiricamente  harmônico  ou  não, tem  sua  origem  
no “social” e  é  determinado  pelo  sócio-histórico. Pela  linguagem        
( mediação semiótica ), principalmente, se  dá  a  internalização / 
interiorização ( individual ) dos  conteúdos, histórica e  culturalmente  
produzidos ( social). (Vygotsky, 1930/1994 e 1934/1989). Ou, segundo 
Bakhtin (1929/1981), pela  alteridade, o  sujeito “imerge” num  território  
povoado  pelo  outro  e  pela  palavra, num  processo, essencialmente, 
sócio-ideológico. Esta  perspectiva  discursiva  dialógica (de  processos  
interpessoais/interdiscursivos), que  redimensiona  a anterior, abre  
outras  portas  para  se  interpretar  ou  outros  modos  de se  ver a  
constituição  intersubjetiva  do  sujeito  nas  interações  concretas  
emergentes  em  situações  de  produção (enunciações) específicas.    

 

          Uma  das  conseqüências  da  revolução  cognitiva operada  pela  absorção  

desses  pressupostos  teóricos  foi  o  redirecionamento  das  reflexões  lingüísticas  

para  outros   horizontes  além  daqueles  dominados  pela  dicotomia  formal  

estruturalista/gerativista.      

        Em  meio  a  esse cenário de  mudanças de  paradigma ³, questões de base 

sociointeracionista   emergem  em  todas  as  subáreas  da  lingüística  procurando  

elucidar  opções  teórico-metodológicas  e  práticas  pedagógicas. 

        Nesse  aspecto, merece  destaque  a  contribuição  advinda  da  pesquisa  

etnográfica,  introduzida  nos  anos  60/70  e  desenvolvida  tanto  em sala  de  aula  

como  em  outros  espaços  da  vida  em  comunidade. Sob  a  orientação  da 

Etnografia  da  Comunicação (GUMPERZ  &  HYMES,1972)  essas  pesquisas  

_________________________ 

 
3 – Não  fizemos um  detalhamento  das  repercussões  do  gerativismo  sobre  os  estudos  
lingüísticos, por  entendermos  que  essa  escola  não  contempla  o  fator  cultural  como  um  
elemento  explicativo  dos  fenômenos  lingüísticos. A  concepção  adotada  por  Chomsky (1965) 
direciona-se  para  a  constituição inata da linguagem nos humanos. Reconhecidamente, Chomsky  
trouxe contribuições  revolucionárias para  os  estudos  lingüísticos, fazendo  muitos  seguidores  até 
hoje. 
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procuravam  demonstrar  as  regularidades presentes  nos  padrões  de  ocorrências  

dos  eventos  de  fala  relacionando-os  aos  fatores  sócio-culturais, os  quais  

juntamente  com  a  atividade  comunicativo-interativa  seriam  os  co-responsáveis  

pela  produção  e  compreensão  do  conhecimento  lingüístico.       

         Segundo  Bronckart (1999, p.13):  

 

                              O  quadro  interacionista-social  leva  a  analisar  as  condutas  humanas  
como  ações  significantes, ou  como  « ações  situadas», cujas  
propriedades  estruturais  e  funcionais são, antes  de  mais  nada, um  
produto  da  socialização. Nesta  perspectiva, herdada  dos  trabalhos  
de  Vygotsky (1934/1985), mas  que  também  toma  empréstimos  da  
sociologia  de  Habermas (1987) e  da  de  Ricouer (1986), é  no  
contexto  da  atividade  em  funcionamento  nas  formações  sociais 
que  se  constroem  as  ações  imputáveis  a  agentes  singulares  e  é  
no  quadro  estrutural  das  ações  que se  elaboram  as  capacidades  
mentais  e  a  consciência  desses  mesmos  agentes  humanos. As  
condutas  verbais  são  concebidas  como  formas  de  ação  (daí  o  
termo  ação  de  linguagem¹ ),  ao  mesmo   tempo  específicas (dado  
que  são  semióticas) e  em  interdependência  com  as  ações  não  
verbais [non langagières]. 

 
 
 
        A defesa de  Bronckart  por  uma concepção de  língua como forma de ação e  o  

foco  na  dimensão  discursiva  e/ou textual é emblemática de um movimento de 

mudança na condução dos estudos da linguagem. Os  textos e/ou  discursos  passam  

a  ser  as  únicas  manifestações  empiricamente  observáveis  das  ações  de  

linguagem  humana, enquanto  as  frases  e os  morfemas  são  apenas  recortes  

abstratos  do  construto  que  é  a  língua. 

        É nesse contexto que as disciplinas lingüísticas que tomam o texto como objeto de 

estudo, passam a se destacar como representativas de um novo enfoque de 

investigação da linguagem. 

        Segundo Marcuschi (2003, p.6) os meados do século XX representaram o ponto 

de maturação da virada “pragmática”. A passagem da análise da forma para a visão 

sócio-comunicativa e o enquadre cognitivo. O autor acrescenta, mais adiante: 
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                                      A linguagem é um contrato social e uma realidade cognitiva, não 
podendo ser reduzida a um fenômeno natural, biológico e reificado 
como se devesse espelhar o mundo ou produzir réplicas de 
representações mentais. (MARCUSCHI, 2003, p.15)  

 
         
         Apesar  de  todas  essas  evidências  apresentadas  acima apontarem  para  uma  

massiva  adesão  a  um modelo  de  análise  da língua  que  não  privilegie  a forma  

em  detrimento de sua contraparte social (ação de  linguagem  situada), ainda  assim 

podemos  dizer  que  atualmente  dois  grandes  paradigmas  norteiam  os  estudos  

lingüísticos:  o  funcional  e  o  formal �.  Inseridas  em  cada  um  deles  agregam-se  

as  outras  tendências  convergentes  de  investigação  sobre  a  linguagem (na  qual  

se  inclui  o  sociointeracionismo). Essa  polarização  estende-se  também  a  outras  

áreas  de  estudo  como  a  psicologia, a  ciência  cognitiva  e  a  filosofia  da  

linguagem, renomeadas (nesse  contexto) como  externalismo  e  internalismo  essas  

duas  tendências  de  investigação  científica (cf. FRAWLWEY,1977). Para  o  autor: 

 

 

                                        O  ponto  crucial  da  questão  é  que  não  há  internalismo  ou  
externalismo  puro. As  idéias  inatas, aqueles  clássicos  do  
internalismo, devem  ser  desencadeadas  pelo  input; o  
comportamento, o  clássico  do  externalismo, requer  uma  memória, 
não  importa  quão  esquemática  esta  seja.  Há   muitas   escolas   de   
pensamento   que   ficam   em   um  meio- termo entre  as  duas, mas  
não  existe  nenhuma  pelo  que  sei, que  não  seja  nem internalista, 
nem  externalista. Vygotsky pende  para  o  externo, assim  como  o 
conexionismo; o  determinismo   genético  chomskyano   pende   para   
o   interno.  A divisão  internalista-externalista  é  uma  maneira  justa  
de  organizar  as  preferências  explanatórias  de  programas  de  
pesquisa  concorrentes. A  verdadeira  questão é  onde  e  como  as  
ideologias  traçam  a  linha  entre  mente  e  mundo.(FRAWLEY,1977, 
p.15-16) 

 

 

 

_____________________ 
 
4 – Apesar  dos  estudos  de  Saussure  estarem  associados à  corrente  estruturalista, Saussure  
rompeu  com  o  paradigma  da época, apresentando  um  novo  enfoque  de  visão  de língua, como  já  
foi  dito  anteriormente. Mas, com  certeza, o  estruturalismo, o  gerativismo  e  o  estudo  da  tradição  
gramatical  representam  o  que  consideramos  neste  trabalho  como  o  paradigma  formal.  
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         A respeito dessa polarização epistemológica, Marcuschi (2003) apresenta um 

outro ponto de vista  (não antagônico, no nosso entendimento), considerando que o  

século XX viveu da tensão entre dois pólos: o formal e o empírico. O autor acrescenta, 

ainda, que a agenda central dos estudos lingüísticos nesta virada do milênio não é de 

natureza descritiva, nem metodológica e sim epistemológica, e que sua tarefa consiste 

em buscar formas de resolver as tensões entre o formal e o funcional, o cognitivo e o 

social, a imaginação e a empiria.               

        Retomando  a  concepção  de  Kuhn (1978) a  respeito  do  ciclo  de  ascensão  e  

declínio  dos  paradigmas  nas  comunidades  científicas, destacamos  que,  há  muito, 

vivemos o  momento  da  “crise” do  paradigma  formal, período  em  que  surgem  as  

anomalias  ou  fenômenos  desestabilizantes   de  que  o  paradigma  vigente  não  

mais  dá  conta. Especula-se  por  quanto  tempo  ainda  esses  dois  paradigmas  

coexistirão ou  se  chegará  o  momento  em  que  um  deles, o  funcional, finalmente  

irá  se  sobrepor  ao  formal  na  condução  das  atividades  com  e  sobre  a  

linguagem. Dizemos  isso   porque  não  acreditamos  que, depois  de  tantos  anos  de  

predomínio  da  forma  e  da  estrutura  lingüística  na  agenda  dos  estudos  sobre  a  

língua, haja  um  recrudescimento  no  enfoque  dado aos  estudos  lingüísticos.                 

        Entendemos  que  a  linguagem  apresenta-se  como  uma  ferramenta  

indispensável  na  construção  do  mundo. É  com  a  linguagem  que  nos  constituímos  

como  seres  cognitivos  e  é  através  da  linguagem  que  experienciamos  a  

alteridade.  Construímos  nossa  atividade  discursiva  na  interação  com  os  outros,  a  

cada  momento, em  cada  exclusiva  situação  discursiva . 

         Essa  concepção  de  linguagem  está  subjacente  em  várias  áreas  de  

investigação  lingüística:  análise  do  discurso, pragmática, lingüística  cognitiva  e  

lingüística  aplicada, associada, claro,  às  especificidades  de  cada  área  de  estudo. 

Não  é  mais  possível  considerar  a  língua  como  um  fenômeno  social, e, 

simultaneamente, ignorar   toda  a  dimensão  semântica  com  que  se  reveste  a  

palavra  social. 

         Podemos dizer que o enfoque social com que se revestem todas essas áreas de 

investigação lingüística configura-se quase como um princípio epistemológico.  
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          Daniels (1999, p. 158) ao retomar as idéias de Vygotsky, reúne, segundo ele, o  

que seriam os principais postulados da teoria sócio-histórica: 

 

1. A base do desenvolvimento mental do homem é uma mudança 
qualitativa em uma situação social (ou em sua atividade). 
2. A forma original da atividade é o seu desempenho, ampliado por um 
indivíduo no plano externo (social). 
3. As novas estruturas mentais que se formam no homem derivam da 
internalização da forma inicial de sua atividade. 
4. Vários sistemas de signos desempenham um papel fundamental no 
processo de internalização.   
 
 

         Para o autor, as categorias lingüísticas incorporam e cristalizam as experiências 

sedimentadas de recursos  culturais partilhados (BERGER e LUCKMANN, 1967). 

          Isso nos conduz ao reconhecimento de que todo e qualquer comportamento 

humano, independentemente do estágio de desenvolvimento em que o individuo se 

encontre, é um produto social que se desenvolve historicamente. O processo de 

comunicação é resultante da natureza da atividade social.             

         É  dentro   dessa  perspectiva  teórica  que  inserimos  este  trabalho, e  é  nesse  

contexto, então, que  devemos  entender  as  implicações  do  letramento em  nossa  

sociedade. Em  torno  dessas  questões, emerge com  um lugar  de  destaque  nas  

discussões  o  papel  dos  gêneros  textuais, que  por  serem  legítimos  representantes  

da  ação  social, muito  contribuem  na  investigação  dos usos da  linguagem. 
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                                                    CAPÍTULO  2 
                        LETRAMENTO:  DIMENSÃO  SOCIAL  E  COGNITIVA 
 
 

 

 
                                                        Letramento é, sobretudo, um mapa no coração do homem, 

um mapa de quem você é, e de tudo que você pode ser. 
 

                                                                                                                 Magda B. Soares 

 

 

2.1  O  LETRAMENTO  COMO  PRÁTICA  SOCIAL 

 

 

         A  palavra  letramento  tem  tido  ampla aceitação  nos  últimos  anos  nos  meios  

acadêmicos. Talvez  a  incorporação  de  seu  uso  ainda  não  seja  tão  intensa  em  

uma  esfera  onde  ela  deveria  ser  mais  debatida  e  pensada: a  escola. 

         Apesar  de  seu  ingresso no nosso  repertório  lexical  ser  relativamente  

recente�, não  causa  estranheza, nem  incompreensão  sua  ocorrência  em  

contextos  discursivos  orais  ou  escritos, até  mesmo  para  pessoas  que  não  

estejam  diretamente  envolvidas  com  esse  objeto  de  estudo. Ora, nada  mais  

previsível,  porque  o  sentido  de  seu  radical  letra-mento  já  remete  a  letras, leitura, 

escrita  e  à  condição  de  ser  proficiente  em  leitura  e  escrita. 

         Por  outro  lado, a  distinção  entre  letramento  e  alfabetização  ainda   não  é  

tão  bem compreendida por todos, levando algumas  pessoas  a  usarem  um  termo por 

outro  como  se  fossem sinônimos.  É  nesse ponto que reside o equívoco. Inicialmente    

________________________  

5 - Ângela  Kleiman  atribui  a  Mary  Kato  o  pioneirismo  do  uso  do  termo  em  1986, com  seu  livro  
No  mundo  da  Escrita: uma  perspectiva  psicolingüística, Editora  Àtica. Magda  Soares  lembra  
também  que  dois  anos  mais  tarde, Leda Verdiani Tfouni  distingue  alfabetização  de  letramento, em  
seu  livro  Adultos  não alfabetizados:o avesso do avesso, Editora Pontes. Soares, salienta ainda,ter sido 
esse o momento em que  letramento  ganha  estatuto  de  termo  técnico  no  léxico  dos  campos  da  
Educação  e  das  Ciências   Lingüísticas. 
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porque  o  termo  que  poderia  ter  sido  usado  como  correlato  seria  alfabetismo, mas  

isso  não  ocorreu  porque  a  palavra  alfabetismo  não  teve  seu  uso  difundido  e  

incorporado  com  o  sentido  que  lhe  era  devido. 

         Alfabetização  tem  o  sentido  mais  restrito. É  a  ação  de  alfabetizar, de  tornar  

o  indivíduo  capaz  de  ler  e  escrever. Trata-se de um processo mais específico, que 

diz respeito à aquisição e à apropriação do sistema da escrita, alfabético e ortográfico. 

         Letramento, por  sua  vez, tem  uma  acepção  bem  mais  ampla. Admite-se  que  

seja  bastante  difícil  definir  com  precisão  o  termo, uma  vez  que  se  trata  de  um 

fenômeno  que  envolve  uma gama  de  conhecimentos, habilidades, capacidades, 

valores, usos  e  funções  sociais da leitura e da escrita.  

         Segundo  Soares (1998, p.39), um indivíduo  alfabetizado  não  é 

necessariamente  um  indivíduo  letrado; alfabetizado  é  aquele  indivíduo  que  sabe  

ler  e  escrever; já  o  indivíduo  letrado, o  indivíduo  que  vive  em  estado  de  

letramento, é  não  só  aquele  que  sabe  ler  e  escrever, mas  aquele  que  usa  

socialmente  a  leitura  e  a  escrita, pratica  a  leitura  e  a  escrita, responde  

adequadamente  às  demandas  sociais  de  leitura  e  de  escrita. 

         Ainda  assim, essa  distinção  é  mais  complexa  do  que  aparenta ser. Um  

sujeito  pode  ser  alfabetizado, saber  ler  e  escrever, mas  não  ser  letrado, por  não  

utilizar  socialmente  suas  habilidades  de  leitura  e  de escrita. 

         É  nesse  ponto  que  o  problema  da  distinção  entre  essas  duas  condições  se  

torna  mais  dramático. Para  Soares (1998, p.48)  o  letramento envolve dois 

fenômenos  diferentes: a  leitura  e  a  escrita, cada  um  deles  muito  complexo, por  

serem  constituídos  de  uma  multiplicidade  de  habilidades, comportamentos, 

conhecimentos. Os  dois  processos  são  representados  por  um  longo  e  complexo  

continuum  que  se  inicia  quando  alguém  é  capaz  de  ler  e  escrever  um  bilhete  e  

se  prolonga  até  um  nível  mais  evoluído  onde  já  lhe é  possível  ler  e  

compreender  um  ensaio  crítico, bem  como  escrever  um  artigo  científico.   

        Há, portanto, diferentes  tipos  e  níveis de letramento, que  serão determinados  

pelas  necessidades  do  indivíduo  e  do seu meio, do  contexto  social  e  cultural. Por  

essa  razão, não  se  pode  apontar  com  precisão o ponto exato do continuum que 

indica  quando  o  sujeito  deixa  de  ser  apenas  alfabetizado  e  passa  a  ser  letrado. 
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        Para Barton e Hamilton (2000, p.9), em um sentido mais restrito, define-se o nível 

de letramento das pessoas em função dos usos que elas fazem da escrita. Letramento 

então, “é melhor entendido como um conjunto de práticas sociais observáveis em 

eventos mediados por textos escritos.” � 

        Segundo os autores, “os usos do letramento são determinados por instituições 

sociais e relações de poder, logo, alguns tipos de letramento são mais dominantes, 

visíveis e influentes do que outros” (2000, p.12)�. Uma dessas instituições é a escola 

que dá suporte a práticas de letramento dominantes.   

        A escola aprofunda ainda mais as desigualdades existentes entre os alunos, 

quando adota um currículo único – baseado nessas práticas de letramento dominantes 

–  para trabalhar com alunos oriundos de diferentes realidades sociais, sem levar em 

conta os diferentes níveis de letramento existentes na sociedade. Tais práticas  criam 

problemas de aprendizagem da modalidade escrita em sua fase inicial. 

        Um outro problema que tem implicações no domínio precário das competências de 

leitura e de escrita apresentado por nossos alunos em geral, diz respeito, segundo 

Soares (2003) ao equívoco que vem ocorrendo, com certa freqüência, no sentido de 

considerar os dois processos (letramento e alfabetização) como independentes e 

autônomos.      

        Esse fato levou a distorções metodológicas em sala de aula, motivadas por uma 

falsa percepção de que um desses processos poderia ser desenvolvido 

satisfatoriamente, sem levar em conta as especificidades do outro, o que levou a 

priorizar o letramento – num determinado momento histórico – em detrimento da 

alfabetização. 

        Soares (2003) sugere a “reinvenção da alfabetização” como forma de reconciliação 

entre esses dois processos, de modo que eles ocorram simultaneamente: 

 

_____________ 
6 – No original: “ In the simplest sense literacy practices are what people do with literacy.(…) literacy is 
best understood as a set of social practices: these are observable in events that are mediated by written 
texts.” ( BARTON & HAMILTON, 2000, p.9) 
7 – No original: “(…) Literacy  practices are patterned by social institutions and power relationships, and 
some literacies are more dominant, visible and influential than others. (op. cit, p.12) 

         
 



 34

                            Por outro lado, o que não é contraditório, é preciso reconhecer a 
possibilidade e necessidade de promover a conciliação entre essas duas 
dimensões da aprendizagem da língua escrita, integrando alfabetização e 
letramento, sem perder, porém, a especificidade de cada um desses 
processos, o que implica reconhecer as muitas facetas de um e outro e, 
conseqüentemente, a diversidade de métodos e procedimentos para 
ensino de um e de outro, uma vez que, no quadro desta concepção, não 
há um método para a aprendizagem inicial da língua escrita, há múltiplos 
métodos, pois a natureza de cada faceta determina certos procedimentos 
de ensino, além de as características de cada grupo de crianças, e até de 
cada criança, exigir formas diferenciadas de ação pedagógica.(SOARES, 
2003, p.19)                           

   
 

         A autora justifica seu posicionamento em função das conseqüências advindas da 

mudança paradigmática ocorrida nas décadas de 80 e 90 do século passado, quando 

houve uma significativa adesão à abordagem cognitivista da alfabetização, divulgada 

pelos trabalhos de Emília Ferreiro e Ana Teberosky, e identificada, aqui no Brasil, como 

construtivismo, ou socioconstrutivismo. Apesar de reconhecer os avanços e 

contribuições que essa proposta trouxe na área da alfabetização, Soares (2003) aponta 

alguns equívocos decorrentes dela.  

         O primeiro equívoco relaciona-se ao fato de que, ao privilegiar os aspectos 

psicológicos da alfabetização – mais precisamente o processo de construção do 

sistema da escrita pela criança – obscureceu-se seu aspecto lingüístico fonético e 

fonológico. 

         O segundo equívoco diz respeito à conotação negativa atribuída ao conceito de 

método de alfabetização, como se os métodos de alfabetização (sintético e analítico) 

fossem os responsáveis pelos problemas na aprendizagem da leitura e da escrita.  

         O terceiro, refere-se à dissociação dos processos de alfabetização e letramento, 

como se, nesse último, pudesse ocorrer de forma incidental e natural a aprendizagem 

de objetos de conhecimento que são convencionais e arbitrários – o sistema alfabético 

e o sistema ortográfico.  

         Cremos  que,  atualmente, a  orientação  que  deva  ser  dada  aos  professores  

se  encaminhe  no  sentido de alfabetizar – aquisição do sistema da escrita – visando 

ao  letramento, ou seja: inserindo, desde  cedo,  o  aluno  em efetivos contextos de 

letramento, oferecendo-lhe condições de interagir  cooperativamente  em  nossa  
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sociedade  letrada  por  meios  de  textos  significativos  e  que  circulem  em  diferentes  

esferas  de  conhecimento. Essa  orientação  inicial,  um  pouco  mais  uniforme, não  

garante  que  o  sentido  de  letramento  não vá  se  modificando ao  longo  da  trajetória  

escolar  e  social  de  cada  aluno. Determinado  sujeito  pode  ser  considerado  letrado  

em  um  contexto  social  específico, já  em  outra  situação, que  demande  diferentes  

práticas, essa  mesma  condição  de  letramento  pode  não  receber  a  mesma  

conotação, mas  não  será  tampouco ignorada  ou  desqualificada . 

         A  escola  deve  ter  uma  idéia  bem  clara  a  respeito  da  concepção  plural  que  

o  letramento  abriga.  Também  não  pode  se esquecer  de que  a  escrita  é  uma  

prática  funcionalmente  orientada. Só dessa  forma  os  nossos  alunos  estariam  mais  

aptos  a  usar  socialmente  a  leitura  e  a  escrita . 

 

 

 

2.2  LETRAMENTO  E  COGNIÇÃO 

 

 

 

         Nas  décadas  de  setenta  e  oitenta  muito  se  falou  sobre  a  escrita  como  

fator  de  desenvolvimento cognitivo. Sociedades ágrafas eram consideradas, por  

alguns  pesquisadores, cognitivamente   inferiores. Pesquisas  de  natureza  empírica  e  

orientação etnográfica  tentaram  reforçar  esse  argumento. É  emblemática  dessa  

linha  de  pesquisa  a  investigação  realizada  por  Luria (1976) na  década  de  30, na  

União  Soviética, entre  camponeses  que  viviam  sob  um  regime  feudal, sendo  os  

mais  velhos  analfabetos, e  outros  grupos  que  tiveram  acesso  à  escola  e  

participação  em  movimentos  políticos. O  objetivo  era  identificar  diferenças  na  

resolução  de  problemas  de  classificação, categorização, raciocínio  dedutivo  lógico, 

capacidade  de    abstração  e  descontextualização. É  certo  que  foram  encontradas  

diferenças  favoráveis  ao  grupo  dos  mais  escolarizados, ratificando  a  tese  da  

supremacia  da  escrita  no  favorecimento     do     desenvolvimento  cognitivo. No  



 36

entanto, não  foi  especificada, na  época  da  pesquisa, qual  variável  promovia  as  

diferenças, se  a  escolarização  ou  a  escrita. 

         Só  cinco  décadas  mais  tarde, Scribner  e  Cole (1981)  desenvolveram  outra  

pesquisa  em  que  foi  possível  controlar  essas  variáveis, e  os  resultados  

apontaram  que  o  tipo  de  habilidade  que  é  desenvolvido  depende  da  prática  

social  em  que  o  sujeito  se  engaja  quando  usa  a  escrita. Assim, o  

desenvolvimento  cognitivo,  equivocadamente  atribuído  à  escrita, é  conseqüência da 

escolarização (cf. KLEIMAN, 1986, p.26-27). A  escola  trabalha  com  certos  

parâmetros  classificatórios  e  avaliativos  que  só  aquele  que  vier  a  freqüentá-la   

poderá, ou não,  desenvolver determinadas  habilidades  cognitivas. 

         O  fato  de  vivermos  em  uma  sociedade  que  valoriza  bastante  a  escrita  e  

as  conseqüências  sócio-culturais  advindas  dela  ( as  tecnologias  de  modo  geral ), 

propiciou  um  ambiente  favorável  para  o  que  Graff (1979)  considerou  como  o  

“mito  do  letramento”. Uma  ideologia  que  atribui  à  escrita – em  detrimento  da  

oralidade – uma  série  de  efeitos  positivos  sobre  a  vida  do  indivíduo  tanto  no  

nível  da cognição, como  no  nível  social. Foram  criadas, a  partir  daí, expectativas  

equivocadas  de  desenvolvimento  cognitivo, ascensão  social, progresso  individual  

econômico. 

         Marcuschi (2001, p.29-30)  faz  uma  avaliação  bastante  esclarecedora  a  

respeito  da  visão  dicotômica  sobre  as  relações  entre  oralidade  e  letramento, ou  

sobre  as   modalidades  de  uso  da  língua  (fala x escrita). O autor  afirma que  apesar  

de  serem inegáveis  os  avanços  e  vantagens  que  a  escrita  trouxe  para  as  

sociedades  que  a  adotaram, “ela  não  possui  algum valor  intrínseco  absoluto”, nem  

tampouco  a  fala apresenta  propriedades  negativas. É  o  lugar  especial  que  as  

sociedades  letradas  reservaram  à  escrita  que  a  tornou  vital  na  vida  

contemporânea. 

         Tanto a fala como a escrita são  modos  de  representação  cognitiva  e  social  

que  se  revelam  em  práticas  específicas  e  condicionadas  por  um  contexto  sócio-

cultural  historicamente  marcado. 

         Marcuschi (2001, p.33) defende  ainda  que  a  perspectiva  sociointeracionista 

(que  percebe  a  língua  como  fenômeno  interativo  e  dinâmico) associada  à  
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investigação  etnográfica, seria  uma  das  melhores  saídas  para  a  observação  do  

letramento  e  da  oralidade  como  práticas  sociais. E  que  as  diferenças  e  

semelhanças  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. 

 

 

 

2.3 IMPLICAÇÕES  COGNITIVAS  DA  LEITURA-ESCRITA  SOBRE  A  LINGUAGEM   

E   A  PERCEPÇÃO  DO MUNDO 

          

 

 

          Se  por  um  lado  é  indefensável  o  argumento  da  superioridade  da  escrita  

sobre  a  oralidade, por  outro, é  inegável  que –  tal  como  ocorre  com  qualquer  

tecnologia  empregada  na  execução  de  determinadas  tarefas – o  uso  da  escrita  

aciona  estratégias  cognitivas  específicas  de  sua  utilização, ausentes,  portanto, 

naqueles  que  dela  não  fazem  uso. Não  há, contudo, prerrogativa  imanente  de  que  

essas  estratégias  desenvolvam  a  capacidade  cognitiva  geral  dos  indivíduos. 

         Nós  já  nascemos  seres  cognitivos  e  é  essa  a  condição  que nos  permite  

desenvolver  a  linguagem. A cognição é inerente ao ser humano, mas é também uma 

capacidade que se desenvolve na interação social, e, contanto que não  haja qualquer 

patologia mental, não se pode dizer que existem humanos  mais  cognitivos  do  que  

outros. O que realmente existe são determinadas  estratégias (lingüísticas ou não) que  

fornecem  mais estímulos cognitivos ao indivíduo  do  que  outras, levando-o a 

desenvolver sua forma de percepção dos acontecimentos do mundo. 

         A prova disso é que, no  campo  da  psicologia  cognitiva,  é  impensável  falar  de  

cognição  sem  levar  em  conta  as  habilidades  metacognitivas  mais  envolvidas  com 

o ensino e a  aprendizagem: planejamento, controle, monitoração  e  conscientização. 
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         Nesse  aspecto  a  escrita  contribuiu  significativamente. Olson (1977)  apresenta  

princípios  que  procuram  explicar  como  alguns  recursos  técnicos  deram  ao  

pensamento  posterior  à  escrita  algumas  propriedades  distintivas  no  Ocidente. 

         Selecionamos  aqui  alguns  desses princípios  que  estão  mais  relacionados  à  

defesa  do  nosso  argumento. Primeiramente  ele  sustenta  que  a  escrita  foi  

responsável  por  trazer  à  consciência  certos  aspectos  da  linguagem  falada; ou  

seja, por  torná-los  objeto  de  reflexão, análise  e  planejamento. Isso  não  significa  

que  a  conscientização  sobre  a  linguagem  seja  exclusividade  da  escrita, mas  que  

aqueles  que  usam  a  leitura  e  a escrita  começam  a  pensar  a  fala  em  termos  das  

unidades  componentes  de  sua  representação. Este  princípio  também  explica  como  

a  difusão  da  escrita  contribuiu  para  a  elaboração  de  dicionários  e  gramáticas, 

assim  como  para  a  descoberta  da  lógica  e  a  invenção  das  teorias  retóricas. 

         Em  segundo  lugar,  defende  que  aquilo  que  o  modelo  da  escrita  não  

representa  é  muito  difícil  trazer  à  consciência. Este  princípio  está  relacionado  

com um outro,  segundo  o  qual  não  há  sistemas  de  escrita, inclusive  o  alfabético, 

que  evidencie  todos  os  aspectos  do  que  é  dito . 

         O  conhecimento  do  alfabeto,  por  exemplo, coloca  em  evidência  os  fonemas, 

mas  para  aqueles  que  não  o  conhecem, nenhum  deles  será  percebido. O  mesmo  

pode  acontecer  com  o  sentido  das  expressões. O autor  cita  o  emprego  das  

metáforas cujos  sentidos  e  usos  são  construídos  social  e  culturalmente. Quando  o  

sistema  de  escrita  e  leitura  empregado  não  permite  distinguir  entre  o  que  uma  

expressão  significa  literalmente  e  o  que  ela  significa  metaforicamente, os  usuários  

daquelas  expressões  deixam  de  ver  essas  duas  alternativas  (cf. Olson, 1977, p. 

277). 

         A  partir  do  momento  em  que  o  modelo  da  escrita  foi  assimilado, é  muito  

difícil  não  pensar  nesse  modelo  e  imaginar  como  uma  pessoa  que  não  o  

domina  concebe  a  linguagem. 

         Finalmente, para  Olson  (1997, p.296-297): 

 

                       Todo  pensar  envolve  percepções, expectativas, inferências, 
generalizações, descrições  e  juízos. O  pensamento  pós-escrita  é  a  
representação  consciente  e  a  manipulação  deliberada  dessas  
atividades.    
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                                     (................)  
                                     Embora  o  pensamento posterior  à   escrita  seja  em  boa  parte  o  

pensamento  comum, que  tornado  autoconsciente  e  deliberado, ele  
não  está  preso  exclusivamente  à   prática  de  ler  e  escrever, pode  
estar ( na verdade, em  certa medida  está ) embutido  no  discurso  oral  
de  uma  sociedade  que  já  assimilou  a  escrita. Podemos  falar  de  
conjeturas  tanto  quanto  podemos  ler  e  escrever  sobre  elas. O  
pensamento  pós-escrita  não  se  restringe  ao  meio  da  escrita, 
embora  a  escrita e  a  leitura  sejam  meios  importantes  para  a  sua  
evolução. Além  disso,  os  conceitos  que  têm  sua  relevância  para o  
pensamento  posterior  à   escrita  têm  suas  raízes  no  discurso  oral  
comum. Os  conceitos  de pensar, saber, significar, assim  como  os  
verbos  modais  simples  dever, poder, precisar   são  parte  da  
competência  oral  mesmo  de  crianças  muito  pequenas.(.....)  

 
 

 

        Todos  esses  efeitos  resultantes  do  pensamento  pós-escrita  foram  

fundamentais  para  trabalharmos  a  função  metalingüística  da  linguagem. Talvez  

essa  seja  uma  qualidade  intrínseca  à  linguagem  escrita, se  é  que  ela  existe:  

possibilitar  a  reflexão  sobre  as  modalidades  oral  e  escrita  da  língua.  

        A  compreensão  do  papel  da  leitura  e  da  escrita –  fenômenos  sócio-culturais 

que  estão  visceralmente  relacionados – apesar  de  se  constituírem  como  processos  

cognitivos  diferenciados   é  um  fator  decisivo  na  interpretação  da  cultura  de  um  

povo  ou,  em  um  sentido  mais  restrito, de  uma  comunidade. Olson  (1997, p. 291) 

pensa   no  domínio  da  escrita  como  uma  condição  ao  mesmo  tempo  cognitiva  e  

social, isto é, a  capacidade  de  participar  ativamente  em  uma  comunidade  de  

leitores  que  compartilham  certos princípios  de  leitura ( segundo o autor, uma 

hermenêutica ), um  conjunto  de  textos  que  são  tratados  como  significativos, e  

uma  hipótese  de  trabalho  sobre  as  interpretações  apropriadas  ou  válidas  de  tais  

textos.  

        Identificamos  nessas  palavras  o  mesmo  sentido  atribuído  ao  letramento  

apresentado  no  início  deste  capítulo: prática  sociais  de  leitura  e  de escrita  que  

atendem  às  demandas  de  uma  determinada  região  ou  de  um  determinado  grupo. 

É  por  essa  razão,  também,  que  não  se  pode  apresentar  um  conceito  uniforme  

sobre  letramento  porque  ele  varia  tanto  quanto  os  modos  de  viver  em  

sociedade. 
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         Quando  mudam  as  práticas  de  leitura  em  uma  determinada  comunidade, 

mudam  também  suas  concepções  sobre  o  mundo, muda  o  modo  de  percepção  

da  natureza. Isso  se  justifica  porque  nos  relacionamos  com  o  mundo  através  da  

linguagem; cognitivamente  usamos  signos  para  construir  o  mundo. E  quando  

passamos  a  perceber  o  mundo  de  modo  diferente  é  porque  mudamos  um  pouco  

também. É  nesse  sentido  que  entendemos  as  mudanças  que  se  operam  no  

indivíduo,  quando  ele  efetivamente  se  envolve  em  práticas  sociais  de  leitura  e  

escrita. Não  se  trata  de  ratificar  aquelas  suposições  ingênuas – e  talvez  não  tão  

ingênuas –  de  que  a  passagem  do  indivíduo  da  condição  de ‘ iletrado’  para  o  

estado  de  ‘ser  letrado’, garante  a  ele  uma  simultânea  mudança  sócio-cultural. Até  

porque  as  implicações  político-econômicas  não  são  consideradas  nessa  

suposição, o  que  compromete  completamente  a  defesa de tais suposições. 

 

 
2.4  CONDIÇÕES  PARA  O  LETRAMENTO  NAS  SÉRIES  INICIAIS  
 
                              

         A  disposição  para  discutir  e  refletir  sobre  as  práticas  educacionais   que  

melhor  conduzem  ao  letramento  nos  primeiros  anos  de  ingresso  na  escola, 

envolve  pelo  menos  dois  grandes eixos  de  discussão: um  de  base nitidamente  

epistemológica, que  focaliza   uma  teoria  do  desenvolvimento  e  da  aprendizagem; 

e  outro  de  base didático-pedagógica. 

 

 

2.4.1 A PERSPECTIVA SOCIOINTERACIONISTA DO PROCESSO DE 

CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

 

 

         A  abordagem  sociogenética  vygotskiana  enfatiza  o  papel da  interação  social  

no  desenvolvimento  da  cognição,  da  aprendizagem  e do  conhecimento.  Em  

decorrência  dessa  postura, a  escola  apresenta-se  como  um  elemento  fundamental  
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no  favorecimento  do  desenvolvimento  dos  indivíduos  que  vivem  em  sociedades  

escolarizadas (REGO, 1994). 

         Apesar  de  Vygotsky (1988) ter  direcionado  uma  boa  parte  de  suas  

investigações  ao  desenvolvimento  da  fala  e à sua  relação  com  o  pensamento,  ele  

também  ressalta  o  papel  que  a  linguagem  escrita  exerce  no  desenvolvimento  

das  funções  psicológicas  superiores  do  indivíduo. 

 

                                  Algumas  pesquisas  demonstraram  que  este  processo  ativa  uma  
fase  de desenvolvimento  dos  processos  psicointelectuais  
inteiramente  nova  e  muito  complexa,  e  que  o  aparecimento  destes  
processos origina  uma  mudança  radical  das  características  gerais,  
psicointelectuais  das  crianças (...) (VYGOTSKY, 1988, p.116). 

 

                

         Vygotsky,  no  entanto,  faz  críticas  a  algumas  correntes  teóricas  presentes  na  

didática  e  na  psicologia  que  têm  considerado  a  escrita  como  uma  atividade  

mecânica. Tal concepção leva a obscurecer a real complexidade da escrita e a sua real 

importância no desenvolvimento de outras capacidades cognitivas, como: registro de 

informação, capacidade de memória, organização linear de ações, etc.. 

         Nesse  ponto  do  questionamento,  torna-se  fundamental  rever  os  conceitos  

vygotskianos  em  torno  de  uma  teoria  do  desenvolvimento  e  de  aprendizagem. 

         Segundo  Vygotsky (1984[1930]), o  nível  de  desenvolvimento real é indicativo 

das atividades que a  criança  pode  realizar  sozinha,  sem  a  ajuda  de  um  par  mais  

experiente. Tem-se, nesse caso,  uma  visão  retrospectiva  do  desenvolvimento  em  

torno  de  um  aprendizado  já  adquirido. 

         O  nível  de  desenvolvimento  potencial, por sua vez,  corresponde  àquele  em  

que  a  criança  só  realiza  determinada  atividade  com  a  ajuda  de  um  par  mais  

experiente,  o  que  para o autor  é  mais  indicativo  do  seu  desenvolvimento  mental  

do  que  o  desenvolvimento  real, já que é considerado prospectivamente. E  

finalmente,  a  distância  que  separa  esses  dois  níveis  de  desenvolvimento  é  

chamada  de  zona  de  desenvolvimento  proximal. 

         Para  Vygotsky,  o  aprendizado  é  responsável  por  ativar  a  zona  de  

desenvolvimento  proximal. 
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                                    De  forma  similar,  em  crianças  normais, o  aprendizado  orientado  

para  os  níveis  de  desenvolvimento  que  já  foram  adquiridos  é  
ineficaz  do  ponto  de  vista  do  desenvolvimento  global  da  criança. 
Ele  não  se  dirige  para  um  novo  estágio  do  processo  de  
desenvolvimento,  mas,  ao  invés  disso, vai  a  reboque  desse  
processo.  Assim,  a  noção  de  zona  de  desenvolvimento  proximal  
capacita-nos  a  propor  uma  nova  fórmula,  a  de  que  o  bom  
aprendizado é  somente  aquele  que  se  adianta  ao  
desenvolvimento. (VYGOTSKY, 1984 [1930], p. 116-117) 

 
 
         As relações interacionais que se desenvolvem por meio da linguagem exercem 

um papel decisivo no desenvolvimento das funções psicológicas superiores, por essa 

razão, nas situações escolares de ensino e de aprendizagem, não podemos 

desperdiçar a oportunidade de trabalhar com a linguagem de modo produtivo e 

desafiador. 

         As atividades desenvolvidas em sala de aula devem apresentar um nível de 

dificuldade compatível com o nível de desenvolvimento da criança, que lhe permita 

avançar, por meio da interação com outro par mais experiente, no aprendizado do 

conteúdo que lhe está sendo oferecido. 

                     Exemplificando  melhor  essas  noções  teóricas  com atividades desenvolvidas  

em  sala  de  aula,  diríamos  que  aqueles  exercícios  de  cópia  de  frases,  separação  

de  sílabas,  ou  similares  não  representam  desafio  para  as  crianças,  ao  contrário,  

são  ineficazes  do  ponto  de  vista  da  apropriação  e  uso  da  modalidade  escrita. 

                     Os  professores, ao desenvolverem as atividades de ensino-aprendizagem com 

seus alunos, devem procurar atuar sempre na Zona de Desenvolvimento Proximal 

(ZDP).  É  nesse  sentido  que  ganha  força  o  interesse  por  uma  pedagogia  do  

letramento  em  cujo  epicentro  insere-se  o  trabalho  com  os  gêneros  textuais.  Os  

gêneros  textuais  se  configuram,  então,  como  um  instrumento  facilitador  da  

aprendizagem  e  do  desenvolvimento  da  competência  textual  escrita. 
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             2.4.2   A   OPÇÃO POR UMA PEDAGOGIA DO LETRAMENTO  
 
 
 

        Retomando  as  questões  que  envolvem  o  papel  da  escola  e  sua  contribuição  

oficial  na  formação  de  indivíduos  letrados, convém  rever  a  posição  de  Cope  e  

Kalantzis (1993) a  respeito  do  tema. 

        Os  autores  apresentam  uma  proposta  para  o  ensino  de  língua, em  oposição 

às  duas  perspectivas  pedagógicas  dominantes  na  Austrália ( tradição  gramatical X 

ensino  liberal / progressista ), que  consiste  numa  pedagogia  do  letramento  baseada  

no  ensino  dos  gêneros �. Eles  defendem  que  essa  pedagogia  se  contraporia  

tanto  às  pedagogias  tradicionais  que enfatizam  um  padrão de  correção formal  

escrito (dominante  por  muito  tempo  nas  escolas do país ), quanto àquelas  que  

enfatizam  o  aprendizado  “natural”  através  da  livre  produção  de  textos ( adotada  

principalmente  nas  duas  últimas  décadas). Para  os  autores, o  letramento  através  

do  ensino  de  gêneros  representaria  fundamentalmente  um  novo  paradigma  

educacional.             

         Outro  autor  que  compartilha  dessas  mesmas  idéias  é  Kress (1993). Para  

este, o letramento  baseado  no  trabalho  com  os  gêneros  seria  viabilizado  a  partir  

de objetivos  políticos  e  educacionais específicos que  possibilitariam  facilidade  de  

acesso  aos  fundamentos  e  tecnologias  próprias  ao  letramento, e  que  também,  de  

algum  modo, promoveriam  condições  para  uma  redistribuição  de  poder  na  

sociedade. O  autor  acrescenta  que  as  questões  centrais  que  devem  nortear  

essas  discussões  têm  sido: o  que  alguém  precisa  saber  sobre  letramento;  e  

quais  habilidades  e  conhecimentos  eles  precisam  ter  de  modo  a  atuar  completa  

e  efetivamente  em  uma  sociedade  letrada  e  tecnologicamente  desenvolvida. 

        Há   ainda   um   outro   aspecto   que   é   bastante   significativo   na  proposta  de  

________________ 

8 – Essa  corrente  reconhecida  como  os  ‘teóricos  do  gênero’  influenciou  lingüistas  e  outros  
profissionais  da  área  aqui  no  Brasil. Um  dos  reflexos  dessa  influência  encontra-se  nos  Parâmetros  
Curriculares  Nacionais (PCN) que  propõem  uma  reelaboração  do  currículo, voltado  para  a  
construção  de  um  novo  projeto  pedagógico. Nesse  projeto,  o  trabalho  com  os  gêneros  recebeu  
destaque  nas  atividades  desenvolvidas  com a  língua. 



 44

Kress. Ele  considera  que  o  currículo  e  seu  conteúdo devem ser flexíveis  para  lidar  

com  as  questões  que  envolvem  uma  sociedade  que  comporta  diversidade  

cultural, uma  vez  que  pensar  o  letramento  sem  considerar  esses  aspectos  não  

resolve  muito. 

           
                                     O  mesmo  ponto  se  aplica  a  qualquer  reflexão  sobre  como  o  

currículo  pode  preparar cidadãos  produtivos  e  inovadores, capazes  
de  lidar  com  problemas  das  próximas  décadas. Em  um  nível  
abstrato, as  necessidades  são  as mesmas: produzir  um  curriculum  
no  qual  a  pluralidade, diversidade  e  diferenças  lingüísticas  são  
vistas  como  condições  inevitáveis  para  todas  sociedades, e  elas  
constituem uma  das  mais  produtivas fontes  e  reservas  para  a  
inovação cultural ( e  conseqüentemente  social, política  e econômica ). 
Isso  contrastaria  com  a  maior  parte  dos curricula (e, tem  de  ser  
dito, também  com  as  teorias  lingüísticas ) em  uso  agora, onde a  
crença em  um  sistema  lingüístico único  e  homogêneo co-extensivo 
com  uma  sociedade e  um  estado  nacional  prevalece.(KRESS, 1993, 
p.28) �   

 
 
 
      Todas  essas  questões  levantadas  até  agora, recebem  um  vetor  complicador  

quando  estão  envolvidas,  nesse  processo,  crianças  em  fase  inicial  de  

apropriação  da  modalidade  escrita. Em   concordância  às  concepções  de  

letramento  adotadas  aqui, destacamos  que o  maior  desafio  dos  professores  que  

trabalham  com  essas  séries  iniciais  é  determinar  quais  as  formas  de atividade  

social disponíveis  à  criança  através  da  escrita. 

        Essa  não  é  uma  pergunta  de  fácil  resposta. Requer, por  parte  de  cada  

professor  envolvido, um conhecimento profundo das condições individuais de vida 

(bem  como  da  comunidade  em  que  eles  estão  inseridos), associado a uma  

constante  reflexão  sobre  essas  condições  sociais  no  sentido  de  determinar: 

  
_____________ 
 
9 – No original: “ The same point applies to any thinking about how the curriculum can prepare productive, 
innovative citizens capable of dealing with the problems of the coming decades. At an abstract level the 
needs are the same: to produce a curriculum in which linguistic plurality, diversity and difference are 
shown to be the inevitable conditions of all societies, and that they constitute one of the most  productive 
reservoirs and for cultural (and consequently social, political, economic) innovation. This would be in 
contrast to most language curricula ( and, it has to be said, linguistic theories) in use now, where the 
assumption of the single homogeneous language system co-extensive with a society and a nation state 
prevails.”  (KRESS, 1993, p.28) 
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1- as possibilidades  de  transformação  dessas  realidades (ampliando os usos 

sociais da leitura e da escrita no âmbito da escola) 

2- as condições para o aperfeiçoamento  das capacidades já disponíveis (visando a 

um   desenvolvimento futuro)¹� 

 

         Outro aspecto que merece ser pensado diz respeito à  noção  do  que  realmente  

deva  ser  considerado  texto, que  ainda  não  está  muito  clara  para  a  maioria  dos  

professores. Não  existe  também um consenso  a  respeito  de  quais  sejam  as  

competências  lingüísticas  escritas  desejadas  para  as  crianças  nesta  etapa  de  

aprendizagem. 

         De acordo com os objetivos de língua portuguesa  para a produção escrita,  

propostos pelos PCN (1997, p.104) para o primeiro ciclo do ensino fundamental, a 

competência lingüística escrita das crianças prevê: 1) a produção de textos coesos e 

coerentes, em cuja elaboração sejam considerados leitor e objeto da mensagem,  

identificação  incipiente  do  gênero  e  suporte que melhor atendem à intenção 

comunicativa, 2) a escrita dos gêneros previstos para o ciclo, utilizando a escrita 

alfabética e procurando seguir a forma ortográfica, e 3) consideração sobre a 

necessidade de produzir versões, auxiliado pelo professor, para o seu texto escrito.       

         Apesar dos PCN terem ajudado no sentido de orientar sobre quais competências 

o professor deve solicitar ao seu aluno,  nesse percurso de atividades (entendido como 

transposição didática), torna-se necessário  refletir  sobre  qual  vem  a  ser  o  propósito  

efetivo  dos  professores  ao  solicitar  a  produção  escrita  de  seus  alunos.  

         A concepção de linguagem adotada pelo professor e o modelo de  alfabetização 

utilizado pela escola, devem ser coerentes com o posicionamento teórico contido nos 

PCN, caso contrário, ao invés dessas produções adquirirem  um  status de texto efetivo,  

passam a ser apenas atividades direcionadas ao exercício de uma habilidade motora e 

mecânica (aprender a escrever ortograficamente, correto). 

______________ 

10 –  As  habilidades e  conhecimentos  que a  criança precisa  dominar  em  uma  sociedade  letrada  
não  estão bem  definidos  no  seu  presente imediato, e sim no  seu  futuro próximo. À princípio, todas 
elas precisam  dominar  a  leitura  e  a  escrita  básicas, depois, ao  se  acentuarem  as  diferenças  
individuais, essas  competências  podem  se  tornar  distintas. Os  níveis  de  letramento  podem  variar. 
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         Nesse  sentido, caso seja adotada a primeira perspectiva de trabalho com a 

produção de textos, convém  determinar em que medida a utilização dos gêneros  

textuais nessa  etapa  ajuda  na implantação de uma metodologia que conceba a 

escrita como uma atividade significativa e funcional  para as crianças. 

         Todas essas reflexões sobre letramento, abordagem sociointeracionista do 

desenvolvimento cognitivo, gêneros textuais e metodologias eficientes para a produção 

escrita nos ajudaram no desenvolvimento desta pesquisa e foram utilizados como 

aporte teórico para a análise dos dados.                   
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                                              CAPÍTULO  3  

              GÊNEROS  TEXTUAIS: CONCEITUAÇÃO  E  DELIMITAÇÃO 

 

 
...o trabalho com gêneros textuais é uma extraordinária 
oportunidade de se lidar com a língua em seus mais diversos 
usos autênticos no dia-a-dia. Pois nada do que fizermos 
lingüisticamente estará fora de ser feito em algum gênero. 

 

                                                                                                                            Marcuschi 

 

 

3.1 O  CONCEITO  DE  GÊNERO  E  TIPO         

  

 

         Atualmente, no  campo  dos  estudos  da  linguagem, os gêneros  textuais  talvez  

sejam  um  dos  objetos  de  estudo  que  melhor  representem  a  interdisciplinaridade  

entre  as  áreas  de  conhecimento  envolvidas  com  fenômenos  sócio-culturais, 

cognitivos  e  lingüísticos. 

         A  palavra  ‘gênero’  sempre  teve  uma  boa  circulação  no  nosso  vocabulário  

ativo. Ela  está  associada  ao  sentido  de  caracterização  e  do  estabelecimento  de 

diferenças  na  natureza  dos  elementos. Daí  seu  uso  freqüente  nas  ciências  

naturais  como  na   biologia  e  na  botânica, e  também  na  gramática. 

         O sentido  do  termo  gênero  na  acepção  utilizada  na  lingüística  esteve  

originalmente  ligado  à  tradição  da  Antigüidade  greco-latina  e  vinculado  aos  

gêneros  literários. Iniciou-se  com  Platão com  o  estabelecimento  das  três  

modalidades  de  mimésis: a  tragédia,  a épica  e  a  lírica. Firmou-se  com  Aristóteles, 

quando   sistematizou  uma  teoria  de  gêneros  e  da  natureza  do  discurso, na  qual 

há uma estreita  relação  entre  autor, ouvinte e  gênero, dando  origem  às  três  

modalidades  de  discurso  retórico: o  deliberativo, o  judiciário e o  epidítico. Passa  

pela  Idade  Média, Renascimento, Modernidade  até  chegar  aos  dias  atuais. Nesse   
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percurso, a  sua  área  de  abrangência, antes  restrita  aos  textos  literários, ampliou-

se  bastante passando  a  incorporar  todas  as  esferas  de  uso  da  língua. 

         Nas  duas  últimas  décadas  do  século  passado, era  freqüente  a  utilização  do  

termo  gênero  para  se  referir  ao  que  hoje  convencionamos  identificar  como  tipos  

textuais: narração, descrição, argumentação, exposição  e  injunção. Essa  imprecisão  

terminológica  tem  persistido  nos  dias  atuais, pois  ainda  é  possível  encontrar  livros  

didáticos  tanto  na  área  de  literatura, como  nas  coleções  de  língua  portuguesa  

adotadas  para  a  2ª  fase  do  ensino  fundamental  que  apresentam  contradições  no  

emprego  do  termo: ora  utilizado  em  referência  a  um  exemplar  prototípico  de  

texto  como  carta, resumo  ou  entrevista, ora  em  referência  às  seqüências  ou  

modalidades  discursivas  que  se  revelam  nas  estruturas  do  texto – descritiva, 

narrativa e argumentativa, representantes  da  tipologia  triádica  tradicional (cf. BIASI-

RODRIGUES, 2002, p.50).  

         Depois  da  divulgação  dos  Parâmetros Curriculares  Nacionais (PCN)  entre  os  

professores  do  ensino  público  e  privado, os  gêneros  textuais, em  sua  nova  

acepção, tornaram-se  mais  populares  e  surgiu  a  necessidade  de  conhecê-los  

melhor. Existe  uma  forte  orientação  contida  nos  PCN  na  direção  de  trabalhar  a  

produção  e  interpretação  de  textos  usando os  gêneros    como  ferramenta  

metodológica. Para  que  essa  orientação  seja  de  fato  adotada, e  implementada  

com  êxito, faz-se   necessário  um  conhecimento  maior  sobre  os  gêneros  para  

entender  melhor  sua  natureza  social  e  sua  constituição.    

         Até  mesmo  entre  os  especialistas  da  área existem  problemas  de  caráter  

terminológico. A  diversidade  no  emprego  dos  termos  está  condicionada  à  

orientação  teórica  seguida  pelos  grupos  de  estudo. Assim, gêneros  do  discurso – 

para  alguns  teóricos (BAKHTIN, 1992 [1979]) - correspondem  aos  gêneros  textuais 

(BRONCKART, 1999; SCHNEUWLY, 1994,1996; DOLZ,1996) para  outros. Os  tipos  

textuais  também  são  reconhecidos  como  seqüências  textuais  ou  modalidades  

retóricas. O  que  parece  ter-se  tornado  consensual  é  a  utilização  da  expressão  

tipo  ou  modalidade  retórica  para  se  referir  às  estruturas  mínimas  responsáveis  

pela  composição  textual, cabendo portanto  ao  gênero  a  designação  do  exemplar  

concreto  de  texto.    
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         A  respeito  da  distinção  entre  tipo  e  gênero  textual,  Marcuschi (2002, p.22-

23)  esclarece: 

                      

                 (a) Usamos  a  expressão  tipo  textual  para  designar  uma  espécie  
de  construção  teórica  definida  pela  natureza  lingüística  de  sua  
composição {aspectos  lexicais,  sintáticos,  tempos  verbais,  relações 
lógicas}. Em  geral,  os  tipos  textuais  abrangem  cerca  de  meia  
dúzia  de  categorias  conhecidas  como:  narração,  argumentação,  
exposição,  descrição,  injunção. 

                 (b) Usamos  a  expressão  gênero  textual  como  uma  noção  
propositalmente  vaga  para  referir  os  textos  materializados  que  
encontramos  em  nossa  vida diária e que apresentam características 
sócio-comunicativas definidas por conteúdos, propriedades 
funcionais, estilo e composição característica. Se os tipos textuais são 
apenas meia dúzia, os gêneros são inúmeros. Alguns exemplos de 
gêneros textuais seriam: telefonema, sermão, carta comercial, carta 
pessoal, romance, bilhete, reportagem, jornalística, aula expositiva, 
reunião de condomínio, notícia jornalística, horóscopo, receita culinária, 
bula de remédio, lista de compras, cardápio de restaurante, instruções 
de uso, inquérito policial, resenha, edital de concurso, piada, 
conversação espontânea, conferência, carta eletrônica, bate-papo por 
computador, aulas  virtuais e assim por diante. 

 

 

         Brandão (2000, p.23) reconhece a  importância  da  utilização de uma  tipologia 

no sentido de melhor entender  os princípios que regulam a organização textual. 

Levando em  consideração a diversidade de critérios existentes, a autora destaca 

quatro tipos de classificação: 

          

1- Tipologias  do eixo funcional/comunicativo  que se apóiam  nas funções da 

linguagem de Buhler  e  Jakobson (1963); 

2- Tipologias  enunciativas  que consideram  as  condições de  enunciação –  

interlocutor, lugar  e  tempo – sobre a organização do discurso  

      ( BENVENISTE, 1966)  e  (BRONCKART, 1985). 

3- Tipologias  cognitivas  que  tratam  da  organização  cognitiva  subjacente  à  

estruturação  das  seqüências: narrativa,  descritiva, argumentativa, 

expositiva e injuntiva (WERLICH, 1973); e  narrativa, descritiva, 

argumentativa, explicativa  e dialogal (ADAM, 1992) . 
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4- Tipologia  sociointeracionista  que  considera  o  texto  sob  o  enfoque  

discursivo-interacionista  inspirada  em Bakhtin (1992 [1979]). 

 

         Podemos  dizer  que  as  tipologias  de  base  cognitiva  são  as  mais  utilizadas  

por  permitirem  uma  melhor  aplicação teórico-prática,  e  por  serem  referenciadas  

pela  grande  maioria  dos  estudiosos  do  assunto. 

 

 

 

3.2  AS  BASES  DE  UMA  TEORIA     

 

 

 

        Um  dos  primeiros  estudiosos  a  sistematizar  uma  teoria  sobre  os  gêneros  foi  

Bakhtin (1992 [1979]),  que  continua  sendo  uma  referência  para este  tema.  A   sua  

idéia  dos   “ tipos  relativamente  estáveis  de  enunciados ”, certamente  inspirou  

muitos  outros  teóricos  que  a  ele  sucederam. Ele  defendeu  esta idéia, 

argumentando  que  se  toda  vez  em  que  fôssemos  nos  comunicar, tivéssemos  de  

criar  ou  inventar  meios  para  agir  lingüisticamente, a  comunicação  não  seria  

possível. Caberia, então, à  sociedade  criar  essas  formas  relativamente  estáveis  de  

textos – que  se  apresentam  sob  a  forma  de  gêneros  do  discurso –  para  que  

servissem  como  elemento  mediador  nas  interações  lingüísticas. Para  o autor,  as  

pessoas  se  comunicam  usando  gêneros: 

 

Aprender  a  falar  é  aprender a estruturar  enunciados (...). Os  
gêneros  do  discurso organizam  a  nossa  fala  da  mesma  maneira  
que  a  organizam  as  formas  gramaticais (sintáticas). Aprendemos  a  
moldar  nossa  fala  à s  formas  de  gênero, e, ao ouvir a fala do outro, 
sabemos de imediato, bem nas primeira palavras, pressentir-lhe o 
gênero, adivinhar-lhe  o  volume (a  extensão) aproximada  do  todo  
discursivo, a  dada  estrutura  composicional, prever-lhe o  fim, ou  seja, 
desde  o  início, somos  sensíveis  ao todo  discursivo  que, em  
seguida, no  processo  da  fala, evidenciará  suas  diferenciações. 
(BAKHTIN, 1992 [1979], p. 302)                      
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         Bakhtin  reconhece  a  grande  diversidade  dos  gêneros (orais  e  escritos ), mas  

não  apresenta  uma  tipologia  propriamente  dita.  Para  o  autor  os  gêneros  

discursivos  dividem-se  em  primários (simples) – a  conversação  oral  cotidiana  e  a  

carta  pessoal – “que  são  constituídos  em  circunstâncias  de  comunicação  verbal  

espontânea ” –  e  os  gêneros  secundários (complexos) – o  romance, o  teatro, o  

discurso  científico  e  o  ideológico, e  outros  mais – que “aparecem  em  

circunstâncias  de  uma  comunicação  cultural  mais  complexa  e  relativamente  mais  

evoluída, principalmente  escrita: artística, científica, sócio-política” (BAKHTIN, 1992 

[1979], p. 82). 

        Mesmo  admitindo  essa  grande  diversidade  que  reveste  os  gêneros (já  que  

os  gêneros  estão  relacionados  às  diferentes  atividades  humanas  e  ao  

conseqüente  uso  da  língua  que  é  feito  nessas  diferentes  esferas  de  atividade), 

Bakhtin  defende  que  essas  atividades – que  se  efetivam  através  de  enunciados 

(orais  e  escritos) – não  são aleatórias, dadas  as  condições  de  constituição  dos  

enunciados. 

        Talvez  seja  essa uma  das  contribuições  bakhtinianas  à  teoria  dos  gêneros  

mais  consensualmente  aceita  entre  os  teóricos  que  a  ele  sucederam: a  dimensão  

constitutiva  dos  gêneros  composta  de  três  elementos (conteúdo  temático, estilo  e  

construção  composicional). 

          

                                     as  condições  específicas  e  as  finalidades  de  cada uma  dessas  
esferas, não  só  por seu  conteúdo (temático) e por  seu estilo verbal, 
ou  seja, pela  seleção  operada  nos  recursos  da língua – recursos  
lexicais, fraseológicos e gramaticais –  , mas  também, e  sobretudo, por  
sua  construção composicional (BAKHTIN,1992 [1979], p. 279).  

      

         Como  uma  decorrência  da  evolução  dos  estudos  sobre  o  tema, nada  mais  

natural, então,  que o estudo  dos  gêneros  extrapolasse  a  esfera  dos  textos   

literários. De  acordo  com  Freedman &  Medway (1994, p.1): 
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                                      sem  abandonar  concepções  anteriores  de  gênero  como ‘ tipos’ ou  
‘espécies’  de  discursos, caracterizadas  por  similaridades  no  
conteúdo  e  na  forma, as  análises  recentes  enfocam  a  vinculação  
dessas  regularidades  lingüísticas  e  substantivas  à s  regularidades  

nas  esferas  de  atividades  humanas. ¹¹ 
 

 

            Dessa  forma, essa  nova  maneira  de  enfocar  o  estudo  sobre  gênero (que  

teve  sua  gênese  na  abordagem  bakhtiniana) busca  uma  vinculação  entre  a  

identificação  de  traços  de  regularidade  nos  tipos  de  discurso  com  uma  

compreensão  social  e  cultural  mais  ampla  da  língua  em  uso. Diante  da  

multiplicidade  de  gêneros  disponíveis  na  sociedade, justificam-se  também  as  

várias  tendências (que  iremos  sumariamente  apresentar  a  seguir) encontradas  

entre  os  grupos  de  estudo  que  se  ocupam  desses  legítimos  representantes  

lingüísticos  de  ação  social.   

 

 

                       

3.3   PRINCIPAIS  TENDÊNCIAS  NOS  ESTUDOS  SOBRE  GÊNERO 

 

 

 

          Acreditamos  que  não  haja  uma  conceituação  precisa  a  respeito  do  que  

vêm  a  ser  os  gêneros: como  se  constituem, quais  suas  características, ou  outros  

aspectos  responsáveis  por  sua  classificação  e  constituição. Bronckart (1999)   

defende  que  os  gêneros  de  texto  são  entidades  vagas  e  que,  apesar  das  

múltiplas  classificações  existentes, nenhuma   delas  pode  ser  considerada  como  

um  modelo  de  referência  estabilizado  e  coerente. Para  o  autor, isso  se  deve  à  

diversidade  de  critérios  que  podem  ser  usados  para  definir  os  gêneros, embora  

qualquer  que  seja  a  definição  adotada, ela  não  pode  basear-se  em  critérios  

estritamente  lingüísticos. 

______________ 
11 – No original:”...without abandoning earlier conceptions of genres as ‘types’ or ‘kinds’ of discourse, 
characterized by similarities in content and form, recent analyses focus on trying these linguistics and 
substantive similarities to regularities in human sphere of activity.” (FREEDMAN & MEDWAY, 1999, p.1) 
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          Marcuschi (2002 – material didático não publicado ) apresenta  uma  distribuição  

nos  estudos  sobre  gênero  baseada  em  um  critério  de  classificação  que  

considera: 1) Interesses  globais  dos  autores; 2) Filiações  teóricas; 3) Interesses  

globais  e  aplicações  teóricas. 

          Neste  trabalho  iremos  apresentar a distribuição feita por esse lingüista  que  

leva  em  consideração  o  primeiro  item.  Segundo  o  autor,  há três tendências  

dominantes  nos  estudos  sobre  gêneros  que  podem  ser  assim  resumidas: a  

primeira  reúne  aqueles  que  estão  mais  preocupados  com  o  estudo das  tipologias  

e  focalizam  mais  os  gêneros  escritos. O  interesse desse  grupo  é  

predominantemente  teórico  e  seus  representantes  desenvolvem  uma  análise  

formal  e  estrutural  sob  a  orientação  dos  pressupostos  da  lingüística  textual. Esse  

grupo  esteve  mais  atuante  nas  décadas  de  setenta  e  oitenta  e  entre  seus  

representantes  temos  Weinrich (1971), Werlich (1973), Van Dijk (1972,1977) e  

Heineman (1991). 

        A  segunda  tendência  é  representada  por aqueles que se ocupam da análise de 

gêneros textuais, sem se preocuparem, contudo, com classificações e tipologias. O 

enfoque analítico mais geral dessa tendência, permite que nela se abriguem tanto os 

representantes da  escola  norte-americana,  na  perspectiva  sociológica  de  Carolyn  

Miller (1984), da  qual  fazem  parte  também  Aviva  Freedman (1994), Anne  

Freedman  (1994)  e  Charles  Bazerman (1991); bem como os autores do grupo de 

Sydney. 

        Por último, a terceira tendência reúne os autores representativos do grupo de 

Genebra  (BRONCKART, 1999; SCHNEUWLY, 1994,1996; DOLZ, 1996) cujo interesse 

está voltado para o ensino de língua materna. 

        Em virtude da orientação adotada neste trabalho, detalharemos apenas as 

concepções teóricas da segunda e da terceira tendências, por estarem mais 

correlacionadas com os nossos interesses. 
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3.3.1.a  ESCOLA NORTE – AMERICANA (PERSPECTIVA SOCIOLÓGICA) 

 

 

  

        Essa  tendência  de  base  sócio-histórico-cultural  não  apresenta  objetivamente  

propostas  de  aplicação  prática  para  os  gêneros. O  seu  maior  interesse  é  

desenvolver  uma  teoria  dos  gêneros  e  mostrar  como  uma  dada  compreensão  de  

gênero  pode  dar  conta  de  como  identificamos, interpretamos, reagimos  e  criamos  

determinados  textos.  As  preocupações  desse grupo, aqui representadas 

especialmente nos trabalhos de Miller (1984), giram  mais  em  torno  das  situações  

retóricas  recorrentes  para  as  quais  a  noção  de  tipicidade  tem  um  papel  

fundamental. 

        Quando  nos  utilizamos  dos  gêneros, tanto  no  papel de  quem  os  produz,  

como  no  papel  de  quem  os  recebe (identificando  e  interpretando) nos  

apropriamos  de  conhecimentos  armazenados  que  nos  capacita  a  adotar  modelos  

compatíveis  com  o  momento  e  situação  presentes. 

         Além  da  preocupação  com  as  situações  retóricas  recorrentes, Miller (1984) 

também  destaca  que  a  condição  para  que  se  dê  a  compreensão  no  jogo 

interativo (interplay) é que haja uma fusão entre forma e conteúdo (substância). A forma 

resultante dessa fusão (ação) é interpretável em um dado contexto. Estes  três  

elementos  vão  operar  em  uma  relação  hierárquica, sem  podermos, no  entanto,  

atribuir-lhes  um  valor  absoluto  isoladamente. 

        A  autora  apresenta,  ainda, um  modelo  hierárquico  para  evidenciar as  

condições através das quais se dá a emergência de um gênero. Essas condições 

responsáveis pela estruturação dos gêneros obedecem a regras de natureza lingüística, 

semântica e pragmática. Essa definição  de  gênero encontra respaldo teórico  na  

semiótica  e  em  uma  teoria  da  comunicação  pragmática  influenciada  tanto  por  

Wittgenstein (1979) como  pela  teoria  dos  atos  de  fala (AUSTIN, 1965; SEARLE, 

1969). 
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                              MODELO  HIERÁRQUICO DE  GÊNERO 

                                                Natureza  humana 
                                                      Cultura 
                                                Forma  de  vida 
                                                       Gênero 
                                            Episódio  ou  estratégia               
                                                    Ato  de  fala 
                                                      Locução 
                                                    Linguagem 
                                                   Experiência                       
                               
( Cf. MILLER, 1994 [1984], p.35) 
 
 

 

          Em seu trabalho posterior (1994) a autora procura explicar melhor esse modelo, 

no sentido de mostrar como se dá a “ponte” entre o micro-nível da experiência até o 

macro-nível da natureza humana. Miller recorre então à “teoria da estruturação” de 

Giddens (1984), através da qual procura explicar a relação entre ação e estrutura. Para 

a autora ainda que a estrutura tenha uma existência virtual, ela se realiza em uma 

realidade material quando os indivíduos agem em conjunto e criam seus índices sociais 

de ação, conhecimento, categorização, etc. 

 
 
                                    O que eu quero propor, pois, é que se veja gênero como um constituinte 

específico importante da sociedade, um aspecto maior de sua estrutura 
comunicativa, uma de suas estruturas de poder que as instituições 
controlam. Podemos entender gênero especificamente como aquele 
aspecto da comunicação situada que é capaz de reprodução que pode 
se manifestar em mais de uma situação e mais de um  espaço-tempo 

concreto. (MILLER,1994, p.71).¹² 
 

 

        Concepção semelhante é compartilhada por Bazerman (2004, p.323), para quem 

os  traços distintivos dos gêneros evocados numa dada situação só se justificam e têm 

sua motivação no entendimento e nas atividades que ocorrem entre as pessoas. 

______________ 

12 – No original: “What I want to propose, then, is that we see genre as a specific, and important 
constituent of society, a major aspect of communicative structure, one of the structures of power that 
institution wield. Genre we can understand specifically as that aspect of situated communication that is 
capable of reproduction, that can be manifested in more than one situation, more than one concrete 
space-time.” (MILLER, 1994, p.71) 



 56

         Para o autor (2004, p. 309): “Esses conceitos sugerem como as pessoas usando 

texto criam novas realidades de sentido, relação, e conhecimento.” ¹³    

         Ainda a respeito do modelo proposto por Miller, não obstante as ressalvas feitas a 

ele (pela própria autora, inclusive), gostaríamos de retomá-lo a propósito de outro tipo 

de consideração. 

          Verificamos que, apesar de sua disposição hierárquica, percebe-se  no modelo  

uma  latente  dinamicidade, onde  a  depender  do  enfoque  do  observador, pode-se  

ter  o  gênero  como  epicentro  de  todos  esses  fenômenos. Sugerimos,  então,  uma  

disposição  circular, pois  compreendemos que o  gênero, dentro  dessa  perspectiva, 

emergiria  dessa  conjunção  de  fatores.  Baseando-nos  na  disposição  dos  

elementos  no  quadro  1, seria interessante  investigar  quais  elementos  podem  ser  

alterados  sem  comprometer  a  natureza  de  um  determinado  gênero, porque  não  

se  faz  necessária  uma  alteração  em  todos  eles  para  termos  um  outro  gênero.   

                                         

 
QUADRO  1 – INTERPRETAÇÃO DO MODELO DE MILLER (1984) 
                                      

 

                                                     Natureza   humana 
                                       Cultura                                           forma  de  vida 
           Episódio  ou  estratégia                GÊNERO                      ato  de  fala 
                                      Locução                                           linguagem 
                                                               Experiência 
  

 

        Uma  carta, por  exemplo,  seria  uma  categoria  de  gênero  para  a  qual  

elementos  como  a  natureza  humana  e  a  forma  de  vida  não  muito  interfeririam   

em  sua  caracterização. Assim  como  a  experiência  e  a  linguagem  utilizada, eles 

contribuiriam  na  composição  do  que  Bakhtin   aponta  como  o  estilo (elemento que,   

 
______________ 
 
13 – No original: “ These concepts suggest how people using text create new realities of meaning, 
relation, and knowledge.” (BAZERMAN, 2004, P.309) 
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juntamente  com  o  conteúdo temático e a construção  composicional, caracterizariam  

os  gêneros  em  geral ). Mas  não  seria  a  diferença  de  estilo  que  faria  uma  carta  

deixar  de  ser  uma  carta. Quando  se usa  uma  linguagem  literária  para  compor  

uma  carta, e  esta  passa  a  ser  considerada  um  exemplar  prototípico  de  um  texto  

literário, ainda  assim  não  deixa  de  ser representativo do  gênero  carta. Por  outro  

lado, o componente  cultural  e  o  episódio/estratégia  é  que  teriam  um  papel  

determinante  em  sua  caracterização. A  carta exemplifica  um  gênero  

convencionalizado  em  um  nível  macro-cultural. Resguardadas  as  peculiaridades  e  

traços  específicos  às  diversas  culturas, ela  apresenta  um  formato  universalmente  

reconhecido  e  identificável. Compreendemos  também  que  o  episódio/estratégia 

seria  um  dos  elementos  fundamentais  no  estabelecimento  das  condições  para  

sua  emergência. 

         Levemos  em  conta  o  gênero  circular,  que  é  amplamente  utilizado  por  

empresas  e  repartições  públicas  e  enviado  para  clientes  e  funcionários. Podemos  

dizer  que  esse  gênero  evoluiu  da  carta, diferenciando-se  desta  pela  linguagem  

utilizada, e  também  pela  experiência  e  forma  de  vida  dos  usuários  envolvidos. 

Estes  dois  últimos  elementos  desempenham  um  papel  essencial  na  

caracterização  deste  gênero, uma  vez  que  restringem  a  sua  área  de  utilização  a  

situações  e  usuários específicos. Não  é   qualquer  pessoa  que  faz  uso  de  

circulares, tanto  no  que  se  refere  à  elaboração, quanto  à  sua  recepção.        

        Concluímos  então,  que  os  gêneros  retóricos  são  baseados  em  práticas  

retóricas  e  convenções  discursivas  estabelecidas  pela  sociedade  para  a  ação  

conjunta. Em outras palavras: “Gêneros emergem nos processos sociais em que 

pessoas tentam compreender umas às outras suficientemente bem para coordenar 

atividades e compartilhar significados com vistas a seus propósitos práticos” 

(Bazerman, 2005, p.31).  

         Embora essa abordagem sobre os gêneros não forneça uma  taxonomia que  

sirva  para  quantificá-los  ou  identificar  seus  traços  formais, é  importante  para  

destacar  a  dimensão  sócio-retórica  que  o  estudo  sobre  gênero  deve  alcançar. 
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3.3. 1.b  ESCOLA DE SYDNEY 

 

                        

         Esse grupo é  formado  principalmente  pelos integrantes da  escola  australiana  

de  Sydney – de  orientação  sistêmico-funcionalista,  cujos  nomes  mais  expressivos  

são  os  de  M.A.K. Halliday (1978) e  Ruquaiya  Hasan (1989)¹ �. 

        A  noção  de  contexto  social  tem  um  papel  fundamental  dentro  da  escola  de  

Sidney. O  grupo  defende  que  existem  relações  solidárias  e  complementares  entre  

texto  e  contexto. O  texto  é  tratado  como  unidade  semântica, não  é  um  conjunto  

de  enunciados, mas  se  realiza  nos  enunciados  e  está  sempre  situado  em  um  

contexto  de  situação. 

        Por  essa  razão, a  análise  de  gêneros  se  volta  para  textos  situados  em  

instituições  específicas, como  as  acadêmicas, comerciais e  religiosas. A  noção de 

gênero se  presta  para  observar  como  a  cultura  e  a  experiência  se  refletem  na  

produção  textual. Esta  perspectiva  apesar  de  desenvolver  uma análise  teórica  

sobre  os  gêneros,   tem   um   interesse   mais   aplicativo  (existe   uma   atenção  

voltada   para   a  estrutura  interna  do  gênero), preocupa-se   com  o  ensino  de  2ª  

língua. Justifica-se, portanto, seu  interesse  em  tratar  as  estruturas  internas  ao  

gênero  e  suas  formas  organizacionais  com  o  objetivo  de  ensinar  esses  aspectos  

constitutivos  do  gênero.    

       Merece  destaque  a  contribuição  teórica  de  Swales (1990)  e  de  Bhatia (1993) 

– apesar de não estarem inseridos nesse grupo –, que  por  ser  tão significativa, 

segundo  alguns  críticos, compreenderia  ela  mesma  uma  escola  swalesiana  de  

gênero. As  noções de  comunidade  de  discurso, gênero, tarefas  são centrais  em  

seu  trabalho e  tiveram 

 

_______________ 
14 - Também  se  incluem  nesse  grupo  Bill Cope (1986,1987)  e  Mary Kalantzis (1988,1989)  por  
pertencerem  ao  departamento  de  Lingüística  de  Sydney. Posteriormente, Gunther Kress (1987, 1988) 
e  James R. Martin (1990, 1993), entre  outros,  também  juntaram-se  a eles. Esses  teóricos  
representavam  a  visão  pedagógica  pós-progressivista, que  consistia  numa  pedagogia  de  inclusão  
e  acesso, voltada  para  crianças  menos  favorecidas  sócio-economicamente. 
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ampla  aceitação  entre  os  teóricos  do  assunto, principalmente entre os que  estão  

mais  envolvidos  com  a  Lingüística  Aplicada. Para  Swales, o  elemento  que  une  as  

três  noções  é o  propósito  comunicativo. 

 

 

                          É  o propósito  comunicativo  que  conduz as  atividades  lingüísticas  
da  comunidade  discursiva; é  o  propósito  comunicativo  que  serve  
de  critério  prototípico  para  a  identidade  do  gênero  e  é  o  propósito  
comunicativo  que  opera  como  o  determinante  primário  da  tarefa. 
(SWALES, 1990, p.10)¹�    

 

 
 
 
3.3.2  O   GRUPO  DE GENEBRA  
 
 
   

        A  terceira  tendência  é  representada  pelo  que  se  convencionou  chamar  de  

grupo  de Genebra, no  qual  estão  teóricos  como  Bronckart (1997), Schneuwly 

(1994),Schneuwly e  Dolz (1996/1997). Essa  perspectiva  no  estudo  sobre  gênero  

recebe  influências  de  Vygotsky (1984[1930], 1987[1934]) e de  Bakhtin (1988 [1929]). 

Tais influências explicam  a  razão  dessa  vertente  de  análise  interacionista  sócio-

discursiva, reforçando  uma  epistemologia  de  base  sócio-histórica. 

        O  grupo  dedica  especial  atenção  ao  estudo  de  gênero  voltado  ao  ensino  de  

língua  materna. Advém  desse  interesse, talvez, a  denominação  de  “mega-

instrumento” usada  por  Schneuwly (1994) para se referir  ao  gênero. Para o  autor, o  

gênero  seria  um  elemento  de  ligação  entre  as  práticas  sociais  e  os  objetos  

escolares, especialmente  no  domínio  do  ensino  da  produção  de  textos  orais  e  

escritos. 

        Os  autores  adotam  muitas das concepções  bakhtinianas  em  torno  dos  

gêneros,  como   a   visão   tripartite   da   composição   do  gênero (conteúdo  temático,  

___________ 

16 – Tradução feita pelo lingüista Luiz Antônio Marcuschi, entregue em material didático, não publicado, 
na disciplina – Gêneros Textuais: conceituação, constituição e circulação - do curso de Pós-Graduação 
em Lingüística da Universidade Federal de Pernambuco. A distribuição dos autores e tendências de 
estudo baseia-se nas considerações desse lingüista Marcuschi em sala de aula, em 2002. 
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construção  composicional  e  estilo)  e  as  considerações (com  algumas  ressalvas)¹ � 

sobre  os  gêneros  primários  e  secundários. 

        Esse  grupo  representa  uma tendência  na  qual  as  investigações  em  torno  do  

discurso  devem  se  apoiar  em  uma  análise  que,  além  de  considerar  a  forma (que  

sempre  tem  sido  tradicional   e  predominantemente  contemplada  nos  estudos  

lingüísticos ), ponha  em  foco  os  aspectos  funcionais  envolvidos  na  produção  

discursiva. O  traço  em  comum  entre  todos  esses  teóricos  é  de  natureza  

metodológica, pois  todos  eles, não  obstante  suas  especificidades  terminológicas  e  

vertentes  de  investigação, desenvolvem  classificação  textual  e análise  de  gêneros.          

        De  modo geral, mesmo  que  haja  muitas  tendências  coexistindo  no  estudo  

sobre  gêneros, não  se  pode  afirmar  que  essas  tendências    sejam  completamente  

divergentes  entre  si. Dentre os quatro grupos aqui apresentados, o  que  mais  se  

diferencia  dos  demais  é  o  que  toma  como principal  objetivo  o  desenvolvimento  

de  tipologias. Os  demais, por  outro  lado, concordam  com  um  aspecto  que  é  

central  em  qualquer  abordagem  sobre  gêneros: o  seu  reconhecimento  como  

elementos  da  estrutura  social, que  organizam  a  sociedade  e que, por  isso,  fazem  

parte  das  mudanças  sociais. Portanto, os gêneros  são  dinâmicos, flexíveis  e  variam  

de  acordo  com  a  organização  das  sociedades. 

        Para  Marcuschi (2002), os  gêneros  são  formas  de  operar  na    sociedade  e  

valem  como  categorias  de  ação, pragmáticas, discursivas, históricas, culturais  e  não  

exclusivamente lingüísticas. E  é  dentro  dessa  orientação  teórica  que  este  estudo  

foi  fundamentado. 

 

 

 

_______________________ 

 
17 – Schneuwly (1994) aponta a reinterpretação de Bronckart (1994) sobre a definição bakhtiniana de 
textos primários como aqueles que estabelecem uma relação imediata com as situações em que são 
produzidos; e textos secundários como os que estabelecem uma relação mediata com a situação de 
produção. Os discursos primários seriam “estruturados pela ação”, enquanto os secundários seriam 
“estruturados na ação”.       
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3.4  O   GÊNERO  NA  SALA  DE  AULA 

 

 

         A publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) representou um 

significativo avanço no direcionamento dado aos estudos de língua portuguesa nas 

escolas brasileiras. 

         Esse documento foi elaborado dentro de uma orientação enunciativo – discursiva, 

respaldada nas concepções teóricas bakhtinianas de língua e gênero, e alicerçada nas 

propostas metodológicas do grupo de Genebra, notadamente nos trabalhos de 

Bronckart, Schneuwly e Dolz, já mencionados aqui e que serão melhor aprofundados 

ao longo de nossa exposição. 

         Os PCN receberam críticas, vindas de alguns setores da comunidade acadêmica 

e escolar, em relação ao nível de aprofundamento teórico nele presente. O seu 

conteúdo foi considerado insuficiente para dar conta de toda a complexidade contida no 

conceito de gênero e na concepção de linguagem – enquanto atividade discursiva 

concebida nas relações interpessoais –  mas, ainda assim, sua repercussão foi notável. 

Pois foi deflagrada, a partir desse momento, uma maior motivação para buscar meios 

eficientes que pudessem promover uma transposição didática entre as propostas 

teórico-metodológicas e as atividades de ensino desenvolvidas em sala de aula. 

         Segundo Rojo (2000), um dos aspectos positivos nesse documento é que eles 

não foram concebidos como grades de objetivos e conteúdos pré-fixados, mas como 

diretrizes que devem nortear os currículos e seus conteúdos mínimos, adequados às 

necessidades e características culturais e políticas regionais, procurando fomentar a 

reflexão sobre os currículos estaduais e municipais. 

         O apelo à reflexão encontra-se presente na própria estrutura organizacional dos 

PCN, já que os conteúdos encontram-se dispostos em dois eixos de práticas de 

linguagem: as práticas de uso da linguagem (relacionadas aos mecanismos 

enunciativos), e as práticas de reflexão sobre a língua (relacionadas à variação 

lingüística, à organização dos discursos e enunciados e aos processos de construção 

da significação que abrange tanto o léxico quanto as redes semânticas acionadas no 

processo. 
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         A proposta presente nos PCN opõe-se ao ensino tradicional de língua, de caráter 

mais normativo, sugerindo práticas alternativas de trabalho e reflexão lingüística que se 

apóiam, substancialmente, na interpretação e produção de textos diversos. 

         Pode-se depreender desses princípios norteadores, que os gêneros textuais são 

eleitos como legítimos objetos de ensino escolar, intensificando, portanto, os debates 

sobre o tema. O interessante  nesses  debates  é  que  eles  trazem  à  tona   uma  

reflexão  sobre  uma  prática  que  nunca  esteve  ausente  da  escola, nem  de  

qualquer  outra  instância  de  vida  social. Os  gêneros  estão  tão  incorporados  à  

nossa  vida  na  sociedade  que  muitas  vezes não  nos  damos  conta  de sua  

existência materializada. 

         Os  gêneros  sempre  estiveram  presentes  na  sala  de  aula, mas  em  número  

reduzido  e  não  diversificado, e  sempre  revestidos  de  caráter  institucionalmente  

escolar. Se,  por  um  lado  os  alunos  têm  tido  acesso – do  ponto  de  vista  da  

leitura – a  uma  maior  diversidade  de  gêneros, por outro lado, no  que  se  refere  à  

produção  escrita  essa  diversidade praticamente  não  existe.  

        Não obstante as orientações divulgadas nos PCN em 1997, na nossa realidade 

educacional, os  alunos  têm  pouca  oportunidade  de  produzir  textos  concretos, reais  

e  verdadeiramente  significativos. De  maneira  geral,  não  se  exercita  a  linguagem 

escrita  (do ponto de  vista  discursivo) em  sala  de  aula, o  que  se  exercita  

predominantemente  é  a  língua  em  seus  domínios  sintático, morfológico, lexical  e  

fonológico. 

         Em  relação  aos  gêneros  orais,  a  situação  não  é  muito  diferente; o  “gênero” 

aula possui  um  formato  muito  particular  que  impossibilita  uma  maior  diversidade  

de  estilos  e,  conseqüentemente,  uma  maior   participação  dos  alunos (o  professor, 

ao  menos teoricamente, detém  o  turno  e  cabe  a  ele  a  condução  das  atividades  

desenvolvidas  em  sala). A assimetria dos papéis gera um certo monopólio por parte do 

professor. Entretanto, ocasionalmente esse monopólio  é  quebrado  por  conta  da  

irreverência  dos  alunos, que  rompem  os  limites  institucionais  reservados  a  eles  e  

passam  a  agir  à  revelia  do  professor (as  conversas  paralelas  e  outras  interações    

que  se  desenvolvem   à  margem  do  espaço  disponibilizado  ao  aluno).  
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        Reside, aí, um dos grandes desafios a ser vencido por aqueles gestores em 

educação envolvidos com a formação de professores. É necessário que os professores 

tenham acesso a outros textos que sirvam para aprofundar as concepções teóricas 

subjacentes nas propostas dos PCN, de modo que estas possam ser implementadas 

em sala de aula, levando-se em conta as complexidades e especificidades de cada 

contexto educacional.          

        Se  os  gêneros  são  formas  de  agir  em  sociedade, certamente  não  podemos  

atuar  com  todos  os  gêneros  em  todas  as  instâncias  da  vida  sócio-comunicativa. 

Operamos  com  gêneros  particulares  em  situações  particulares, e  na  escola  não  

poderia  ser  diferente. 

        Na  visão  de  Cope e Kalantzis (1993, p.8), que tem inspiração em Cazden (1988), 

a  escola  é  um  lugar  um  tanto  peculiar. Sua  missão  é  peculiar  assim como as  

formas  discursivas  que  melhor desempenham  essa  missão. É  ao mesmo tempo 

reflexo  do  mundo  exterior, mas  discursivamente  muito  diferente  dele. Por  precisar  

concentrar  o  mundo  exterior  nas  generalizações  que  constituem  o  conhecimento  

escolar, a escola torna-se epistemológica  e  discursivamente  diferente  da  maior  

parte  das  ações  cotidianas  desse  mundo  exterior¹ �. 

        Schneuwly  e  Dolz (2004, p.76) compartilham  a mesma  opinião: 

 
                                     A particularidade  da situação escolar reside no seguinte fato que torna 

a realidade bastante complexa: há um desdobramento que se opera 
em que o gênero não é mais instrumento de comunicação somente, 
mas é, ao mesmo tempo, objeto de ensino-aprendizagem. O aluno 
encontra-se, necessariamente, num espaço do “ como se”, em que o 
gênero funda uma prática de linguagem que é, necessariamente, em 
parte,  fictícia, uma vez que é instaurada com fins de aprendizagem. 

 

         Essa situação desdobra-se em três diferentes contextos para se entender o lugar 

da comunicação em sala de aula. 

  ______________ 

18 – No original: “ School is a rather peculiar place. Its mission is peculiar and so are the discoursive 
forms which optimaly carry that mission. It is at once a reflector of the outside world and discursively very 
different from the outside world. Because school needs to concentrate the outside world into the 
generalizations that constitute school knowledge, it is epistemologically and discursively very different 
from most of everyday life in the outside world.” (CAZDEN,1988, p.37)  
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          No primeiro deles há o desaparecimento da comunicação em favor da 

objetivação. Segundo os autores,  o  gênero transforma-se  em uma forma lingüística 

pura. O gênero passa de instrumento de comunicação a  uma  forma de  expressão do 

pensamento, da experiência  ou da  percepção, perdendo, então, sua relação com uma 

situação  de comunicação autêntica. 

         Para  Schneuwly e Dolz os gêneros  escolares são utilizados como referência 

para a construção de textos no âmbito da redação / composição. Nesse contexto de 

produção  destaca-se a seqüência  tripartite  estereotípica – que marca o avanço 

através das séries escolares – mais conhecida  e canônica: narração, descrição e  

dissertação (cuja origem remete à tradição literária e retórica). 

         Os  autores resumem dizendo que esses  gêneros escolares-guia são produtos 

culturais da escola, usados como instrumento para desenvolver e avaliar a capacidade 

de escrita  dos alunos. 

         Os  gêneros, nessa situação específica, passam  a  parametrizar as formas de 

concepção do desenvolvimento da escrita. Nesse percurso tornam-se independentes 

das práticas sociais  historicamente situadas e se vinculam às necessidades dos 

próprios objetos descritos, de uma realidade própria. Segundo Schneuwly e Dolz 

(2004) os gêneros  naturalizam-se.   

         Merece referência  a opinião de Bazerman (1997, p. 20-21) a esse respeito. Para 

o autor o fato de a literatura, freqüentemente, ser lida e escrita em circunstâncias 

contemplativas  removeu as exigências imediatas da vida cotidiana e a vinculação 

social do gênero tornou-se menos visível. Assim, a aparente descontextualização da 

literatura transpõe-se prontamente para a aparente descontextualização do ensino de 

língua em sala de aula.  Os gêneros literários surgem então, como modelos para os 

gêneros escolares escritos, e ambos passam a ser vistos como formas universais de 

pensamento e conhecimento. Em função disso, a escrita literária aparece como 

representativa de todas as formas de escrita.¹ � 

______________ 
19 – No original: “ Moreover, because literature is often written and read in contemplative circumstances, 
apparently (but not thoroughgoingly) removed from immediate circumstances of life, the social 
embeddedness of genre has been less visible.(…) The apparent contextlessness of the literary can 
translate readily to the apparent contextlessness of classroom language. Consequently, the literary 
genres of classroom writing, and both can appear as the universal forms of Knowledge and thought. 
Literary literacy can, on the face of it, appear equivalent to all literacy.”(BAZERMAN, 1997, p.20-21) 
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         A segunda perspectiva toma a escola como autêntico lugar de comunicação, com 

as situações escolares produzindo suas próprias condições de produção e recepção de 

textos: na classe, entre alunos; entre classes de uma mesma escola; entre escolas. 

Esses contextos interacionais gerariam os textos livres, seminários, correspondência 

escolar, jornal da classe, avisos, comunicados à direção da escola, romances coletivos, 

poemas individuais. Nessa situação também temos “gêneros escolares”, só que nesse 

caso eles são resultado do funcionamento escolar. 

         A terceira perspectiva representa a negação da escola como lugar de 

comunicação.  Os gêneros externos à escola entram no espaço escolar como se 

houvesse continuidade entre o que é externo e interno à escola. O trabalho com os 

gêneros, então, teria como objetivo levar o aluno a dominar vários gêneros, seguindo 

os modelos de referência exteriores à escola, e que atendessem às exigências de 

diversificar a escrita  e de criar situações autênticas de comunicação. 

         Baseando-se nesse mesmo trabalho de Schneuwly e Dolz, Rojo (s/d:9) apresenta 

uma distinção entre gêneros escolares, que representariam a segunda situação  de  

comunicação,  portanto,  autênticos  produtos  da  escola; e  gêneros escolarizados, 

utilizados pela escola como objeto de ensino, especificamente, da escrita. Os gêneros 

ditos escolarizados  referem-se tanto à primeira situação de comunicação, quanto à 

terceira, porque em ambas os gêneros não reproduzem as práticas sociais que a 

escola produz.  

        No entanto, os  próprios autores  identificam aspectos positivos e negativos nas três 

perspectivas e defendem uma reavaliação das diferentes abordagens. Segundo eles, é 

importante tomar consciência sobre o papel central dos gêneros como objeto e 

instrumento de trabalho para o desenvolvimento da linguagem. Para  tanto, deve-se 

levar em conta dois aspectos: 

 

a) a escolha de um gênero na escola é didaticamente direcionada, visando a 
objetivos de aprendizagem precisos: primeiramente aprender, dominar o 
gênero para depois conhecê-lo, apreciá-lo, e compreendê-lo; em segundo 
lugar, desenvolver capacidades que ultrapassam e que são transferíveis para 
gêneros próximos ou distantes. 

 
b) o gênero sofre uma transformação ao ser transportado para um outro lugar 

social diferente de onde foi criado. Essa transformação faz com que  perca 
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seu  sentido original, e passe a ser “gênero a aprender, embora permaneça 
gênero a comunicar”(SCHNEUWLY e DOLZ, 2004, p. 81). Os alunos precisam 
ser expostos  a situações de comunicação que se aproximem das genuínas 
situações  de referência, que lhes sejam significativas, para que eles possam 
dominá-las, mesmo sabendo  que  os objetos são outros. 

 
 

         Além desses aspectos destacados, Schneuwly e Dolz (2004, p.82) propõem a 

aplicação de três princípios norteadores do trabalho didático com os gêneros: 

 

                                  • princípio de legitimidade (referência aos saberes teóricos ou 
elaborados  por  especialistas); 

                       •  princípio de pertinência (referência à s capacidades dos alunos, à s 
finalidades e aos objetivos da escola, aos processos de ensino-
aprendizagem); 

                                     •  princípio de solidarização (tornar coerentes os saberes em função  
dos objetivos   visados). 

                                          

         A  escola  representa um  espaço  de  reflexão  em  que  todos  os  aspectos  das  

ações de  linguagem  devem  ser  considerados. Não  existe  um  outro  lugar  social  

para  se  pensar  esses  temas  e  pôr  em  prática  determinadas  metodologias  de  

aprendizagem. É  claro  que  é  impossível  criar  um  simulacro  de  várias  esferas  de  

ação  social  em  um  espaço  tão  reduzido  e  limitado  como  a  sala  de  aula  e  a  

própria  escola, mas  é  possível  refletir  sobre  essas  esferas  de  ação  social  e  suas  

formas  de  linguagem, fazendo  um  trabalho  comparativo, analítico  e  interpretativo. É  

importante  que,  desde  cedo,  os  alunos  se  dêem  conta  de  todas  as  

particularidades  que  o  trabalho com  os  gêneros  encerra. Convém  que  a  reflexão  

ocorra  tanto  no  nível  funcional  como  no  formal, levando-lhes a indagações do tipo: 

a) por  que é utilizado  determinado  gênero  em  uma  dada situação comunicativa, e 

não um outro, que fatores interferem na escolha dos gêneros?; b) quais  as  formas  

possíveis  em  que  um  dado  gênero  pode  se  apresentar  sem  comprometer  sua  

natureza; c) o  que  determina  as  dificuldades  na  produção  e  compreensão  de  

alguns  gêneros  por  certos  grupos  sociais?; e  outros  questionamentos  relacionados  

ao  tema.   

         Toda  essa  discussão  é  importante  porque  favorece  uma  análise  sobre  a    

atuação  dos  professores  em  sala  de  aula e a necessidade de que lhes sejam 
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oferecidos cursos de formação continuada. Nesse  aspecto,  a  Lingüística  Aplicada  

tem  tido  um  papel  fundamental  porque  consegue  atuar – por meio das pesquisas 

desenvolvidas na área –  como  um  elemento  de  contato  entre  as  teorias  que  

circulam  nos  meios  acadêmicos  e  a  prática  efetiva   de  muitos  desses  postulados  

teóricos. Nesse  sentido  é  possível  constatar  que  tem  sido  perdida  uma  

oportunidade  valiosa  de  se  trabalhar  a  linguagem  dentro  de  uma  concepção  

funcional  e  interativa, associada  a  práticas  significativas. 

 

 

3.5  OS  GÊNEROS  E  O APRENDIZADO  DA  ESCRITA 

 

         O fato de trabalharmos  com  uma  perspectiva  de  práticas  lingüísticas  

significativas  e  funcionais leva-nos a  procurar investigar  quais  os  contextos  em  que  

a  escrita  assume  esse  papel  na  vida  das  crianças. 

          Como  falantes  competentes  de  sua  língua  materna, as  crianças  já  desde 

cedo utilizam  exemplarmente os  gêneros  orais  que  lhes  são  específicos em sua 

rotina diária: isso ocorre quando  narram  acontecimentos (atendendo  a  objetivos  os  

mais  variados  possíveis), quando  ensinam  a  algum  colega  um  tipo  de  jogo  ou  

brincadeira, quando  orientam  um  colega  em  uma  atividade  na  escola, quando  

telefonam  para  alguém, etc. Elas sabem  também  que  uma  solicitação / mensagem  

qualquer, a depender  do  destinatário  envolvido  na  situação  discursiva  (professor  

ou  pais), tende  a  mudar  consideravelmente. Enfim,  existem  muitos  outros  

exemplos  que  poderiam  ser  apresentados. No  entanto, esses  são  suficientes  para  

demonstrar  como  ontogeneticamente  os  gêneros  orais  se  fazem  presentes  em  

suas  vidas. 

         A  apropriação  pelas  crianças  desses  gêneros  orais  ocorre  naturalmente, 

devido  às  interações  lingüísticas  entre  familiares, amigos  e  demais  membros  da  

comunidade  onde  elas  estão  inseridas  e  em  função  de  suas  necessidades  

comunicativas básicas. Essas demandas são necessárias  para  que  possamos  

interagir  com  os  outros  membros  de  um  grupo  social, ou  dizendo  de  outra  forma,  

para  que  possamos  efetivamente  viver  em  sociedade. Nesse  processo  de  
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apropriação, a  cultura  é  a  grande  responsável  pela  transmissão  dos  modelos  de  

gêneros. 

         Em  relação  aos  gêneros  escritos, a  situação  é  um  pouco  diferente  porque  

as  demandas  vão  surgindo  mais  lentamente. É  só em  uma  segunda  etapa  do  

desenvolvimento cognitivo da criança  que a  escrita  começa  a  se  fazer  necessária  

para  ela. Inicialmente  surge  como  uma  necessidade  de  se  identificar  nos  objetos, 

demarcar  sua  propriedade; simultaneamente  apresentam-se  as  exigências  

institucionais  formais (as  tarefas  escolares); depois  vêm  os  recadinhos  para  os  

pais  (atividades  essas  que  vão  depender  do  contexto  cultural familiar), os  

bilhetinhos  carinhosos  para  os  professores, as  declarações  de  amor  para  os  

colegas, um  pouco  mais  tarde  vêm  as  revistas de  passatempos, os  jogos  escritos 

(ededonha)²°  e  mais raramente os diários, especialmente   para   as   meninas   e   em  

determinados  contextos  sócio-culturais. Ainda que  elas  tenham  contato  com  um  

bom  número  de  gêneros  escritos (propagandas, rótulos  de  embalagens,  convites,  

anúncios etc.), a   necessidade  de  interagir  com  os  outros, a  partir  do  

posicionamento  da  criança  como  produtora  de  gêneros  escritos, surgirá  mais  

tardiamente. 

        Com base no  que  foi  sumariamente exposto, podemos  constatar  que  os  

gêneros  orais  se  fazem  mais  presentes  na  fase  inicial  de  desenvolvimento  da  

modalidade   escrita, mas essa predominância da oralidade não se restringe a essa 

fase: ela nos acompanha por toda  a vida.  Essa   constatação   não   podia   ser  mais  

óbvia,  uma  vez  que, no nosso  cotidiano, geralmente interagimos  de  modo  mais  

imediato  com  os  outros  através  da  linguagem  oral. Até  mesmo  o adulto  com  um  

bom  domínio  da  modalidade  escrita,   dependendo   de    suas     atividades  

profissionais, pode  ter  pouco acesso  ao  manuseio  e  à  produção  de  certos  

gêneros  escritos. Não  podemos  nos  esquecer  de  que  a  escrita  é  uma  atividade  

funcionalmente  orientada. 

      

_______________ 

20 - Trata-se  de  uma  brincadeira  muito  popular  entre  as  crianças: sorteiam  uma  letra  e  vão  
escrevendo  nomes  de  objetos  variados, frutas, animais, cidades, apenas  iniciados  com  a  letra  
escolhida. Ganham  aqueles  que  mais  conseguem  preencher  as  lacunas  com os  nomes.     
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         Assim, para  que  o  ensino  da  escrita  seja  realmente  produtivo, devemos  

tentar  fazer  com  que  a  escrita  se torne  necessária  para  as  crianças, e que por 

meio dela, possa ampliar  sua  área  de  atuação  lingüística  em  seu  meio  social. No 

entanto, os professores devem estar conscientes  da impossibilidade de se  atingir  

níveis  uniformes  de  significação  e  funcionalidade  escrita para  todos  os  alunos, 

dadas as diferenças individuais. 

         Convém, neste  momento, lembrarmos Vygotsky (1984 [1930]) que  há  muito  

tempo  já  defendia  o  ensino  da  escrita  associado  a  práticas  significativas. Para  

ele  o  caminho  do  desenvolvimento cognitivo passa  pelo  interpessoal, até  chegar   

ao   intrapessoal. Inicialmente   a   criança   se   volta   para   o   social (entendemos que  

o  social  representa  tanto  a  alteridade  como o ambiente físico em que se está 

inserido),  para só   depois tomar  consciência de sua individualidade. Ninguém 

apreende os fatos do mundo a partir da  auto-contemplação. A  trajetória  do  

interpessoal  ao  intrapessoal  também  deve  ser  percorrida  pela   escrita. 

         A criança  deve  ser  exposta  a  uma  série  de  atividades  escritas  que, 

conjuntamente, consigam  fazê-la  atuar  sócio-cognitivamente  no  mundo  que  a  

cerca, assim  como  ocorre  com  a  modalidade  oral. E  nessa  trajetória,  o  trabalho  

com  os  gêneros  se  faz  necessário  na  medida  em  que  traz (ou pelo menos tenta 

trazer) as  práticas  sociais  para  dentro  da  sala  de  aula. 

         Os gêneros textuais se apresentam, então, como instrumentos eficazes de 

mediação no processo de apropriação e uso da modalidade escrita, mas sua eficiência 

depende de um planejamento didático criterioso e comprometido com a aprendizagem 

dos alunos. 

         Schneuwly e Dolz (2004) afirmam que ainda não existe –  para a expressão oral e 

escrita – um currículo que apresente uma divisão dos conteúdos de ensino e uma 

previsão das principais aprendizagens. Esse currículo deveria conter em sua formação, 

a preocupação com a “progressão” que se apresenta como uma organização temporal 

para se alcançar uma boa aprendizagem. Os autores sugerem o uso de uma estratégia 

válida tanto para a produção oral como escrita, denominada seqüência didática, 

definida como “um   conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira 

sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito” (p.79). Para os autores: 
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              As seqüências didáticas instauram uma primeira relação entre um 
projeto de apropriação de uma prática de linguagem e os instrumentos 
que facilitam essa apropriação. Desse ponto de vista, elas buscam 
confrontar os alunos com práticas de linguagem historicamente 
construídas, os gêneros textuais, para lhes dar a possibilidade de 
reconstruí-las e delas se apropriarem. Essa reconstrução realiza-se 
graças à  interação de três fatores: as especificidades das práticas de 
linguagem que são objeto de aprendizagem, as capacidades de 
linguagem dos aprendizes e as estratégias de ensino propostas pela 
seqüência didática.(SCHNEUWLY e DOLZ, 2004, p.51) 

 

 

         Os autores chamam a atenção para o fato de que, durante a elaboração e 

experimentação das seqüências didáticas, deve-se analisar as capacidades e 

dificuldades individuais dos alunos envolvidos, adequar a escolha dos gêneros a essas 

capacidades, e até mesmo simplificar a complexidade das tarefas.Todas essas ações 

voltam-se para o desenvolvimento de um trabalho colaborativo com os alunos, de 

modo que eles consigam progredir na atividade. 

         Percebemos nessa orientação uma clara referência às idéias  de Vygotsky, no 

sentido de que o professor procure criar um espaço potencial de desenvolvimento para 

a aprendizagem, ou seja, tentando sempre, ou na medida do possível atuar  na ZDP do 

aluno (conforme já foi exposto no capítulo anterior). 

         A organização progressiva dos conteúdos curriculares propõe-se a resolver 

problemas em dois níveis de aprendizagem: o intraciclos e interciclos. O primeiro 

enfoca as dificuldades/capacidades dos alunos apresentadas no momento da 

produção/realização de determinada tarefa, onde, gradualmente, o professor vai 

conseguindo promover no aluno as transformações necessárias para  alcançar seus 

objetivos de ensino-aprendizagem. 

         No segundo nível, tem-se as condições para que os mesmos conteúdos sejam  

trabalhados  de forma continuada e espiralada, sob as quais os alunos passam a 

desenvolver sua capacidade de produção em diferentes graus de complexidade. 

Assim, os mesmos gêneros podem ser desenvolvidos em diferentes níveis de 

aprofundamento, ao longo dos ciclos pelos quais o aluno deve passar, levando-o a 
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superar possíveis dificuldades, ou a aprimorar competências no manuseio de 

determinados gêneros textuais. 

         Por último, os autores sugerem que o trabalho com os gêneros se desenvolva em 

torno de agrupamentos, por permitirem que as capacidades básicas de linguagem 

sejam melhor contempladas. É disso que trataremos no próximo item.          

 

 

3.6  A  PROPOSTA  DOS  AGRUPAMENTOS   DE  GÊNEROS 

 

 

         Parece-nos oportuno, neste momento, retomar algumas considerações a respeito 

da distinção entre gênero e tipo textual – já abordada no início do capítulo – à guisa de 

uma melhor compreensão sobre a proposta de agrupamento de gêneros.  

         Rojo e Cordeiro (2004, p.15), na introdução do livro Gêneros Orais e Escritos na 

Escola, de Schneuwly, Dolz e outros colaboradores, apresentam alguns 

questionamentos  pertinentes a respeito dessa distinção. 

 
               • Por que trabalhar com gêneros e não com tipos de textos?Em que 

esses trabalhos e esses conceitos são diferentes? 
                                     • Que gêneros selecionar para ensino e como organizá-los  ao longo do 

currículo? Como pensar progressões curriculares? 
 

         Uma proposta de trabalho desenvolvida em torno de tipologias que se respaldam 

em critérios estruturais/formais: narração, descrição, dissertação etc., ou funcionais:  

(textos informativos, textos literários etc. (BARBOSA, 2004), não dá conta de todos os 

aspectos enunciativos e discursivos relacionados ao processo de compreensão e 

produção de textos.     

         Schneuwly (2004, p. 37-38) avalia que a moda das tipologias cedeu lugar à dos 

gêneros. Contudo, acrescenta que, apesar de não dispensar uma grande atenção à 

classificação de tipologias, admite a necessidade e a utilidade do conceito de tipo de 

texto para uma teoria do desenvolvimento da linguagem. 
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                       Os tipos de textos – ou, psicologicamente falando, as escolhas 

discursivas que se operam em níveis diversos do funcionamento 
psicológico de produção – seriam, portanto, construções ontogenéticas 
necessárias à  autonomização dos diversos tipos de funcionamento e, 
de modo mais geral, da passagem dos gêneros primários aos gêneros 
secundários (digo psicologicamente falando, à  medida que os tipos, 
como dissemos no livro Le fonctionnement des dicours, têm sempre 
duas faces: uma operação psicológica de escolha dentro de um 
conjunto possível e uma expressão lingüística dessa escolha no nível 
lingüístico). Portanto, constituiriam, dito de outra maneira, construções 
necessárias para gerar uma maior heterogeneidade nos gêneros, para 
oferecer possibilidades de escolha, para garantir um domínio mais 
consciente dos gêneros, em especial daqueles que jogam com a 
heterogeneidade. Podemos, de fato, considerá-los como reguladores 
psíquicos poderosos, gerais, que são transversais em relação aos 
gêneros. ( SCHNEUWLY & DOLZ, 2004, p. 37-38) 

 

 

  

         Este  argumento, associado à grande diversidade dos gêneros (visto aqui como 

fator impeditivo para uma sistematização), o impediu de tomá-los  como base de uma 

progressão. Por outro lado, o objeto das tipologias não é o texto, nem tampouco o 

gênero, e sim as operações de linguagem constitutivas do texto. Por essa razão, 

Schneuwly e Dolz organizaram um agrupamento de gêneros em torno de seus tipos 

textuais predominantes por se prestarem a uma melhor classificação didática. 

         De acordo com os autores, do ponto de vista curricular, um trabalho orientado por 

um agrupamento de gêneros pode ser desenvolvido em todos os níveis de 

escolaridade. E essa opção respalda-se em critérios pedagógicos, didáticos, 

psicológicos e também por finalidades  sociais. 

         Pedagógicas, porque considera que as capacidades individuais de escrita dos 

alunos não se distribuem uniformemente. O agrupamento realiza o princípio pedagógico 

da diferenciação. 

         Didáticos, porque oferece a possibilidade de definir funcionamentos específicos 

dos diferentes gêneros, propiciando um trabalho de comparação e confronto entre os 

textos. 

         Psicológicos, porque aciona no aluno o uso de diferentes operações de 

linguagem, que se relacionam aos diferentes agrupamentos de gêneros. 
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         E por fim, o critério que leva em conta as finalidades sociais, quando desenvolve 

as capacidades dos alunos em domínios diversos da linguagem: como instrumento de 

aprendizagem ou como mimesis de uma ação que reflete sobre a relação do homem 

com o mundo e com ele mesmo. 

 

QUADRO 2: PROPOSTA PROVISÓRIA DE AGRUPAMENTO DE GÊNEROS  

Schneuwly  e Dolz (2004) 

 
 
 
 

Dominios sociais de comunicação 
Aspectos tipológicos 
Capacidade de linguagem dominantes 

 
Exemplos de gêneros orais e escritos 

Cultura literária ficcional 
                Narrar 
Mimeses de ação através da criação de 
intriga no domínio do verossímil 

Conto maravilhoso 
Conto de fadas 
Fábula 
Lenda 
Narrativa de aventura 
Narrativa de ficção científica 
Narrativa de enigma 
Narrativa mítica 
Sketch ou história engraçada 
Biografia romanceada 
Romance 
Romance histórico 
Novela fantástica 
Conto 
Crônica literária 
Adivinha 
Piada 

 Documentação e memorização das ações 
humanas 
               Relatar 
Representação pelo discurso de experiências 
vividas, situadas no tempo 

Relato de experiência vivida 
Relato de viagem 
Diário íntimo 
Testemunho 
Anedota ou caso 
Autobiografia 
Curriculum vitae 
... 
notícia 
reportagem 
crônica social 
crônica esportiva 
... 
histórico 
relato histórico 
ensaio ou perfil biográfico 
biografia 
... 

Domínios sociais de comunicação 
Aspectos tipológicos 

 
Exemplos de gêneros orais e escritos 
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Capacidade de linguagem dominantes 
Discussão de problemas sociais controversos 
              Argumentar 
Sustentação, refutação e negociação, de 
tomadas de posição 

Textos de opinião 
Diálogo argumentativo 
Carta de leitor 
Carta de reclamação 
Carta de solicitação 
Deliberação informal 
Debate regrado 
Assembléia 
Discurso de defesa (advocacia) 
Discurso de acusação (advocacia) 
Resenha crítica 
Artigos de opinião ou assinados 
Editorial 
Ensaio 
... 

Transmissão e construção de saberes 
          Expor 
Apresentação textual de diferentes  
formas de saberes 
 
 
 
 

Texto expositivo (em livro didático) 
Exposição oral 
Seminário 
Conferência 
Comunicação oral 
Palestra 
Entrevista de especialista 
Verbete 
Artigo enciclopédico 
Texto explicativo 
Tomada de notas 
Resumo de textos expositivos e explicativos 
Resenha 
Relatório científico 
Relatório oral de experiência 
... 

Instrução e prescrições 
  Descrever ações 
Regulação mútua de comportamentos 

Instruções de montagem 
Receita 
Regulamento  
Regras de jogo 
Instruções de uso 
Contatos diversos 
Textos prescritivos 
... 
 

         
 
          Na condução de nossa pesquisa, procuramos nos orientar por essa proposta de 

agrupamento de gêneros sugerida por Schneuwly e Dolz (2004). Em concordância com 

a proposta, selecionamos um exemplar de gênero representativo de cada seqüência 

tipológica. No entanto, é bom esclarecer que algumas adaptações foram necessárias, 

no sentido de não seguir com rigidez  a estruturação padrão de alguns gêneros, em 

virtude das especificidades e capacidades lingüísticas dos sujeitos  de  nossa pesquisa. 

         O nosso interesse maior não é voltado para um estudo de caracterização de 

gêneros específicos, até porque vai de encontro ao referencial teórico-metodológico de 

base sociointeracionista utilizado nesta pesquisa, notadamente nos trabalhos de  
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Bakhtin, Vygotsky, Bronckart, Schneuwly e Dolz  já mencionados neste estudo. O nosso 

objetivo maior é observar como os alunos de escola pública e particular (1° ciclo do 

ensino fundamental) reagem, lingüisticamente, quando expostos a diferentes práticas 

discursivas escritas em sala de aula. 

 

QUADRO 3 – DISTRIBUIÇÃO DOS GÊNEROS TRABALHADOS NA PESQUISA 

______________________________________________________________________________ 

       ASPECTOS TIPOLÓGICOS 

CAPACIDADES DE LINGUAGEM                                       GÊNEROS  ESCRITOS  

            DOMINANTE                                                                        

__________________________________                         ________________________________ 

             NARRAR                                                                           LENDA 

 _________________________________                           ________________________________ 

            RELATAR                                                      NOTÍCIA SOBRE  PERSONALIDADE 

                                                                                       CARTA DE APRESENTAÇÃO                -

__________________________________                       _________________________________ 

        ARGUMENTAR                                                             TEXTO DE OPINIÃO 

                                                                                                    PROPAGANDA 

 _________________________________                        _________________________________ 

                              EXPOR                                                                           VERBETE 

____________________________________                  __________________________________ 

      INSTRUIR E   DESCREVER    AÇÕES     

                           ( INJUNÇÃO )                                                                     RECEITA                                                                  

______________________________________________________________________________ 

 
 
 

           A propósito dessa flexível estabilidade a que os gêneros estão sujeitos, que na 

reflexão bakhtiniana correspondem a “tipos relativamente estáveis de enunciados”, 

gostaríamos de citar um reflexão de Gomes-Santos (2003a, p.36) sobre o tema: 

 

 
 
                                     A própria idéia de acabamento específico do enunciado proposta por 

Bakhtin, parece relacionar-se com a exigência de assegurar uma certa 
completude, uma certa estabilidade ao que é constitutivamente instável, 
não-linear – as interações verbais, o acontecimento enunciativo, a 
linguagem e o sujeito que enuncia. Pensemos nessa  estabilidade 
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flexível que os gêneros engendram como necessária para que os 
sujeitos-falantes estabeleçam interações verbais, já que não 
construímos sentidos originais cada vez que enunciamos: essa 
originalidade levaria à  impossibilidade de qualquer interação. 

 
 
                   
         É importante ter em mente que o trabalho com  os  gêneros  textuais  nas  escolas  

não  pode ser encarado  como  uma  finalidade  que  se  auto-regulamente. De  acordo  

com  Marcuschi (2002), ensinar  gêneros “ é ensinar a agir  lingüisticamente ”,  e  para  

que  a   ação se  concretize, a  criança  tem  de  ser  conduzida  a  participar  mais  

ativamente   nas  atividades  da  escola, em  um  primeiro  momento, para  mais  

adiante, quando  mais  amadurecida, determinar  suas  áreas  de  atuação  na  

comunidade  de  que  faz  parte. É  possível  que,  para  muitas  delas,  não  se  faça  

necessário em  suas  vidas  o  domínio  das  normas  que  regulam   a  boa  produção  

escrita.  

         Entendemos, portanto, que o conhecimento de  uma  teoria  de  gêneros  é  

importante  na  medida  em  que  ajuda  a  esclarecer  a  real  dimensão  que  o  

trabalho  com  gêneros  em  sala  de  aula  pode  alcançar. Não  adianta  adotar  uma  

prática  pedagógica  por  modismo, sem  levar  em  consideração  a  realidade  

econômico-cultural-cognitiva  da  clientela  discente. Isso  significa  dizer que  os  

gêneros  emergem  dessa  conjunção  de  fenômenos  sociais  e  que não  são  

implantados   nas  práticas  lingüísticas  do  indivíduo  por  imposições  externas  ou  

que  dispensem  um  manuseio  real, gradual  e  significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 77

                                                   CAPÍTULO   4 
 
 
                  A    METODOLOGIA  DA  PESQUISA  ETNOGRÁFICA 
 
 
 
4.1   A  ESCOLHA  DE  UM  MÉTODO  DE  TRABALHO 

 
 
 
 

         Compreendemos que a área de  atuação  da  Lingüística  Aplicada (L.A.) seja  

aquela em  que  o  nosso  trabalho  melhor  se  enquadra. Isso se justifica  em função 

do que nós nos propusemos  investigar: o desenvolvimento da  produção textual escrita 

dos alunos de 1ª e 2ª séries do ensino fundamental e a  contrapartida  que  o  trabalho  

com  os  gêneros  textuais  oferece  no sentido de facilitar  a  aprendizagem  e  

aprimorar  a  produção  escrita. 

          A sua abrangência e caráter multidisciplinar, o seu interesse por problemas de 

uso  da linguagem (tanto em língua materna como em 2ª língua, ou ain da em  língua  

estrangeira) funcionam como uma ancoragem para os nossos questionamentos, 

fazendo com que nos  identifiquemos com essas questões relativas ao processo de 

ensino-aprendizagem, e com as  relações interativas envolvendo professor e aluno. 

Cavalcanti (1986) defende que a área  de  atuação da Lingüística Aplicada extrapola a 

mera aplicação de teorias (apesar de  buscar  parte de seus subsídios teóricos na 

Lingüística, e em outras áreas como a Psicologia, a  Sociolingüística, a Antropologia, a 

Pedagogia, a Filosofia e a Etnografia da Fala) e  o  ensino de línguas, e deve enfocar 

questões  de  uso  da  linguagem  em  um  contexto  social  mais  amplo, isto  é, as 

situações do cotidiano tais  como  ocorrem  na  família, no  trabalho, nas repartições 

públicas, e na escola.  

        Optamos  por  uma  integração  dessa  área (L.A.) com  os  princípios  

epistemológicos  e metodológicos da  pesquisa  etnográfica, em virtude da 

dinamicidade das interações sociais subjacentes ao nosso objeto de estudo a ser  

investigado. 
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        Especifiquemos, então, quais  vêm  a  ser  esses  princípios. Segundo Hitchcock e 

Hughes (1989),  uma  das  dificuldades  de  se  falar  sobre  “etnografia”  é  que  este  

termo é  freqüentemente  usado  em  conjunção  com  outros, tais  como  observação  

participante, metodologia  qualitativa   e, de  um  certo  modo  também  com  pesquisa-

ação. Além  disso, os  termos  etnografia  e  trabalho  de  campo  são  usados  

alternadamente  na  pesquisa  social, ainda  que  o  último  normalmente  esteja  mais 

associado aos meios pelos  quais  o  produto, a  descrição  etnográfica  de  um  grupo, 

organização, cultura, ou  conjunto  de  práticas   são  constituídas. 

         De  maneira  geral, o  método  de  pesquisa  etnográfica  implica  desenvolver  

certas  etapas de trabalho em que a observação, a participação, o uso de  anotações, e  

a  aplicação  de  entrevistas  são  fundamentais. Ainda  segundo  Hitchcock  e  Hughes  

(1989, p.52-53) ²¹, não  é  possível  apresentar uma definição de etn ografia em termos 

restritos, mas é possível  refinar  um  sumário de características em etnografia que 

envolve: 

  
1 - a  produção  do  conhecimento  cultural descritivo de  um            
grupo; 
2 - a  descrição  de  atividades  em  relação  a  um  contexto  cultural          
particular  do  ponto  de  vista  dos  próprios  membros  do  grupo; 
3 - a  produção  de  uma  lista  de  fatores  constitutivos  da     
comunidade  em  um  grupo  ou  cultura; 
4 - a  descrição  e  análise  de  padrões  de  interação  social; 
5 - a  provisão  tão  ampla  quanto  possível  de  considerações        
pessoais ( do  próprio  observador ); 
6 - o  desenvolvimento  da  teoria.    

 

         Certamente a  etnografia  escolar  não  pode  ser  a  mesma  que  a  tradicional, 

mas  segundo  Erickson (1984),  podem ser  identificados  princípios  gerais que se 

aplicam ao contexto  escolar, cujos membros    (idealmente)   alcançam   determinados 

___________ 

21 – No original: “ A working definition of ethnography may now therefore be defined, though in broad 
terms only. It is possible to distil a summary of the characteriscs of ethnography. Ethnography involves 
1 the production of descriptive cultural knowledge of a group; 
2 the description of activities in relation to a particular cultural context from the point of view of the 
members of that group themselves; 
3 the production of a list of features constitutive of membership in a group or culture; 
4 the description and analysis of patterns of social interaction; 
5 the provision as far as possible of ‘insider accounts’ 
6 the development of theory” (HITCHCOCK  & HUGHES, 1989, p. 52-53) 
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 status, nos  quais  os  direitos e deveres não são recíprocos, e os bens e serviços 

compartilhados diferem  acentuadamente em sua tipologia. O autor acrescenta  que  

apesar de  as  teorias  e  métodos  de  Malinovisky (apud Erickson,1984) não serem 

situacionalmente apropriados para  trabalhar  nas  escolas, seu  paradigma – que  

influenciou  toda  uma  geração  de  etnógrafos – pode ser útil desde que não seja 

aplicado literalmente. Malinovisky via a sociedade  dividida, de acordo com propósitos 

analíticos, em categorias de  atividade  que  preenchiam  as mais básicas necessidades 

humanas, tais como organização social (incluindo  parentesco, casamento, e  regras  

de  descendência), economia, tecnologia, língua e sistema de  crenças: religião, mito, 

filosofia  popular  e ritual. 

         Certamente, resguardando as  proporções geográficas  e sócio-culturais do  

ambiente  em  questão, todas  essas  categorias  podem  ser  localizadas  no  contexto 

escolar. Segundo  Erickson (1984), a  escola  pode  ser  vista  como  uma pequena 

comunidade sobre a qual podem ser  aplicados os termos  fundamentais  do  discurso  

sobre  organização  social: pessoas, status, papéis, direitos e obrigações. Para o autor, 

é possível construir  proposições  sobre  os  status  e  papéis  que  são  atribuídos  às  

pessoas  na  escola, e  sobre  as  relações  entre  os  direitos  e  obrigações  que  se  

conectam  aos  vários  status  respectivos  a  cada  sujeito. Malinowski (apud 

Erickson,1984) exemplifica  bem  essa idéia  quando  afirma  que  a  maior  parte  do  

que  acontece  dentro  da  escola  está  de  certo  modo  relacionado  com  o  que  

acontece  fora  dela, mas  alguns desses  eventos  são  mais  significativos  que outros. 

        Ainda que Erickson admita a  existência  dessas  categorias  e  a  influência  que  

elas  exercem  sobre  as relações  interpessoais  no  âmbito  escolar, ele  ressalta  que  

a  escola  é  muito  mais  do  que  isso. O  autor também  alerta  para  o  fato  de  que  a  

descrição  da  organização  escolar –  com  suas  crenças  e  valores  subjacentes – 

pode  não  ser  essencialmente  verdadeira. Isso ocorre porque essa descrição vai  

sofrer  um  recorte  do  pesquisador, a  partir  do  momento  em  que  ele  seleciona  um  

aspecto  a  ser  descrito (o  que  é  inevitável, uma  vez  que  não  se  pode  descrever  

tudo) e o  submete  ao  seu  ponto  de   vista, que  por  sua  vez  traz  embutido  seus  

valores  e  crenças (levando, algumas vezes  a  uma  apresentação  caricatural  do  

fenômeno  investigado). 
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        Na  tentativa  de  resolver  esse  tipo de  problema, Erickson (1984, p.58-59)  

acredita  que,  no  curso  de  uma  boa  pesquisa  etnográfica, o  pesquisador  precisa  

respaldar  suas  escolhas  seguindo  um  criterioso  questionamento  que  envolve  

perguntas  do  tipo:  Como  chegou  a  tal  ponto  de  vista?;  Quais  dados  deixou  fora  

e  quais  foram  considerados?; O  que  o  motivou  a  fazer  tal  escolha?;  No  universo  

de  relações  e  comportamentos  disponíveis  para  observação, qual  a  intensidade  

do  monitoramento  e  porque  alguns  comportamentos  foram  monitorados  em  

determinadas  situações  e  não  em  outras?; e,  finalmente,  em  que  se  baseou  para  

atribuir  significado  aos  pontos  de  vista  dos  atores  envolvidos  no  processo? ²². 

         Consideramos  pertinentes  todos esses  questionamentos  e  na  execução  de  

nossa  tarefa, tentamos, na  medida  do  possível, evitar  os  tais  falseamentos  de  

pesquisa  ressaltados  pelo  autor,  esclarecendo  para  o  leitor  as  razões  que  nos  

levaram  a  determinadas  escolhas  e  procedimentos  adotados. Como  foi dito  

anteriormente, a  opção  por  uma  metodologia  etnográfica  deveu-se  à  natureza  do  

objeto  de  estudo  a  ser  analisado  e  às  variáveis  sócio-culturais  consideradas. 

 

 

 

 

 4.2  CORPUS  DA  PESQUISA:  Produção  textual  de  crianças  de 1ª e  2ª séries  

pertencentes   a  diferentes  contextos  sócio-econômico-culturais. 

 

 

 

 

_________ 

22 – No original: “ So the following ‘ test questions’ must be asked of my ethnography, and of every 
ethnography: 
How did you arrive at your overall point of view?  
What did you leave out and what did you leave in? 
What was your rationale for selection? 
From the universe of behavior available to you, how much did you monitor? 
How did you monitor behavior in some situations and not in others? 
What grounds do you have for determining meaning from the actors point of view?” 
(ERICKSON, 1984, p.58-59) 
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4.2.1  Variáveis  controladas:      a- estudantes  de  escola  pública 

        ( independentes )                    b- estudantes  de  escola  particular 

                                                        c- pais  com  formação  universitária 

                                                        d- pais  com  nível  médio  de  escolarização                                                 

                                                        e- pais com nível fundamental de escolarização 

 

4.2.2  Variáveis  dependentes: 

a- O  desenvolvimento  do  processo  de  produção  do  texto  escrito  conduzido  

através  do  trabalho  com  os  gêneros  textuais. 

b- Os  efeitos  que  os  diferentes  contextos  sócio-culturais  exercem  sobre  o  

aprendizado. 

 
 
 
4.3  LEVANTAMENTO  DO  CORPUS 
 

 

         As  visitas  às  escolas  ocorreram  a  partir  do  segundo  semestre  de  2002. 

Esse período  foi  escolhido em  função  das  dificuldades  iniciais  de  aprendizagem  

da  modalidade  escrita, que,  no  início  da  1ª  série,  são  bem  salientes –  ainda  que 

muito  mais  acentuadas  nas  escolas  públicas – , e por entendermos  que  um  

período  maior  de  adaptação  ao  novo  código, tornaria  os  alunos  mais  aptos  a  

trabalhar  durante  as  oficinas  de  produção  textual.             

         Na  nossa  proposta  de  levantamento  empírico, não  constava  a  observação  

não  participativa. Apesar  do  foco  das  investigações  não  se  dirigir  especificamente  

ao  processo  de  produção  textual –  não  foram  utilizados  protocolos, nem  houve  

um  controle  sistemático  sobre  as  etapas  da  construção  dos  textos  propriamente  

ditos –  compreendíamos  a  importância  de  ser  a  própria  pesquisadora, e  não  as  

professoras  das  respectivas  turmas  de  1ª e 2ª séries,  a  responsável  pela  

condução  desse  processo. Tentando  não  causar  constrangimentos  às  professoras, 

durante  os  contatos  com elas, não  procuramos  intervir  em  seus  procedimentos  

didático-pedagógicos.  
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        Tivemos  toda  liberdade e autonomia  para  trabalhar  com  as  crianças  em  sala  

de  aula (26 alunos na escola particular ²³ e 18 na pública), porque  as  professoras – 

sem  que  isso  lhes  fosse  solicitado  –  ausentavam-se   da   sala durante  as  oficinas.   

Estávamos  portanto, sempre  muito atarefados,  procurando  dar  assistência  a  cada  

um deles.      

         Os  temas  e  os  gêneros  trabalhados  nas  oficinas  foram  praticamente  os 

mesmos   realizados  nas duas  escolas (pública  e  particular), excetuando-se   apenas  

uma  oficina   para  a  qual   não  houve  motivação, nem  tampouco  os  alunos  da  

escola  pública  se  mostraram  aptos  a  desenvolvê-la, sendo  portanto  

desconsiderada ²� : a  elaboração  de  um  panfleto  de  propaganda  para  eleger  um  

presidente  de  classe, nos  moldes  da  propaganda  eleitoral  bastante  divulgada na  

mídia  em  geral  e  nas  ruas  da  cidade  (na  época  da  eleição  para  presidente do  

país ). A  estratégia  adotada  em  sala  de  aula  também  foi  a mesma nas  duas  

escolas: havia  uma  discussão  prévia  sobre  o  tema, momento em que os  alunos  

expressavam  suas  opiniões, faziam  algumas  perguntas, e  então,  começavam  a  

escrever.  

        No desenvolvimento dessas estratégias, procuramos nos orientar pelas 

seqüências didáticas  propostas por Schneuwly e Dolz (2004), apesar de não termos 

seguido rigidamente todas as etapas concebidas pelos autores para esse 

procedimento.   

        Os nossos procedimentos metodológicos desenvolvidos nas oficinas organizaram-

se do seguinte modo: 

 

_____________ 

23 –   A   escolar  particular  escolhida  é  uma  escola  tradicionalmente  católica, dirigida  por  uma  
freira, onde anteriormente  só  estudavam  meninas  e  atende  a  uma  boa  parcela  da  classe  média  
pessoense. Dispõe  de  um  ótimo  espaço  físico  e  oferece  curso  do  jardim  ao  ensino  médio. A  
escola  pública  é  pequena, só  oferece  ensino  fundamental  e  localiza-se  em  um  bairro  próximo  à  
avenida  onde  está  situada  a  escola  particular. Eram  duas  realidades  bem  diferentes, apesar  da  
proximidade  geográfica. 
24 – A  turma  de  1ª  série  da  escola  pública  era  bastante  heterogênea:  havia  um  aluno  de  cinco  
anos, muitos  adolescentes (entre  11  e  13  anos), e  os  de  faixa  etária  mais  adequada  ao  período 
(7 e 8 anos ). Além  disso  havia    alunos  que  não  liam  e  não  escreviam  nem  uma  palavra, e  um  
outro  tanto  que tinha  bastante  dificuldade  na  escrita. 
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1- Apresentação geral do tema e do gênero a serem trabalhados em sala. 

2- Exposição oral do tema e do gênero com a participação dos alunos: perguntando, 

acrescentando informações, expressando opiniões. 

3- Manuseio com textos de apoio pelos quais os alunos pudessem se orientar. 

4- Produção efetiva dos textos. 

5- Mediação da pesquisadora na execução da tarefa: orientando, solicitando releitura 

do texto a fim de que o próprio aluno percebesse nele os prováveis problemas, e 

em alguns casos, a indicação para a reescritura do texto. 

6- Entrega do texto à pesquisadora. 

 

         É  importante  lembrar  que  a  concepção  de linguagem  de  base  

sociointeracionista  guiou  o  nosso  procedimento  teórico-metodológico. Procuramos, 

então,  instaurar  em  sala  de  aula  um  clima   de  produção textual  interativa  e  co-

participativa (em  algumas  oficinas  os alunos  trabalharam  em  pares), mas que 

situasse o pesquisador como principal mediador.  

         Segundo Pinto (1999), numa perspectiva sociointeracionista da aprendizagem, 

compreendida como uma forma de co-participação social entre pares e situada na 

instituição, na cultura e na história, merece destaque a importância das condições 

afetivas e cognitivas que tem sido enfatizada pela literatura que trata de abordagens e 

técnicas de ensino de línguas. 

         Ficávamos  circulando  pela  sala, lendo  os  textos, fazendo  observações, 

solicitando  que  fizessem  uma  releitura, que  reescrevessem, tentando  estimular  

aqueles  que  não  queriam   escrever,  mas   também   controlando   a  disciplina  

(conversa, barulho e desentendimentos entre eles). Por isso, ficou difícil detectar  as  

prováveis  falhas  no   procedimento,  porque  não  havia  um  outro  sujeito  na  

pesquisa  que  fizesse  o  papel  do observador. Estávamos sós  com  as  crianças  e  

éramos  todos  sujeitos  ativos  no  processo.   

         Foram   realizadas  oito  oficinas, sendo  quatro  no  segundo  semestre  de  2002  

e  quatro  no  primeiro  semestre  de  2003, normalmente  com  um  intervalo  de  15  a  

20  dias  entre  cada  uma. Em  cada  oficina  trabalhamos  um  gênero  textual  

diferente e  tentamos  sempre, na  medida  do  possível, criar  condições de  motivação  
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para  a  produção  textual, assim  como  criar  situações  em  que  o  uso  da  escrita  

fosse  necessário. Assim aconteceu no primeiro contato que tivemos com os alunos, 

momento em que lhes informamos sobre o motivo de nossa presença na escola. 

Esclarecemos aos alunos que os textos produzidos por eles iriam compor uma 

coletânea que seria lida por outras pessoas que também se interessavam por textos 

infantis; e talvez alguns deles tivessem seus textos publicados. Essa informação os 

deixou motivados, e acreditamos que, com isso, eles tenham atribuído alguma 

significação e funcionalidade aos seus textos.   

         Em seguida, entregamos aos alunos uma carta de apresentação, na  qual  

registrávamos nossas  preferências, atividades e outras informações sobre nossa  vida  

pessoal. Foi solicitado a eles, então, que  também   escrevessem  uma  carta,  seguindo  

os  mesmos  moldes  da  que  lhes  havia  sido  entregue, já  que  não  tínhamos  tempo  

nem  condições  (as  crianças  são  um  pouco  inquietas  e ficariam  impacientes  em  

ter  de   ouvir  a  apresentação  oral  de  cada  aluno, gerando  indisciplina  na  sala)  

para  as  apresentações  orais  individuais. 

        A idéia, novamente, era tentar criar situações em que o ato de escrever se fizesse 

necessário. Conforme dissemos acima, o fato de não nos conhecermos, associado às 

dificuldades de uma apresentação oral desenvolvidas por crianças dessa faixa etária, 

justifica a atividade escrita.    

         Os  outros  gêneros  trabalhados – em ordem  cronológica – foram: propaganda  

eleitoral (panfleto), notícia  informativa  sobre  a  vida  de  uma  personalidade (o 

presidente Lula), propaganda  de  um  produto  de  ampla  comercialização, texto  

informativo   tipo  verbete   de   enciclopédia  sobre  o  carnaval, uma  receita, a  lenda  

do peixe-boi  e  um  texto  de  opinião  sobre a  guerra  no Iraque. Demos  preferência  

a  temas  atuais  e  sobre  os  quais  eles  já  estivessem  comentando  entre  si: a  

eleição  para  presidente  do  país, a  vida  do  presidente  Lula  que  estava  sendo  

divulgada  em  programas  de  tv, o  carnaval  e  a  guerra  no  Iraque. Portanto, os  

temas  não  foram  escolhidos  a priori, os  acontecimentos  sócio-político-culturais  se  

insurgiram  como  pré-condições  para  sua  escolha, de  modo  a  investigar  como  as  

crianças  se  posicionavam  discursivamente  em  relação  a  esses acontecimentos.   
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         Por outro lado, o  critério  utilizado  para  a escolha  desses  gêneros  foi  o  da  

familiaridade  das  crianças  com  eles. Os  gêneros  mais  próximos  de  seu  cotidiano  

escolar  e  familiar   foram  os  selecionados, na  tentativa  de  identificar  os  lugares  

sociais  ocupados  pelas  criança   através  do  uso  da  escrita.                      

          É  oportuno  lembrar, neste  momento, que  esse critério de  escolha  se  

fundamenta  na  teoria  cognitiva  sócio-histórica  de  Vygotsky (1984[1930]), segundo  

a  qual  o  componente  histórico-social  tem  um  papel  determinante  no  

desenvolvimento  cognitivo  das  crianças. É  a  imersão  no  social  que  cria  a  

percepção  do  individual.          

 

 

4.4   OS  SUJEITOS  DA  PESQUISA 

 

        Trabalhamos  com  todos  os  alunos  indistintamente. A  seleção  dos  que  iriam  

compor  o  corpus foi  feita  posteriormente, depois  da  análise  do  questionário  sócio-

cultural:  seis  alunos  de  cada escola, sendo  três  meninas  e  três  meninos. O corpus 

efetivo da pesquisa é composto, então, por 84 textos produzidos pelos 12 alunos 

selecionados.  

        Esse foi um  dos  momentos  mais  decisivos  de  nosso  trabalho: a seleção de  

alguns  sujeitos (entre  tantos  com os quais estávamos trabalhando) a fim de  

procedermos  a  análise, propriamente  dita, do  corpus. Receávamos  excluir  algum  

sujeito  cujos  textos  pudessem   posteriormente, ao longo  da  análise, elucidar  alguns  

questionamentos. 

        Além do critério que já foi  mencionado (o  nível de escolarização dos pais), 

deveríamos  levar  em  consideração  o  fator  representatividade  do  corpus. 

Explicando  melhor, especificamente  na  escola  particular, havia  um  número  

razoável  de  alunas que demonstravam mais habilidade no uso da escrita, revelando 

um  bom  desempenho  na  produção  textual. Essas alunas elaboraram textos 

coerentes, coesos e que não exibiam muitos problemas ortográficos ou de pontuação, 

mas  nós  não  podíamos  nos  concentrar  apenas  nesses textos. A  amostragem  

deveria  revelar  a  macro  realidade  da  sala  de  aula, e  dessa  forma  procedemos.  
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         Foram  selecionadas, na  escola  particular, duas  alunas  cujos  pais  

apresentavam  nível  superior  de  escolarização e  desempenhos  diferentes  na  

produção  textual  escrita, e  uma  terceira  aluna  filha  de  pais  com  nível  médio  de  

escolarização. O  mesmo  procedimento  foi  adotado  para   a  escolha  dos  meninos. 

Já  na  escola  pública ²�, utilizamos  um  parâmetro  diferente  de  escolarização  

porque  a  realidade  era  outra: os  pais  dos  alunos  apresentavam  apenas os níveis  

médio  e  fundamental (majoritário) de  escolarização. Só  havia  uma aluna  cuja mãe  

possuía o  nível  médio, então  as  outras  duas  selecionadas  representaram,  

forçosamente,  o  nível  fundamental  de  escolarização  dos  pais. No  caso  dos  

meninos, a seleção se deu de forma diferente: dois  representaram  pais com  nível 

fundamental completo  e  o  terceiro aluno, o  fundamental incompleto. 

           
 

 

4.5.  INSTRUMENTOS  AUXILIARES  DE COLETA  DE  DADOS  

 

 

4.5. 1   O  QUESTIONÁRIO  SÓCIO-CULTURAL 

 

 

          Dando  prosseguimento  às  etapas  que  envolvem  uma  pesquisa  de  cunho  

etnográfico  realizada  no  ambiente  escolar, foi  aplicado  um  questionário  que  

pudesse   ajudar  na  identificação  do  contexto  sócio-cultural  em  que  estavam  

inseridas  as  crianças de  escola  pública  e particular, e  que fornecesse  algumas  

informações  sobre  as  suas  vidas  em  seu  ambiente  doméstico. 

 

 

_____________ 

 
25 –  A  distribuição  dos  níveis  de  escolarização  dos  pais  dos  alunos  será  apresentada  no  
capítulo  V  que  apresenta  os  gráficos  do  questionário  sócio-cultural.  
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       É  importante  esclarecer, também,  que  nenhum  pesquisador  pode  assegurar  a  

total  veracidade  das  informações  contidas  nos  questionários. Algumas  respostas  

poderiam  até  ser  checadas  com  uma    visita  à  residência  de  cada  criança  

entrevistada – o  que  não  ocorreu  devido  ao  número  de  alunos  e  às dificuldades  

próprias  a  esse  tipo  de  intervenção  na  privacidade familiar – mas  ainda  assim  

haveria  outras  questões  cuja  autenticidade  permaneceria  em  aberto. 

         Outro  aspecto  que merece destaque – apesar de não causar grandes surpresas 

– refere-se  a  não  adesão  dos  pais  dos  alunos  da  escola  pública  ao  questionário: 

foram  entregues  18  questionários   e  apenas  7  retornaram  respondidos. Inferimos  

que  talvez  eles  não  gostem  de  expor  determinadas  carências  tanto  no  que  se  

refere  a  aspectos  materiais  quanto  culturais, ou  quem  sabe  não  tenham  levado  

muito  a  sério  a  solicitação  da  escola ²�. Na escola particular, dos 22 questionários 

entregues, 16 foram respondidos. 

        De  maneira  geral, as  perguntas  contidas  no  questionário  referem-se  ao  nível  

de  escolaridade  e  ocupação  dos  pais; às atividades  extra-classe  mais  apreciadas  

pelas  crianças; ao  meio  de  locomoção  usado  para  ir  à  escola; aos  recursos  

tecnológicos  disponíveis  no  seu  dia-a-dia;  às  preferências  de  leitura  dos  pais  e  

filhos, e  às  relações  dos  pais  e  filhos  com  a  escrita ²�. 

        O fato de compararmos dois elementos distintos (alunos de escola particular e 

alunos de escola pública), representados por diferentes valores numéricos, numa 

relação aproximada de dois para um (respectivamente: 16 e 7), levou-nos a atribuir uma 

média   ponderada   aos  valores  observados. Caso contrário, teríamos uma acentuada 

_______________ 
26 –  Nessa  ocasião  a  professora  da  turma  ajudou  a  entregar  os  questionários, enfatizando  que  
eles  deveriam  respondê-los  com  a  ajuda  dos  pais, trazendo-os  respondidos  na  semana  seguinte. 
Acreditávamos  que,  dessa  forma,  revestiríamos  a  solicitação  de  um  certo  caráter  institucional  
formal, conseguindo,  assim,  a  adesão  dos  pais, já  que  estava  bem  claro  no  início  do  questionário  
que  aquelas  perguntas  faziam  parte  do  planejamento  das  oficinas  de  texto  desenvolvidas  pela  
pesquisadora, sendo,  portanto,  uma   atividade  não   imposta   pela   direção  da  escola . 
 
27 – Havia,  inicialmente,  uma  pergunta  que  tentava  situar  a  renda  familiar  do  entrevistado, mas  foi  
eliminada  por  solicitação  da  diretora  da  escola  particular. Ela  receava  alguma  reação  negativa  por  
parte  dos  pais, os  quais  talvez  achassem   que  a  escola  estivesse  querendo  saber  detalhes  sobre  
sua  vida  financeira, para  pressioná-los   indiretamente ( havia  alguns  casos  de  inadimplência na  
escola ). O questionário, na íntegra, encontra-se nos anexos deste trabalho. 
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diferença entre os elementos comparados, produzida, no entanto, por um desvio no 

tratamento estatístico utilizado na análise.    

         Apesar de as  informações  do  questionário  sócio-cultural  terem  sido  

trabalhadas  quantitativamente (os gráficos apresentam valores percentuais), os  dados  

desta pesquisa  receberam  tratamento  qualitativo, uma  vez  que  a  complexidade   

existente  no  processo  de  produção  textual  e  também  no  produto  final (o próprio 

texto) demanda  um estudo  mais  apreciativo  para  o  qual   uma  análise   apenas   

quantitativa  não  oferece  subsídios suficientes. Isso  não  impediu, no  entanto, que  

algumas  informações  extraídas  do  questionário, associadas  às  observações  e  

anotações, ajudassem  na  caracterização  de  certos  aspectos  textuais  e  na  

compreensão  de  determinados  acontecimentos  ocorridos  na  sala  de  aula.  

 

 

4.5.2  A  FICHA  DE  ACOMPANHAMENTO 

 

 

         Consideramos  a  necessidade  da aplicação  de  uma  ficha  de  

acompanhamento  ao  final  de  cada  grupo  de  quatro  oficinas, correspondendo  a  

uma  ficha  para  cada  ano  da  pesquisa (uma  ficha  no  final  do  2º segundo  

semestre  de  2002  e  outra  no  final  do  1º semestre  de  2003), objetivando  

conhecer  melhor  as  dificuldades  e  especificidades  de  cada  aluno  no manuseio  

com  a  modalidade escrita.                        

         Foram  elaboradas  13  questões  que  podem  ser  divididas  em  dois  grupos: 
 

a- Perguntas  que  avaliam  as  oficinas  de  produção  de texto:  o  que  gostaram  

e o  que  não  gostaram de  fazer, quais  os  textos ²�  preferidos, etc. 

b- Perguntas  que  investigam  sobre  a  concepção  que  eles  têm  do  ato  de  

escrever: como  eles  se  posicionam  cognitivamente  em  relação  à  escrita.  

 
________________ 
28 – Na ficha de acompanhamento distribuída aos alunos, usamos sempre o termo texto  em referência 
aos diversos gêneros  utilizados nas oficinas. Os alunos, obviamente, não conhecem a terminologia e 
tampouco seria o momento adequado para apresentá-la. 
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                                                   CAPÍTULO   5 
  
                      ANÁLISE  DO  QUESTIONÁRIO  SÓCIO – CULTURAL 
 

 

 

 

                                                         Quem somos nós, quem é cada um de nós senão uma 

combinatória de experiências, de informações, de leituras, de 

imaginações? Cada vida é uma enciclopédia, uma biblioteca, 

um inventário de objetos, uma amostragem de estilos, onde 

tudo pode ser continuamente remexido e reordenado de 

todas as maneiras possíveis. 

                                                                                                                        Ítalo Calvino 

 

 

         Conforme introduzimos no capítulo anterior – referente à metodologia, os dados 

receberam um tratamento estatístico para se chegar a uma média ponderada, já que 

estavam sendo comparadas realidades distintas que se apoiavam em valores 

quantitativos diferentes (16 questionários da escola particular e 7 da pública).   

         Em virtude desse tratamento estatístico, algumas perguntas não puderam ser 

representadas por gráficos, por apresentarem opções de respostas vazias (não 

mencionadas) condição que invalida uma representação gráfica comparativa ²�. 

Nessas situações, utilizamos como base de análise geral os valores absolutos 

presentes no banco de dados, referentes às questões onde ocorre esse fenômeno. 

         Optamos também pela não apresentação dos gráficos relacionados à posse de 

certos bens materiais (telefone, ar-condicionado, automóvel e computador) por 

apresentarem   resultados   óbvios   e  previsíveis:  excetuando-se  o   telefone  (por ser 

___________________    

29 – O trabalho estatístico foi executado por um profissional da área, que mostrou a impossibilidade de 
compor gráficos representativos em determinadas condições (conforme pudemos observar nas questões 
3, 4 e 11). O questionário sócio-cultural completo, o banco de dados, bem como os gráficos não utilizados 
em nossa análise, encontram-se nos anexos  deste trabalho. 
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mais popularizado e possuir um menor custo de aquisição), os maiores índices de 

posse desses bens estão predominantemente associados aos alunos da escola 

particular.  

            De  uma  certa  forma, não  há  grandes  diferenças  no  cotidiano  cultural  dos  

alunos  das  duas  escolas, além  daquelas  que  são conseqüência  direta  do  poder  

aquisitivo  e  do  nível  de  escolaridade  dos  pais. Os  gráficos  apresentados  a  seguir 

(acompanhados  das  respectivas  perguntas  do  questionário)  exemplificam  bem  a  

situação. 

 

Quadro 4 -  Razões que justificam a opção pela escola  

Questão 2. Escola Particular Pública Total Part Púb 
Qualidade ensino – QE 12 4 16 53 17 
Perto da residência – PR  4 3 7 17 13 
Total 16 7 23   
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          Um  dos  aspectos  que merecem  reflexão  é  o  que  aborda  as  razões  que  

levam  os  alunos (na  verdade, os  pais) a  escolherem  a  escola  onde  estudam. Na  

escola  particular  a  qualidade  do ensino foi apontada como o  fator  decisivo (53%),  

enquanto  que  na  escola  pública, os dois  fatores, qualidade e  proximidade 

apresentaram índices muito aproximados (17% e 13%). Obviamente, questões  de 

ordem  econômico-pragmática  levam  os pais a optarem  por  escolas  que se localizem 

nas proximidades de suas residências, não obstante a  existência de eventuais 

problemas em sua estrutura pedagógico-administrativa.  



 91

         O nosso objetivo aqui, contudo, não é fazer um levantamento dos possíveis 

problemas existentes na escola  pública  considerada  nesta  pesquisa (não  entramos  

na  escola com o intuito de observar  esses  aspectos). No entanto, percebe-se que – 

não apenas em função das respostas ao questionário –  não  há, de modo geral,  uma  

demanda  efetiva  da  sociedade  por  educação  de  qualidade, ou pela melhoria de 

outros serviços públicos.  

         Quando, por exemplo, por  algum  motivo, as  aulas  são  interrompidas  na  

escola  pública,  os  pais  geralmente  não  reclamam. Muitas  vezes, não  só  nessa  

escola, o  planejamento  e  até  alguns  cursos  de atualização são  realizados  no  

mesmo  horário  das  aulas, dispensando  portanto, os  alunos  de atividades no espaço 

escolar. E não  se  pode  dizer  que  essa  seja  uma  decisão  razoável  a  ser  tomada  

pela  direção  de  qualquer  escola, seja  ela  pública  ou não. 

          Falta à sociedade um maior poder de organização para poder exercer sua 

condição de cidadania. Pudemos  observar  que,  nesse  caso, isso  se  justifica  

também  pela  pouca escolaridade  dos  pais, condição  essa   que  atua  como  fator  

inibidor de  suas  reivindicações. Excetuando-se, no entanto, os casos em que a 

existência de um líder comunitário em determinada comunidade escolar faz com que 

algumas demandas daquele grupo social possam ser atendidas.   

          A situação na escola particular é diferente pelo fato de os pais estarem pagando 

diretamente à escola por um serviço. Isso faz com que eles exercitem um pouco mais 

seu poder de reivindicação. 

 
 
 
Quadro 5 -  Meio  de  transporte utilizado  para  ir  à  escola  
 
Questão 3. Transporte Particular Pública 
Nenhum  5 
Moto 4  
Carro da família 7  
Carro de colegas   
Ônibus 5 2 
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             Os valores  acima  confirmam  a  opção  dos  pais  em  matricular  seus  filhos  

em  escolas  públicas  próximas  às  suas  casas: a  maioria  dos  alunos  vai  a  pé  

para  a  escola, e  só  dois alunos utilizam  o  ônibus  como  transporte. No  entanto, 

esse  meio  de  transporte  não  é  exclusivo  a  esses  alunos,  os  da  escola  particular  

também  o  utilizam. 

 
Quadro 6 -   Ocupação  principal  do  responsável  direto ( pai,  mãe ou  outro)  
 
Q. 4. Ocupação principal Particular Pública 
Trabalhador rural   
Indust. ou comerciário  2 
Professor(a) 3  
Empresário(a) 2  
Profissional L. – Func Pub 10 1 
Aposentado/desempregado  1 
Outra 1 3 
 

          Os números revelam uma situação bem polarizada entre os dois grupos, 

mostrando que  a  ocupação  dos  pais  reflete  uma  estreita  vinculação  com  seu  

status  econômico. Apenas  os  pais  dos  alunos  da  escola  pública  são  comerciários,  

alguns  aposentados, ou  até  mesmo  desempregados. Eles  só  compartilham (com 

um índice de ocorrência  pouco  representativo) o espaço  reservado  aos  funcionários  

públicos  e  profissionais  liberais,  justamente  pelo  fato  dessas  categorias  

profissionais  abrigarem  uma  grande  diversidade  ocupacional ³�. Tanto é funcionário  

público  o médico como o vigia de um hospital federal, por  exemplo. Da  mesma  forma,  

são  profissionais  liberais  tanto  o  dentista,  como  o  cabeleireiro.               

          Um  outro aspecto  que  chamou  nossa  atenção  foi  a  considerável  ocorrência  

de  pais  da  escola  pública  que  assinalaram  a  opção  (outros),  apesar  de  não  

apresentarem  nominalmente  a  sua  ocupação  profissional. Percebemos  que  alguns  

deles  sentem-se  constrangidos  em  assumir  certas  profissões  que  são  socialmente  

estigmatizadas, o  empregado  doméstico  é  uma  delas. 

____________ 

30 – Queremos  esclarecer  que  não  existe  qualquer  conotação  preconceituosa  em  relação  a  esses  
profissionais.  Mencionamos  essas  distinções,  porque  por  trás  dessa  rotulação  genérica,  existem  
distinções  de  ordem  financeira  que  justificam  a  coexistência  em  um  mesmo  agrupamento  de  
pessoas pertencentes  a  diferentes  classes  sócio-econômicas.  
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Quadro 7 –    Participação em atividades  extra-classe  
                                             
Q. 11. Ativ extra -classe Particular Pública 
Atividade A . C. 8  
Atividade Religiosa 4 1 
Atividade P.P   
Atividade esportivas 9 5 
Outra 1  
Nenhuma  1 
 

 

         Outro resultado previsível diz respeito a não  participação  dos alunos da escola 

pública em  atividades  artístico-culturais (cinema, teatro, aulas  de  dança  ou  de  

música, e  outros  eventos  de  natureza  cultural). Esses alunos, por  razões  óbvias – ir 

a cinemas, teatro  e  shows implica gastos financeiros – não  participam  de  atividades  

artístico-culturais, além  daquelas  promovidas   pelas  escolas (são as  atividades  

esportivas  às  quais  elas  mais  se  dedicam). No entanto, também há crianças da 

escola particular que não participam, sistematicamente, de tais atividades. Isso também 

acontece com o uso  do  computador  em  casa, que também não é acessível a todas 

as crianças  da  rede  particular. 

 
Quadro 8 -  Atividades  mais freqüentes 
 
Q. 12. Ocupa mais tempo Particular Pública Total Part Púb 
Teatro/cinema 1 1 2 4 4 
Música 3 1 4 11 4 
Leitura 5 0 5 19 0 
Televisão 11 5 16 41 19 
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        Talvez  um  dos  fatores  que  mais  faça  diferença  entre  os  dois  grupos seja  o  

pouco  tempo  dispensado  à  leitura, que  é  um  traço  mais  evidente  nos  alunos  de  

escola  pública ³¹. Essa  constatação  vem  ratificar  a  importância  da  implementação  

das  salas  de leitura  nessas  escolas, para  que  cada  vez  mais  os  alunos  tomem  

gosto  por  esta  prática,  e  passem  a  freqüentar  esses  ambientes  de  maneira  

espontânea  e  ao  mesmo  tempo  bem  dirigida  por  profissionais  capacitados. 

         Por outro lado, pudemos  observar  que  existe  um  elemento  em  comum  na  

formação  da  identidade  cultural  dessas  crianças:  a  exposição  à  televisão. Este  é  

um  importante  elemento  na  transmissão  de  valores  e  comportamentos  sociais, 

fazendo  com  que  haja  uma  socialização  de  interesses  e  aspirações, certamente  

em  intensidade  diferente, mas  que  apresentam  vários  traços  em  comum. 

 
 
Quadro 9 - Nível de instrução do pai ou responsável (caso não more com o pai) 
 

 Escola Escola % 
Q. 13. N. de inst. Pai Particular Pública Particular Pública 

Nenhum 0 1 0 4 
Fundamental 1(incompleto) 0 2 0 9 
Fundamental 2 (completo) 3 4 13 17 
Médio 8 0 35 0 
Superior 5 0 22 0 
____________ 
 31 - Na escola particular, havia na sala uma cestinha de vime com vários livros de leitura e revistas em 
quadrinhos. Era costume de muitos deles, quando terminavam com antecedência uma tarefa, pegar lá 
algo para ler, ou só para ficar folheando.     
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        O  gráfico  revela  uma  situação bem  definida  e  excludente  entre  os  dois  

grupos  de  pais  de  alunos. Considerando-se  os  cinco  níveis  de  escolarização  

apresentados,  percebe-se  que o único nível a ser compartilhado é o referente ao 

ensino fundamental completo.  

          
Quadro10 - Nível de instrução da mãe ou  responsável (caso não more com a 
mãe) 
 

 Escola Escola % 
Q. 14. Nível de inst. Mãe Particular Pública Particular Pública 
Nenhum 0 1 0 4 
Fundamental 1 0 2 0 9 
Fundamental 2 2 3 9 13 
Médio 7 1 30 4 
Superior 7 0 30 0 
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           A  situação  se  repete, com  pouca  variação, em  relação  ao  nível  de  

escolaridade  das  mães. Percebemos também que na escola particular o número de 

mães com nível superior é superior ao de pais. No caso da escola pública, é  bom  

esclarecer  que  apenas  uma  mãe  apresenta nível médio de escolarização.   

         
Quadro 11 -  As leituras preferidas  pelos  alunos 

 
 Escola Escola % 
Q. 16. Vc + gosta de Ler Particular Pública Particular Pública 
Jornais 1   4 0 
Revistas de variedades   1 0 4 
Livro de Histórias  6 3 23 12 
História em quadrinhos 10 5 38 19 
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Revistas  de  variedades = Veja , Isto É , Superinteressante, Época, etc. 
HQ = histórias  em  quadrinhos  / Livros de histórias / paradidáticos = aventura, ficção, 
suspense, etc. 
 
 
 
        No  que  se  refere  à  preferência  pela  leitura  de  histórias  em  quadrinhos (HQ), 

consideramos os índices aproximados (apesar dos diferentes valores percentuais) 

devido às diferenças quantitativas entre os dois grupos analisados. Acreditamos que a 

preferência pelos mesmos temas/objetos de leitura permite que as crianças vivenciem 

experiências semelhantes e compartilhem  espaços onde circulam valores  macro 

culturais  e  ideológicos comuns a todas elas. 
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Quadro 12 -  As leituras preferidas pelos pais  (ou  responsáveis) 
  
 Escola                Escola 
Q. 17. Seu pai  g. + de ler Particular Pública Particular Pública 
Romance-literatura em geral 1 1 3 3 
Não gosta de ler   2 0 7 
História em quadrinhos 2   7 0 
Revistas de variedades 4 2 13 7 
Revistas de entretenimento   2 0 7 
Jornais 14 2 47 7 
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Revista  de  entretenimento = revistas de tv: Contigo, Caras, Capricho, Gente, etc. 
 

        Os  pais da escola particular, em sua maioria,  preferem  ler  jornais,   e  revistas  

de  variedades. Chamou-nos  a  atenção  o  fato  de  nenhum  pai  ou  mãe  da  escola  

particular  ter  optado  por  leitura  de  revistas  de  tv ( mais  conhecidas  como  revistas 

que apresentam informações (verídicas ou não) acerca da vida de artistas, o  que  

ratifica  as  pesquisas  de  opinião  que  apontam  essas  revistas  como  preferidas  

pelas  classes  C e D (de  menor  poder  aquisitivo  e  nível  de  escolaridade). 

Sabemos, contudo, que não podemos nos guiar rigidamente por essas respostas. 

Alguns podem até ler, mas não admitem claramente. 

        No caso dos pais da escola pública houve uma distribuição homogênea pelas 

opções de leitura. 
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Quadro13 - Freqüência com que os pais liam para os filhos, quando mais novos 
 

 Escola   Escola |% 
Q. 18. Seu pai lia para VC Particular Pública Particular Pública 
Quando pedia 2 1 9 4 
Quando ia ensinar tarefa 2 4 9 17 
Nunca liam 4 1 17 4 
Quando ia dormir 8 1 35 4 
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         Acreditamos que a  pouca  escolaridade  dos  pais  das  crianças  da  rede  

pública influencie  na  carência  de  situações  familiares  nas  quais  os  pais  ou  

responsáveis  costumam  ler  para  as  crianças. Ou  seja, essas  crianças  não  

vivenciaram  essas situações específicas de  letramento.  Nesses  grupos  praticamente  

só  havia  situação  de  leitura  quando se  impunha  a  necessidade  de  ensinar  

alguma  tarefa  escolar, ou  nem  mesmo  assim. Temos, novamente, a descrição de 

uma situação que não é  exclusiva   a  essas  crianças.  Também existem na  rede  

particular  crianças que  vivenciam  experiências domésticas  semelhantes. 

 
Quadro 14 - Relação  dos  pais  com a  escrita  
 

 Escola Escola % 
Q. 19. Rel.  pai c/ escrita Particular Pública Particular Pública 
Utilidades práticas:listas,etc 1 4 4 17 
Elaboração de textos não 
utilitários, mais expressivos 

1   
4 0 

Usam para trabalhar 15 3 63 13 
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Escrita utilitária = uso  da  escrita  para  elaborar  lista  de  supermercado, recados, aviso, cartas 
pessoais com finalidade mais imediata (solicitar algo, enviar informações, etc) 
Escrita expressiva = elaboração de textos  variados (que não atendam exigências imediatas)  
que  vão  desde  uma  carta ³ ² ( mais expressiva, como as cartas de opinião),  até outros textos 
mais  elaborados, como crônicas, artigos, etc. 
Escrita profissional (no trabalho)= elaboração de textos voltados à s especificidades do trabalho 
de cada indivíduo: requerimentos, ofícios, receitas médicas, planos de aulas, registro de aulas, 
atas, relatórios, etc. 
 
 
 
        Percebemos  que o  fator  escolaridade (associado  à  profissão) incide  no  uso  

que  se  faz  da  escrita, que  tem, nesses  contextos, a  utilização  mais  direcionada 

para  atividades  cotidianas  mais  básicas  e  com  fins  utilitários, como  as listas  de  

compras, recados, anotações  e  coisas  semelhantes. Um percentual  alto  de  pais  de  

crianças  da  rede particular faz  uso da  escrita para fins profissionais. O mesmo,         

evidentemente, não  acontece  com  os  pais  de  alunos  da  rede  pública, cuja  

maioria  trabalha  como  comerciário, ou  em  outras  atividades  que  também  não  

requisitam  um  uso  funcional  e  sistemático  da  escrita. 

        Esses dados vêm confirmar as considerações desenvolvidas no capítulo 2, que 

trata do letramento como prática social, no qual defendemos a existência de diferentes 

tipos e níveis de letramento, que são determinados pelas necessidades  do indivíduo e 

do seu meio, e do contexto social e cultural. 

 _____________ 

32 – Em nossa opinião, a produção de cartas pessoais convencionais (via correio) tem decaído, e tende 
a decair ainda mais, limitando-se àquelas localidades onde não há como utilizar o telefone, por meio do 
qual a comunicação oral demonstrou ser mais eficiente. Para os que possuem computador, a carta 
convencional foi substituída pelo e-mail, que atende, basicamente, aos mesmos objetivos da primeira, 
mas apresenta outras características.    
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       Não  causou  surpresa, portanto,  o  fato  de  esses  pais  não  produzirem  textos  

mais  elaborados  como cartas, mensagens, textos  opinativos, etc. A incidência  da  

produção  desses  textos  também  é  muito  baixa  no  grupo  dos  pais  de  alunos  da  

escola  particular.  

 
 
Quadro 15 - Relação dos alunos com  a  escrita   
 

 Escola Escola
Q. 20. Sua rel c/escrita Particular Pública Particular Pública 
Usa p/elaborar textos 1  4 0 
Usa p/elaborar lista   1 0 4 
Usa p/escrever em diários 5  1 21 4 
Usa p/fazer tarefas escol. 11 5 46 21 
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         Já  o  uso  que  as  crianças,  de  ambos  os  grupos,  fazem  da  escrita  é  muito  

aproximado:  a  maioria  se  utiliza dela  predominantemente  para realizar  tarefas  

escolares. Por  outro  lado, enquanto  só  alguns  alunos  da  rede  pública  usam  a  

escrita  para  fins  utilitários, da mesma forma, apenas a mesma proporção de alunos da 

rede particular afirma  produzir  textos  mais  elaborados. Observamos também que a 

escrita  em  diários  é  uma  atividade  exclusiva  das  meninas  em ambas as escolas.  

        No  nosso  entendimento, esse fato reflete como a  influência  da  mass  mídia (nas 

novelas e filmes só as meninas têm diário) atinge  indistintamente  todas  as  crianças, 

quando submetidas  a  esse  tipo  de  exposição, fazendo  com  que  todas  

compartilhem  os  mesmos  desejos  e  “necessidades”: as  propagandas  na  tv  de  
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produtos  variados  como alguns alimentos, calçados, cadernos, brinquedos, roupas  e  

outros  adereços  com  nomes  de  artistas, etc. . Nesse  aspecto, todas  as  crianças  

falam  uma  só  linguagem, a  diferença  é  que  só  algumas (aquelas  que  têm  um  

maior poder  aquisitivo) conseguem  ter  suas  necessidades de consumo  atendidas. 

        Diríamos  então (com base  nesses  poucos dados disponíveis) que,  em  um  nível  

macro,  as  crianças  compartilham  basicamente  os  mesmos  espaços de atuação 

social, que condicionam a representação dos usos que a escrita assume em suas 

vidas: prevalece o uso escolarizado da escrita. 

        As diferenças vão surgindo em um nível micro, no qual se sobressaem as 

especificidades individuais (fatores sócio-econômicos e tipo de relacionamento familiar). 

Esses fatores distintivos, contudo, não podem ser considerados sob um enfoque 

determinista. Isto é, não se pode dizer, por exemplo, que todas as meninas da escola 

particular gostam de escrever em diários ³³. 

         As diferenças individuais podem ser, inclusive, mais salientes na indicação - e 

preferência - dos diferentes usos que a criança faz da escrita. Como se explicaria então, 

sem levar em consideração as características individuais, o fato de registrarmos entre 

os alunos da escola particular apenas dois que admitem já produzir HQs .  

        Caso essas generalizações (consideramos em nossa análise dois grupos, 

homogêneos em sua constituição individual, mas categorialmente distintos entre si, 

para representar as  diferenças existentes entre um e outro)  tivessem um caráter 

determinista, outras crianças do grupo se apresentariam como capazes de escrever 

HQs.           

         

 

 

 

___________ 

33 – Entre os adolescentes da classe média alta, podemos dizer que o tradicional “diário” foi substituído 
por outra forma de registro dos acontecimentos pessoais diários: o blog ou o fotolog (a estrutura dos dois 
é praticamente a mesma, só que no fotolog aparecem mais as fotos dos envolvidos nas mensagens). A 
diferença é que este gênero é desenvolvido interativamente, tanto pelas meninas como pelos meninos, 
com o objetivo de ser plenamente partilhado pelos outros. 
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        Pretendemos  então, no próximo capítulo,  verificar  de  que  forma  essas  

condições  interferem,  individual  ou  coletivamente,  no  processo   de  produção  de  

textos  escritos, e  sua  possível  relação  com  os  gêneros  textuais  trabalhados  em  

sala  de  aula. 
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                                                   CAPÍTULO   6 
 
 
   O  QUE  AS  CRIANÇAS  PENSAM  SOBRE  O  PROCESSO  DE  ESCRITA ? 
        

                                                                                                                         
A palavra passa a ser uma realidade, pois ela é um ato que 
se impregna da marca das coisas e lhes dá a sua, do mesmo 
modo que o gesto modifica as coisas e se modifica no 
contato com elas. Ela é tão indispensável à  atividade mental 
quanto a própria coisa e não é menos real que esta.              

 
                                                                                                                       Henri Wallon 

  
 
              
        Desde  que  Ferreiro (1980)  introduziu  as  hipóteses  elaboradas  pelas  crianças  

em  sua  fase  inicial  de  aquisição  do  código  escrito, muitos  teóricos, especialmente  

da  psicolingüística (seguindo a orientação epistemológica piagetiana), já deram sua  

contribuição  no  sentido  de explicar  os  processos  cognitivos  acionados  pelos  

aprendizes  no  momento  da  produção  escrita ³�. 

         E  a  criança ? Como  ela  mesma  interpreta  esse  processo ?  

         O  nosso  objetivo  então, voltou-se  para  tentar  captar  as  impressões  que  os  

próprios  aprendizes  desenvolvem  sobre  as  peculiaridades  do  sistema  da  escrita e  

da  produção  textual: as  dificuldades  do  processo,  o  que  significa  escrever  bem,  

qual  a  importância  da  escrita  em  suas  vidas,  e  o  que  eles  devem  fazer  para  

melhorar  essa  competência. 

        Com esse propósito, entregamos aos alunos uma ficha de acompanhamento, ao 

final de cada etapa de trabalho desenvolvido (a primeira etapa referente ao último 

bimestre de 2002, e a segunda, referente ao primeiro bimestre de 2003), onde eles 

registrariam suas opiniões gerais sobre as oficinas e os aspectos, descritos acima, 

relacionados à linguagem escrita.  

________________ 

34 –  A nossa proposta, contudo, não consistia em observar nas crianças como se dava a construção de 
determinadas hipóteses piagetianas (níveis pré-silábico, silábico e alfabético), já bastante difundidas por 
Emília Ferreiro (1984, 1986) e Ana Teberosky (1986), nem tampouco focalizar certos aspectos do 
sistema da escrita alfabética, como a relação fonema -  grafema, por exemplo. O nosso interesse maior 
era observar certos aspectos pragmáticos e discursivos relacionados ao ato de escrever e, num sentido 
mais amplo, de produzir textos. 
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         Procuramos  nas  respostas  dos  alunos os  “indícios” ³� ou pistas que  nos  

pudessem  ajudar  na  composição  de  uma  concepção  infantil  sobre  o  desafio  de  

escrever. 

         Utilizamos as mesmas perguntas nos dois momentos para observar se houve 

alguma mudança de postura, de opinião, amadurecimento ou maior compreensão em 

relação a elas. Por essa razão, estaremos apresentando os valores sempre em 

comparação às duas etapas, e entre as duas escolas. Convém esclarecer, também, 

que as respostas dos alunos foram inseridas nas tabelas em sua forma original. 

         Observemos, na página seguinte, as informações contidas na tabela 1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

______________________ 

35 – A utilização do termo “indício” não significa que tenhamos desenvolvido nossa análise de acordo com as 
orientações  introduzidas  pelo  paradigma  indiciário  de  Ginzburg (1986). Esta metodologia de trabalho é bem 
desenvolvida na UNICAMP, sob a orientação de Maria Bernadete M. Abaurre, Maria Laura T. Mayrink-Sabinson e 
Raquel Salek Fiad. O termo é aqui utilizado no sentido de pistas,  marcas, ou até mesmo de evidências deixadas nas 
respostas escritas dos alunos, que pudessem nos ajudar em nossa avaliação. 
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TABELA 1 -  OPINIÃO DOS ALUNOS SOBRE AS OFICINAS 
Escola Pública Escola Particular 

Questões 1ª Etapa  2ª Etapa  1ª Etapa  2ª Etapa  

Sim  100% Sim 100% Sim 82% Sim 34% 

Não 0% Não 0% Não 0% Não 25% 

Mais ou Menos 0% Mais ou Menos 0% Mais ou Menos 18% Mais ou Menos 41% 

1) Você gostou das oficinas de 
produção textual? 

Total 100% Total 100% Total 100% Total 100% 

Al. *: “gostei de 
tudo” 

94% Al: “desenhar” 32% Al: “de escrever” 31% Al: foi de ter uma 
pessoa diferente na 
sala  

33% 

Al: “a popa gana de 
lula” 

3% Al: “pensar” 23% Al: “dos textos” 55% 

Al: “gostei de fazer 
a carta” 

3% Al: “escrever” 20% Al: escreve cola e 
recorta” 

4,5% 

AL: “gostei de ler o 
texto”, “foi as 
historias”,  que ela 
contou” “ de fazer 
textos de escutar os 
textos, e Ter uma aula 
diferente” 

 

 

 

62% 

Não responderam 25% Não responderam 9,5% AL: “não gosto nada 
de oficina” 

5% 

2) O que você mais gostou 
durante as oficinas? 

 

Total 

 

100% 
Total 100% Total 100% Total 100% 

Al: “não gosto do 
barulho”, “não gosto 
como os meninos 
grita” 

 

33% 

Al: “conversa com 
colegas” 

 

41,5% 

Al: “ de construir 
Textos” 

 

59% 

Al: “ler” 20% 

Al: “escrever” 14% 

Al: “de imaginar o que 
ia escrever” 

4,5% 

Não responderam 33% Al: “as veis o texto” 4,5% 

Al: “gostei de tudo”, 
“não tem nenhum 
ponto negativo” 

25% 

Al: “de escrever” 4,5% 

Al: “dos materiais” 4,5% 

Al: “foi de Ter uma 
pessoa diferente” 

8% 

Al: “de nada” 4,5% Al: “de ler” 4% 

Não Responderam 36% Não responderam 4% 

3) E o que menos gostou? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não responderam 100% 

Total 100% 

Total 100% Total 100% 
* A Abreviatura AL . introduz a fala dos alunos.    
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         Todos  os  alunos  da  escola pública, em ambas as etapas de acompanhamento,  

disseram  que  gostaram  das oficinas, e  quando solicitados – na 1ª  etapa - a  

apresentar  um  aspecto  de  que  mais  tenham  gostado, a grande maioria (94%), diz 

apenas  ter  gostado  de  tudo.  Presumimos  que  muitos  assim  procederam  para  

abreviar  a  resposta - devido às dificuldades com a escrita -,  ou  talvez  por  não  terem  

compreendido  muito  bem  a  pergunta. Na segunda etapa, eles  até tentam 

desenvolver mais as respostas, mas ainda assim não conseguem expressar, por meio 

delas, uma opinião que pudesse caracterizar especificamente as atividades 

desenvolvidas nas oficinas. Desenhar, pensar e escrever são atividades que eles 

desenvolvem em qualquer outro contexto, seja ele escolar, ou não.   

         Em relação à terceira pergunta, há uma sensível evolução, registrada na segunda 

etapa, em função de que eles conseguiram se posicionar melhor em relação ao que 

menos gostaram nas oficinas.  No primeiro momento, nenhum aluno apresentou 

qualquer resposta; no segundo, esse número caiu para 33%, e um dos aspectos 

negativos mais citados é o que diz respeito ao barulho em sala de aula.  

         Nas  respostas  dos  alunos  da  escola  particular, pudemos  perceber uma maior 

evidência de variação  significativa  entre  as  duas  etapas  de  acompanhamento, 

principalmente no que se refere às questões 1 e 3. 

         Na primeira etapa, 82% dos alunos disseram ter gostado das oficinas, percentual  

que caiu para 34% na segunda etapa de acompanhamento. Inversamente proporcional 

foi o aumento registrado na opção por “mais ou menos”; aumentou de 18% para 41%.           

         Não  temos  uma  explicação  muito  precisa  para  explicar  esta  diferença  de  

julgamento  por  parte  dos  alunos.Talvez  isso  se  justifique  em  parte  porque  na  1ª   

etapa  tenha  havido  mais  atividade  de  colagem  durante  as  oficinas,  criando  um  

clima  de  maior  descontração. O  fator  novidade –  ter  uma  pessoa  diferente  na  

sala –  também  deve  ter  contribuído  no  primeiro  momento. No  entanto,  à  medida 

que  foram  se acostumando  com  a  presença  da  pesquisadora  e  percebendo  que  

não  seriam  oficialmente  avaliados – eles  não  eram  “obrigados”  a  produzirem  os  

textos – , talvez tenham  perdido  um  pouco  da  motivação inicial. 

         O  certo  é  que  quando  indagados  sobre  o  que  menos  gostaram  de  fazer, 

contrastando  com  as  dados  da  1ª  etapa – onde  36%  deixaram  essa  resposta  em  
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branco – , 59%  dos  alunos  disseram  que  o   que  menos  gostaram  nas   oficinas  

de  produção  textual  foi,  exatamente, de produzir  textos. 

         Já  em  relação  ao  aspecto de que  mais  gostaram nas oficinas, em  

contraposição  às  evasivas  da  1ª   etapa, na  qual  a  grande  maioria  respondeu  

apenas: “ escrever, ou  dos  textos ”, e  só  dois  responderam: escrever, colar e  

recortar ”; na  2ª   etapa  as  respostas  se  dividiram  entre: ouvir  as  histórias  contadas  

pela  pesquisadora (62% ) e  ter  uma  pessoa  diferente  em  sala  de  aula (33%). 

Essas opções refletem mais as especificidades que identificam as atividades 

desenvolvidas durante as oficinas, do que as apontadas pelos alunos da escola pública.   

          Vejamos a opinião dos alunos em relação aos textos que mais agradaram, ou 

desagradaram, bem como as justificativas apresentadas. A tabela 2 ilustra as 

avaliações. 
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TABELA  2   AVALIAÇÃO DOS TEXTOS PRODUZIDOS 
Escola Pública Escola Particular 

Questões 1ª Etapa  2ª Etapa  1ª Etapa  2ª Etapa  

Lula 

N
ão

 r
es

po
nd

er
am

 

Total 

P
ei

xe
-b

oi
 

C
ar

na
va

l 

Guerra 

N
ão

 r
es

po
nd

er
am

 

Total Carta 

P
ro

pa
ga

nd
a 

Lula Votação 

N
ão

 r
es

po
nd

er
am

 

Total 

P
ei

xe
-b

oi
 

Carnaval Guerra 

N
ão

 r
es

po
nd

er
am

 

Total 
4ª) Qual o 

texto que você 
mais gostou 

de fazer? 

94% 6% 100% 33% 33% 14% 20% 100% 40% 13% 27% 10% 10% 100% 67% 25% 4% 4% 100% 

A
l: 

po
rq

ue
 fo

i c
ur

ta
”,

 p
or

 q
ue

 fo
i 

po
uc

o”
 

N
ão

 r
es

po
nd

er
am

 

Total 

A
l: 

po
r 

qu
e 

el
e 

é 
m

ui
to

 in
te

re
ss

an
te

 

A
l: 

“ 
po

r 
qu

e 
fo

i b
on

ito
” 

Total 

 

pr
im

e
ira

 
ve

z 
qu

e 
ia

 

 

N
ão

 ju
st

ifi
ca

ra
m

 

A
l: 

“P
or

 q
ue

 é
 m

ui
to

 in
te

re
ss

an
te

”
 

N
ão

 ju
st

ifi
ca

ra
m

 

Total 

A
l:”

po
rq

ue
 e

u 
go

st
o 

m
ui

to
 d

e 
le

nd
as

 e
 

ap
re

nd
e 

m
ai

s”
, “

po
rq

ue
 e

u 
go

st
o 

de
 

co
m

en
ta

r 
 s

ob
re

 ín
di

o”
 

A
l:”

 p
or

 q
ue

 e
le

 e
ns

in
a 

so
br

e 
a 

pa
st

a 
“,

 “
po

r 
qu

e 
el

e 
qu

ê 
el

e 
t

ra
ns

m
ite

 
m

ús
ic

a 
e 

da
nç

a 
 

A
l: 

po
rq

ue
 e

ns
in

a 
a 

nã
o 

lu
ta

r 
co

m
 o

s 
am

ig
os

 

N
ão

 ju
st

ifi
ca

ra
m

 

Total 
Por quê? 

32% 68% 100% 15% 5% 80% 100% 30% 13% 15% 52% 100% 25% 4% 4% 67% 100% 

Carta  

P
ro

pa
ga

nd
a 

N
ão

 r
es

po
nd

er
am

 

Total Guerra 

C
ar

na
va

l 

P
ei

xe
-b

oi
 

R
ec

ei
ta

 

Total Carta Lula 

N
ão

 r
es

po
nd

er
am

 

Total Guerra Peixe boi 

R
ec

ei
ta

 

N
ão

 r
es

po
nd

er
am

 

Total 
5º) Qual foi o 

texto que você 
menos gostou 

de fazer? 

47% 3% 50% 100% 28% 26% 26% 6,50% 100% 10% 13% 77% 100% 84% 8% 4% 4% 100% 

Não Justificaram Total 

A
l: 

“p
or

qu
e 

é 
m

ui
to

 tr
is

te
 e

 
vi

ol
en

ta
”.

 

  

N
ão

 ju
st

ifi
ca

ra
m

 

A
l: 

“p
or

qu
e 

é 
sa

to
”.

 

Total 

N
ão

 r
es

po
nd

er
am

 

A
l: 

“p
or

qu
e 

e 
fe

io
”.

 

N
ão

 r
es

po
nd

er
am

 

Total 

A
l: 

“p
or

qu
e 

fa
la

 s
ob

re
 

so
fr

im
en

to
”,

 “
po

rq
ue

 a
 

gu
er

ra
 é

 r
ui

m
 p

ar
a 

to
da

s 
as

 
pe

ss
oa

s”
. 

A
l: 

“p
or

qu
e 

é 
po

uc
as

 li
nh

as
” 

 

N
ão

 ju
st

ifi
ca

ra
m

 

N
ão

 ju
st

ifi
ca

ra
m

 

Total 

Por quê? 

100% 100% 30%     4% 100%   3% 97% 100% 8% 4%   88% 100% 
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         Na primeira etapa, a  maioria  dos  alunos da escola pública preferiram  o  texto  

sobre  a vida  do  presidente  Lula ( nos  moldes  do  gênero  notícia ), mas só  32%  

justificaram  a  escolha, indicando o  tamanho  do  texto como  o  fator  responsável  

pela  opção. Da mesma forma, dos  47%  que  não  gostaram  da  carta, nenhum  deles  

apresentou  um  motivo  que  justificasse  a  escolha. 

         Observamos  um  aspecto  interessante  no  que  diz  respeito  ao  índice  de  

justificativa  apresentado em relação aos  textos  de  que  mais  gostaram, ou de que 

menos gostaram de  fazer. Os alunos justificam mais, quando se trata dos textos que 

merecem sua preferência, mas no geral, nos dois grupos, a ocorrência de justificativa é 

baixa. Percebemos também que a preferência / desagrado por determinados gêneros é 

condicionada pelo tema abordado na oficina, e não apresenta, portanto, uma vinculação 

direta com o gênero nela desenvolvido.   

        Registra-se a mesma tendência no uso dos adjetivos: não  há ocorrência de 

adjetivos  que se relacionem a alguma marca característica do  gênero  trabalhado, que  

possa  nos  ajudar  na  identificação  das  razões  que  levaram  os  alunos  a  

preferirem  determinado  gênero. As  crianças, de ambas as  escolas, utilizaram  

adjetivos  como: interessante – é o  adjetivo  mais  utilizado  por  elas – legal, bom, 

bonito, chato, ruim, cujo  uso  depende  muito  mais  da  opinião  pessoal  que  de  uma  

especificidade  do  gênero. No entanto, são os alunos da escola particular os que 

apresentam justificativas mais consistentes, que não se limitam apenas ao uso de 

adjetivos.   

         Dentre  os  gêneros  trabalhados  pelos alunos da escola pública, na segunda 

etapa, os  preferidos  foram  a  lenda  do  peixe-boi  para  os  meninos,  e  o  texto  

sobre  o  carnaval (tipo  verbete  de  enciclopédia) para  as  meninas. Por  outro  lado, 

quando  solicitados  a  indicar  qual  deles  menos  gostaram  de fazer,  há  uma  grande  

diversidade  de  opiniões, o  que  nos  impede  de  apontar  um  gênero  específico  que  

centralize, digamos, a  antipatia  dessas  crianças. 

         No confronto dos resultados da primeira etapa entre as duas escolas, pudemos 

observar, pela primeira vez, uma acentuada diferença na preferência e rejeição por um 

determinado gênero. A carta foi o gênero que teve uma boa aceitação pelos alunos da 

escola particular, mas foi o mais rejeitado pelos alunos da escola pública.       



 110

         Na segunda etapa, no entanto, a  maioria  dos  alunos, especialmente os da 

escola particular,   preferiram  a  lenda  do  peixe-boi  (dados  que  vêm  confirmar  a  

preferência  das  crianças  por  textos  narrativos, tema a ser tratado  no  capítulo  

seguinte ). Apesar  de  muitos  terem  usado  como  justificativa  para  a  escolha  o  fato  

de  gostarem  de  lendas, constatamos  que  essa  não  é  uma  justificativa  muito  

consciente  para  a  escolha  do  gênero. Na  verdade, eles  gostam  mesmo  é  de  

ouvir   histórias, sejam  elas  contos, fábulas, relatos  ou  lendas.                               

          A próxima tabela (3) retrata o posicionamento das crianças no que se refere à 

percepção da importância de escrever bem. São apresentados, ainda, segundo o ponto 

de vista dos alunos, os fatores que os ajudam a escrever bem, assim como os que mais 

os prejudicam no momento da produção textual. 
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TABELA 3 – A CONCEPÇÃO DA IMPORTÂNCIA DE ESCEVER BEM E FATORES QUE PREJUDICAM E AJUDAM NA PRODUÇÃO DE TEXTOS 

Escola Pública Escola Particular 

Questões 1ª Etapa  2ª Etapa  1ª Etapa  2ª Etapa  

Al: “conversar 
brincar 

    97% Al: “o barulho”     61% Al: “conversa, barulho”     86% Al: “a nossa conversa e muito barulho” 92% 

Al: “ o 
ventilador” 

3% Al: “R” 13% Al: “nada” 4,5% Al: “o tempo” 4% 

AL: menino fica me comodano” 6,5% 

Al: “conversa”   6,5% 

Não responderam 9,5% Al: “nada” 4% 

Al: “Menino do muro” 6,5% 

Não responderam 6,5% 

6) O que 
mais 
atrapalha 
você 
quando 
está 
fazendo um 
texto? 

Total 100% 

Total 100% 

total 100% Total 100% 

Al: “ por que é 
melhor pra mim” 

53% Al: para lê melhor” 40% Al: “sim, por que fica bonito”, “para tirar nota 
maior”,” para aprender mais” 

54% Al: “sim, para servir pro futuro”, “sim, por 
que no futuro queremos arranjar um 
emprego bom” 

25% 

Al: “sim” 15,7% Al: “sim porque é importante” 20% Al: “sim para estar preparado para o futuro”. 23% Al: “sim, por que é importante para nos 
lermos”. 

21% 

Al: “sim , para gente melhorar a nossa 
letra”. 

22% Al: “porque as 
pessoas tem 
que estudar 
rápido”, “ler 
rápido” 

15,7% Al: “ por que não é para fazer 
garrancho” 

7% Al: “Sim” 10% 

Al: “sim, por que é importante agente 
aprender a escrever” 

17% 

Não 
responderam 

15,6% Não responderam 33% Não responderam 13% AL: “sim. Para a nossa professora saber 
o que está escrevendo e outras 
pessoas”. 

5% 

Al: “não” 5% 
Não responderam     5% 

7) Você 
acha que é 
importante 
saber 
escrever 
bem? Por 
quê? 

total 100% Total 100% Total 100% 

Total  100% 

Al: “reforço”    41% Al: ”ler muito”   97% 

Al: “presta atenção”     13% 
Al: “copia e caligrafia”    13% 

Al: “que estudar”, “a mente”, “atenção”, 
“para não escrever errado releia”. 

   31% 

Al: “sim”      3% 

Al: “ler”    13% 

Al: “prestar atenção ler mais”, ”a  
atenção, da cabeça, ler, escrever, fazer 
produção de texto”,”atenção ler revista, 
não conversar” 

  62% 

Al: “escrever, ler, fazer a fila”.      7% Al: “presta atenção nas aulas”   20% 
Al: “acho que é bom”, “para os amigos 
entenderem”, “para a letra ficar mais 
bonita”. 

   35% 

Al: “pensar no que está fazendo”     9% Não responderam    13% 
Al: “o lápis”      8% Al: “a letra bonita”  4,5% 
Não responderam    26% Al: “bom eu acho que é a agilidade, 

inteligência e a imaginação” 
 4,5% 

8)  O que 
você acha 
que ajuda a 
escrever 
bem? 

Total  100%   

Total  100% 

Total  100% 

Total 100% 
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         No  que  se  refere  ao  que  mais  atrapalha  na  hora  de  escrever, todos  alegam  

que são  a  conversa, o barulho  e a brincadeira  dos  outros  colegas –       

contraditoriamente  poucos  se  comportam  de  modo  a  evitar  esse  tipo  de 

problema. Surgiram, ainda,  outras  respostas  relacionadas às peculiaridades  do  

ambiente da escola pública – a vizinhança da escola é constituída por residências, e 

como o muro da escola não é muito alto, resulta daí a interferência na concentração de 

alguns alunos.  

         O mesmo tipo de resposta predominou na escola particular, onde apenas  duas  

alunas, na  2ª   etapa, responderam  de  modo  diferente; uma  delas, 

surpreendentemente, disse  que  era  o  tempo, e  a  outra  disse  que  nada  a  

atrapalhava. 

         Percebe-se nessas respostas que os alunos, em ambas as escolas, só 

apresentam fatores externos como os responsáveis pelas dificuldades encontradas na 

hora de escrever. Nenhum deles indica alguma limitação individual para a ação de 

produzir textos, como falta de idéias ou problemas com a grafia de palavras, por 

exemplo. No nosso entendimento, essas resposta refletem bem o desenvolvimento 

cognitivo das crianças dessa idade (6,7, 8 anos), que ainda não desenvolveram 

plenamente a percepção do auto-conhecimento. Some-se a esse fato, as 

complexidades inerentes ao processo de apropriação e uso da escrita, cuja percepção 

não está prevista para crianças dessa faixa etária. 

        Segundo  Vygotsky (1987[1934], p.125): 

 

 

Todos esses traços da linguagem escrita explicam porque o seu 
desenvolvimento na criança em idade escolar fica muito atrás daquele 
da fala oral. A discrepância é causada pela proficiência da criança na 
atividade espontânea e inconsciente, e pela sua falta de habilidade para 
a atividade abstrata, deliberada. Como os nossos estudos mostraram, as 
funções psicológicas sobre as quais se baseia a escrita nem começaram 
a se desenvolver de fato quando o ensino da escrita tem início, e este 
tem que se basear em processos rudimentares que mal começaram a 
surgir. 
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         A  questão 7, que trata  da importância de escrever bem,  ofereceu uma certa 

dificuldade para os alunos, especialmente os da escola pública. Nesse grupo,  apenas 

nove  alunos apresentaram respostas que  consistiram  basicamente em: “por  que  

você pode  escrever  bem”, “porque  é  importante  para  mim”, “porque as pessoas tem 

que estudar rápido”. Não  podemos  nos esquecer  de  que  alguns  deles  ainda  não  

conseguiam  escrever  apropriadamente, daí  a  dificuldade  em  expressar  o  que  

estavam  pensando. Por essa  razão, mesmo  quando  as  questões  eram  lidas  para 

eles (inicialmente  as  perguntas  eram  feitas  oralmente  e  da  mesma  forma  eles   

respondiam), ainda  assim eles  sentiram  dificuldades  em respondê-las.  

         A  faixa  etária  dessas crianças associada à pouca maturidade intelectual, fazem 

com que, previsivelmente, ainda na segunda etapa, as  respostas  continuem  vagas. 

Elas têm a noção – reiterada pelo discurso dos pais e de professores –  de  que  saber  

escrever  é  importante, assim  como  todas  as  outras  competências  veiculadas  pela  

escola, mas  é  só  isso. 

         Parece-nos que também emerge desses depoimentos uma concepção 

instrumental para o sentido da escrita. Nessa etapa, 40% dos alunos admitem que 

saber escrever ajuda a “ler melhor”, ou, como disseram os alunos da escola particular, 

na primeira etapa: “para tirar nota maior”, “para aprender mais”. 

         Em relação à questão 8 (O  que  você  acha  que ajuda  a  escrever  bem?), 

constatamos nessas respostas um direcionamento contrário ao que nós prevíamos. Na 

primeira etapa, houve  quase  uma  unanimidade em  apontar a  leitura  como um 

recurso que ajuda  a  escrever  bem.  

         Contraditoriamente, na segunda etapa, os alunos apontaram com muita convicção  

a  cópia e o reforço como atividades que ajudam a escrever bem. Apenas  dois  alunos   

indicaram  a  leitura  como  ajuda  para  escrever  bem,  a  maioria  apresentou  o  

reforço  escolar, a  caligrafia, a cópia, como  instrumentos  necessários  para  alcançar  

esse  objetivo. 

         Percebemos nessas  respostas uma  forte  influência  do  discurso  oficial  da  

escola  representado  principalmente  pela  fala  do  professor: “Vocês  precisam  

melhorar  a letra / Não está  escrevendo  bem / Você  está  escrevendo  bem, olha  a  

letra  como  está  bonita / Tem  de  fazer  caligrafia  para  ficar  com  a letra bonita / 
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Vocês  vão  ter  de  fazer  mais  cópia, estão  cometendo  muitos  erros”. Enfim, a  

assimilação  deste  discurso  por  parte  dos  alunos  é  perfeitamente  justificada  pela  

freqüente  exposição  a  que  eles  são  submetidos, além disso, as  cobranças  por  

uma  melhor  escrita  se  intensificam  mais  a  partir  da   2ª   série.     

         Geralmente  a  percepção  que  esses  alunos  têm  sobre  a  importância  de  

saber  escrever  bem  é muito  guiada  pelo imediatismo, gerado por  suas  

necessidades  escolares  mais  básicas:  para  passar  de ano, para  escrever  as  

palavras  corretamente, para  tirar  boas  notas, para ler  melhor, etc. 

        Nossa opinião encontra respaldo novamente em Vygotsky. Para o autor 

(1987[1934], p.123), no início do processo de ensino-aprendizagem da modalidade 

escrita, há uma fraca motivação por parte da criança. Ela não sente necessidade da 

escrita e tem pouca noção sobre sua utilidade.  Nessa fase, isso ocorre exatamente em 

oposição ao que acontece nas conversações orais, onde todas as frases são impelidas 

por um motivo. Portanto, entendemos que, por não terem amadurecido ainda a noção 

da utilidade da escrita, as crianças atribuem a ela necessidades mais imediatas.  

  

Os motivos para escrever são mais abstratos, mais intelectualizados, 
mais distantes das necessidades imediatas. Na escrita, somos 
obrigados a criar a situação, ou a representá-la para nós mesmos. Isso 
exige um distanciamento da situação real. (VYGOTSKY,1987[1934], 
p.124) 
             
 

         Entre os alunos da escola particular, no entanto, essa noção de imediatismo 

encontra-se mais diluída. Pudemos constatar que, ainda  na  1ª   etapa, 23%  

consideram  que  escrever  bem  é  importante  para  o  futuro  deles; um  deles  

inclusive,  responde  que escrever  bem  é  importante  para  conseguir  um  emprego  e  

comprar  uma  casa – nesse caso constata-se, novamente, a mesma influência de 

outros discursos, dos pais e dos próprios professores. 

         Na  2ª   etapa, o  quadro  não  se  altera  substancialmente, apenas  aumenta  a  

variedade  das  respostas  dos alunos que  consideram  que  a  escrita  vai  facilitar  

suas vidas  no futuro. Só  uma  criança  respondeu  que  é  importante  escrever  bem  

para  que  as  outras  pessoas  consigam  entender  o  que  você  escreveu. Este  tipo  

de  resposta  revela  uma  maturidade  surpreendente  para  uma  criança  dessa  faixa  
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etária, porque  implica  uma  concepção  de  que  escrever  bem  extrapola  a  simples  

questão   do   domínio  da  ortografia e prevê a existência de um leitor potencial. Em 

nossa opinião, esta resposta sinaliza para as primeiras representações da noção de 

textualidade e demonstra sinais da emergência da função epilingüística da linguagem. 

        Também  registramos um  avanço  significativo  nas  respostas  que  essas  

crianças  apresentaram  para  a  questão  8 ( o  que  você  acha  que  ajuda  a  escrever  

bem?). Na  1ª   etapa,  alguns (26%) não responderam  a essa  pergunta, outros (35%) 

também  não  entenderam  bem  a  pergunta  e deram  a  mesma  resposta  que  

haviam  apresentado  para  a  questão  7. Finalmente, só  uns  poucos (31%) 

apresentaram  como  resposta: estudar, prestar  atenção. Na  2ª   etapa  90%  das  

respostas  giraram  em  torno  das  mesmas  atividades: estudar, prestar  atenção, ler 

mais. 

         A questão 9, que aborda a diferença entre copiar do quadro para o caderno, 

escrever nos livros e elaborar textos, foi considerada isoladamente em virtude da 

especificidade da pergunta. Tínhamos como objetivo investigar se o aluno dessa faixa 

etária conseguia perceber os diferentes modos de utilização da modalidade escrita. 

Sabemos que, em qualquer situação onde utilizamos a escrita, estamos executando 

operações de linguagem, que podem ser mais simples ou mais complexas, 

dependendo da função que se queira abordar. No entanto, gostaríamos de saber se o 

aluno, ainda nessa idade, já conseguia, especificamente, identificar a complexidade 

inerente ao processo de produção textual. 

        As respostas apresentadas na tabela 4 nos dão uma idéia do nível de dificuldade 

enfrentado  pelas crianças ao tentar responder a essa questão. 
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TABELA 4 – DIFERENTES FORMAS DE CONCEBER O 
ATO DE ESCREVER 

 

  

Escola Pública Escola Particular 

Questões 1ª  Etapa 2ª  Etapa 1ª  Etapa 2ª  Etapa 

Al: “não sei”     
40% 

Al: “nenhuma” 7% 

Al: “ler muito”, 
“copia do livro 
para o caderno” 

             
4% 

Não 
responderam 

96
% 

Não responderam 53% 

Al: “que se for passar o giz no caderno o 
caderno ia ficar branco”,”cópia “,” É muito 
difícil”, “nada porque  eu acho que é 
diferente”, “no quadro escreve com giz e no 
livro com lápis” 

    
68% 

Al: “a diferença é quando a 
gente vai fazer texto os temos 
que parar para pensar”, 
“porque fazer texto você tem 
que pensa e copiando do 
quadro-de-giz só passa dele 
para o caderno”, “porque o 
quadro-de-giz já tem a 
resposta não precisa pensar. 
Já no livro tem que pensar”.  

64% 

Al: “porque copiar não precisa pensar”, 
“porque cópia é mais facio”, “ É por que é 
muito mais fácil no caderno e copiar por 
que é só copiar”.  

18% 

Al: “nenhuma diferença”. 4,5% 

Al: “É que copiar do quadro é 
fácil e copiar no caderno é 
difícil” 

12% 

Não responderam 9,5% Al: “quando éramos” 8% 

Al: “que com fiz e branco e tem 
pó e a tenta do lápis é cinza e 
o lápis e de madeira” 

4% 

Al: “não” 8% 

Não responderam 4% 

Total 

9) qual a 
diferença 
entre copiar 
do quadro-
de-giz para o 
caderno, 
escrever nos 
livros e fazer 
texto? Total 100

% 
Total   

100% 

Total 100% 

 

100% 
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        O alto número de alunos da escola pública que não responderam a pergunta 

(96%), na primeira etapa, não nos autoriza a apresentar conclusões sobre o seu nível 

real de compreensão em torno desses diferentes modos de exercitar a capacidade de 

escrita.    

        Temos noção, contudo, do desafio cognitivo que essas reflexões sobre o ato de 

escrever  representam para qualquer criança que se encontre nesse estágio  de  

apropriação da modalidade escrita.  

         Segundo  Olson (1977), – convém relembrar neste momento o que já 

apresentamos no segundo capítulo sobre letramento – uma das conseqüências  

resultantes do uso da escrita nas sociedades  foi a fundamentação das condições para 

se trabalhar a  função  metalingüística da  linguagem.  Contudo, no caso dos 

aprendizes,  as condições  para  poder  refletir  sobre  as  particularidades  do  sistema 

da escrita, são adquiridas gradativamente.   

         Mesmo na segunda etapa, quase a  metade deles (47%) ainda permanece  sem  

perceber  a  diferença  entre  copiar  do   quadro, fazer  exercício  no  caderno  ou  no  

livro  e  produzir  textos. A percepção de  certas particularidades inerentes à 

modalidade escrita, só se estabelece com uma maior proficiência escrita dos 

aprendizes. 

         Apesar da  grande  maioria (53%)  continuar sem responder, percebemos nos 

alunos  mais  desenvoltura  em  assumir   que  não  sabem  e  mais  sinceridade  ao  

responder  determinadas  perguntas .  

         No caso da escola particular, houve um significativo aumento na constatação da  

diferença  entre as atividades de  escritura, expostas nesta questão. Na primeira etapa, 

apenas 5 alunos  apresentaram  respostas que  conseguiram explicar um pouco a 

diferença entre essas atividades. Na  segunda  etapa, no entanto, 64% dos alunos 

conseguiram  perceber a diferença, justificando,  de maneira  geral,  que quando 

copiam do quadro para o caderno “ é mais fácil porque  não  precisa pensar, fazer 

textos é mais difícil porque tem de pensar,  tem de tirar da  cabeça ”. A  maior parte 

desses alunos passou a perceber, de fato, que a atividade de cópia é puramente  

mecânica, e não requer  uma maior reflexão da parte deles. Diante desse fato é bom  
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rever e questionar as atividades de  cópia que ainda são bastante desenvolvidas em 

muitas escolas ³�.  

        Quando indagados sobre a produção espontânea de textos, em ambas as escolas, 

os alunos que dizem gostar de  escrever textos sem o professor pedir, citam as cartas 

pessoais e as declarações de amor  como  os  gêneros  preferidos. Vejamos, então, os 

valores da tabela 5. 

 
 
 

   

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________    

36- É  bom  lembrar  que  muitos  alunos  da  escola  pública  apresentaram ( e  sugeriram )   a  cópia  
como  uma  das  estratégias  pedagógicas  usadas  pelo  professor  para  fazer  com  que  eles  escrevam  
melhor. Mas  já  foi  comentado acima  que  a  percepção  do  ato  de  escrever  por  esses  alunos – 
naquele  momento -  demonstrou  ser  mais  a  de  um  ato  mecânico  do  que  a  de  uma   atividade  
discursiva, ou seja,  de  produção  de  sentido. 
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TABELA 5 – O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA ESCRITA 
Escola Pública Escola Particular 

Questões 1ª Etapa  2ª Etapa  1ª Etapa  2ª Etapa  

Al: “sim” 33% Al: “sim”, “carta declaração 
de amor, aviso” 

54% Al: “sim” 54% Al: “sim” 12,5% 

Al: “não” 67% Al: “não”  13% Al: “não” 46% Al: não 87,5% 

Total 100% Não responderam 33% Total 100% Total 100% 

10º) você gosta de escrever 
textos, mesmo sem o 
professor pedir? 

Quais textos? 

  Total 100%     

Al: “não” 96,6% Al: “não” 27% Al: “não” 54% Al: “não” 33% 

Al: “sim, peso de 
joga bola 

4% Al: “sim”, “na minha 
namorada” “recreio, 
brinquedo”, “acidente” , “que 
o recreio toque agora  

54% Al: “sim” 36% 

Não responderam 19% Al: “as vezes” 5% 

Al: “sim” 67% 

Não responderam 5%   

    

11º) Você pensa em outras 
coisas quando está 
escrevendo? 

Total 100% 

Total 100% 

Total 100% Total  100% 

Al: “sim:” 67% 

Al: “não” 13% 

Não responderam 20% 

Al: “sim” 41% Al: “sim”, “por que é 
fácil”, “ eu já faço 
músico” 

46% Al: “sim” porque eu 
construo textos 
criativos”, “por que 
para mim não é difícil 
eu acho que eu sou 
capaz”, “bom, eu 
escrever história 
infantil em casa e eu 
já tenho 20, porque as 
histórias me alegram  
e me tiram do tédio as 
vezes”, 

   29% 

Al: “mais ou menos” 6% Al: “não”, “por que é 
difício”, “porque é 
rim fazer uma coisa 
ou outro”, “eu fico 
com dor de cabeça” 

40% Al: “não” “porque eu 
so aguento fazer um 
texto por dia”, “porque 
tem fazer muitas 
linhas”. 

71% 

Al: “é muito difícil” 6%   

Não responderam 47% Não responderam 14% 

  

12ª) Você acha que seria 
capaz de fazer uma história 
em quadrinhos, um livro de 
história infantil ou escrever 
uma música? 

 Por quê? Total 100% 

Total 100% Total 100% Total 100% 
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         Constatamos que houve um aumento significativo no número de alunos da escola 

pública  que  afirmam  gostar  de  fazer  textos  espontâneos: 33%  para 54%. Na 

escola particular, no entanto, a reação foi inversa: o percentual caiu de 54% para 

12,5%.  

         Houve uma acentuada diferença entre as duas etapas de acompanhamento no 

que diz  respeito ao fato de admitir pensar em outras coisas quando estão escrevendo. 

No primeiro  momento, nas duas escolas, a maior parte dos alunos diz não pensar em 

outras  coisas, mas esses valores caem bastante na segunda etapa do 

acompanhamento, momento em que eles passam a admitir que realmente pensam em 

coisas diferentes. Inclusive, são os alunos da escola pública os que mais ilustram o 

desvio de atenção do pensamento.    

         Também  diminuiu  o  percentual  dos  que  disseram  ser  capazes  de  escrever  

uma  história  em  quadrinhos, um  livro, etc.: de 67% passou para  41%, na escola 

pública, e de 46% para 29%, na particular. 

         Nessas duas últimas situações, podemos inferir que os alunos demonstraram 

maior compreensão sobre o conteúdo das perguntas, sobre seus  próprios 

comportamentos e habilidades.  

         Puderam constatar, então, que é muito comum escrever ou fazer outra tarefa 

pensando em outras coisas (a falta de atenção dos alunos é sempre apresentada pelos 

professores como um obstáculo à aprendizagem). Outros alunos reviram sua posição a 

respeito da elaboração de histórias em quadrinhos ou gêneros similares, reconhecendo, 

talvez algumas dificuldades individuais, ou admitindo a “complexidade” que a tarefa 

comportaria. 

         No entanto, não há como apresentar uma justificativa definitiva para explicar 

essas mudanças no  comportamento e na escolha dos alunos. Talvez, no primeiro 

momento da avaliação eles não  estivessem  muito  à  vontade  para  expor  o  que  

realmente pensavam, ou  talvez  na  2ª   etapa  de  avaliação  eles  tenham  tido  uma  

compreensão  maior  sobre  o  conteúdo  das  questões  e  tenham se posicionado  de  

outro  modo. 

 
         Na   questão 13,   relativa  às  dificuldades  na  hora  de  escrever ³�, a   maioria   

dos alunos da escola pública (65%)  se  concentrou  nas  três  primeiras opções: 
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escrever  corretamente, prestar  atenção ao  que  está  fazendo  e  pensar  no  que  vai  

escrever. Dentre as  outras  dificuldades,  a  reescritura   aparece  em  35%  dos  casos, 

e  apenas 6% marcaram  a  releitura  do  texto  como  um  item  de  dificuldade.                 

         Na segunda etapa, as dificuldades  presentes  no  ato  de  escrever  praticamente  

permaneceram as mesmas, só que eles se  concentraram  mais  em: pensar  no  que  

vai  escrever, reler, prestar atenção e reescrever. Apenas quatro alunos marcaram 

como  opção  de  dificuldade  a  escrita  correta  das  palavras, diferentemente  do  que  

foi  registrado  na  primeira  etapa. Isso  demonstra uma  maior  reflexão  sobre o  ato  

de  escrever, revelando  que  as  crianças  passaram  a  perceber  uma   maior  

complexidade  presente  na produção  de  textos. Não podemos  nos esquecer  de  

mencionar  que,  na  2ª   série, a  maioria  já  está  mais  familiarizada  com  a  escrita, 

fazendo  com  que  algumas  das  dificuldades  ortográficas  iniciais  já  tenham  sido  

atenuadas. 

         A situação não foi muito diferente na escola particular. Na primeira  etapa, 50%  

dos  alunos  assinalaram  todos  os  itens  apresentados  na  ficha,  e  em  93%  dos  

casos  a  reescritura   foi  apontada  como  uma  das  dificuldades. Na  segunda  etapa, 

o quadro  se  alterou, demonstrando  que  esses  alunos também ficaram  mais  

conscientes  quanto  às  diferenças  existentes  entre os  itens  de  dificuldade. Nenhum 

aluno  assinalou  todos  os  itens  e o  percentual  de  marcação  para  a  reescritura  

também  caiu   para  41%. No  geral,  as  outras  opções alternaram-se 

predominantemente entre: escrever  as  palavras  corretamente  e  pensar no  que  vai  

escrever. Em contraste com os dados observados na escola pública, a  releitura  e  a  

atenção  ao  que estão  fazendo  foram os  itens  menos  assinalados. 

         Se, por um lado, conseguimos perceber alguns avanços na resposta dos alunos a 

respeito dessas dificuldades, por outro, fica difícil afirmar até que ponto essas respostas 

representam  o  funcionamento  de  habilidades metacognitivas  

________________ 

37 – Não houve condições de apresentar uma tabela para as respostas a essa pergunta. A questão 
envolvia múltiplas escolhas, criando uma grande diversidade  de opções por cada aluno, inviabilizando 
uma organização em forma de tabelas.  
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(planejamento, controle, monitoração e conscientização) envolvidas na produção 

textual. Não trabalhamos sistematicamente  etapas como a revisão e a reescritura, de 

forma a controlar melhor esses processos. 

        No entanto, pesquisas anteriores (DAIUTE, 1985; SCARDAMALIA e 

BEREITER,1987) já têm demonstrado a dificuldade que o processo de revisão 

representa para crianças pequenas, bem como para escritores proficientes, porque 

exige um distanciamento do texto por meio do qual o escrevente passa a julgar seu 

objeto de produção. 

         Quando fazemos  um  resumo  avaliativo  das  respostas  entre  os  dois  grupos  

de  alunos, percebemos  que  há  mais  semelhanças  que  diferenças, e  essas  são  

plenamente  justificadas  pelas  diferentes  realidades  de  cada  escola, e  em  parte  

pelo  contexto  cultural  familiar  (na análise do  questionário  sócio-cultural  já  ficou  

evidente  que  as  crianças  da  escola  pública  lêem  menos, porque  têm  menos  

acesso  a  material  de  leitura). E  parece  ser  essa  defasagem  em  leitura  o  fator  

que  mais  influenciou  no  aspecto  que  mais  divergiu  cognitivamente  entre  os  dois  

grupos  de  alunos:  a  percepção  das  diferenças  entre  copiar  do  quadro  e  produzir  

textos, e  a  concepção  do  que  é  escrever  bem  e  quais  estratégias  ajudam  a  

escrever  melhor. 

         O  importante  desta  constatação  é  que  esse problema  pode  ser  resolvido  na  

própria  escola, o  que  implica  certamente  uma  mudança  de  postura  na  condução  

das  atividades  com  a  linguagem, e  na  própria  dinâmica  pedagógica  da  escola. 

         Outro aspecto que nos parece relevante destacar é que, ao longo de nossa 

análise, não identificamos quaisquer atividades ou habilidades de escrita, bem como 

capacidades de percepção do funcionamento da escrita, que fossem exclusivas a um 

ou outro grupo de alunos. E nem poderia ser de outra forma, o trabalho com seres 

humanos pressupõe diversidade e recusa a homogeneidade de atitudes e a 

unanimidade de opiniões. Entre os alunos da escola particular, alguns conseguem 

avançar na percepção e identificação de certos itens relacionados à especificidade do 

ato de escrever, muitos outros não conseguem.     

         Por outro lado, os  lugares  sociais  ocupados  pelas  crianças, onde  o  uso  da  

escrita  se  faz  necessário, são  praticamente  os  mesmos  nos  dois  grupos:  
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praticamente  é  o  uso  escolar  que  condiciona  a  produção  escrita.  Os  gêneros  

escritos  que  podem  e  devem  ser utilizados  pelas  crianças  apresentam-se  em  

número   mais  reduzido  porque  também  é  reduzido  seu  espaço  de  atuação  em  

sua  comunidade. Geralmente  as  crianças  dessa  faixa  etária ( inclusive  aquelas  

com  que  trabalhamos na  escola  pública ) não  trabalham, não  saem  sós  para  fazer  

compras ou  resolver  problemas  de  subsistência  familiar ou  outras  atividades  

administrativas. Além  disso, em  muitas  das  atividades  desenvolvidas  pelas crianças 

(esporte, dança, brincadeiras) a  produção  escrita  efetivamente  não  se  faz  

necessária. 

         No  próximo  capítulo  nos  deteremos  na  análise  dos  textos  produzidos  pelas 

12  crianças  selecionadas  para  constituir  efetivamente  o  nosso  corpus, o  que  não  

impede  que na  consideração  dos  casos  individuais,   retomemos  alguns  desses  

dados  para  um  maior  entendimento  do  que  estamos  a  investigar.   
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                                                            CAPÍTULO  7 

                           CAMINHANDO  POR  ENTRE  OS  TEXTOS 

 
 
   
                                              Cada vez que escrevemos, criamos um novo enunciado para 

uma nova circunstância. É por essa razão que o ato de 
escrever é tão difícil; cada vez que escrevemos, temos que 
pensar em palavras novas, apropriadas e efetivas num turno 
extensivo como parte de uma interação que não está 
imediatamente visível para nós, uma interação que temos 
que imaginar. 

 
                                                                                                Bazerman                                         
 
 
 
 
 

7.1   CRITÉRIOS  DE  ANÁLISE 
 

 

         Segundo  Cardoso (2003), as  pesquisas  pioneiras  que  focalizavam  a  

produção  escrita  das  crianças  preocupavam-se  mais  com  uma  análise  sintática  

ou  frástica, não  considerando  o  texto  em  sua  totalidade. Para  a  autora, existem, 

na  atualidade,  duas  tendências  de  investigação  na  psicologia  sobre  o  

desenvolvimento  da  linguagem: a  primeira, mais  voltada  para  a  construção  de  

determinados  processos  psíquicos  presentes na produção de  textos escritos, como o 

planejamento, revisão, preparação (HAYES & FLOWER, 1980,1981; CALKINS, 1989); 

e  a  segunda que  procura desenvolver  a análise  dos  textos  em  relação  ao  

contexto  de  produção, bem como  definir  os  níveis  de  funcionamento  dos  alunos, e  

também  as  operações  cognitivas  e  de  linguagem  subjacentes  à  produção  textual. 

Essa  corrente tem  como  representantes  Bronckart (1999) e  Schneuwly (1984,1986). 

Aqui no  Brasil, Cardoso cita  os  trabalhos  de  Smolka (1988), Smolka  e  Góes (1993),  

Rojo (1989,1993) e Costa  Val (1996), como  representativos  dessa  perspectiva  

interacionista – discursiva, tendência  que o  presente  trabalho  pretende  seguir.   
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         São  necessários, porém,  alguns  esclarecimentos  em  torno  de  questões  

relativas  à   textualidade, desenvolvidas  em  nossa  análise  que  serão  tratadas  mais  

adiante . 

         Bronckart (1999), ao  analisar  a  arquitetura  interna  dos  textos, apresenta  o  

conceito  de  infraestrutura  como  correspondente  ao  plano  geral  do  texto, que  por  

sua  vez  é  determinado  pela  combinatória  específica  dos  tipos  de  discurso,  das  

seqüências  e  de  outras  formas  de  planificação  presentes  no  texto.  

         O  autor  acrescenta  que  o  plano  geral  de  um  texto  pode  assumir  formas  

bastante  variadas,  principalmente por  duas  razões. Em primeiro lugar, depende  do  

gênero  ao  qual  o  texto  pertence; e em segundo lugar, depende  de  fatores  

responsáveis  pela  singularidade  de  qualquer  texto  empírico, tais  como: tamanho, 

conteúdo  temático, condições  externas  de  produção (tipo  de  suporte, variante  oral-

escrito e  dialógico-monológico), etc.  Incluiríamos  também  nesse  conjunto  de  fatores  

as  peculiaridades  do  agente-produtor  dos  textos, que,  no  nosso  caso,  são  

bastante  significativas, por  se  tratarem  de  crianças  em  fase  inicial  de  

aprendizagem  da  modalidade  escrita.       

                       Qualquer  que  seja  a  diversidade  e  a  heterogeneidade  dos  
componentes  da  infra-estrutura  de  um  texto  empírico, ele  constitui  
um  todo  coerente, uma  unidade  comunicativa  articulada  a  uma  
situação  de  ação  e  destinada  a  ser  compreendida  e  interpretada  
como  tal  por  seus  destinatários. Essa  coerência  geral  procede, de  
um  lado, do  funcionamento  dos  mecanismos  de  textualização  e, de  
outro, dos  mecanismos  enunciativos.(BRONCKART, 1999, p.259)    

 

          Os  mecanismos  de  textualização  correspondem  às  regras  de  organização  

geral  do  texto  que  compreende  a  coesão  nominal, e a verbal  e  os mecanismos  de  

conexão. Os  mecanismos  enunciativos, por outro  lado, referem-se  à  evidenciação  

dos    posicionamentos  enunciativos, bem  como  da  explicitação  das  modalizações. 

Esses  últimos  mecanismos  contribuem  para  o  estabelecimento  da  coerência  

pragmática  do  texto, passando  a  explicitar  tanto  as  avaliações, julgamentos, 

opiniões, sentimentos – que  podem  ser  formuladas  sobre  aspectos  referentes  ao  

tema - quanto  as  próprias  fontes  dessas  avaliações. 
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         É  nesse ponto  que  entra  em  cena  o  problema  da  co-responsabilidade  pela  

autoria  de  um  texto. Bronckart  propõe-se  a  esclarecer  essa  questão  lançando  

mão  da  contribuição  epistemológica  da  psicologia  interacionista-social . 

         Para  o  autor, o  empreendimento  de  uma  ação  de  linguagem  implica  a  

mobilização  de  um  vasto  conjunto  de  conhecimentos, por  parte  da  autoria, que  se  

referem   ao  contexto  físico  e  social  de  sua  intervenção, ao  conteúdo  temático  e 

ao  seu  próprio  estatuto  de  agente (capacidade  de  ação, intenções). No  entanto, a  

representação  de  todo  conhecimento  humano  é  construída  na  interação  com  o  

discurso  dos  outros, e  até  mesmo  quando  são  alvo  de  uma  reorganização  

individual, ela  continua  trazendo  as  marcas  da  alteridade  constitutiva .   

         Bronckart ressalta ainda o caráter  dialógico (temos aí os  ecos  da  voz  

bakhtiniana) presente  até  nos  discursos  de  opinião, porque  na  representação  de  

autoria  já  estão  impressos  o  confronto  e  a  negociação  com  a  representação  dos  

outros. Para  o  autor, esse  confronto  de  representações  não  pode  se  efetuar  

apenas  no  espaço  mental da  autoria: ele  exige  a  criação  de  um  espaço  mental  

comum  ou  coletivo. E  é  nessa  instância  coletiva  que está  implicado  o  conjunto  

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

textualização, os  quais  intervêm  nos  mecanismos  enunciativos, especificamente  no  

gerenciamento  de  vozes  e  nas  modalizações. 

         No  decorrer  de  nossa  análise  não  foi  possível  fazer  uma  descrição  de  toda  

arquitetura  interna  do  texto (nos  moldes do  que  propõe Bronckart), até  porque  não  

fazia  parte de   nosso  objetivo  analisar  os  tipos  de  discurso e  as  diferentes  

seqüências  que  entram  na  composição  de  um  texto. A nossa  análise  se  apoiou  

mais  nos  mecanismos  enunciativos, e  em menor intensidade nos mecanismos de 

textualização (coesão  nominal, verbal e  conexão), utilizando-os  como  ferramentas  

para  procurar  entender  as  diferenças  no  desempenho  da  produção  do  texto  

escrito  e  sua  possível  inter-relação  com  os  gêneros  trabalhados. O  nosso  olhar  

para  o  texto  das  crianças, sempre  partia  de  um  ângulo  de  visão  mais  geral, que  

focalizava  inicialmente  sua  composição  global, considerando  aspectos  como   

fluência, desenvoltura, coerência  com  o  tema  proposto, para  depois  nos  fixarmos  

em  outros  mecanismos  mais  específicos.    
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7.2   PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  ESPECÍFICOS 

         A proposta de trabalho desenvolvida nas oficinas seguiu duas orientações 

metodológicas distintas. Algumas delas foram desenvolvidas tendo como referência o 

modelo de caráter dedutivo proposto por Bronckart (2000); em outras, nos orientamos 

pela proposta de seqüências didáticas de Dolz, Noverraz e Shneuwly (2004) de caráter 

intuitivo e indutivo. 

         É importante ressaltar que, dadas as restrições de ordem temporal e disciplinar  

que nos afetaram durante a condução de nossa pesquisa ³�, não nos foi possível 

seguir ipsis litteris  todas as etapas previstas nos dois modelos. 

         Apresentaremos, resumidamente, as duas propostas ³� para uma melhor 

visualização: 

         Bronckart sugere uma proposta de trabalho com os gêneros, na qual a elaboração 

de uma série didática seguiria uma atividade em quatro fases: 

 

1) Elaboração de um modelo didático: nessa fase tem-se a escolha de um gênero 

adaptado aos conhecimentos dos alunos; em seguida desenvolve-se todo um trabalho 

de análise sobre as propriedades discursivas, pragmáticas e lingüísticas do texto. O 

trabalho assim conduzido atende a três objetivos de ensino.  

a) a focalização nas atividades discursivas e em todos os aspectos relacionados à 

escolha, adequação e adaptação do gênero em um determinado contexto 

comunicativo. 

b) o manuseio com as seqüências típicas ao gênero considerado. 

c) o domínio dos mecanismos lingüísticos relacionados à escolha e produção de 

um gênero em um dado evento discursivo. 

___________________ 

38 – Conforme já foi mencionado anteriormente neste trabalho, as oficinas só poderiam ser realizadas 
durante o meio período do expediente escolar, e em intervalos quinzenais, daí nossa dificuldade em 
implantar uma atividade que requisitasse mais tempo que o previsto. 
39 – No tocante ao tratamento metodológico adotado nas oficinas, seguimos a orientação de Marcuschi 
(2004, mimeo) segundo a qual o autor apresenta os dois modelos estabelecendo uma comparação entre 
eles.     
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2) Identificação das capacidades adquiridas: neste momento os alunos são testados 

quanto à percepção dos três aspectos que estão relacionados à escolha de um modelo 

didático de trabalho com os gêneros, quais sejam: as ações discursivas, tipológicas, 

lingüístico-textuais. 

3) Estabelecimento das condições de produção: os alunos, então, efetivamente 

produzem os gêneros seguindo as orientações propostas na 1ª  e na 2ª  fase. 

4) Avaliação das capacidades adquiridas: só agora os alunos têm suas produções 

textuais avaliadas e lhes é oferecido um feedback que lhes permita dar continuidade ao 

trabalho de produção textual com o mesmo gênero, ou com outros diferentes. 

 

         Em linhas gerais, a proposta de Bronckart lança mão de um modelo de gênero 

oferecido a priori, para ser submetido a uma análise completa de seus componentes 

internos e externos, para só depois proceder-se à produção textual propriamente dita. 

         O modelo de seqüência didática de Dolz, Noverraz e Schneuwly também 

organiza-se em etapas. As atividades organizam-se modularmente em torno da 

apresentação e da produção inicial de um determinado gênero textual, e seguem um 

movimento cíclico em torno desse gênero, num processo ativo de construção e de 

reconstrução circular. Todo esse movimento visa ao pleno conhecimento dos aspectos 

constitutivos do gênero e ao domínio de suas formas de produção que poderão ser 

expressos na produção final. 

         A diferença entre as duas propostas é mais metodológica do que propriamente 

teórica. Afinal os autores compartilham a mesma base epistemológica no trabalho com 

os gêneros em sala de aula. 

         A preocupação com atividades de ensino visando à produção de textos  

orais/escritos – seqüências didáticas para Schneuwly e Dolz; e séries didáticas para 

Bronckart – é comum nas duas abordagens. 

         Na primeira, a organização didática apresenta um caráter modelar, mais 

controlado, enquanto na segunda temos um caráter modular, na qual o aprendizado vai 

ocorrendo intuitivamente. Outro aspecto importante e diferenciador entre as duas 

abordagens, refere-se à inserção – no caso da segunda abordagem – das seqüências 
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didáticas em uma esfera mais ampla de organização textual, representada pelos 

agrupamentos de gêneros (já mencionados no capítulo 3). 

         Em conformidade com esta proposta, aspecto que também já foi abordado neste 

mesmo capítulo 3, selecionamos um exemplar de gênero representativo de cada 

agrupamento.  

         Além disso, durante a realização das oficinas, procuramos nos orientar, na medida 

do possível, pelas estratégias sugeridas por Schneuwly e Dolz (2004, p.54) para a 

realização de um trabalho com os gêneros em sala de aula, onde tentamos: 

 

                       1- adaptar a escolha de gêneros e de situações de comunicação às   
capacidades de linguagem apresentadas pelos alunos; 

              2- antecipar as transformações possíveis e as etapas que        
poderiam ser transpostas; 

              3- simplificar a complexidade da tarefa, em função dos elementos      
que excedem as capacidades iniciais das crianças; 

              4 - esclarecer com os alunos os objetivos limitados visados e o itinerário 
a percorrer para atingi-los; 

              5 - dar tempo suficiente para permitir as aprendizagens; 
              6 - ordenar as intervenções de maneira a permitir as transformações; 
              7 - escolher os momentos de colaboração com os outros alunos para 

facilitar as transformações; 
              8 - avaliar as transformações produzidas.                
               

              

   Os procedimentos metodológicos e os critérios de seleção temática adotados 

foram os mesmos desenvolvidos nas duas escolas. Por essa razão, incluiremos as 

produções escritas dos dois grupos na exposição de cada oficina. Inicialmente 

apresentaremos os textos produzidos na escola pública, em seguida, teremos os da 

escola particular. 

 

 

7.3.  CATEGORIAS  DE ANÁLISE 

  

 

         Os textos foram analisados levando-se em conta os seguintes questionamentos: 

 

 



 130

1- De modo geral, os textos atendem às propriedades típicas dos gêneros 

trabalhados? 

2- Quais os gêneros que melhor propiciam o desenvolvimento da textualidade? 

3- Que influências um modelo exerce no posicionamento discursivo/enunciativo do 

escrevente?               

 
 
         Esses questionamentos �� desmembraram-se em duas categorias de análise 

que compreendem os mecanismos enunciativos e os mecanismos de textualização, nos 

quais consideramos os seguintes aspectos gerais: 

 

 

 

         Mecanismos Enunciativos                                 Mecanismos de Textualização 

 

1- Fidedignidade ao formato geral do gênero.   1- Uso de operadores argumentativos, ou 

2- Fidelidade ao tema.                                             outros organizadores textuais. 

3- Nível de fluência na composição textual.       2-Aspectos da escolha lexical referentes a: 

4- Presença de marcas de modalização.               a) adequação dos verbos/substantivos        

                                                                                ao contexto semântico. 

                                                                                b) diversidade adjetival     

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

40 – Estes aspectos serão melhor aprofundados no final deste capítulo. 
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7.4   OS   CAMINHOS  QUE  CONDUZEM  À  CONSTITUIÇÃO  DO  DISCURSO 
 
 

         As  primeiras  oficinas  realizadas  na  escola  pública  foram  particularmente  

desafiadoras  em  virtude  das  dificuldades  específicas  àquele  grupo  de  alunos. 

Conforme  já  mencionamos  anteriormente, a  sala  era  bastante  heterogênea, tanto  

no  fator  faixa  etária, quanto  no  que  dizia  respeito  ao  nível  de  alfabetização  dos  

alunos. Havia  alunos  que  não  sabiam  ler  nem  escrever, havia  um  outro  tanto  que  

conseguia  ler  alguma  coisa, mas  que  tinha  dificuldade  na  escrita, e  ainda  um  

pequeno  grupo  que  apresentava  uma  maior  desenvoltura  para  a  produção  de  

textos.  Devido a  esses  aspectos, iniciaremos  nossa  análise  pelos  textos  desses   

alunos. 

          De  um  modo  geral, eles  foram  receptivos  ao  trabalho  durante  as  oficinas, 

mesmo  que,  em  alguns  dias,  eles  demonstrassem   uma   maior  resistência  às 

atividades de produção textual. Um  aspecto  comportamental   que  é  comum  aos  

alunos  em  ambas  as escolas, e  que  é  sempre  constante, é  a  inquietação  e  

agitação  que  toma  conta  deles, o  que  aliás  é  muito  peculiar  a  essa  faixa  etária.  

Advêm  daí  as  dificuldades  apresentadas  pela  maior  parte  dos  professores  em  

desenvolver  determinadas  atividades  que  provoquem  uma  certa  ‘transgressão’  na  

rotina  da  sala  de  aula �¹ . É  que  nessas  situações  o  aluno  se  solta  mais, 

interage  mais  com  os  outros  o que  provoca  um  certo  descontrole  do  professor  

sobre  o  comportamento  deles.  E  nós  estávamos  interessados  exatamente  nesse  

momento  em  que  o  aluno  se  solta  um  pouco  mais  e  dá  mais  espaço  para  sua  

criatividade, para  que  suas  idéias  fluam,  deixando  parte  delas  registradas  

textualmente  no  papel  de  modo  que  pudéssemos  analisar  a  sua  natureza  

discursiva. 

   Devido  ao  caráter  longitudinal  desta  pesquisa, estaremos  apresentando  os  

textos  dos  alunos  seguindo  a  ordem  de  realização  das  oficinas.  

____________________ 

41 – Percebemos  como  é  mais  fácil  controlar  a  disciplina  em  sala  de  aula  quando  o  professor  
solicita  do  aluno  uma  atividade  que  vai  ser  cobrada  na  prova , ou  que  valerá  algum  ponto. A  
nota  tem  um  peso  muito  grande  sobre  a motivação  do  aluno  para  fazer  alguma  atividade escolar. 
Convém  lembrar  que  os  alunos  sabiam  que  não  seriam  avaliados  formalmente  nas  oficinas. 
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7.4.1  O  PRIMEIRO CONTATO:  A  CARTA DE APRESENTAÇÃO 
 

  

          A  primeira  oficina, como  já  era  previsível, causou  um  bom  impacto  sobre  os  

alunos: tudo  era  novidade, uma  pessoa  diferente  na  sala  entregando-lhes  uma  

carta  em  que  se  apresentava, contando  coisas  de  sua  vida  pessoal, idade, onde  

morava, o  que  gostava  de  fazer, etc. Apesar  das  dificuldades  de  alguns, eles  

estavam  motivados  e  interagiram  bem. 

         De acordo com o que propõe a primeira estratégia descrita acima (que leva em 

conta a adaptação da escolha de gêneros e de situações de comunicação às 

capacidades de  linguagem apresentadas pelos alunos), consideramos pertinente o uso 

da carta naquela situação.  

         A pertinência do evento comunicativo se justifica por se tratar de um primeiro 

contato entre a pesquisadora e os alunos. Embora não houvesse uma legítima situação 

de produção para a emergência do gênero – a presença do destinatário direto confirma 

isso -  julgamos que seria repetitivo e cansativo para os demais alunos, a exposição 

individual oral sobre a vida de colegas que eles já conheciam bem. 

         Nossa idéia, então, era a de promover nos alunos o interesse em falar um pouco 

sobre eles, utilizando para isso a modalidade escrita. Por isso, naquele momento, 

apesar do artificialismo da situação �² ( que vai estar presente – em maior ou menor 

intensidade –  em todo gênero escolarizado), a escrita tornou-se necessária. 

          Essa foi uma das oficinas em que houve a necessidade de utilização de um 

modelo pelo qual os alunos se orientassem. De certa forma, a necessidade do modelo 

relaciona-se ao que propõe a terceira estratégia prevista por Schneuwly e Dolz, ou seja, 

a simplificação da complexidade da tarefa em função das dificuldades iniciais das 

crianças.    

        Vejamos  o  modelo  que  lhes foi  entregue (e  também lido  para  eles)  e  os  

textos  produzidos  em  seguida. 

____________________ 
 
42 – Acreditamos que, em relação aos gêneros escolarizados, não existem condições de desenvolver 
autênticas situações de produção para esses gêneros. 
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                                  CARTA              DE             APRESENTAÇÃO 
 
                 Queridas  Crianças, 

 
   Vou  falar sobre  mim, para  vocês  ficarem  me  conhecendo  um  pouquinho, e  

depois  vocês  falam  sobre  suas  vidas  para  que  eu  possa  conhecê-los  um  pouco  
também. O  meu  nome  é   Regina  Celi  Mendes  Pereira,  sou  professora  de  
português  e  ensino  na  Universidade  Federal  da  Paraíba. Tenho  38  anos, sou  
casada   e  tenho  dois  filhos: Renan  de  15  anos  e  Raíra  de  12  anos. Nós  
moramos  em  um  apartamento  na  praia  do  Bessa . 
     Gosto  muito  de  ler, ver  filmes  de  aventura  na  televisão  e   também  gosto  de  
praticar  esporte , caminhar  e  fazer  ginástica  para  ver  se  não  engordo  tanto . 
Afinal  de  contas , eu  adoro  biscoito  recheado  e  torta  de  chocolate . 

  Agora  é  a  vez  de  vocês  escreverem  ...  Até  logo. 
 
                                                                      João   Pessoa , 02 de outubro 2002 

                                                                                                               Regina  Celi  Mendes  Pereira                                             
 
 

SUJEITO  1 – H   ( Escola Pública) �³ 

 

 
 
Tia   Regina 

Meu nome é H    e tenho  7 anos morro em João Pessoa tenho um irmão ele se chama J  H  eu gosto 
de andar de bicicleta e eu gosto de picole  e sorvete 

 
 
__________________ 
 
43 –  Por não estarem  muito  legíveis, os textos  serão  acompanhados  por  outra  reapresentação 
escrita. A identificação (escola pública, doravante E.Pu.), acompanhará a identificação do autor do texto.  
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 SUJEITO 2 – I.M. (E.Pu.) 

 

   

      Tia  Regina 
Eu  vou falar sobre mim eu tem  nho  7 anos  eu  me chamo  I M  eu  moro  na  Torre  eu gosto de  
pratica  esporte,  biscoito de chocolate       

 
 
         As cartas elaboradas pelos alunos da escola pública apresentaram uma evolução 

semelhante. Por essa razão, teceremos comentários que se referem a todas de modo 

geral, salvo em situações que demandem considerações particulares. 

        Assim procedemos em relação à carta de H que, no nosso entendimento, não 

exibe marcas distintivas salientes na comparação com as produzidas pelos colegas.        

         I.M foi a única aluna a se apropriar da estrutura verbal, presente no modelo, que 

dá início à carta. Os demais consideram que o texto inicia efetivamente com a 

apresentação do “eu”, e não pela noção de aspecto (início de ação) sugerida pelo 

locução verbal (vou falar). De certa forma, ao optarem por uma maior objetividade, os 

alunos reconhecem, segundo a percepção infantil, o que é central e o que é periférico 

no desenvolvimento do tema. 
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SUJEITO    3 – A (E.Pu.) 
 

    

Tia Regina 
Eu moro na torre  o meu  nome  é A   tenho sete anos  gosto de pipoco 

 

    A aluna elabora a carta mais resumida da série e a que mais se distancia da 

proposta temática, que consistia na auto-apresentação. Apesar de não ter conseguido 

imprimir fluência ao texto, A  introduz, nos poucos segmentos escritos, o único 

modalizador enunciativo (BRONCKART, 1999, p.319) que aparece em todos os textos: 

“eu gosto de...”. Segundo o autor, esses mecanismos explicitam tanto as avaliações, 

julgamentos e opiniões sobre um dado tema, como as fontes dessas avaliações. 

   Também é bom esclarecer que essa aluna  é  uma  das  que  apresenta  

dificuldades   com  a  escrita, além disso é muito dispersa  e  não se concentrava muito 

durante as oficinas. 

 

SUJEITO 5 – B (E.Pu.) 
 

 
 Nome: B  eu tenho 6 anos eu tenho uma irma  ela gosta de brinca   e  Escolinha  i eu  tambem  i  eu 
gosto  da  asisti  filmis  di  terro i tambem  gosto de bulacha de chocolati 
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 SUJEITO   4 –  R (E.Pu.) 

  

       

tia  Regina 
eu  moro  em  manaira  eu gosto  de ler 

tia Regina  eu não teinho irmão eu tenho  7 anos  eu gosto de  sorvete 
eu moro com minha mãe  não gosto di corer se não eu fico  com suado  e o meu nome é R.                    
 
 
   A carta elaborada por  R apresenta um traço de oralidade que é evidenciado em 

interlocuções diretas (face a face ou veiculadas por telefone), quando se procura 

manter o interlocutor atento à fala: a repetição do vocativo (destacado por nós no texto), 

que é inserido no meio da carta. 

   R também foi o único a introduzir um operador argumentativo (não gosto di corer 

se não eu fico  com suado), na tentativa, talvez de seguir a sugestão oferecida pela 

carta modelo, onde temos: “ ...gosto de praticar esporte, caminhar e fazer ginástica para 

ver se não engordo tanto.” Apesar de os dois articuladores enunciativos apresentarem-

se estrutural e semanticamente distintos entre si, o exercício de linguagem foi produtivo. 

No primeiro caso, aproxima-se do sentido expresso pela conjunção explicativa porque, 

e não deveria ser escrito separadamente; no segundo, temos uma conjunção integrante 

seguida por um advérbio de negação, expressando uma circunstância adverbial de 

finalidade.     
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SUJEITO     6 – D (E.Pu.)                          
                             

   

Tia  Regina 

eu   moro em Mandacaru 
meu  nome  e  D  e tenho 05 anos 
u  nome da miha mãe e J F 
o  nome  do meu pai  é L E 
eu  gosto  de  bulasa  recheada                
 

                    
       Quando se  levam  em  conta  as dificuldades específicas de  alguns  alunos  

referentes  à  leitura  e  à  escrita (especialmente a aluna A),  podemos  dizer  que  os  

textos  produzidos  nesta  1ª   oficina  foram   satisfatórios e podem ser agrupados numa 

mesma categoria geral. Não há nada de particularmente distintivo, salvo as 

especificidades individuais, entre as propriedades gerais dos textos apresentados. 

         Apesar  de  terem  recebido  um  modelo  que  lhes  serviria  como  orientação, os  

alunos  não  o  seguiram  rigidamente  de  modo  a  que  nos  defrontássemos  com  

textos  réplicas  do  original. Certamente há uma padronização nas informações 

veiculadas, mas não poderia ser de outra forma, dada à existência do modelo temático. 

No entanto, cada  aluno  foi  adequando  a  estrutura modelo a sua própria percepção 

do objeto temático. A  introdução  das  cartas  exemplifica  bem esse  caso: mesmo  

que  todas  tenham  apresentado  o  vocativo  inicial  (tia  Regina), nem  todos  
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começaram  a  carta  fazendo  sua  apresentação  com  o  próprio  nome. A metade  

preferiu  iniciar  dizendo  onde  mora. A  partir  daí, as  outras  informações  giraram  

sempre  em  torno   dos  mesmos  assuntos: idade, comida  preferida, passatempo  

preferido  e  dados  sobre  a  família. De  uma  maneira  geral, os  alunos  foram  

fluentes  na  escrita. O  gênero  carta  favorece  essa  fluência, associada à 

familiaridade  com o  tema: suas  próprias vidas.  

        A   acolhida   recebida   na  escola particular  foi  igualmente  positiva. Uma  das  

diferenças  encontradas  está  relacionada  ao  número  de  alunos, já  que  por  ser  

esse  grupo  mais  numeroso, requisitou   um  maior  esforço  da  pesquisadora  em  

tentar  controlar  o  andamento  das  atividades, dando  assistência  aos  alunos, lendo  

os  textos, fazendo  observações  e  também  tentando  evitar  as  conversas  e  outras  

atividades  paralelas. Por  outro lado, eles  eram  mais  independentes  na  produção  

escrita. Todos, mesmo  considerando  as  diferenças  de  desempenho  individual,  já  

conseguiam  ler e escrever.   

        Previsivelmente  vamos  encontrar  outras  diferenças  no  desempenho  textual  

entre  os  alunos  dos  dois  grupos  pesquisados, devido  a  razões  que  já  foram  

mencionadas  anteriormente, mas  que  não  se  tornaram  impeditivas  a  uma análise  

comparativa. 

        Os textos da escola particular, em oposição à padronização geral com que nos 

deparamos na escola pública, podem ser organizados em três categorias distintas: a 

primeira reúne os alunos que produziram seus textos seguindo a orientação temática e 

estrutural do gênero; a segunda categoria reúne aqueles que seguiram o tema, mas 

fugiram da forma de apresentação do gênero; e, por último, o texto de uma aluna que 

fugiu do tema proposto.  

        Observemos, então, a primeira categoria  de  textos: 

 

 

a) Categoria 1: Textos que seguem a orientação do modelo (alunos T, G e C) 
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SUJEITO 7 – T (Escola Particular)�� 
  

      
O meu nome é T, tenho 7 anos e estudo Lourdinas . Eu moro no bairro de Manaíra na rua Maria Rosa, 
num apartamento. Moro com meus pais e meus irmãos: G e A.Gosto muito de estudar e brincar. 
          

           T é uma aluna que apresenta um bom domínio nas habilidades da leitura e da 

escrita. A   sua carta  é  a  mais  estruturada  no  que  se  refere  à  organização formal 

de um texto, uso de sinais de pontuação, ortografia. Além disso, no aspecto da  

coerência, também  mantém  a  fidelidade  ao  tema. Certamente, dado o nível de 

desenvolvimento real da aluna (VYGOTSKY, 1984 [1930]), ela  teria  tido condições  de  

desenvolvê-lo  ainda  mais, imprimindo-lhe mais marcas  distintivas  de  autoria. Apesar  

da  boa  apresentação  do  texto, ele  nos  parece  asséptico, a aluna  poderia  ter  

ousado  mais  em  sua  carta  de  apresentação. 

 

__________ 

44 – A identificação Escola Particular, doravante (E.Pa.), acompanhará a identificação do aluno.   
 



 140

SUJEITO 10 – G (E.Pa.) 
 

 

    Professora  Regina  o  meu  nome  é  G                                              gosto  de  filmes  de  terro,                                                                                             
    tenho  7º ) anos  gosto  de  comer  chocolate, fejuada, torta  ect.         ação e comédia 
    gosto  de  esporte  como  futebol, vôlei. vários  esporte                  tenho um  irmão de 13º) anos.     
                
 
         O texto, apesar de ser menos organizado formalmente, em comparação ao de T, 

apresenta maior vitalidade discursiva. Do ponto de vista enunciativo, o aluno avança 

mais que a colega. 

        Um ponto que chama a atenção na carta de G diz respeito à forma de tratamento 

utilizada no início do texto. Quando opta por uma forma de tratamento mais cerimoniosa 

(professora em vez de tia), ele se põe no papel de agente-produtor, a partir do qual 

mobiliza seus conhecimentos e avalia o contexto situacional. Contexto em que a 

pesquisadora ainda não se apresenta como uma figura tão íntima que faça por merecer 

tal tratamento. Consideramos que essa é uma marca lingüística local que contribui para 

a coerência pragmática ou interativa do texto (BRONCKART,1999, p.259). 

          Outro aspecto que parece corroborar o estabelecimento de uma coerência 

pragmática nos textos refere-se à unânime ausência do adjetivo queridas no início das 

cartas. Apesar de estar presente no modelo, nenhum aluno a utiliza porque as crianças 

não utilizam essa forma de tratamento com seus colegas, nem com seus interlocutores 

adultos. O seu uso é condicionado por convenções sociais às quais as crianças ainda 

estão imunes.               
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SUJEITO 11 – C (E. Pa.) 
 
 

 

tia  Regina  o  meu  nome  e  C  eu  gosto  de  asisti  tele  visão  e  mutas  brica   deiras 
e  ugos  tode  brica  de  pega pega  gosto  de  muita  brica  deiras  gosto  deis  tuda  muita  cotinhas   e  
decotinhas  deanimas  cotados  animas e  uteio 7 anos amia casa ela no inte-mares  eu (conto?) que u 
efico lano  bessa nu pre diazu (prédio azul)   chau  tia  Regina.    
 

 

          A mesma tendência observada no texto de G é mantida no texto de C. Os dois 

alunos se expõem mais, apresentando um envolvimento maior com o tema, apesar de 

C demonstrar mais dificuldades com a escrita. A sua carta é centralmente organizada 

em torno de modalizações que explicitam seus sentimentos e o que ele gosta de fazer: 

“gosto de assisti televisão, gosto de muitas brincadeira, gosto de pega-pega, gosto de 

estuda muitas continhas...” 

        Seu texto apresenta  problemas  de  segmentação  das  palavras  que  merecem  

um  acompanhamento ��. O aluno  começa  a escrever     sem  fazer  as  operações  

de  juntura  vocabular, depois  à  medida  em  que ele avança na produção do  texto, e  

principalmente  no  final, quando  demonstra  uma  certa  impaciência com a atividade, 

acentua-se o problema. No entanto, ele foi o único a  encerrar  o  texto com  uma marca    

 

________________ 

45 – Procuraremos, ao longo da  análise, acompanhar a evolução do problema apresentado pelo aluno. 
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de  interação  oral bem  explícita, normalmente presente no final das cartas, e  que  não  

apresentou  problema  de  juntura: “ chau  tia  Regina ”. 

       Em  primeiro  lugar, isso  demonstra, no  nosso  entendimento, sua  compreensão  

diante  das  peculiaridades  do  gênero  trabalhado, que  propicia  esse tipo  de  

tratamento  mais  direto  com  o  receptor/leitor  da  carta. E em  segundo  lugar, 

confirma, parcialmente, a  nossa  avaliação de  que, nesse caso,  a  ocorrência  da  

juntura  está  diretamente  associada  à  perda  do  controle  sobre o  fluxo  da  escrita  

e  ao  desejo  de  querer  concluir  logo a  tarefa .                

 

b) Categoria 2: Textos que seguem a proposta temática, mas não exibem uma 

organização textual típica da carta ( alunos I e L).  

 

         .  

 SUJEITO  8 –   I  (E.Pa.)                 (1ª  versão) 
 

 
                        Nome : I                                                                            
             Gosto: de biscoito de morango                                              
             Moro: casa                                                                        
             Moro: 4 pessoas Bessa                               
             Tenho irmão       
             Tenho: 7 anos 
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                                            (2ª  versão) 
                                    

   

     Tia  rejania                                                  
      Meu  nome  e :  I                                                          moro  4  pessoa  Besa    
      gosto  de biscoito de morago                                         Mãe  pai e  minha  irmão 
      moro  casa                                                                     tenho : 7 ano 
 
                                                         
          A aluna não construiu um texto seguindo o modelo apresentado. Ela agiu como 

se  estivesse preenchendo um formulário com seus dados pessoais: não há ligação 

entre as palavras de modo a formar frases; temos apenas seqüências truncadas. I 

também exagera no uso dos dois pontos, descaracterizando ainda mais o gênero carta. 

          Solicitamos a ela, então, uma outra  versão ��  para  o  seu  texto, mas ainda 

assim  não houve   uma  evolução  muito  significativa  de um  para  outro. A aluna 

introduz  o  vocativo  (ausente na 1ª  versão), retira  a  maior  parte  dos  dois pontos, no  

____________ 

46 – Não adotamos como prática regular a produção de uma segunda versão para os textos produzidos 
pelos alunos. Solicitávamos a eles a releitura, a revisão (mesmo que eles demonstrassem resistência à 
tarefa), e só em alguns casos, como esse, uma segunda produção. 
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entanto, permanecem ausentes em seu texto certas marcas de textualidade, que 

poderiam lhe imprimir um status de carta efetiva.  O seu texto, na verdade, apresenta 

traços da linguagem utilizada em telegrama (apesar de não apresentar abreviaturas 

típicas), tais como: impessoalidade, economia de palavras, ausência de elementos 

coesivos, etc.     

 

SUJEITO 12 – L (E. Pa.) 

  

 

   Tia Regina 
Meu  nome é L / tenho 7 anos / tenho duas irmã: C e M / Moro no: bessa / Eu gosto de: ler / 
Eu gosto de: bolo de chocolate   
 

          Em menor intensidade, L também  agiu  como  quem  estivesse preenchendo  um  

formulário  com  dados  pessoais (que já se  apresenta  como  um  outro gênero).  

Curiosamente, nenhum  caso  semelhante a  esses  foi  registrado  nas  oficinas  

realizadas na escola pública, onde as crianças apresentavam maiores dificuldades com 

a escrita. 
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c) Categoria 3: Texto que representa um caso isolado de fuga ao tema geral proposto 

na carta de apresentação ( aluno N ). 

 

SUJEITO   9 –  N (E.Pa.) 
  

            
 Oi  o  meu Nome  e N  eu  faso  judô quado  eu  chego  em casa  tomo  banho  edipois eu como edepois  
brico  edepois  vou fazer  minha  tarefa edepois  estudo edipois  eu  voler  epois  asisto uma novela  e 
pois dormo   
 

          A aluna não inicia sua carta com o vocativo que identifica o destinatário, mas 

introduz uma marca da linguagem fática (oi), que pressupõe efetivamente a presença 

de um interlocutor. A disposição dos enunciados obedece a seqüência do organizador 

textual depois, elemento lingüístico cuja presença é mais previsível no gênero ‘relato de 

atividades’. Apesar de não ter seguido a orientação temática que configuraria o gênero 

proposto, N demonstra coerência na escolha de mecanismos lingüísticos mais 

adequados ao gênero por ela elaborado.  

          Avaliamos que, no geral, a  resposta  dos  alunos  à  sugestão  temática  foi  

favorável. A propósito dos traços constitutivos do gênero carta, que não são tão 

estruturalmente marcados, uma vez que a carta representa uma flexível materialidade 
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lingüística (elas podem ser mais ou menos formais; podem veicular outros gêneros em 

sua composição: o escrevente pode inserir uma declaração de amor, uma música, um 

poema, etc.), entendemos que os alunos, nas duas escolas, atenderam aos requisitos 

gerais do gênero. 

         No entanto, um traço foi omitido por todos os alunos, apesar de estar bem visível 

no modelo que lhes foi entregue, que diz respeito ao lugar em que a carta é escrita. 

Essa é uma marca que se faz necessária nesse gênero e em outros afins, como os 

ofícios, memorandos, circulares, etc.                                   

         Observamos que, levando-se em conta a particularidade da situação de produção, 

os alunos, talvez inconscientemente, considerem essa marca irrelevante. O fato de 

todos residirem na  mesma cidade (conhecimento partilhado), associado à presença do 

destinatário, pode ter atuado como um inibidor pragmático no uso desse locativo.  

 

 

7.4.2 – O DESAFIO DE ELABORAR UMA PROPAGANDA 

 

 

         Nesta oficina não utilizamos um modelo propriamente dito, nos termos em que foi 

utilizado com a carta, e sim, um roteiro de questões. O objetivo do roteiro era que ele 

atuasse como facilitador na zona de desenvolvimento proximal (ZDP), levando o aluno 

a elaborar um gênero que, ontogeneticamente, não se faz cotidianamente presente em 

sua prática discursiva escrita.   

         Tínhamos  a  expectativa  de que  essa  oficina  gerasse  grande  motivação  nos  

alunos  para   produzir  os  textos  solicitados, mas  esse  fato  não  se  confirmou. Ao  

contrário, os  textos  produzidos   nessa  ocasião  foram  uns dos mais  estéreis  da  

coletânea. A  idéia  era  a  de  produzir    propagandas  a  partir  da  entrega  de  

recortes  publicitários  de  produtos  diversos. Cada  aluno  recebia  o  recorte  de  um  

produto, em seguida começávamos  a  explorar  oralmente, por  meio de  questões         

(e com a participação dos alunos) as  características, usos  e  qualidades  do  produto, 

as razões para comprá-los, bem como outros recursos apelativos presentes na 

propaganda.  
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          Até  esse  ponto, os  alunos  estavam  bem  motivados (eles  revelaram  na  ficha  

de  acompanhamento  que  gostam, dentre  outras  coisas, de recortar e  colar  figuras).  

As  dificuldades  surgiram  no  momento  em  que,  efetivamente,  começaram  a  

escrever. Apesar  de  termos  escrito  no  quadro um  pequeno  roteiro  para  orientá-los  

na  produção  da  propaganda, eles  não  sabiam  como  começar. O  roteiro  consistia  

basicamente  de  três  questões:1) Que  produto  é  este?; 2) Para  que  serve?; 3) Por  

que  devemos  comprá-lo?           

       Lamentavelmente,  os  alunos  apenas  copiaram  as  questões  e  as  

responderam, apesar  de  termos  explicado  para  eles  que  não  era  para  seguir  tal  

procedimento. Quando  solicitados  a  apagar  as  questões e a reescrever  os  textos, 

eles  alegavam  que  não  sabiam, ou  que não  conseguiriam. Alguns deles  não 

conseguiam  reproduzir por meio da escrita  as  informações  disponíveis  nas  figuras  

das  embalagens. No entanto, havia  também  aqueles  que  tinham  mais  facilidade  na  

leitura  e  escrita, e  mesmo  assim  não  tiveram  um  desempenho  compatível  com  

sua  capacidade. 

      Essa ocorrência nos remete ao que Góes & Smolka (1992) puderam observar em 

suas pesquisas: muitas vezes a criança  compõe oralmente um texto, mas não 

consegue materializá-lo na forma escrita. A criança, então, precisa que o seu enunciado 

seja  objetivado na repetição da entrevistador(a) / pesquisador(a) para que consiga 

escrevê-lo : 

 
                                O aluno tem a noção de que na produção escrita são registradas 

palavras, mas a proveniência delas está em algum dizer que não é o 
seu, isto é, no escrever há um dizer que não é necessariamente o de 
quem escreve” (...) “ Assim, o problema não residia na enunciação do 
pensamento nem no registro de palavras (embora lento), mas na relação 
entre enunciar e escrever.(GÓES & SMOLKA, 1992, p. 56) 

 

  

   Os resultados obtidos  nessa oficina, especialmente com os alunos da escola 

pública, proporcionaram mais um momento de reflexão, dentre os muitos que nos 

acompanharam ao longo dessa pesquisa. Essa reflexão nos conduziu a uma auto-

avaliação no tocante à escolha do gênero que, particularmente com esses alunos, não 
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se mostrou adequada à situação de comunicação e às capacidades de linguagem 

apresentadas pelos alunos (cf. SCHNEUWLY e DOLZ, 2004, p. 54).    

   Certamente   isso  também  não  impede  que,  com  a  continuidade  de  

atividades  escritas,  visando  a esse  objetivo, essas  mesmas  crianças  passem  a 

desenvolver  uma  maior  competência  textual  escrita   para  esse  tipo  de  gênero. No  

entanto, não  era  esse  o  nosso  objetivo, ou  seja, treinar  mais  com  os  alunos  um  

gênero (no  qual  eles  tivessem  encontrado  maior  dificuldade) em  detrimento  de  

outros,  até  conseguir  torná-los  mais  aptos  para  exercer  a  tarefa . 

        Relembramos,  então que, um  dos  nossos  objetivos  é  identificar  quais  os  

gêneros  que  melhor  propiciam o desenvolvimento da textualidade. 

 

 

SUJEITO  1 –  H  (E.Pu.)               

 
         

        
       1- O  que  é  isto ? Isso  é  um  band-aid. 
     2- Para  que  serve ? Serve  para  colocar no  dedo 
     3- Por  que devemos  comprar ? o  produto  é  um  band-aid 
        

 

           H  segue  à  risca  as  orientações  que  foram  escritas  no  quadro.  Utiliza  o  

esquema  pergunta-resposta, usando  até a  numeração. A  aluna  tem  potencial  para    

desenvolver  um  texto  mais elaborado, onde  pudesse  explorar  os  recursos  visuais  

disponíveis  na  propaganda, ressaltados  pelo  uso  de  adjetivos, que  se  constituem  

como um  dos  elementos  característicos  da  construção  composicional  desse  

gênero.   
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 SUJEITO   2 –  I. M. (E.Pu.) 

 

 
1- O que é isdo  serve  para  usar olha a hora 
2- O relógio  e  bonito  seve  para olha  a  hora 
3- O  relógio e  colorido 
 
 
 

         A mesma tendência foi registrada nos textos seguintes, produzidos 

respectivamente por A, R e D. Faremos um comentário sobre os cinco textos, já que 

eles se enquadram em um único formato organizacional. 

 
 
 

 

SUJEITO    3 –  A (E.Pu.) 

 

 
     
O que é  isto? Isto é biscoito 
1- Para que  serve ? Serve  para  comer 
2- Por  que  devemos  comprar? o  biscoito  é de  Aveia  e  mel        
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  SUJEITO    4 –  R (E.Pu.) 

 

         
        1-O que  é  isto? 
       2-Para que serve? 
       3-Por que devemos  comprar?      
       1- isto e  um  relógio 
      2- serve  para  usar  para  amostrar 
      3- o  relógio  é  bonito 

 
 
SUJEITO  6 – D (E.Pu.)    
 

 
         Isto  é  um TODDYNHO 
           1- Isto é todinho 
           2- Serve para bebe 
         3- O produto é bom  
 
 
         Apesar  de  H, I. M , A, R e D apresentarem  níveis  diferentes  de  habilidade  na  

leitura   e  escrita, os cinco  textos  produzidos  se  aproximam  bastante  na  disposição 
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organizacional e nos recursos  léxicos  utilizados. Os alunos elaboraram seus textos de 

forma segmentada, não existem elementos de conexão entre as sentenças, como se 

não houvesse o princípio de continuidade entre as partes. A partir do ponto de vista do 

leitor, tem-se a impressão de que as imagens vão se superpondo umas às outras, de 

modo semelhante à percepção de alguém quando se depara com uma realidade 

desconhecida, da qual só se consegue apreender fragmentos. 

        Acreditamos que essa situação ilustra o que Góes (1993, p.101) aponta como a 

não reflexividade presente nos textos produzidos por escritores iniciantes:”(...) podemos 

dizer que a atenção da criança está inicialmente centrada mais no objeto do dizer – 

naquilo sobre o que se diz – do que no próprio dizer – no que e no como se diz.” 

         A análise desses textos permite-nos identificar traços da fala interior, a que se 

refere Vygotsky (1987[1934], p.124): 

 

                                  A fala interior é uma fala condensada e abreviada. A escrita é 
desenvolvida em toda a sua plenitude, é mais completa do que a fala 
oral. A fala interior é quase que inteiramente predicativa, porque a 
situação, o objeto do pensamento, é sempre conhecida por aquele que 
pensa. A escrita, ao contrário, tem que explicar plenamente a situação 
para que se torne inteligível. 

 
 
         Vejamos agora o único texto que conseguiu se diferenciar dos demais. 
 
Sujeito 5 – B (E.Pu.) 
         

 

       Isto é  MARGARINA 
       Serve para  passar  no  pão 
       a  MARGARINA é  cremosa, gostosa 
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          Apenas  B  atendeu  à  solicitação  de evitar  o  esquema  de  pergunta   e  

resposta,  e  procurou  imprimir uma  formatação  textual  para  sua  propaganda. Ele  

também  foi  o  único  que  utilizou  adjetivos  que  efetivamente  se  relacionassem  

com  o  produto  apresentado, e  que  pudessem  exercer  algum  efeito  persuasivo  

sobre  o  leitor (consumidor). Chamou-nos  atenção  o  fato  de  o  aluno  ter  escrito  a  

palavra  margarina  com letras  maiúsculas, como  forma  de  dar  mais  destaque  ao  

produto. Percebemos  aí  a  emergência  do  estilo  individual  na  composição  de  um  

gênero  cuja  principal  característica  talvez  seja  exatamente a  criatividade.     

        Comparando-se  as  produções  textuais  resultantes  dessa  oficina  com  às  dos  

alunos  da  escola  particular (que  passaremos  a  descrever agora), percebemos  que  

houve sensíveis diferenças. Metade do grupo  ainda  se  prendeu  ao  esquema  

pergunta-resposta, mas  a outra metade conseguiu avançar textualmente.  

        Exemplifiquemos, então com os textos de N, G e L que ilustram a primeira 

situação. 

 

SUJEITO  9 –  N (E.Pa.) 
 

 

        Que produto é este? Band-aid                Porque devemos compra 
        para que serve                                         Porque ele não faz arder 
        pra  não arder 
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SUJEITO  10 – G (E.Pa.) 
 

          

        Ese  produto é um tênis a marca é Reebok este produto é bonito e confortavel 
        o tênis é branco e esportivo. 
 

SUJEITO  11 –  L (E.Pa.)      

 

 
         É um tênis toper. Para proteger os pés. É branco e cinza. Porquê é bem bonito e tem amortecedor. 
 
 
        N, G  e L, conforme mencionamos acima, prenderam-se  mais ao  esquema  

pergunta-resposta  e  elaboraram  um  texto  meio  forçado, sem  criatividade.                   

Certamente, dos três, o texto de N é o que mais se fixa no esquema. Além disso, a 

aluna não  recorreu  aos  elementos  visuais  e  lexicais  disponíveis  na  propaganda  

para ajudá-la  na  produção textual (tratava-se  do  band-aid  acqua block que  não sai 

na  água). A única descrição do produto e a justificativa, apresentada no texto, para sua 

compra é: “porque ele não faz arder ”. G e L, por  outro  lado, apesar  de  se  guiarem  
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também  pelo  roteiro  sugerido, exploram melhor os recursos visuais presentes na 

propaganda, utilizando mais adjetivos: G : “este produto é bonito e confortável / o tênis 

é branco e esportivo.” 

        Também lançam  mão  de  justificativas  próprias (que não estavam graficamente 

expressas na propaganda original), tentando  imprimir  mais  fluência  e  identidade  ao  

texto: L: “ é bem bonito e tem amortecedor .“         

        Vejamos agora os textos de T, I e C que se apresentam mais personalizados, e 

mais evoluídos textualmente.       

                 

SUJEITO 7 – T (E.Pa.) 
 

               

       Este é o tampico, uma bebida de frutas cítricas. Ele serve para beber e fica forte, ele também é 
gostoso e contém vitaminas a e c. Devemos comprar porque fortalece.         
 

        

         T  utiliza  bem  as  informações  presentes  na  propaganda, e enriquece  a  sua  

composição textual  com  elas.  A aluna  desenvolve o  texto  seguindo as orientações 
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sugeridas,  mas  não exibe claramente o formato padrão do esquema pergunta-

resposta. A seqüência esquemática está diluída entre os enunciados, organizando-os 

textualmente. 

         A aluna insere os mecanismos de textualização corretamente, notadamente os de 

coesão nominal, enfatizando uma progressão entre os atributos co-referentes ao objeto 

anunciado (BRONCKART,1999): “Este é o tampico, uma bebida de frutas cítricas. Ele 

serve para beber e fica forte, ele também é gostoso...”  

        T apresenta ainda uma sintaxe refinada, normalmente ausente em escritores 

iniciantes, mas muito presente no discurso propagandístico: o uso do aposto 

explicativo. “Este é o tampico, uma bebida de frutas cítricas.” 

           

SUJEITO 8 – I (E.Pa.) 
 

        

 

 
     Ele é um  sereal  da  Nestlé. 
     Ele  e  usado  para  comer  com  leite  ou  com  danone. 
     Ele  e  crocante, doce  e  gostoso 
     Este  produto  rende  mais  tem  270gr  é novo. 
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          I também conseguiu extrair  mais informações  sobre o produto, algumas delas 

presentes  no  rótulo  da  embalagem, que  ajudaram  na  composição textual. A 

adequação temática dos adjetivos utilizados  torna o texto coerente   com os objetivos  

previstos a  uma  propaganda. 

         No entanto, o seu texto carece de outros elementos que lhe configurem uma 

maior textualização, como os mecanismos de coesão, conexão (através do uso de 

operadores  argumentativos) e das modalizações. 

         Registramos no texto de I características típicas do texto infantil, segundo Góes 

(1992), que consistem na repetição de uma palavra ou enunciado inteiro: 

 
 
I :”Ele é um sereal.../ Ele e usado.../Ele e crocante...”  
 
 
 
        Para a autora, apesar da repetição ser uma marca da fala, essa ocorrência nos 

textos infantis parece estar mais associada às experiências com textos didáticos 

básicos: “Algumas crianças escrevem uma sucessão de sentenças iniciadas por uma 

mesma palavra, em geral funcionando como sujeito, numa organização de discurso que 

é estranha a seu próprio modo de falar”.(GÓES, 1992, p.59)  

           Observemos, por último, o texto de C que se apresenta como o mais diferenciado 

dentre todos que foram produzidos nessa oficina. 
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SUJEITO  12 –  C (E.Pa.) 
 

      

      U todinho e  bom egostoso                                                                            todinho para bebe                                                                              
       e tei gostode chocolate 
       e para toma bebe 
       as cois saque ageteque para come (as coisas que agente quer para comer) 
 
      istudar é bom                                                                                                   por que e gostoso 
      a prede mais 
      rápido e seve para  a prede  
 

          Ao  invés  de C se  orientar  pelo  roteiro  sugerido, parafraseia  o  texto que lhe foi 

entregue (a propaganda do Toddynho), e adota  o  mesmo  padrão  utilizado em sua 

elaboração. No entanto, o aluno introduz sutilmente as informações solicitadas durante 

a oficina. A despeito dos problemas ortográficos e de juntura apresentados por C, é ele 

quem elabora o texto mais criativo da série. 

         De qualquer forma, o aluno se orienta por um modelo, mas o utiliza de modo 

criativo, inteligente e personalizado. 
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         Os  alunos  deste  grupo, de  maneira  geral, souberam  empregar  os  elementos  

constitutivos  da  propaganda. Os  recursos  visuais (que  incluem  as  informações  

disponíveis  sobre  o  produto, suas  características e  adjetivos  correspondentes), bem  

como  as  estratégias  de  argumentação  e  persuasão, foram  explorados  em  maior  

ou  menor  intensidade  pelas  crianças.             

         Mesmo que alguns alunos desse grupo tenham conseguido desenvolver um texto 

mais elaborado, que melhor representasse as características gerais do gênero 

trabalhado, entendemos agora que faltaram elementos subsidiários no trabalho de 

exploração sobre esse gênero que pudessem ter ajudado mais os alunos, em sua 

totalidade, durante essa oficina. 

         Analisando este problema por outro ângulo, constatamos que o resultado dessa 

oficina vem ratificar a proposta didática de ensino dos gêneros ( SCHNEUWLY e DOLZ, 

2004), organizada em torno de uma progressão. Esse mesmo gênero poderia ter sido 

trabalhado outras vezes, levando os alunos a adquirirem maior domínio sobre ele. 

         Outra dificuldade adicional é que não existe uma superestrutura da propaganda 

nos moldes do que temos para certos gêneros como a notícia, por exemplo, ou todos 

aqueles que se organizam por uma  estruturação narrativa (lendas, fábulas, contos de 

fadas, etc.). 

         Por essa razão, a propaganda  não apresenta um formato de identificação 

prototípico (como é o caso de muitos gêneros que circulam socialmente). Este gênero é 

determinado mais por suas condições pragmáticas de circulação, do que 

necessariamente por suas características lingüísticas ou formais. Talvez suas 

exigências básicas sejam condicionadas pelas especificidades das funções fática e 

conativa da linguagem, além de outros aspectos como objetividade,  economia 

vocabular e o uso estratégico de adjetivos. 

         Circulam na mídia e em outros meios sociais de divulgação (faixas, cartazes, 

outdoors, folders, etc.) textos de propaganda de toda natureza. Em muitos casos não 

existe qualquer característica comum a eles, além do aspecto central que é o de 

chamar a atenção de quem os vê.   
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        Todos os atos perlocucionários desenvolvidos na elaboração de propagandas 

objetivam produzir um efeito impactante sobre o interlocutor/leitor. Em outras palavras, 

persuadir o consumidor a comprar determinado produto.  

 

 

 

7.4.3 –  UMA   PERSONALIDADE  QUE   É   NOTÍCIA  

 

 

 

          O   tema  trabalhado  nessa  oficina  não  foi  propriamente  sugestão  da  

pesquisadora. Na  verdade  a  temática  se  impôs  em  função  do  clima  eleitoral  em  

que  estávamos  inseridos:  o  resultado  da  eleição  para  presidente  do  país. Além  

de  toda  a  turbulência  do  período  de   campanha  pré-eleitoral   a   que  fomos  

expostos –  propaganda  na  mídia  falada  e  escrita, faixas, cartazes  e  outdoors  nas  

ruas, os  comentários  apaixonados  nos  ambientes  de  trabalho – a  vitória  do  

candidato  Luís  Inácio  Lula  da  Silva   foi  bastante  explorada  pelos  meios  de  

comunicação. Falou-se  muito sobre  sua  vida, sua  origem  humilde  e  sua  trajetória  

rumo  ao  posto  de  maior  destaque  na  vida  política  do  Brasil. 

         Achamos oportuno voltar a mencionar as considerações de Gomes-Santos  a 

respeito das transformações que os gêneros sofrem quando deslocados de suas 

condições legítimas de produção. 

         O questionamento do autor nos parece pertinente justamente por não dispormos 

de parâmetros rígidos para enquadrar essa série de textos produzidos nessa oficina 

como efetivamente representativos do gênero notícia. Essas reflexões não dizem 

respeito apenas à produção de certos gêneros na escola por escritores iniciantes;  

aplicam-se a escritores mais proficientes dos últimos ciclos do ensino fundamental, do 

ensino médio e até também na universidade. 

          O autor (2003b, p.171) questiona: 
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                       “O que dizer, por exemplo, do chamado gênero notícia quando tomado 
no domínio jornalístico e quando considerado em um evento particular 
de produção escolar da escrita? Seria com o mesmo gênero que 
estaríamos lidando?”  

 
 
          No nosso entendimento, isso significa que, ao mudarem as condições de 

produção, muda também o gênero -  retome-se a esse respeito as considerações de 

Miller (1984) sobre o gênero como ação social.   

          Na verdade, tentamos oferecer  aos alunos  uma  oportunidade  de  registrar  por  

escrito, de um certo modo específico,  as  impressões  sobre  um  tema  que  já  estava  

presente  na  sala  de  aula. Os  alunos  criariam  um  texto  sobre  a  vida  de  Lula  nos  

moldes  do  gênero  notícia. Houve  um  debate  prévio no  qual  procuramos  investigar  

o nível  de  conhecimento  deles  sobre  a  vida  do  presidente. Em  seguida  outras  

informações  sobre  sua  vida  foram  compartilhadas  com  eles e,  por  fim,  

escrevemos  no  quadro   algumas  questões  que  pudessem  ajudá-los  na elaboração  

do  texto �� : 1) Qual  o nome deste homem?; 2) O que  ele  fazia antes?; 3) E agora, 

o que  ele é?; 4) O que você acha  que  ele  vai  fazer  pelo  Brasil? – nos mesmos 

moldes do que foi feito com a produção da propaganda. Foi  entregue  a  cada  aluno, 

então,  uma  folha  de  papel  em  que  já  estava  colada  a  foto  de  Lula    para  que  

eles  escrevessem  ao  lado  a  notícia  sobre  ele.  

          A   maioria  dos  alunos  seguiu   rigorosamente  a  seqüência  das  perguntas, só  

que  dessa  vez  eles  evitaram   copiá-las, depois  de  alguma  insistência  de nossa  

parte. Quando  íamos  ler  os  textos, acompanhando  sua  evolução, solicitávamos  que  

reescrevessem  sem  colocar  as  perguntas. Os  textos   produzidos, conforme  

poderão  observar  adiante, foram  muito parecidos.  Apenas  um  ou  outro  adquire  

uma  certa  identidade. Não há, portanto, como separá-los em grupos distintos.   

 

 

 
_______________________________ 
 
47 – Muitos alunos  nos  solicitaram  que  escrevêssemos  no  quadro  porque  eles  não  conseguiam  
escrever  as  palavras  sozinhos, precisavam  de  ajuda, ver  a  palavra  já  escrita  e  se  orientar  por  
ela. 
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SUJEITO 1 – H (E.Pu.) 
 

                          
O   nome  desse homem  é Lula./ Ele  era  operário./Lula  é presidente. Ele vai fazer o Brasil creser    
 
 
SUJEITO    2   -   I. M (E.Pu.) 
 

 

O  nome  desse  homem é Luís Inácio Lula  da  Silva 
Ele  antes  era  operario 
agora  ele é  presidente 
ele vai au meta o  salário 
 
 
         Devido à padronização registrada nos textos produzidos, adotaremos o mesmo 

procedimento de análise utilizado na oficina anterior com os alunos dessa escola: 

primeiramente apresentaremos os textos, e em seguida, comentaremos sobre eles.  
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   Pudemos  observar inicialmente que só no final (ao responderem à questão 3) é 

que os alunos conseguem imprimir suas marcas de individuação, reveladoras  de  sua 

condição de autoria ( Possenti, 1988).  

   É nesse  momento que cada um dos alunos expõe  suas expectativas  em  relação 

ao próximo presidente, que na verdade não são exclusivamente suas, mas construídas 

em parceria com os outros com os quais interage mais diretamente. 

 

 

SUJEITO    3 – A (E.Pu.) 

 
 
 

 
O  nome  desse  homem  e  Lula             
ele  fazia antes  operário                          

     agora  ele  é  presidete 
      Eu você acha que ele vai 
      Ele vai mudar o Brasio 
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SUJEITO     4 –   R (E.Pu.) 
 

 

 
O  nome  desse  homem  é  Luís  Inácio  Lula  da  Silva 
ele  antes  era pobre e operário 
a  gora  ele é presidente 
ele  vai ao mentar  u Salario         
 

      

SUJEITO     5  –   B (E.Pu.) 

 
 

 

Luís  Inacio Lula  da Silva 
Antes eli era operário 
Agora  ele é  presidente 
Ele  vai  fazer  a  guerra  pela  fome 
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SUJEITO      6  –   D (E.Pu.) 

 

     
     O  nome  desse  homem  é  lula           que você acha que ele vai fazer pelo Brasil                                                                 
      A  gora o que ele é                                eu acho que ele vai ser operario 
      presidente  
   
         Em oposição ao que vínhamos observando, D conseguiu deixar o seu texto 

incoerente  exatamente no único espaço que lhe foi reservado, com mais  propriedade, 

para desenvolver sua criatividade. 

         Certamente  o  roteiro  de  questões  transforma-se  em  uma  camisa-de-força  

para  a  maior  parte  dos  alunos. Além  disso, as  possibilidades  de  variação  para  o  

início  do  texto  inexistiam, dado  o  caráter  das  informações. Principalmente  nas  

questões  1 e 3 (o nome de Lula  e o  fato  de  agora  ele  ser  o  presidente). No  final  

do  texto  – em  função  da  pergunta: o que  você  acha  que  ele vai  fazer  pelo  

Brasil? - os alunos tiveram  condições  de  se  posicionar  subjetivamente, mas  não  

desenvolveram  muito  suas  idéias, foram  muito  sintéticos. Inclusive, quando  

solicitados  a  indicar – na 1ª  ficha  de  acompanhamento - qual o texto que mais 

gostaram de fazer, muitos  justificaram  a  escolha  por  este  texto  alegando  que  ele  

era  o  mais  curto. Mas  ainda  assim, deixaram  entrever  alguns  traços  de  sua  
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individualidade, que  também  trazem  marcas  do  discurso  dos outros com os quais 

interage mais diretamente, do ambiente em que vivem  e  de  suas próprias  

necessidades.  Afinal, a alteridade é constitutiva da subjetividade.(BAKHTIN, 

1988[1929]). 

       I.M  e  R  mencionam  a  questão  do  aumento  do  salário (que  retrata  uma  

preocupação  de  grande  parte  da  população  brasileira). Por sua vez, B opina que ele 

vai promover a guerra contra a fome. É  oportuno  notificar  que  além  de I.M e R, 

outros  três  alunos  da  mesma  sala, mas  que  não  foram  selecionados  para  

compor  o  corpus  final, também  mencionaram  o  aumento  do  salário  nas  suas  

impressões  sobre  o  que  achavam  que  Lula  iria fazer como  presidente  do  Brasil. 

Na  escola  particular, por  outro  lado, nenhum  aluno  mencionou  este  fato. 

         Esses são exemplos concretos de como o contexto familiar, com suas 

peculiaridades culturais e econômicas, interfere na percepção infantil da realidade, 

fazendo com que ela se materialize em sua atividade discursiva.   

         De  maneira  geral, eles  têm  boas  expectativas  em  relação  ao  que  o  

presidente  pode  fazer  pelo  país, no  entanto   suas  impressões  estão  bastante  

marcadas  por  outras  vozes: dos  pais, de  outros  familiares, dos  vizinhos, etc. 

Quando H  diz  que  Lula  vai  fazer  o  Brasil  crescer, certamente  ela  não  tem  a  

noção  exata  do  significado  da  palavra  crescimento  quando  aplicado  a  um  país. 

Nessa  faixa  etária  o  sentido  da  palavra  crescer  está  intimamente  associado  à  

idéia  de  aumento  concreto  no  tamanho  de  alguma  coisa, o  que  não  se  aplica  

rigidamente  a  esse  caso.  

         Os  alunos  da escola particular  também estiveram  motivados  durante  a  

realização  dessa  oficina; esperávamos  até  que  os  textos  nela  produzidos  

superassem  os  da  segunda oficina  em  fluência, criatividade  e  exposição  de  

detalhes ( sobre  a  vida  de  Lula ), mas  essa  expectativa  não  foi  confirmada.  

         Os textos produzidos pelas meninas  apresentam características comuns, além da 

já mencionada padronização, quais sejam: fragmentação, concisão, e, no caso de T e I, 

a utilização de um recurso estilístico visual, como os que se vê, às vezes, em  panfletos 

propagandísticos. 
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          As duas alunas, influenciadas pela intensa exposição à propaganda eleitoral, 

introduzem uma outra configuração textual, na qual os enunciados estão dispostos em 

torno da figura do presidente.  Na verdade eles não compõem um texto propriamente 

dito, são pequenos textos que ‘orbitam’ em torno da imagem de um personagem, 

recurso bem utilizado na propaganda política. As alunas circulam cada seqüência com 

um lápis de cor diferente,  enfatizando ainda mais essa aproximação com a 

propaganda.  

          Em relação a T isso nos surpreende, porque a aluna  já  demonstrou  

anteriormente  que  apresenta  um  bom  desempenho  na  produção  escrita, o  que 

invalidaria  uma  suposta  dificuldade  em  elaborar  textos.  
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SUJEITO  7 –   T (E.Pa.) 
 

      

O nome desse homem é Lula  / Antes ele era operário / Ele agora é presidente da república/ 
Ele vai criar um país mais justo 
 

         Por outro lado, I não nos surpreende ao elaborar um  texto  fragmentado, 

topicalizado e sem exibir marcas de coesão. Esses mesmos traços já  estiveram  muito  

presentes  em  seu  primeiro  texto (carta  de  apresentação), inclusive o uso  dos  dois  

pontos, que na carta foi mais acentuado. 

        A  aluna  introduz  informações  sobre  a  vida  de  Lula  que  não  foram  

mencionadas  na  sala ( Lula  trabalhava  com  o  pai  para  sustentar  a  família ), 

revelando  com  isso  que  algumas  crianças não acatam certas  orientações  e  

informações  fornecidas  em  sala  de  aula, e demonstram  autonomia  na  elaboração  

dos  enunciados. Observemos seu texto:    
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SUJEITO  8  -  I (E.Pa.) 
 

  
Nome: Luís Inácio Lula da Silva/ Antigamente: Ele trabalhava com o pai para sustentar a família. / 
Emprego: Presidente do Brasiu / Você acha que ele vai melhorar o Brasil. Melhorar  
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SUJEITO  9 – N (E.Pa.) 
 

  

1) Luis Inasio  Lula da  siuva / 2) Ele trabalhava numa fábrica e era pobre 
    3)  ser o presidente da republica / 4) ajudar as pesoa e ajudar o Brasil  
 
 
         Assim  como  ocorreu  com  a  maioria  das  crianças  da  escola  pública, N  

construiu  o  seu  texto seguindo rigidamente   as  questões  que  serviam  como  

roteiro. Outro aspecto em comum entre os textos – aqueles da escola pública e os da 

escola particular exibidos até agora –  é que não se vê neles outros elementos de 

conexão, além dos pronomes pessoais que costumam promover a retomada anafórica: 

Luís Inácio / Lula por ele. 

        No que se refere à ocorrência dos mecanismos enunciativos, responsáveis por 

tornar explícitos o ponto de vista e a opinião do escrevente, podemos dizer que houve o 

predomínio absoluto do sintagma verbal: “eu acho que...”, para introduzir o 

posicionamento do escritor, conforme estava presente no roteiro de questões. 

         Foram os meninos que apresentaram uma maior desenvoltura ao falar sobre o 

presidente, revelando  com isso um claro posicionamento enunciativo. 
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 SUJEITO  10 –  G (E.Pa.) 
 

 

1) O nome de se omem é lula / Ele era pobre e ele não estudava 
Ele trabalhava em uma fábrica / Ele era um menino e ele trabalhando com a cerra ele torol o dedo ele era 
esperto e ele virou o presidente do Brasil 
 
 
 
         G  ainda  chegou  a  numerar a  primeira  frase do  seu  texto, como  se  fosse  

seguir  o  esquema pergunta/resposta. Depois  se desliga  e  passa  a  desenvolvê-lo a 

partir  da  remissão  anafórica: “Ele era...; Ele trabalhava...; Ele era...”. G utiliza bem as  

informações  a que teve acesso, elaborando um texto mais vigoroso. 

         Acreditamos que o fato de G não dominar plenamente os mecanismos de 

textualização ( especialmente os de conexão), fez com que ele tentasse articular os três 

enunciados seguintes em uma relação de causa e conseqüência: “Ele era um menino e 

ele trabalhando com a cerra ele torol o dedo”. 

         Antes  de  concluir  o  texto, faz uma  avaliação  pessoal: “ ele era  esperto e ele 

virou o presidente do Brasil”. No nosso entendimento, e também pela simpatia 

demonstrada por G pelo presidente durante a produção textual, o “esperto” empregado 

aqui não adquire uma conotação negativa, como aquele que procura levar vantagem 

em tudo, “sabido”. O sentido aqui se refere mais a alguém que é sagaz, inteligente, 

vivo.   
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SUJEITO  11-  C – (E.Pa.) 
     

       
     lula  e o  melho  presidete do Brasil 
     ele resovecoisa  nego(cio) ipor(tan)te  praele 
     ele temuitas coisa mais iportate praele   
     e  defisio  se  presidete so lula que sabe (ser ?) presidete 
 
 
 

       

        elese chamava  lula  13 
          ele  trabalhava  para  prezidete 
          ele  queri  sepresidete  i  e  lecosigio  ( queria ser presidente e ele conseguiu) 
          trabanha  por todos  do  Brasil 
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         C  constrói  dois  textos. O  primeiro  foge  à  orientação  temática. É  um  texto  de  

opinião  sobre  a  vitória  de  Lula  na  eleição  para  presidente  do  país. Nele, o aluno  

se  posiciona  individualmente, avaliando  que  é difícil ser presidente. Para  C,  só  Lula  

sabe  ser  presidente. No  segundo, ele  segue  as  orientações  e  cria  um  texto  mais  

distanciado  de  sua  própria  visão  de  autor. É  um  texto  mais  impessoal, como  

convém  ao  gênero  notícia. Chamou-nos a atenção o fato de C ter incorporado o 

número  13 (que  representaria  o  candidato  nas  urnas) ao  nome  de  Lula. A  

propaganda  eleitoral  é  tão  intensa, que condiciona esse  tipo  de ocorrência: o  

número  passa  a  fazer  parte do  nome. Em nossa opinião, esse acontecimento 

também condicionou a utilização dos recursos visuais surgidos nos textos de T e I, já 

mencionados há pouco.  

        No que se refere ao seu problema  da  juntura  vocabular, percebe-se  uma  

oscilação: em alguns momentos ele supera, em outros, não. Às vezes ocorre  em  

contextos  vocálicos, mas não  segue  uma  regra  de  ocorrência. Continuaremos  

acompanhando  sua  evolução  textual, a  fim  de  constatar  se  haverá  uma  

superação  gradativa  do  problema . 

 

SUJEITO  12 – L – (E.Pa.) 

 

Este homem se chama Luis Inacio Lula da Silva. 
Ele era operário e um dia perdeu um dedo na fábrica nem mesmo por quausa (causa) diso      deixou de 
luta   para quonseguir (conseguir) ser presidente. 
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         O  texto de  L  impressiona  pela  coerência  conseguida no  2º  parágrafo, 

resultante  do  bom uso  dos  mecanismos  de  textualização, notadamente  os  de  

conexão (cf. BRONCKART,1999, p. 267-268), através  do  operador  lógico-

argumentativo ( nem  mesmo  por). Ele  soube  articular  bem  as  idéias ( a  perda  do  

dedo  e  a  luta  pela presidência ), que  G  havia  tentado, mas  que  não  tivera  o  

mesmo  êxito, em um contexto semelhante. L  foi  o  pioneiro  no  uso  desse  tipo  de  

elemento. 

         Mesmo levando em conta a padronização detectada na quase totalidade dos 

textos, como se tivessem saído de uma mesma matriz geradora, excetuando-se o final 

do texto, referente à última questão, queremos destacar a legitimidade desse contexto 

no favorecimento das marcas de individuação presentes nessa produção textual. 

         A propósito dessa padronização, Granger (1985, p.18), ao se referir ao ideal de 

uniformização do objeto industrial (comparado aqui forçosamente à padronização 

identificada nos textos dos alunos), pergunta: “O objeto padrão, no entanto, pode ter um 

estilo?” 

         Granger afirma que há estilo sim – entendido por Possenti (1988) como 

individuação – justificando que, por mais idênticos que os objetos possam parecer, 

quando são submetidos a uma criteriosa análise, certamente revelam diferenças. 

         Segundo Possenti, a aceitação desse raciocínio de Granger nos autoriza a 

reconhecer estilo tanto em um poema originalmente trabalhado, quanto em um ofício 

individual recolhido dentre uma centena de outros idênticos digitados por uma 

secretária. Isso se dá porque, para Possenti (op.cit., p, 248): 

 

                                     Um ofício é o resultado de um trabalho longo, destinado a apagar dele 
qualquer marca de individualidade, o que significa que é o resultado de 
uma idéia de forma que aos poucos se concretizou (mesmo esquecendo 
estrategicamente o fato de que os ofícios têm datas, destinatários e 
assinaturas que o individuam). 

 
 
          Esses esclarecimentos permitem que identifiquemos essas marcas de 

individuação até mesmo naqueles momentos finais dos textos –  mencionados acima – 

única ocasião em que muitos dos alunos puderam se posicionar discursivamente. 
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          Por mais paradoxal que possa parecer, essas marcas de individuação são 

construídas exatamente na interação com o discurso do outro. Retomemos Bronckart 

(1999) para quem a representação do conhecimento humano, mesmo quando são alvo 

de uma reorganização individual, continua trazendo as marcas da alteridade 

constitutiva. 

          As falas dos alunos reproduzem, em maior ou menor proporção, as 

especificidades de seu contexto social imediato.  

 

 

7.4.4 –  O  VERBETE  SOBRE O CARNAVAL 

 

 

         Essa  oficina   foi  realizada  na  segunda  fase  do  acompanhamento. Estávamos  

às  vésperas  do  carnaval, a  escola  estava  organizando  uma  festinha  para  

comemorar  a  data,  a  televisão  vinha  divulgando  os  desfiles  das  escolas  de  

samba  no  estado  do  Rio  de  Janeiro. Além  disso,  estavam  ocorrendo  na  cidade  

os  festejos  pré-carnavalescos, conhecidos  como  folia  de  rua  que  atraem  boa  

parte  da população, independente  de  classe  social.    

         Havia  portanto,  um  ambiente propício  para  solicitar  aos alunos  a  produção  

de  um  texto  expositivo, nos moldes  de  um  verbete  de  enciclopédia, sobre o  

carnaval. Os  procedimentos  prévios  foram  os  mesmos: debate  com  os  alunos  

para  verificar  o  nível  de  conhecimento  sobre  as  características  e  costumes  da  

festa  e  sua  capacidade  de   definição   sobre  o  tema, só que dessa vez não foi 

oferecido um modelo, ou roteiro para eles.                  

         Durante a apresentação e exploração oral sobre o tema, chamou-nos  a  atenção  

o  comentário  de  uma  aluna da sala – mas que não está no grupo selecionado para 

estudo – a  respeito  do  carnaval, quando disse que  o  carnaval  era  uma  festa  

carnal. Ela  não  sabia  explicar  o  sentido  exato  do  adjetivo, e  também  não  soube 

dizer  onde  ouvira o  termo, mas  empregou  o  termo  corretamente  em  um  momento  

em  que  um  outro  aluno  chamava  a  atenção  para  os  desfiles  das  escolas  de  

samba  em  que  as  mulheres  aparecem  semi-nuas. Esse  acontecimento só  vem  
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ratificar  a  concepção, adotada  neste  trabalho, sobre  a  constituição  

sociointeracionista   da  linguagem, segundo  a  qual  vamos  construindo  os  sentidos  

da  linguagem  em  cada  situação  enunciativa ( BAKHTIN, 1988 [1929]). A aluna  

certamente  havia  presenciado  o  uso  dessa  palavra  em  alguma  situação  

discursiva, e  considerou  aquele  contexto  adequado  para  usá-la  novamente .     

         Essa oficina favoreceu a ocorrência de textos constitutivamente distintos: O 

primeiro da série (H), apesar de estar organizado dentro uma formatação objetiva e 

impessoal, condizente, portanto, com o previsto para o gênero verbete, apresenta-se 

incoerente do ponto de vista temático. O segundo grupo representa os casos em que os 

alunos atendem  aos requisitos de objetividade, impessoalidade e coerência temática 

na definição do evento ( A, I.M, e o 2º  texto de R ). Temos ainda os casos em que a 

forma de linguagem – subjetiva –   utilizada não condiz com a prevista para o gênero 

verbete (o texto de B e D e o 1º  texto de R). Analisemos  os  textos: 

 
a) Categoria 1: Incoerência no desenvolvimento do tema 
 
SUJEITO  1 – H (E.Pu.) 

 

      
O  carnaval é uma  festa   as  crianças  dançam  e  jogam  bola  se  divertem  e  as   crianças  ficam  
muito  alegre  e  sotam  traque  e  fogos  e  vestem  fantasias  e  vão  pro  parque  de  diversões  e  se  
divertem  lá  e  também  e  uma  festa  popular 
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          Na focalização dos elementos lexicais, percebe-se que estão presentes no texto 

de H representações de diferentes eventos folclóricos, e um outro evento social 

característico das atividades infantis.   

 

1 – Festa Junina: fogos, traques, dançam, alegres. 

2 – Festa Carnavalesca: fantasia, festa popular, dançam, alegres. 

3 – Atividades recreativas infantis: jogam bola, parque de diversões. 

 

         Evidentemente não há rigidez na vinculação do léxico ao evento, até porque 

muitos sintagmas (nominal e verbal) podem desenvolver uma relação de intersecção 

entre um evento e outro, isto é, pertencer a diferentes campos semânticos. Na verdade, 

apesar de termos associado o substantivo fantasia à festa carnavalesca, sabemos que 

é costume em muitas cidades do nordeste, as crianças vestirem-se como ‘matutas’ 

(fantasiam-se) durante as festas juninas e participarem de festas nas ruas dos bairros, 

onde há música, dança e parque de diversões. 

             Não sabemos ao certo, portanto, se a aluna focalizava as festas juninas, 

enquanto supostamente escrevia sobre o carnaval, ou se em sua representação 

individual da festa carnavalesca convergem todos esses elementos. 

b) Categoria 2: Fidedignidade ao formato geral do gênero (concisão, objetividade e uso 

da 3ª  pessoa) e adequação temática. 
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SUJEITO     2 –   A  (E.Pu.) 
 

 
O  carnaval, a festa  mais  popular  do Brasil, acontece em fevereiro  ou março  nos três  dias  que  
antecedem  a  criança  brica  ne teno (metem) ovo  e faria  (farinha)  e  com  tinua  a  bricadera  e 
 sa (as) mules (mulheres)  fazi   fantasia da  mules  su  (os) ones ( homens) fasi  fantasi . i  sa baianas 
           

         A  iniciou  o  texto  como  quem está, rigorosamente, fazendo  uma  cópia  de  um  

trecho  retirado  de  um  livro  didático (observa-se  o  uso  de um  aposto  no  início  do 

texto, entre  vírgulas, o  que  é raríssimo em  textos  de  crianças  dessa  fase). 

Considerando  esse  aspecto, até  se  pode  dizer  que a aluna assimila  rigorosamente  

o  gênero  verbete,  mas  no meio do texto, percebemos nele uma mudança  radical de 

estilo. Inclusive, há  mudanças  até  em  sua  letra. A aluna  muda  o  rumo do texto�� 

(ou será que, efetivamente, assume  o   comando da produção?) e  não  sabe  mais  

como  prosseguir. Falta-lhe  motivação  e  não consegue desenvolvê-lo 

adequadamente. 

__________ 
 
48 – O comportamento de A em sala de aula (é inquieta e procura olhar a tarefa dos outros colegas antes 
de fazer a sua), leva-nos a desconfiar de que o início do seu texto tenha sido copiado de alguma outra 
fonte.   
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SUJEITO     3 –   I.M (E.Pu.)             
 
 

  
 
O  carnaval  as  pessoa uza macarra (máscara) e as criasa  tambei  bricão   dasão  pulão  solda  covete   
(brincam, dançam, pulam, soltam confete) mais  um  coiza  querui  ( que é ruim )  é  bebida  e viu (vinho?) 
e  as  criasas sifatasi  (se  fantasiam). 
 

 

         Os elementos da cultura carnavalesca estão  bem referenciados no texto de I.M. A 

aluna também menciona o problema do uso abusivo das bebidas alcoólicas, assunto  

que foi abordado em sala de aula, antes da produção do texto. Os maiores problemas 

desse texto referem-se ao aspecto formal: erros ortográficos, ausência total de 

pontuação, que leva a instaurar uma ambigüidade no final do texto: “ mas uma coisa 

que é ruim é bebida e vinho e as crianças se fantasiam”. Certamente, não há problemas 

no fato de as crianças se fantasiarem, mas devido ao deslocamento desse sintagma  e 

à falta de sinais de pontuação, a seqüência torna-se ambígua. 

            

SUJEITO   4 – R   (E.Pu.)    Texto 1 
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O  carnaval  é uma  festa que eu gosto /eu brico de joga  a rois  nas pesoas  /gosto  tambem  mascaras 
 
 
                                           Texto  2 
 

 
   
escolas  de  samba que  temi (tem) omins (homens) que canta 
mulher  peladas que dansa ensima do carro 
vantasia (fantasia ) que  as  pesoas  usam  paraescoder 
 
 
 

         R surpreende ao elaborar  dois  textos, um  pessoal (o  uso  da  1ª  pessoa  e  de  

verbo  volitivo confirmam  isso: “ eu gosto”), em  um  primeiro  momento,  e  outro  mais  

impessoal  que  se  aproxima  mais  do  gênero  solicitado. Quando  lemos  sua  

primeira  versão, solicitamos  que  explicasse  melhor  como  era  a  festa, os  

costumes, de  modo  a  compor  uma  melhor  definição  do  assunto  abordado. 

Contrariando  um  pouco  a  orientação, ele  preferiu  fazer  um  outro  texto, ao  invés  

de  modificar  o  primeiro, com  a  intenção, talvez  de  demonstrar  que  havia  

percebido  a  incompatibilidade  existente  entre  eles. Em  nenhum  momento  

solicitamos-lhe  que  fizesse  um  outro  texto,  e  ele  decidiu  entregar  os  dois, o  que  

só  foi  percebido  mais  tarde.   

   Conforme expusemos inicialmente, a primeira produção de R, bem como os textos 

de B e D, aproximam-se de um texto que se propunha mais a expressar opinião do que 

propriamente expor uma definição ou caracterização de um determinado objeto ou 

evento. 
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SUJEITO    5 –  B (E.Pu.) 
 

           
O carnavau e muito bom e muito legal tem muita criança dançano muitos trio de carnavau.          
 

        B  consegue  instaurar (talvez  não intencionalmente) sonoridade em seu texto.  

Quando o lemos em voz alta, percebemos a rima  que nele está presente. Apesar do 

seu texto  apresentar-se bem construído – não são identificados muitos problemas 

quanto ao aspecto formal -  revela um estilo de produção mais informal, que o distancia 

um pouco das características gerais do gênero verbete.     

SUJEITO     6 –  D (E.Pu.) 
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          a  escola de  saba  tem  carro  alegórico 
            as  pessoas  gogam (jogam)  frutas 

         o  carnaval  e  uma  festa  linda 
         o  carnaval  e  bom 
         as  mulheres  são  bonita 
      
 

         Ao  contrário  dos outros colegas da sala, D inicia o seu texto com um tópico que 

focaliza a escola de samba, e não especificamente o carnaval. No meio do texto é que 

ele introduz exatamente o tema do verbete.                      

       Em relação a esta oficina, diríamos que os meninos, de modo geral, conseguiram 

se soltar  mais  e  expor  suas  marcas  de  individualidade  e  de  autoria, que  

estiveram  um  pouco  encobertas  até  então. Os textos estão menos padronizados, 

diferenciam-se entre si. Conforme  já  mencionamos  no  capítulo  VI – na  seção  que  

analisa   as  fichas  de  acompanhamento – no que  diz  respeito  ao  texto (gênero) 

preferido  pelos  alunos, eles  têm  a  tendência  a  vincular  o  tema  à  preferência  por  

um  determinado  texto. O  tema  carnaval  é  alegre  e os  motivou  a  produzir  os  

textos. 

          O carnaval é um acontecimento social mais próximo de suas vidas, eles 

participam  direta  ou  indiretamente  das  festividades  e  por  essa  razão  

demonstraram (a maioria) mais envolvimento com a atividade. Deixaram  transparecer 

também uma relativa euforia, principalmente os meninos nos debates orais, em relação 

à nudez e beleza das mulheres ��, conforme retratam os   textos de  R  e D. 

        Comparando  com  a  produção  da  carta, na  qual  eles  tiveram  um  

desempenho  mais  favorável, até  então, podemos  dizer  que  eles  foram  até  

ousados, principalmente  na  seleção do léxico utilizado. Os  alunos  não  dispunham  

de  um  texto  base, pelo  qual  pudessem  se  orientar, mas  ainda  assim  houve  

diversidade   lexical  (alegórico,   fantasia,   máscara,  confete,  bebida, lindas, peladas,             

 

 

_______________ 
49 -  Esse  tipo  de  comentário  não  foi  absolutamente  induzido  pela  pesquisadora. Perguntávamos  a  
eles  sobre  quais  os  aspectos  ( música, dança, roupas, etc.) que  caracterizavam  o  carnaval, e  os  
meninos  apontavam, dentre  outras  coisas, o  desfile  das  escolas  de  samba  com  as  mulheres  semi-
nuas, o  que  lhes  chamava  muito  a  atenção.     
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parque  de  diversão, etc.). No geral, a diversidade lexical esteve circunscrita ao campo 

semântico em que se insere a palavra carnaval.              

         Os  alunos  da escola particular também reagiram  de  modo  bastante  

diversificado  nessa  oficina. Produzindo  textos  que  seguiram  diferentes  rumos: 1) 

alguns  foram  extremamente  resumidos e impessoais (característica  do  gênero 

verbete); 2) outros  expressaram  suas  opiniões pessoais  sobre  a  festa (fugindo  da  

proposta  do  gênero); 3) outros  ainda fizeram  um  texto  híbrido (opiniões  pessoais  e  

exposições objetivas). Vejamos  os  primeiros textos: 

 

a) Categoria 1: Fidedignidade ao formato do gênero (concisão, objetividade e uso da 

3ª  pessoa). Alunos T, N e L. 

 
 
 SUJEITO  7 –  T (E.Pa.)    
  

        

 O carnaval é uma festa polpular com pessoas fantasiadas que dança e pula. 
 
 
 
 
          T  não  se  envolve  na  produção  desse  texto. Ela  faz  o  texto  só  para  

atender  à  solicitação  da  pesquisadora, mas  não  demonstra  motivação para  a  

tarefa. Ela  praticamente  não  descreve  detalhes  sobre  a  festa, mas imprime ao texto 

um caráter impessoal e objetivo, condizente com o gênero. 
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SUJEITO  9 – N (E.Pa.)  
 
 
       

        

 

Carnavau e uma festa fantasia e todas crianças ficam alegre e tem disfile. 

 

 

          N também não fornece muitos detalhes sobre a festa. Na verdade,  a  aluna se 

mantém  fiel ao seu ‘estilo’: elabora textos resumidos  e pouco se envolve em suas 

produções textuais. 
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SUJEITO 12 – L (E.Pa.) 
 
 

 
 
 
               O carnaval 
O carnaval e uma festa muito popular / o carnaval tem musicas / o carnavao tem confete 
O carnaval tem serpentina / o carnaval tem espuma 
                       fim 
 

        L  começa  a  escrever  o  texto  enumerando  o  nome  das  bandas e  dos  trios  

famosos  que  tocam  no  carnaval. Essas  informações  estão  muito  presentes  em  

suas  mentes nessa  época  do  ano  por  conta  das  festividades  e  da  divulgação  na  

mídia. 

         Depois  ele  apaga  o  que  escreveu  e  começa  outro  texto  mais  formal, 

tentando  seguir  as  orientações  dadas. L  explora melhor os elementos 

representativos da festa (em comparação a T e N). No entanto, como o seu texto está 
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organizado em torno da repetição do sintagma o carnaval (já comentamos a respeito 

dessa característica da escrita infantil, na análise da propaganda), torna-se artificial, 

repetitivo, e se distancia de uma  formatação  textual  típica. Aproxima-se mais da 

estruturação presente nos textos de cartilha.   

 
b) Categoria 2: Distanciamento do formato padrão do gênero (uso de 1ª  pessoa e 

veiculação de opiniões e julgamentos). Aluna I. 

 
SUJEITO 9 –   I (E.Pa.) 
 

          
         O  carnaval  é uma  data  que eu  gosto  e  brinco  se  dervito (divirto) e  acho  bom  ela  fala de  
sanba e tosto (todos) bebem e fica  bebo  e  fica  estragando  a  festa  e  se  majuca (machuca) e  no  dia  
de  aula (os  que  estuda....) 
 
 
         I  inicia  o  texto  apresentando  sua opinião  sobre o  carnaval. Em seguida, a 

aluna  promove uma  retomada  anafórica   que  confunde  um  pouco, prejudicando  a  

coerência: “ o  carnaval  é  uma  data  que  eu  gosto.../ ela  fala  de  samba  e  todos  

bebem e  fica bebo...”. A  partir  desse  ponto,  percebemos  que I muda  o  seu  foco  

de  atenção  e  passa  a  falar  da  festa  conhecida  como  folia  de  rua, prévia 

carnavalesca realizada  aqui  na  cidade, e  que é  muito  prestigiada  pela população :  

“ e fica  bebo e fica estragando a  festa  e  se  machuca e no  dia de  aula  os  que 

estuda...” O texto não  recebe  uma  conclusão, fica incompleto. Inferimos  que  talvez  

ela queira  mencionar  que  não  há  aula  no  dia  seguinte à  festa  em  algumas  

escolas  e  repartições  públicas (o governo estadual e  o municipal concedem ponto  

facultativo aos  funcionários), e  outras  pessoas também  ficam  impossibilitadas  por  

conta  do  excesso  de  bebida. Essas  inferências  só  foram  possíveis  por  estarmos  
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bastante  envolvidos  com  o  contexto  de  produção. Qualquer  outro  leitor  teria  

dificuldade  em  encontrar  nesse  texto um  fio  condutor  que  possibilitasse  o 

estabelecimento  de  uma  coerência  temática.  

         Góes e Smolka (2001) já alertaram para o problema da ambigüidade referencial, 

que advem de um contexto não partilhado pelo leitor, presente na produção inicial de 

textos. As autoras mencionam um outro problema, igualmente registrado no texto de I, 

relacionado à incompletude dos enunciados, também exemplificado acima.  

 

c) Categoria  3: Textos híbridos (apresentam exposição objetiva e opiniões pessoais). 

Alunos G e C. 

 

SUJEITO  10 – G (E.Pa.) 

 

   
 
     O carnaval é uma festa de brincadeiras onde as pessoas se vestem de macaco se vestem de 
esqueleto e jogar confete e jogam neve artificial e farinha de trigo e brincão 
O carnaval não se briga não pode roba e o carnaval é festa de paz 
 

 

         G constrói  um  texto  bem  detalhado, apresentando  várias  informações  sobre  a  

festa, mas o  tom  impessoal  de verbete que adota  no  início, desaparece  no  final  do  

texto  quando ele  conclui  expressando  um  desejo seu (não deve haver brigas nem 

roubo)   e  uma  mensagem  de  paz .  

         A  noção  de  referência  está  muito  bem  expressa  no  uso  do  relativo onde. 

Além  desse  aspecto, percebe-se  a  preocupação  de  G  com  a  concordância  
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verbal: na  releitura do  texto, ele  faz  a  concordância  com  a  3ª  pessoa  do  plural, 

acrescentando  a  letra  m  ao  verbo veste. 

 

SUJEITO  11 – C (E.Pa.) 

  

   

 O carnaval e uma festa de alegria bricadeira pular bricar com isplei e ipotate (importante) tabei para nois 

e o carnaval e carinho.            

 

         Apesar das evidentes diferenças no nível da organização textual entre os textos 

de  G e C, podemos observar neles um mesmo encadeamento temático.  Apesar deste 

último  apresentar  um  texto  menos  elaborado, com pouco  detalhamento  sobre  a  

festa propriamente dita ( C só  descreve  as  atividades  que  estão  mais  relacionadas  

a  ele: brincar, pular e usar spray ), o aluno    também finaliza o texto  expressando  sua 

opinião pessoal: “e  i portate tabei para nois e o carnaval e carinho.” 

         Consideramos  o  substantivo  carinho  um  pouco  deslocado  do  campo  

semântico  do  carnaval. Mas  não  há  dúvida  de  que é  essa  a palavra, C  a  

escreveu  corretamente, o  que  não  é  muito  comum  em  seus  textos, devido aos 

seus  problemas  de  ortografia e também de juntura. 
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        Os dois apresentam um final, digamos inusitado, para se referir a uma festa como 

o carnaval: “o carnaval é uma festa de paz”(G), “o carnaval e carinho”(C).         

        Se levarmos em conta que o propósito dessa oficina era fazer com que os alunos 

exercitassem um gênero agrupado em torno das capacidades de linguagem expositiva, 

diríamos que as escolhas lingüísticas dos alunos que se incluem nesta última categoria 

não foi a mais adequada. 

         Segundo Bronckart (1999, p.301), no mundo  do discurso teórico expositivo, os 

elementos de conteúdo (noções, conceitos, teorias) são apresentados como se sua 

validade fosse absoluta, ou pelo menos independente das circunstâncias particulares 

ao ato de produção.  

        Nessas condições, o uso de verbos, adjetivos e substantivos que expressem 

marcas de modalização enunciativa, torna-se inadequado ao propósito comunicativo do 

gênero.    

        Apesar de nosso trabalho não estar vinculado à proposta teórica de Swales, 

retomamos sua noção de “propósito comunicativo” porque justifica o nosso ponto de 

vista em relação à situação de produção escrita com que nos defrontamos nessa 

oficina. Segundo o autor, 

                               

                                  (...) é o propósito comunicativo que serve de critério prototípico para a 
identidade do gênero, e é o propósito comunicativo que opera como o 
determinante primário da tarefa (SWALES,1990, p.10). 

 
7.4.5 –  RECONTANDO A HISTÓRIA: A LENDA DO PEIXE-BOI 

 
 
 

        A  opção  pela  lenda  do peixe-boi  deveu-se  mais  ao  interesse em divulgar  

curiosidades  a  respeito  de  nossa  fauna  local. Não  houve  um  acontecimento  

específico   a   determinar  essa   escolha, embora  estivéssemos  sempre atentos  ao  

fato de  não  trabalhar  temas  que  estivessem  muito  distanciados   do  contexto  

sócio-cultural   dos  alunos. 

        Já  era  previsto que  esta oficina  teria  uma  boa  recepção  por parte deles.  Os  

estudos   em   aquisição  da  linguagem   têm   confirmado  o  quanto  as crianças  
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gostam  de  ouvir  histórias,  e  como  o  discurso  narrativo  contribui  para  o  

desenvolvimento  da  linguagem  oral  e  escrita (cf. PERRONI, 1980; BRUNER, 1983). 

         A  lenda, por  ser  um  legítimo  representante  do  discurso  narrativo, 

proporcionou   às  crianças  a   oportunidade  de  construir  os  textos  mais  bem  

elaborados  deste  corpus, o  que  vem  ratificar  plenamente  o  que  foi  mencionado  

acima. A  boa  elaboração  a  que  nos  referimos  se  baseia   em  aspectos,  tais  

como:  a desenvoltura   no  ato  de  escrever (os  alunos  escreveram  mais, inclusive  

os  que  tinham   mais  dificuldade  na  produção  escrita), a   fluência  apresentada  

pelo  texto,  o encadeamento  lógico  dos  enunciados,  criatividade  e   coerência. 

         A história  foi  contada  aos alunos duas  vezes, e  reproduzida oralmente pelo 

grupo antes que eles se  dispusessem efetivamente a recontá-la  por escrito. 

Inicialmente, receávamos que isso pudesse comprometer a criatividade, no entanto,  

impressionou  a  diversidade  de  textos  que  foram   produzidos, embora, de modo 

geral, a idéia básica do  tema  tenha sido preservada. 

        Particularmente nesta oficina, tentamos observar se os alunos desenvolveram o 

gênero de acordo com o modelo de superestrutura narrativa ��. Bronckart (1999, 

p.220-221) elabora – a partir de Labov e Waletsky (1967) –  um protótipo padrão, 

constituído de cinco fases principais dispostas obrigatoriamente em seqüência: 1) 

situação inicial (orientação), 2) complicação, 3) ação, 4) resolução e 5) situação final. 

Esta última fase pode ou não se desdobrar nas fases de avaliação e moral. Esse 

desdobramento vai depender diretamente do posicionamento do narrador em relação à 

história narrada. 

        Bonini (2000), ao analisar a superestrutura da notícia, nomeia as partes 

componentes do gênero de movimentos retóricos. Assim, para o autor, que se apóia  na  

descrição  de  van  Dijk  (1992),  as  nove   categorias   que   compõem   o esquema  do 

 
 
 
________________ 
 
50- O nosso entendimento de superestrutura apóia-se na redefinição do conceito por van Dijk  cuja 
conceituação inicial também amparou-se na proposta pioneira de Labov e Waletsky (1967). Segundo van 
Dijk (1978, p.143): “ (...) a superestrutura é uma espécie de esquema ao qual o texto se adapta. Como 
esquema de produção, isto significa que o falante sabe: ‘agora contarei um conto’, enquanto que, como 
esquema de interpretação, isto significa que o leitor não só sabe do que trata o texto, mas sobretudo que 
o texto é uma narração.”      
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texto noticioso são:  1) manchete, 2) lead, 3) evento principal, 4) contexto, 5) eventos 

anteriores, 6) história, 7) conseqüências / reações, 8) expectativas, 9) avaliação. Apesar 

de Bonini ter trabalhado especificamente com esse gênero, entendemos que essa 

terminologia (movimentos retóricos) pode ser aplicável à designação das fases 

constituintes de outros gêneros.  

        Por essa razão, embora não tenhamos desenvolvido uma análise cognitivista da 

produção textual das crianças (conforme a adotada pelo autor), ocasionalmente, ao 

longo da nossa análise, faremos alguma referência a essa terminologia.                       

         A despeito da diversidade observada no plano geral dos textos – infraestrutura – 

segundo Bronckart (1999), decidimos agrupá-los de acordo com as fases que compõem 

o modelo da seqüência narrativa prototípica. 

        Apresentaremos então, em linhas gerais, a superestrutura básica da lenda: 

1) Situação inicial: Um padre jesuíta chegou a uma aldeia de índios canibais e disse a 

eles que não era certo comer gente. 

2) Complicação: Um índio desobedeceu as orientações, pegou uma indiazinha, matou e 

comeu. 

3) Ação: Os índios da aldeia ficaram revoltados e o apedrejaram. 

4) Resolução: O índio entra no mar e não sai mais de lá. 

5) Situação final: O índio se transforma no peixe-boi.     

Avaliação: Em noites de lua cheia, o índio olha tristemente para a aldeia. 

Moral:       ____________________ 

 

       Há dois grupos bem definidos: no primeiro grupo estão os textos que omitem certas 

fases da superestrutura narrativa, comprometendo, em alguns casos a coerência 

textual. No segundo, encontram-se os que atendem aos requisitos básicos da 

superestrutura. 

  

 

a) Categoria 1: Textos de H, B e D (omitem fases da superestrutura narrativa) 
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SUJEITO   1 –  H (E.Pu.) 
 

   
 Era  uma  vez  os  índios  que comiam  pessoas e  crianças  o  padre  jesuíta  insinou  a não   
comer  pessoas  e  um  índio desobedeseu  e  seqüestrou  uma  criança  e  o  índio  entro   
dentro  da  água  e  virou  um  peixe-boi .    

 
 

     Contrariando o que mencionamos acima (o efeito que a narrativa exerce sobre as 

crianças, no sentido de impulsioná-las  a  escrever mais), percebemos que H não 

reagiu de acordo com estas expectativas. A sua capacidade lingüística,  em 

comparação com a de alguns colegas da sala,  oferecia-lhe condições  para ter 

recontado a lenda, descrevendo mais detalhadamente as fases constitutivas da 

narrativa, conforme pudemos registrar nos textos de outros alunos que apresentavam 

maiores dificuldade com a escrita. 
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       Apesar de a aluna ter demonstrado  uma certa habilidade em sintetizar os 

acontecimentos, nesse caso específico, isso prejudicou a estruturação narrativa típica, 

pois levou o texto a omitir um movimento retórico (ação) importante para o 

estabelecimento da coerência textual.  

  Vejamos as fases em que se organiza a superestrutura do texto de H.   
 

1) Situação inicial: ” Era  uma  vez  os  índios  que comiam  pessoas e  crianças  o    padre  
jesuíta  insinou  a não  comer  pessoas...”   

2) Complicação: “e  um  índio desobedeseu  e  seqüestrou  uma  criança...”   
3) Ação: 
4) Resolução: “e  o  índio  entro  dentro  da  água...” 
5) Situação final: “  e  virou  um  peixe-boi “    
            
     A aluna omite que o índio entrou no mar porque foi apedrejado. Esse fato poderá 

ser observado em maior intensidade nos textos de B e D, que  passaremos a 

apresentar. 

 

SUJEITO 5 – B (E.Pu.) 
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era uma vez um  padre jesuíta que disse pros  índios para não comer gente  mas nundia  seguinte  um 
índio pegou uma criança é matou e cumeu  então os índios  ficaram  furioso e  foram  a  beira do rio na  
lua  cheia apareceu  o  peixe boi i elis  discubrirão  que eli esistia entaão  ficou assim  
 

1) Situação inicial: “era uma vez um  padre jesuíta que disse pros  índios para não 
comer gente...”   
2) Complicação: “mas nundia  seguinte  um índio pegou uma criança é matou e 
cumeu...”   
3) Ação 1: “então os índios  ficaram  furioso ---------------  
Ação 2: “e  foram  a  beira do rio....” 
4) Resolução:---------------------  
5) Situação final: “na  lua  cheia apareceu  o  peixe boi i elis  discubrirão  que eli 
esistia...” 
Avaliação: “ entaão  ficou assim”  
 

 

SUJEITO 6 – D (E.Pu.) 

Era  uma  vez  um  índio  muito  comilão  que  comiam   pessoas   e   na  noite  de  lua  cheia  ele se  
jogou  na  água  e  não  voltou  e  transformou  no  peixe  e não   sabia  e  queriam  matar  o  peixe  boi   
mas  o  peixe boi  era  muito  forte     
      
    
     1)  Situação inicial: “  Era  uma  vez  um  índio  muito  comilão  que  comiam   pessoas...” 

2) Complicação: --------------------------- 
3) Ação: “  e   na  noite  de  lua  cheia  ele se  jogou  na  água  e  não  voltou  e  

transformou  no  peixe...” 
4) Complicação: “e não   sabia  e  queriam  matar  o  peixe  boi “ 
5) Resolução:------------------------------ 
6) Situação final: -------------------------        

Avaliação: “mas o peixe boi era muito forte” 
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         O que mais chamou atenção nos textos de B e D foi a reprodução peculiar que os 

alunos compuseram para a lenda. Eles omitem a fase da resolução (proposta pela 

narrativa) que corresponde à reação resultante da ação provocada pela complicação. 

Dizendo de outra forma: eles omitem que o índio entrou no mar e não pôde mais sair, 

porque foi apedrejado, e daí acabou se transformando no peixe-boi. D subverte  ainda 

mais essa  ordem e  apresenta  um  outro  elemento  adicional  de  complicação, para o 

qual, novamente, não apresenta uma resolução: os  índios  não sabiam   que  o índio  

fugitivo  havia  se  transformado  no  peixe-boi, queriam  matá-lo, mas ele era  muito  

forte. O aluno encerra o texto com uma avaliação que não se fundamenta no 

desenvolvimento do enredo da narrativa, e sim, em seu julgamento pessoal: “mas o 

peixe boi era muito forte”.  D  também introduz ( produzindo um efeito um tanto cômico) 

um  adjetivo que  não  fora  mencionado  durante  as  relações  interativas  

desenvolvidas  na  oficina: comilão. 

         
 
b) Categoria 2 : Textos de I.M, A e R (apresentam as fases principais da superestrutura 

narrativa) 

SUJEITO  2 –   I.M (E.Pu.) 

         O texto produzido por I.M revela que a aluna é influenciada pelo fluxo da narrativa 

(presente nesse gênero). Segundo Kress (1982), no  início, a  criança  aprende  a  

controlar  o  gênero, mas  durante  o  processo, o  gênero  passa  a  controlar  a  

criança. Acrescenta ainda que, dadas  as  implicações  cognitivas  e  sociais  dos 

gêneros  considerados, as  conseqüências  para  a  criança  são  imensas. Vejamos 

estes aspectos melhor retratados no texto de I.M. 
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era  uma  vesis (vez) uma  tribo  que  era  canibal . segou (chegou) na  atribo  um  padre  jesuíta ele  
ensinou   aos  índios que  eles não  podião  mada (matar)  neium (nenhum ) menino ou menina ums 
índios madou (matou) um  menino e cusiou ( cozinhou ) e  comeu . um dia os índios descubrirão que um  
índios  madou  um  minino os indios figou (ficou) refoudos (revoltados)e  corerao (correram)  e  jogaram  
pedra  no  índio  e  o  índio  coreu  para  o  rio e  na  noite  de  lua  cheia  o  peixe-boi  podava (botava) a  
cabesa nolado de fora olhava  a  atribo trisde (triste) 

   Apesar de todas as dificuldades com os aspectos formais que envolvem a 

produção de um texto escrito (ortografia, pontuação, concordância, etc.), I.M exercita  

plena e vigorosamente sua condição de autoria. Apenas quando está prestes a concluir, 

na fase  correspondente à situação final, é que a aluna omite o movimento retórico 

relacionado à transformação do índio em um peixe-boi. No entanto, a coerência não 
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chega a ser comprometida porque a avaliação introduzida por I.M  consegue retomar a 

ligação, estabelecendo uma co-referencialidade entre o índio e o peixe-boi, através do 

adjetivo triste: ” e  na  noite  de  lua  cheia  o  peixe-boi  podava (botava) a  cabesa 

nolado de fora olhava  a  atribo trisde (triste)”. 

 

SUJEITO  3 –  A (E.Pu.) 

 

       Era  uma  veres (vez) so (os) índios  im  natava  os animasi  o padre jesuíta iseno (ensinou) com 
(como) tratava os  animas  e um indio desobedezeu os  osnds (ordens ) do padre jesuíta ele robô uma 
frianra (criança) som (as) pesuas figo(ficou) dês com fiou  apedrejaram  iele foi coredo  ai ele on  tro den  
do mas (entrou dentro do mar ) ivriros o peixe-boi.      

      Podemos dizer que a mesma situação se repete em relação a A. Embora o seu 

texto tenha apresentado mais problemas que o de I.M – A  é uma das crianças desse 

grupo  que mais resiste às participações nas oficinas e que também apresenta as 

maiores dificuldades com a escrita – ainda assim,  é surpreendente  como  demonstra 

motivação para escrever: foi o seu texto mais longo e mais autêntico. 
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         De modo geral, os textos das crianças preservam  os  elementos   lexicais  

responsáveis  pela  configuração  temática e também pelo encadeamento lógico da 

narrativa. A, no entanto, transgrediu  essa  orientação, lançando  informações  que  

sacrificaram  a  coerência  textual. A aluna  inicia  o  texto  dizendo  que  os  índios  

matavam  os  animais, e  que  o  padre  jesuíta   ensinou-lhes  como  tratar  os  animais. 

Depois  o  índio  desobedece  as  ordens  do  padre  e  rouba  uma  criança. Ocorreu  aí  

uma  quebra  na  retomada  da  referência, o  termo criança  não  remete,  

anaforicamente, ao termo  animal. A  também  utiliza  o  verbo  roubar  no  sentido  de  

pegar algum objeto  sem  autorização, cujo  uso  aplicado  a  seres  humanos, torna-se  

meio  inadequado, mas  não  chega a comprometer  o  entendimento  do  texto (a ação 

de roubar  se  aplica, objetivamente, a coisas materiais, embora as pessoas sofram as 

conseqüências do ato).  

   De qualquer forma,  a aluna consegue executar todos os movimentos retóricos 

previstos para a narrativa, demonstrando com isso uma sensível evolução em sua 

capacidade de organizar os enunciados coerentemente.        

 

SUJEITO  4 –  R (E.Pu.) 

 
      

        R foi o único que não começou o texto com a expressão temporal era uma vez. O  

uso  do  era uma vez, bem como  o  do FIM  estão  muito  associados  ao  caráter 

imaginário  e  maravilhoso  de  uma  boa  parte  dos  gêneros  narrativos  a  que  as  

crianças  têm  acesso  como  as  fábulas, contos  de  fadas, e  outras  histórias  infantis. 

Mesmo  que  nem  todas  elas sejam  expostas  na  mesma  intensidade  à  recepção  

desses  gêneros, parece-nos  evidente  a  explicação  ontogenética  para  esse  tipo  de  

ocorrência. 
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Os   índios  eram   canibal  e  um  certo  dia  um  padre  que  se  chamava  padre  jesuíta  que  ensinou a  
eles  que  não  podiam comer  uns aos  outros  e  um  índio  que  desobedeceu  e  seqüestrou  uma  
criança  e  matou  e  comeu  a  criança  e os  índios  ficou  desconfiado  e  apedrejou  ele  e  correu  para  
a  água  e  ficou muitos dias  na  água e virou um  peixe-boi   

 

 

         Antes da apresentação oral da lenda, os alunos foram questionados a respeito da 

diferença existente, segundo o entendimento deles, entre a lenda e o conto de fadas. 

Em seguida, a pesquisadora expôs sua própria versão sobre  alguns dos aspectos que 

distinguiam os dois gêneros. 

        Basicamente, o traço distintivo entre os dois gêneros repousa em uma certa 

condição de veracidade, reconhecidamente mais ausente nos contos de fadas, e 

supostamente presente nas lendas. A propósito dos contos de fadas, Jesualdo (1978, 

p.112  apud SOUZA,1996, p.22) esclarece:  
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                                   É que o homem, acumulando experiências, após uma longa 
contemplação da natureza e seus fenômenos, foi obtendo o domínio 
sobre o mundo exterior e, na esperança de dominá-lo totalmente, tratou 
de criar um mundo onde, desde o princípio, tudo está sujeito à sua 
vontade. 

 

          Já em relação às lendas, apresentamos as considerações de Cascudo, que por 

se situarem no âmbito dos estudos do folclore (GOMES-SANTOS, 2003a), estabelece 

bem essa marca de distinção: 

  

                                   Sente-se um sabor de História fantástica, vinda de geração a geração, 
como uma herança miraculosa, explicando um princípio. Localiza-se a 
espécie surgida, a tribo é nomeada, às vezes o próprio nome do 
protagonista. Há um halo de respeito. Não há ritual mas uma veneração, 
visível na maneira grave de narrar o sucesso maravilhoso. Não há senso 
cômico.(...) Se constitui apenas uma ‘presença’, um gesto de mistério, 
uma frase, o assunto ficou vivendo, viajando nas conversas, sem que 
desapareça. Há um ambiente heróico, quase sempre. Quase sempre o 
sobrenatural é indispensável. É uma lenda. (CASCUDO,1984, p.98) 

 
                     
         O fato de haver comprovação histórica para a existência dos canibais, aliado à  

esperteza do aluno (R é um menino curioso, irrequieto, observador) provavelmente 

deve tê-lo  influenciado na não utilização do termo era uma vez.        

         Esse acontecimento, para nós, é mais uma evidência de como a linguagem e os 

recursos  utilizados na produção discursiva  são construídos socialmente em práticas 

interativas. 

         Destacamos o uso do verbo  seqüestrar, inserido  nesse  mesmo  contexto  

apresentado  acima, escolhido por dois alunos: R  e  H. Bronckart (1997) menciona  a  

capacidade  inerente  à  linguagem (representada  nessas  circunstâncias  pela  escolha  

de  determinados  significantes) de  construir  a  representação  individual  do  social. A  

escolha  pelo  verbo  seqüestrar (que  não foi  mencionado em  sala) reflete  a  

percepção  que  as  crianças  têm  da  realidade  em  que estão inseridas. A  mídia 

divulga com freqüência casos de  seqüestro, muitas vezes seguidos de violência contra 

a vítima. Isso faz com que,  quando  confrontadas  com  situações  que  remetem   a  

cenas  de  violência ( o  índio  canibal  pegou  o  curumim, matou  e  o  comeu ), a  

associação  com  palavras  que  pertençam  a  esse campo  semântico  seja   imediata. 
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         Embora  tenhamos  refletido  sobre  o  uso  do  verbo  seqüestrar  e  de  outras  

palavras  com   as  quais  fomos  nos  deparando  no  corpus, não  é  nosso  objetivo  

desenvolver  uma  análise  em  torno  de  questões  de  caráter  lexical, a não  ser  que  

elas  sirvam  para  elucidar   questionamentos  ou  ilustrar  situações recorrentes, o que  

se  aplica  a  esse  caso. 

         Quando comparamos esses textos com os  outros produzidos  e  já  apresentados  

até  agora,  é  fácil  constatar  como  a produção deste  último  evoluiu  discursivamente  

em  relação  às  demais. Evoluiu principalmente  em  relação  à  carta  e  ao  verbete  

sobre  o  carnaval, nos  quais também  foi  possível  observar  um  maior  avanço  na  

textualização. Embora admitamos  que esses dois gêneros, por terem sido  produzidos  

no  início  do  processo  de  coleta dos dados (momento em  que  os  alunos  

previsivelmente  demonstrariam  menor experiência para a  atividade), exibissem 

obviamente, uma menor evolução textual, ainda assim, destacamos a influência da 

lenda como favorecedora das operações desenvolvidas com a linguagem escrita.     

         Ao  nos  referimos  a esse avanço observado nos textos, não  estamos    

considerando  aspectos  como  a  ortografia, pontuação, concordância, etc.  Faz-se 

oportuno  lembrar,  novamente,  o  nível de dificuldade  apresentado  por  alguns  

desses  alunos  na  produção  escrita. O  nosso  parâmetro  é  outro. Estamos  

observando  aqui  outros  aspectos  que  remetem  à   textualização (já mencionados no 

início deste capítulo). É verdade que os alunos dessa escola ainda não progrediram 

muito no uso de operadores argumentativos, e de outros elementos de coesão e de 

conexão. Apenas B e D (que tiveram problemas na formulação dos movimentos 

retóricos da narrativa) conseguiram introduzir adequadamente os operadores mas e 

então. Nos demais textos, a conjunção e foi o único elemento usado no 

estabelecimento de conexão entre os enunciados. 

         No  dia  da  realização  dessa  oficina na escola particular, houve  uma  

coincidência  interessante  nessa  turma. Os  professores  da  turma  haviam  

organizado  painéis  para decorar  as  salas, e  o  painel  dessa  sala  era  composto  

por  bichos  do  mar, e  lá  estava  o  peixe-boi. Quando  os  alunos  foram  informados  

de  que  iriam  ouvir  a  lenda  do  peixe-boi, ficaram  muito  interessados  e  atentos       

(fato raro  nessa turma).  Assim  como  ocorreu  com  os  alunos  da  escola  pública, os  
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textos  produzidos  nessa  oficina  foram  os  mais  fluentes  e, do ponto de vista 

discursivo, os mais produtivos. De  modo geral, foram  mais fiéis  ao  encadeamento  

narrativo   da  lenda, mantendo a superestrutura padrão. Houve textos  muito  bem  

escritos, mas  devido  ao  critérios  de  seleção  já  mencionados  neste  trabalho, tais 

textos não  compuseram  essa  parte  do  corpus  analisado.  

         Organizaremos essa série de textos em dois agrupamentos gerais: os três 

primeiros representam os que são mais fidedignos ao esquema narrativo e aos 

requisitos da textualização, e os três últimos apresentam um número maior de 

problemas, tanto no que diz respeito à forma, quanto ao conteúdo.  

 

 

a) Categoria 1: Textos de T, G e L (apresentam maior fidedignidade ao esquema 

narrativo) 

 

  

SUJEITO  7 –  T (E.Pa.) 
 
 
 
          O  texto  de T  é um bom exemplar  do primeiro grupo. Nas  duas  últimas  

oficinas  descritas, a  aluna, demonstrando  pouca  motivação, produziu textos  

resumidos, que não  desenvolviam apropriadamente o tema. A  lenda, ao  contrário, 

revela  uma  aprendiz  de  escritora  com  desenvoltura  de  escritor  proficiente. 
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                                      A  lenda do peixe-boi 
Um dia um padre chamado jesuíta foi adeia a onde os índios canibais moravam.E disse: deixem de ser 
canibal, aprendam a comer frutas e plantas. Mas teve um idio que desobedeceu e pegou uma índia, 
queimou comeu ela, quando os outros índios soubem ficaram zangados e atiraram pedras nele, e fogil 
para o fundo do mar, e ele não podia sair de porquê os índios continuavam atirando, então ele morreu e 
acabou virando um peixe-boi.  
 

           

           Não  só estão  presentes  no  texto  os  mecanismos  de  textualização: coesão 

nominal (as  referências corretamente empregadas:”... foi adeia a onde os índios 

canibais moravam.”; um índio/nele/ele); coesão verbal (concordância  verbal e o  

emprego  adequado  dos tempos e  modos  verbais); elementos  de  conexão: 

operadores  lógico-argumentativos (mas, porque ,então): “e ele não podia sair de porquê 

os índios continuavam atirando, então ele morreu...” 
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        Os  mecanismos  enunciativos  também  se  fazem  presentes. T  introduz  outra  

voz  em  seu  texto (além da voz do narrador) a  voz  do  padre  jesuíta: “E disse: 

deixem de ser canibal, aprendam a comer frutas e plantas.” 

        A  modalização  contribui  com  a  manutenção  da  coerência  temática: “ ele  não  

podia  sair...”, “ acabou virando um  peixe-boi .”   

          Certamente, todos  esses  recursos  foram  bem  desenvolvidos  porque  a  aluna,  

desde   os  primeiros  trabalhos, já  havia  revelado  um bom  desempenho  na  

produção  escrita. No  entanto, durante  essa  oficina, até os  outros  alunos com  um 

nível  de  desempenho  inferior  ao  dela, demonstraram  mais  motivação  para o  

desenvolvimento  do  tema  e  mais  desenvoltura  na  produção  textual.   

 

SUJEITO 10 – G (E.Pa.) 
 
 

 

                                                 A lenda do peixe-boi 
 Era uma vez uma aldeia que tinha canibais! Ai chegou o padre jesuíta e pidio? os canibais para não 
comer mais os homanos ? ai um índio que desolbedeceu o padre, e comeu uma criança da aldeia ! e 



 204

todos jogaram pedras, ai ele correu para o riu e desapareceu quando os pescadores viam um peixe bem 
gordo e butaro o nome dele de peixe-boi   foi ai que o peixe-boi existio e existe 
 

 

        O  texto  de  G é igualmente bem elaborado, só que do  ponto  de  vista  da  

superestrutura  narrativa, a fase da situação final carece  de  um  maior detalhamento 

sobre o que aconteceu com o índio: 

 
 
1) Situação inicial: “Era uma vez uma aldeia que tinha canibais! Ai chegou o padre jesuíta e 

pidio? os canibais para não comer mais os homanos ?” 
2) Complicação: “ai um índio que desolbedeceu o padre, e comeu uma criança da aldeia!” 
3) Ação: “e todos jogaram pedras,” 
4) Resolução: “ai ele correu para o riu e desapareceu” 
5) Situação final: “quando os pescadores viam um peixe bem gordo e butaro o nome dele de 

peixe-boi” 
Avaliação:  “foi ai que o peixe-boi existio e existe” 

          
 
        O aluno, no  papel  de  autor, não  consegue  deixar  clara  a  relação – sugerida  

pela  lenda – entre  o  peixe gordo  e  o  índio  que  havia  desaparecido  no  rio. Esse  

elo  teria  sido  re-estabelecido  na  avaliação feita pelo autor (da forma como I.M 

(E.Pu.) procedeu ao utilizar o adjetivo triste). Ele ainda tenta, mas não tem muito êxito. 

        Também  chamam  a  atenção  os  sinais  de  pontuação utilizados  por G: o ponto  

de  exclamação  e  interrogação  em  contextos  incompatíveis  com  o uso desses  

sinais, e,  surpreendentemente,  o  ponto  final, cujo uso é o mais previsível, não  é  

utilizado   por  ele.  

 
 
SUJEITO 12 – L (E.Pa.) 
 
 
         Quando comparamos o texto de L às suas produções anteriores, nos damos 

conta de como este último apresenta-se mais amadurecido. Assim como T e G, L 

conseguiu resumir bem o texto, e desenvolver os movimentos retóricos ordenando os 

fatos de modo seqüenciado e lógico. No entanto, dos três, apenas L ( assim como I.M 

(E.Pu.) inseriu ainda a informação (avaliação) que concluía a narrativa oral da lenda: 

“...a noite ele colocava a cabeça fora dagua para ver odeia”.      
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                                           A  lenda do peixe-boi 
 Era uma vez uma odeia dos índios canibais e chegol um padre jesuíta começol a ensina e o índios  
deicharam de ser canibais e um um índio pegol uma criança e cumel e a odeia ficol taos furiosa que 
jogaram pedra nele e ele correu para água e virou peixe boi e a noite ele colacava a cabeça de fora 
dagua para ver odeia   
 

 

         Merece ressalva no texto de L a maneira como ele organizou os acontecimentos 

que sucederam a fase da complicação, introduzindo, com o uso de operadores 

argumentativos, uma relação perfeita de conseqüência entre eles.  

a) Complicação: “e um um índio pegol uma criança e cumel”         

b)  Ação:”a odeia ficol taos furiosa que jogaram pedra nele” 

 

 

b) Categoria  2: Textos de I, N e C (não seguem rigorosamente o esquema narrativo) 

 

        Os três textos seguintes apresentam um desenvolvimento estrutural muito 

semelhante: omitiram  da  superestrutura  narrativa  os elementos temáticos  que 

compõem a situação inicial e a complicação correspondentes  à chegada  do  padre  

jesuíta  na aldeia, os ensinamentos  para  que  deixassem  de  ser  canibais,  e  a  

desobediência  do  índio.  

        Vejamos, então como os alunos iniciam a lenda:      
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SUJEITO  8 –  I (E.Pa.)  

 

 

       Us indio eles tem costume de comer pesoas diferente sem cer da raça dele. Ele u índio comeu o idio 
piqueno e o outro descobriu  e  começarão a atirar pedra e ele correu  para o mar de noite de lua xeia e 
ele virou porco espinho. 
       

         O texto de I, apesar dos problemas constatados, evoluiu  em  alguns  quesitos em 

relação aos seus anteriores: originalidade na escolha do léxico, fluência, organização  

dos  enunciados  em  torno  de  parágrafos e uso do  ponto interfrástico e final. 

        Convém destacar o esforço empreendido por I, no sentido de estabelecer a 

distinção entre os diversos papéis evocados pelo nome índio. A aluna lança mão do 

recurso de coesão nominal, sem o qual os enunciados tornariam-se incoerentes, pois 

não seria demarcada no texto a inserção de uma nova unidade de significação, origem 

de outra cadeia anafórica (cf. BRONCKART,1999, p. 268). 

 

I : “Ele u índio comeu o idio piqueno e o outro descobriu  e  começarão a atirar pedra...” 

 

        Permanece sem uma resposta conclusiva, porém, nossa indagação sobre os 

motivos que levaram I  a  trocar o peixe-boi  por um  porco-espinho. O nome do animal 

foi tão exaustivamente mencionado na fase de planejamento e produção do texto, que 

se torna difícil para nós aceitarmos o fato de que  a aluna não tenha assimilado o nome 
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do animal que intitulava a lenda. Esse fato também é sintomático, já que I foi a única 

aluna que não apresentou um título para a sua lenda. 

        Caso a trajetória discursiva de I indicasse a emergência de um estilo humorístico 

em suas produções escritas, poderíamos considerar essa ocorrência como mais um 

recurso para imprimir ao texto um efeito humorístico ou irônico. O pouco tempo de 

duração de nossa pesquisa no acompanhamento da produção desses alunos não nos 

habilita a fazer tal inferência. O tipo de acompanhamento que foi desenvolvido só nos 

permite afirmar que I é uma aluna que não se envolve muito com as atividades de 

produção textual e apresenta certas dificuldades de produção escrita. Na verdade, o 

texto em que aluna apresenta maior índice de produtividade escrita é exatamente este. 

        Possenti (1988) recorre à noção de desvio para explicar certas ocorrências 

estilísticas em que o locutor rompe com as regras e escolhe um estilo considerado 

inadequado. O autor acrescenta que é só diante de uma forma inusitada que surgem os 

questionamentos a respeito delas. Isso obriga o interlocutor/leitor a tentar interpretar o 

sentido da ocorrência. 

        Também não podemos afirmar que esse ‘desvio’ –  como está sendo aqui 

considerado – foi intencional ou não. Talvez a psicanálise pudesse explicar o caso, mas 

esse tipo de análise foge completamente de nossa formação teórica. Portanto, a  

questão permanece uma incógnita para nós. 

        Outro aspecto que chamou nossa atenção no texto de I foi o uso criativo de uma 

expressão adjetival que não havia sido mencionada na exposição oral da lenda: 

“diferente = sem ser da raça dele”. Esse fato representa um avanço significativo em sua 

capacidade de utilização dos recursos expressivos da linguagem. 
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SUJEITO  9 – N (E.Pa.) 
 

 

      

                                    A lendado peixe boi 
Era uma vês um índio que  levou uma criança pra a floresta e féis o fogo e matou e devorou e quados 
índios soberam ficaram muito triste e levou para o mar e não deixava ele sair e jogaram pedras e ele 
morreu e acabou tranformou e um peixe boi 
 
 
 
 
  
         Comparando-se  esse  textos  com  os  anteriores produzidos  por  N, percebe-se  

que,  depois  da  carta  de  apresentação, foi  o  único  gênero  que conseguiu  fazer  

com  que  ela  escrevesse  um  pouco  mais. Inclusive, N  e T foram as únicas alunas 

que conseguiram utilizar uma modalização aspectual mais elaborada para indicar a 

mudança de estado operada no índio: “acabou transformou e um peixe boi”, que 

significa: ele morreu e acabou se transformando em um peixe-boi.  

         Segundo Bronckart (1999, p.309), a noção de aspecto refere-se às propriedades 

intrínsecas dos processos semiotizados pelos verbos:” (os processos  são de tipo 

estado, atividade, realização, etc; têm uma certa duração; podem implicar ou não um 

resultado, traduzir ou não um processo iterativo, etc.)” 
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         As duas alunas perceberam a característica do processo verbal e escolheram com 

mestria uma combinação de verbos que sinaliza bem a passagem e mudança de um 

estado  para outro. 

      

SUJEITO  11 –  C (E.Pa.) 

 

              
Era  uma  vez  um  índio  que  comeu  a  menina   e a ordei  (aldeia ) ficou  qun  raiva  é  jogou  pedra 
noindeo   ele  foi  pome ( mar) ae  virou  u  peixe boi .              
 

          C  utiliza  o  mesmo  esquema  de  estrutura  narrativa  adotado por  I  e  N, que  

foi mencionado  há  pouco, isto  é, omitem os elementos temáticos da situação inicial: 

 
    1)  Situação inicial: __________________ 

2) Complicação: “Era  uma  vez  um  índio  que  comeu  a  menina” 
3) Ação:” e a ordei  (aldeia ) ficou  qun  raiva  é  jogou  pedra noindeo” 
4) Resolução: “ele  foi  pome ( mar)” 
5) Situação final: “ae  virou  u  peixe boi” 

 

        O  aluno, apesar de  ter  escolhido a lenda  como  o  texto  preferido, não  se  

envolveu  com  a  sua produção. O seu  texto  foi  bem  resumido (é  uma  exceção à  

tendência registrada  nessa  oficina), mesmo  quando  tinha  condições  de desenvolvê-

lo  mais. Por  outro  lado, observa-se  que  ele  está  superando aos  poucos  o  

problema  da  juntura  vocabular: apenas foram registradas duas ocorrências: “jogou 

pedra noindeo “ (no índio); “ele foi pome” (pro mar). 

         A título de finalização, gostaríamos de ressaltar que, não  obstante  o  caráter  de  

reconto  predominante  na  oficina ( que poderia  de  uma  certa  forma  limitar  a  
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competência  criativa  do  autor ), os  textos nela produzidos  adquirem  identidade    e   

revelam  as  marcas  de  autoria. O   autor  imprime  suas  marcas  nele, percebe-se  

sua  vontade  em  querer  dizer  algo  que  seja  provido  de  sentido. Oportunamente  

relembramos  a  tese  bakhtiniana (1992 [1979], p.297)  a  respeito  do  enunciado, que  

se  contrapõe  à  noção  de  frase  gramatical: “As  pessoas  não  trocam  palavras, ou  

combinações  de palavras, trocam  enunciados  constituídos  com  a ajuda  de  

unidades  da  língua – palavras, combinações  de  palavras, orações”. Constatamos 

que essa  foi  uma  das  oportunidades  em  que  o  aluno  passou  a  ser  um  

construtor  de  enunciados  e  não  de  frases, como  pudemos  observar  em  algumas  

oficinas   de  produção  textual (a  propaganda  e  a  notícia  sobre  Lula).   

 

 

7.4.6 – HORA DA MERENDA: A  PREPARAÇÃO DE UMA RECEITA 

 

 

         Esta oficina não alcançou grande produtividade textual. Os  alunos  não  

demonstraram  muito  entusiasmo  com  ela – principalmente os da escola pública. 

Inicialmente, havia  sido  solicitado, em  um  encontro  anterior, que  procurassem  em  

casa  recortes  de  receitas  culinárias  e  que  os  trouxessem  para  a sala de  aula, 

para  fazermos  uma  leitura  coletiva  do  material  disponível.  Em  seguida, 

perguntamos  aos  alunos  qual  era  a  comida  que  eles  sabiam  fazer  sozinhos, e  

pedimos-lhes  que  descrevessem  o  procedimento  nos  moldes  da  receitas  com  as  

quais  havíamos  trabalhado. 

         De  imediato, muitos  disseram  que  não  sabiam  fazer  comida,  e  que  não  

queriam  fazer o  texto. Aos  poucos, fomos  mostrando  que  eles  sabiam  e tinham  

condições  de  preparar  algum  tipo  de  comida. Em seguida, com  a  ajuda  dos  

colegas, foram  apresentadas  sugestões  de  receitas   que  eles  poderiam  executar.   

         Devido ao caráter do gênero receita, não foi possível explorar muitos aspectos 

referentes ao desenvolvimento da textualidade. A produção desse gênero não 

favoreceu o uso dos mecanismos enunciativos, nem os de textualização. Limitamo-nos 

portanto, a observar se os alunos seguem ou não a estruturação típica do gênero.  
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         É possível agrupar os textos dos alunos da escola pública em dois blocos: o 

daqueles que conseguem elaborar suas receitas de acordo com padrão canônico 

adotado para esse gênero, e o daqueles que não conseguem, parcial ou totalmente, 

produzir seus textos dentro desses moldes. 

  

a) Categoria 1:  Representada pelos textos de H,  I.M  e B (seguem o padrão do 

gênero)     

 

SUJEITO  1 –  H (E.Pu.) 
 

     
 Nome : purê  de batata 
 Ingrediente  
 3 batatas 
 2 copo de leite 
 2 colheres de manteiga 
 modo de fazer 

 mexe a batata com o leite e a manteiga e depois mexa de novo 
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           H  elabora o seu texto dentro da formatação própria  ao gênero. Certamente 

algumas etapas do procedimento não foram descritas,  mas  essa  ausência não 

compromete a receita como tal. 

       

SUJEITO      3 –   I.M (E.Pu.) 
 

       
     1   xicara  de  leite  em  pó  1  xicara  dé  agua 
     1  ou  2  abacate  2  xicara  de  açúcar. 
  
     Modo de preparar:  
     Poda (bota)  o abacate   o   leite   a  água   o  acúcar 
      Poda (bota)  no  liquidificador  liga  em  1  minuto 
      esta  pronto  poda (bota)  no copo  e  toma  a  vitamina   de  abacate  
 
 
         I.M  imprime ao seu texto as características estruturais próprias ao gênero.  

Mesmo  que a palavra “ingrediente” não esteja  grafada, seu texto divide-se 
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efetivamente em duas partes,  como é típico às receitas em geral: ingredientes e modo 

de preparar. 

         A  aluna registra ainda outras marcas mais sutis,  presentes no gênero como o 

tempo necessário para o preparo de alguma comida.      

 

SUJEITO 5 – B (E.Pu.) 
 

 

Ingredientes                          modo de  preparar  
Carne                                     pegue um pão e abra 
pão                                        e bote uma carne 
alface                                   e depois bote alfaçe      

 

 

         O texto produzido por  B, mesmo que não apresente um detalhamento 

procedimental tal como exposto em H e I.M, ainda segue estruturalmente a  tendência 

geral verificada nesses dois textos. 

 

b) Categoria 2: Representada pelos textos de R, A e D (não adotam integralmente o 

padrão do gênero)  
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          Nesta segunda categoria de textos produzidos, pudemos observar que eles 

seguem uma ordem decrescente de competência e proficiência textuais, até chegar ao 

ponto extremo com D, que reage à proposta de produção alegando que não sabe fazer 

comida. Vejamos os textos: 

 

SUJEITO  4 – R (E.Pu.) 
 

                                                                                                                                                                                                                                                             

  ingrediente 

2  coleris  de  áçuca 
3 coleris de  leite de caxa  ou  de  lata 
modo  de  fazer 
coloque 2  bananas  nu  liquificadr 
                         e    FIM 
              

          A  receita  elaborada por R apresenta-se parcialmente incompleta. Ele esquece 

de inserir o nome da fruta na seção dos ingredientes, e ao introduzir a quantidade de 

bananas na etapa dos procedimentos (modo de fazer), passa-nos a idéia de uma 



 215

seqüência enunciativa inconclusa. Percebe-se uma  certa pressa  em  querer  finalizar  

o  texto. 

 

 

 SUJEITO  2 –   A (E.Pu.) 
 
 

       

       vitamina de   banana 
        Ingredientes:banana    açúca   leite  necal  (?) 
        modo  de  preparo 
 
 
 
        
         Apesar  de  A ter  dividido  a  receita  em  duas  partes, ingredientes  e  modo  de     

preparo, ela  não  apresenta  procedimento  algum  para  fazer  a  vitamina. 

Rigorosamente falando, a aluna não elaborou uma receita, essa seqüência de nomes 

aproxima-se mais  de um  modelo de uma lista de compras.  
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SUJEITO  6 –  D (E.Pu.) 

 

            
           din –din    mortadela                                         bolo de Pascoa 
           pão  com  mortadela                                          ingrediente de fazer                            
              popoca                                                    modo de preparar         
                                       Não sei fazer comida 

 

 

        Em um primeiro momento da produção, D tenta organizar as idéias em torno de 

alguns tipos de alimento, em função dos quais  pudesse elaborar uma receita. Ele 

escreve, apaga, e finalmente desiste com um categórico e independente: “não sei fazer 

comida”.  

        Mesmo  que  os  textos  produzidos  não  tenham  apresentado  uma  boa  

desenvoltura  escrita, eles  vêm  reforçar  precisamente  a  concepção  que  norteia  

este  trabalho  acerca  do  caráter  social  dos  gêneros . 

        Uma  vez  que  consideramos  o  gênero  como  ação  social, pois é  através  dos  

gêneros  orais  e  escritos  que  nós  atuamos  no  mundo, é  perfeitamente 

compreensível  que  se  restrinja  a  capacidade  das  crianças  de  agir  

lingüisticamente  na  área  da gastronomia, porque, nessa  área,  o  papel  que  lhes  

cabe  é o  de  consumidor. Os  alunos  dessa  idade  não  estão  muito  familiarizados  

com  procedimentos  culinários. Por  outro  lado, não  podemos  nos  esquecer  das  

idiossincrasias  do  gênero  receita, que  limitam, em  grande  parte  a   criatividade  e  
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fluência  textuais.  Já  foi  mencionado  anteriormente, que,  para  Bronckart (1999), o  

plano  geral  de  um  texto  depende  do  gênero  a  que o  texto  pertence. 

         Bakhtin (1992 [1979], p.283) já  havia alertado  para o  fato  de  que  nem  todos  

os  gêneros  são  propícios  ao  estilo  individual, incluindo  a  receita  nesse  grupo. De  

qualquer  forma, os alunos  estiveram  atentos  à  dimensão  constitutiva  do  gênero  

receita  no que  se refere à construção composicional. Todos (à  exceção  de  D) 

seguiram  a  estrutura  e  formatação  da  receita, apresentando  os ingredientes  e  o  

modo  de  preparar  separadamente; utilizaram  os  verbos  no  imperativo, e  

dispuseram  as seqüências textuais  de  modo  segmentado, como é comum em textos 

que apresentam procedimentos por etapas. 

         Os  alunos  da  escola particular  não  ofereceram  muita  resistência  para  

produzir  suas  receitas. Eles  até  gostaram  da  atividade. Os  textos  produzidos se 

enquadram em três categorias. Seguindo o procedimento padrão que estamos 

utilizando nesta descrição, apresentamos inicialmente os textos que são mais fiéis à 

proposta geral do gênero, depois, os que se afastam, em maior ou menor intensidade, a 

essa orientação e, por último, o que representa um outro gênero. 

 

a) Categoria 1: Textos de T   �¹, G e L (adotam o padrão do gênero) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
 
51 - T  ficou um  pouco  decepcionada  porque  achava  que nós  iríamos  efetivamente  preparar (usando  
os  ingredientes solicitados  no  texto  escrito ) as   receitas  em  sala  de  aula. Tivemos  de  lembrar-lhe  
que  as receitas (textos  empíricos) seriam  elaboradas  a  partir  dos  tipos  de comida (lanches)  que  ele  
já  faziam  em  casa, sós  ou  com  ajuda de  terceiros . 
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SUJEITO  7 –  T (E.Pa)    
 

      
Ingredientes: Banana, nescau, farinha láctea e açúcar. 
Modo de preparar 
Descasque a banana, depois bote a banana num prato e machuque  
Depois coloque nescau, farinha Láctea e açúcar.       
 

 

         T segue  a  estrutura  prototípica  da  receita. Apresenta a  seleção  dos  

ingredientes  de  maneira  ordenada, mantendo  essa  mesma  ordem  na  seqüência do           

procedimento  de  preparo. A aluna  estava  bem  motivada  nessa oficina, trouxe mais  

de  uma  receita para  a classe. 
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SUJEITO 10 – G (E.Pa.) 
 

 

Nome da receita  /  banana machucada com leite e farinha lactia 
Ingredientes /  banana leite em pó e farinha lactia 
Modo de preparar / pegar a banana e machucar com o garfo e depois pegar o leite em pó e    bota por 
cima e depois pegar a farinha lactia e botar por cima. 
 
 
               
          G  foi  o  único  que  usou  os  verbos  no  infinitivo, quando  o  padrão  presente  

nas  receitas  é  usá-los  no  modo  imperativo, padrão  esse que  foi  adotado  por  

todos  os  outros alunos nas duas escolas.  
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SUJEITO  12 -  L 
     

 

Nome da receita   
    sorvete 
Ingredientes 
suco de laranja / palitos de dente / e papeu de alumínio 
Modo de preparar 
coloca o suco nas formas e coloca o papel alumínio e os palitos em quada forma.  
 

 

        L  elaborou  uma receita  mais reduzida, na qual poderia ter havido um melhor 

detalhamento procedimental mas, no geral,  atendeu  às  condições  básicas  do  

gênero, da mesma forma como registramos em T e G.  

  

 

 

b) Categoria 2: Textos de I e N (não adotam rigorosamente o padrão do gênero) 
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SUJEITO  8 –   I (E.Pa.) 
 

           

        leite quente 
         Ingredietes 
         1 copo de agua /  2  colher deleite / 2 colher de necau 
          mexe ate fever quando fever tira 
 

         I  não  descreve os procedimentos  minuciosamente; ela  omite informações que  

poderiam enriquecer  mais  a sua receita.  

         Ela  diz: “ mexe  ate fever  quando  fever tira”; mas, tirar  de  onde? e  depois  de  

tirar, fazer  o  quê ? Observamos mais uma vez  em seu texto, o problema da 

incompletude dos enunciados, a que nos referimos na oficina sobre o verbete do 

carnaval. 
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SUJEITO  9 –   N (E.Pa.) 
 
 

        
       Suco de laranja 
        pega 6 laranja     /  tira a casca   / ispremi 
        duas culheres de açuca  /  mechi na culhe  / e toma 
 
 
 
        N  também  não  segue  o  padrão  típico  da  receita, e  mesmo  tendo  detalhado 

um  pouco  mais  os  procedimentos  de  preparo, em  comparação  com a receita 

elaborada  por I,  o seu texto encontra-se  mais  desorganizado  que  o  da primeira. As  

duas  colheres  de  açúcar, que deveriam  ter  sido  incluídas  entre os ingredientes, 

estão  deslocadas  de  sua  posição  de  direito, provocando  uma  incoerência  

procedimental . 

        Os dois textos, no entanto, apresentam-se igualmente fragmentados.  

 

c) Categoria 3: Texto de C (distanciamento do padrão do gênero receita) 
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SUJEITO   11 – C (E.Pa.) 
 

         

           Modo de preparar 
                 Pipoca                                           Pauzinho de queijo 
  Primeiro pegue a pipoca                      Primeiro pege o Pauzinho de 
  coloque no fugão espere                      queijo coloque no fugão     
  coma da  para 5 pessoas.                  espere  coma da para 3 pessoas 
 

        Na  verdade, o texto de C se  aproxima  mais  daqueles  micro textos  instrucionais  

disponíveis  em  rótulos  de  embalagens  de  alimentos  pré-cozidos  para  preparo  

rápido  em  micro-ondas e  forno  convencional. Trata-se, portanto, de  um  outro  

gênero. 

        Pudemos  observar  que o aluno  já  escreve  sem  apresentar  junturas  

vocabulares. Essa superação só reforça o caráter processual da escrita, por meio do 

qual as habilidades vão se desenvolvendo gradualmente, com o manuseio efetivo da 

linguagem escrita. 
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        No que se refere a uma caracterização geral dos textos produzidos nesta oficina – 

em ambas as escolas – , gostaríamos de chamar a atenção para o fato de como os 

alunos se saíram bem no manuseio com um gênero que permite o inter-relacionamento 

de sistemas semióticos diferentes: numeração quantitativa, noção de tempo e decorrer 

de tempo e noção de proporção ( dá para 5 pessoas, por exemplo). 

        Barton e Hamilton (2000) destacam que as receitas, em sua circulação e 

constituição, recebem influências de diversas situações de letramento: em sua forma 

impressa em livros e revistas, quando veiculadas pela televisão, e ainda quando 

transmitidas oralmente por amigos ou familiares. Tivemos oportunidade de observar 

algumas marcas de oralidade presentes nos textos de alguns alunos, como nos de I e 

N, por exemplo. A opção por conjugar o verbo no indicativo, ao invés de usar no 

imperativo (como é comum nas receitas) é uma dessas marcas. 

 
I :” mexe ate fever quando fever tira” 
N: “ pega 6 laranja     /  tira a casca   / ispremi (... ) /  mechi na culhe  / e toma” 
 
        A outra marca de oralidade diz respeito ao caráter informal com que as alunas 

introduzem os procedimentos de preparo, como se estivessem diante de um interlocutor 

que, diante da imprecisão descritiva, pudessem pedir um esclarecimento a qualquer 

momento. 

        Em  síntese, podemos  constatar  que  os  alunos, em  sua  maioria, assimilaram  

as  características  do  gênero  receita, produzindo  textos  que  atenderam ao propósito 

comunicativo, apesar de não terem se envolvido muito com a produção textual. 

Certamente, não  podemos nos esquecer da noção de letramento que norteia esse 

trabalho, segundo a qual o nível de letramento é determinado pelos usos sociais que o 

indivíduo faz da leitura e da escrita em sua rotina de atividades diárias. Segundo Barton 

e Hamilton (2000, p.8)�², “eventos de letramento são atividades onde a escrita tem um 

papel”. 

  

 

_________________ 

52 – No original:” (...) literacy events are activities where literacy has a role.” 
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        Especificamente  no caso da receita, os autores reconhecem que ela é usada com 

outro objetivo, além daquele que focaliza a atividade de escrever propriamente dita. 

Quando se quer fazer uma torta de maçã, por exemplo, a leitura da receita é apenas 

um recurso a mais (como os ingredientes, acessórios culinários, etc.) para alcançar 

esse objetivo. 

        Para os autores (2000, p.12), “ A receita está inserida em um conjunto mais amplo 

de práticas sociais domésticas associadas ao provimento de comida e cuidado com as 

crianças, e isso reflete amplas relações sociais e divisões estratificadas de trabalho.”�³ 

        Não surpreende portanto, que a maioria das crianças não tenha demonstrado 

muito entusiasmo na elaboração desse gênero. Ele representa uma prática de 

linguagem distanciada de sua prática de ação social. Crianças normalmente não 

preparam as comidas, as crianças comem as comidas preparadas para elas.  

 

 

7.4.7 –  O QUE AS CRIANÇAS PENSAM SOBRE A GUERRA 

 

          A    escolha  do  tema  desta  oficina  foi  condicionada  ao  seguinte objetivo:    

tentar  fazer  com  que  os  alunos   produzissem  um  texto  opinativo, no  qual  eles  se  

posicionassem  discursivamente  sobre  um  tema  que  estivesse  em  evidência  na  

mídia. Pretendíamos  oferecer  aos  alunos  a  oportunidade  de  construir  seqüências  

argumentativas, que  até  então, não  haviam  sido  efetivamente  exercitadas. Na  

verdade, os  textos  produzidos  não  representam  rigidamente  um  gênero  específico, 

na  categoria  dos  que  vínhamos  trabalhando. Pode-se  dizer  que  ele  se  enquadra  

na  categoria  de  redação  escolar  de  natureza  opinativa. 

         A  guerra  dos  Estados  Unidos  contra  o   Iraque  havia  sido  recentemente  

deflagrada; toda  a  imprensa  estava  mobilizada  em  sua  cobertura. Os  jornais  e  a  

televisão   vinham   divulgando  passo  a   passo  o  avanço  das tropas americanas  e a 

_____________ 

53 – No original: “ The recipe is incorporated into a broader set of domestic social practices associated 
with providing food and caring for children, and it reflects broader social relationships and gendered 
divisions of labour.” (BARTON & HAMILTON, 2000, p.12) 
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evolução  dos  ataques. Decidimos,  então, conversar  com  os  alunos  sobre  o  

assunto,  e  procurar  saber  sua  opinião  a  respeito  de  um  acontecimento  tão  triste  

como  a  guerra. 

         Depois  da exploração oral, os alunos passaram a relatar fatos relacionados à 

guerra, expressaram suas opiniões sobre o tema e, em seguida, foram orientados para 

que apresentassem por escrito essas mesmas opiniões, e as justificassem. 

         Os  textos  produzidos  na escola pública foram   extremamente  reduzidos.  Uma  

das  explicações  encontradas  para  justificar  isso – fornecida  pela  análise  da  ficha  

de acompanhamento –  é  o  fato  de  eles  não  gostarem  do  tema, o  que  os  leva,  

conseqüentemente,  a  não  gostarem  do  texto . 

         A outra explicação tem a ver com as dificuldades, apontadas por Leitão (1997, p. 

27-28), que as crianças apresentam para desenvolver operações argumentativas na 

escrita, apesar de exercitarem bem essas habilidades em situações cotidianas de 

comunicação oral. A autora apresenta três fatores que podem explicar em parte essas 

dificuldades. 

         O primeiro refere-se às múltiplas operações de composição que escreventes 

muito jovens ainda não dominam muito bem: planejamento, monitoração e avaliação de 

processo/produto da escrita; produção e organização de conteúdos, transformação de 

pensamentos em linguagem, dentre outras. 

         O segundo recai sobre as complexidades inerentes à estrutura prototípica do texto 

argumentativo. E, por último, a dificuldade de engajamento do escritor iniciante num 

processo discursivo de caráter auto-reflexivo no qual a produção de cada unidade 

textual se apóia apenas na produção lingüística imediatamente anterior.   

        Os  textos  que  se  seguem  ilustram  bem  essa dificuldade, no entanto, ainda 

assim conseguimos agrupá-los em duas categorias, de acordo com o nível de 

justificativa de ponto de vista: Nível 1 (tentam desenvolver uma melhor argumentação) e 

Nível 2 (não conseguem desenvolver bem a argumentação) 

 

a) Categoria 1: Textos de I.M, R e B ( Nível 1) 

 
 



 227

SUJEITO 2 – I.M (E.Pu.) 
 

 

A  guerra  e  muito  rim  por  que  morrem  os  pais  de  familia  e  os  filhos   ficar  muito  triste  e  os otros  
nininos  que  os  pais  não foi  para  gurra (guerra) fica felis  e os  otros  meino fica triste.        
 

          I.M  não permite que suas limitações no manuseio com a modalidade escrita  

atuem como um fator inibidor  na produção de textos. A aluna se posiciona no texto e 

procura justificar suas escolhas.  Apesar de suas limitações e dificuldades, ela enfrenta 

o desafio.  

 
SUJEITO 4 – B (E.Pu.) 
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Eu não gosto da guerra porque pode mata  muita pessoa velha nova tanto fais. 
Eu tabem não gosto de guerra e muito ruim a guerra de 2003 
 
    
         B tenta elaborar um texto mais organizado e objetivo, mas falha no segundo 

momento do texto, quando cria uma expectativa em torno da apresentação de mais 

uma justificativa, que não vem.  

1º Momento: “Eu não gosto da guerra porque pode mata muita pessoa velha nova tanto 

fais.” 

2º Momento: “ Eu tabem não gosto de guerra....” (o leitor espera mais uma 

argumentação, mas encontra uma  avaliação: “e muito ruim a guerra de 2003” 

  

SUJEITO 5 – R (E.Pu.) 

 

 

       Eu  não  gosto  de  guerra   porque  morre  muitas pessoas  e  tabém  morre  pessoas  inossente as  
criansas  que perdem  os  pais  eu  não  gosto  de  guerra    por  que  é  muito  rrim  e  eu  só  gosto  de  
pás 
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          R organiza suas idéias de maneira circular, deixando o texto um pouco 

redundante, mas da mesma forma que I.M ainda tenta desenvolver  suas justificativas.              

I.M:”A  guerra  e  muito  rim  por  que  morrem  os  pais  de  familia   
                                                             e os  filhos  ficar muito  triste”   
R: “Eu não gosto de guerra  porque morre muitas pessoas 
                                              tabém morre pessoa inossente 
                                              as criansa que perdem os pais 
                                              por que é muito ruim” 
 

b) Categoria 2: Os textos de  H, A e D  (Nível 2) 

  

SUJEITO  1- H (E.Pu.) 

   

 

Eu acho que a guerra é ruim e morrem muitas pessoa e eu não gosto 

  

          O  texto de H apresenta um traço que, agora, podemos apontar como 

predominante em todos os textos produzidos  por ela:  são extremamente resumidos. 

Apesar de a aluna ter demonstrado (retomando a concepção vygotskiana) um nível de 

desenvolvimento real que a possibilitaria a desenvolver melhor os seus textos, as  
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estratégias adotadas não conseguiram fazer com que ela avançasse mais em sua 

produção textual.      

         Dizendo de outra forma, a aluna atuou com as capacidades e recursos que já lhe 

eram disponíveis, sem que as atividades desenvolvidas nas oficinas representassem 

um desafio para ela. 

         Os  seus textos não apresentam grandes problemas formais, mas  demonstram 

pouco envolvimento do autor com sua produção.  São pouco reveladores do 

posicionamento enunciativo  do autor, especialmente neste caso, quando a proposta 

era  a  de produzir um texto de opinião. 

 

 

 

 SUJEITO   3 –    A (E.Pu.) 
 

    
       por  que  a   querra (guerra) morre  muta  gente  e  morre miuta  criança 

 

 

          A  inicia o seu texto como se estivesse respondendo a uma pergunta. Não há 

desenvolvimento de seu ponto de vista; o texto  apresenta-se  incompleto, truncado. 
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SUJEITO   6 –   D (E.Pu.) 
 

           
      Eu  não gosto  de  guerra. Por  que todo mundo morrem. 
 
                    
        O texto de D apresenta a mesma organização enunciativa dos dois primeiros ( H e 

A), caracterizada por um recurso mínimo de argumentação: Eu não gosto da guerra 

porque ... 

         Na verdade, podemos dizer, no  que  se  refere  ao  formato  geral  do  texto, que 

todos os alunos da escola pública adotam  um  padrão  único: dizem  não  gostar  da  

guerra  e  apresentam  a  justificativa. Com  exceção  de  H, todos  utilizaram  a  

conjunção  explicativa  porque  na  introdução  de  suas  justificativas. 

        A   visão  da  guerra  é  refratada  pelo  prisma  do  olhar  infantil. A  guerra  é  ruim  

porque  morre  muita  gente (“velha, nova, tanto  faz ”), esse  argumento  por  si  só  já  

diz  tudo. A  compreensão  de  mundo  dessas  crianças  não  permite  que  o  

desenvolvimento  deste  tema  vá  além  do  que  foi  produzido. 

        Ainda de acordo com Leitão (1997), é comum observar em textos de crianças um 

número baixo de idéias oferecidas em apoio a um ponto de vista. Esse recurso é 

conhecido como argumento mínimo. Só mais tarde é que elas se tornam capazes de 

desenvolver duas ou mais idéias, independentes entre si, usada na defesa de uma 

posição, denominado por Eemeren & Grootendorst (1992) de argumentação múltipla.  

        Os   alunos  da  escola  particular  demonstraram  estar  mais  bem  informados  

sobre  alguns  detalhes relativos  à  guerra  no  Iraque, durante  o  debate  em  sala  de  

aula, do  que  seus  colegas  da  escola  pública . Uma  das  razões  encontradas  para  

explicar  esse  fato, talvez  esteja  no  nível  de  escolaridade, que,  por  ser  mais 

elevado  entre  os pais  dos  alunos  dessa  segunda escola (na ordem de apresentação 
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dos textos), faz com  que  eles  estejam  mais  informados  sobre os  acontecimentos  e  

comentem  sobre o  assunto  em  família  na  frente  dos  filhos. Os  texto  escritos  

também  revelaram  a  presença  de  outras  vozes  no  discurso  infantil. 

         Os três primeiros textos a serem apresentados agora, ao invés de se 

aproximarem, singularizam-se, mas cada um apresenta uma contribuição sobre a visão 

de guerra. Estão bem elaborados, e fogem do uso padrão da argumentação mínima, 

mencionada há pouco.      

 

a) Categoria 1: Textos de T, I, C (Nível 1 –  maior desenvolvimento argumentativo)  

 

 

SUJEITO  7 – T (E.Pa.) 
 

        
 
A guerra é a pior coisa que existe no mundo e a paz é a melhor coisa. Quando a guerra acontece muitas 
pessoas morrem. A pior guerra que aconteceu no mundo foi a 2ª  guerra mundial, muitas pessoas 
morreram. 
 
 
 
         O  texto  de T exemplifica  o que  mencionamos  há  pouco. Durante  o  debate  

ninguém  falou  sobre  a  segunda  guerra  mundial, nem tampouco  os  alunos  dessa  

série estudam ou estudaram  esse conteúdo  em  sala  de aula. Esse  tipo  de 

informação  foi  adquirido  em  casa, junto  à  família. 
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SUJEITO  8 –  I (E.Pa.) 
 

           
  Ele fez tudo isso para fica com os posto de petróleo e ele não vai consegui porque ele ta bombardiano 
tudo então vai axa so o pó 
 
 
 
        O   texto  de  I é  surpreendente e singular em  vários   aspectos. O  primeiro  deles  

é  que  ela  foge à  proposta  temática  de  produzir  um  texto opinativo  sobre  a  

guerra, no  qual  o aluno  se  posicionaria  dizendo  porque  a  guerra é  ruim. Ao  invés  

de  escrever  seguindo  essa  orientação, a aluna  apresenta  sua  opinião  sobre  o  

comportamento  de  alguém  em  relação  à  guerra. Esse  alguém  só  pode  ser  o  

presidente  George W. Bush, que  não  é  mencionado, mas  que  no  entendimento  da  

aluna  todos  sabem  quem  é o  referente .   

        O  segundo  aspecto  diz  respeito  à  própria  avaliação  que  a aluna  faz  dos  

atos  do  presidente, que,  na  verdade  não  é  exatamente  a  sua  avaliação. Ela  deve  

ter  ouvido  esse  comentário de uma outra  pessoa (familiares, amigos, professores, 

mídia), porque  não  é  comum  que  crianças  dessa  idade  façam  comentários  sobre  

assuntos  de  política  externa . 

        O  terceiro  e  último  aspecto  é  que  foi,  só  nesse  texto,  que  I  conseguiu  

utilizar  elementos  de  conexão e,  principalmente,  usou-os de forma adequada, 

demonstrando  lógica  e  coerência. Coincidentemente, ou não, esses  elementos  

surgiram em um  texto  que  se  propunha  opinativo, portanto, propício  ao uso  de  

seqüências  argumentativas, nas  quais  é  comum  o  emprego  desses  elementos, 

mesmo  que, obviamente, não  seja  exclusivo  a  essas seqüências. Considerando a  
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competência  discursiva  da  aluna, indicamos  esse  texto  como  a  sua  produção  

escrita  mais  madura. 

 

SUJEITO 11 – C (E.Pa.) 
 

 

      A  gerra    ruim   chato 
       Cheia de  maudade 
       a  pessoa  que  não 
       te (m) coração  e mau 
       cheio  de  maldade 
       a   pessoa  que  nasceu  ruim 
       o  ome  da  gerra    
 
             

         C produziu um texto, acima de tudo, inovador - já havia demonstrado essa 

capacidade na produção da propaganda, que  na  nossa concepção, aproxima-se  da 

formatação  de  um  poema. As  linhas não  estão  dispostas  irregularmente  formando 

parágrafos, as linhas  são  versos. O  poema  ( ? ) é  organizado  em  três  movimentos: 

1) a  guerra  é  ruim, chata  e  cheia  de  maldade; 2) existem  pessoas  que  não  têm  

coração (o aluno usa a metáfora  corretamente ), cheia  de maldade ; 3) a  tal  pessoa  

que  nasce ruim  é  o  homem (responsável) da  guerra. No  terceiro  movimento  ele  

cria  a  interseção entre o  homem  e  a  guerra. 
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b) Categoria 2: Textos de N, G e L  (Nível 2 – menor desenvolvimento argumentativo) 

 

         N, G e L apresentam a mesma tendência registrada nos textos dos alunos da 

escola pública, ressaltando-se algumas diferenças no que se refere a um maior 

conhecimento – por parte destes – sobre as informações referentes à guerra. 

 

SUJEITO  9 – N (E.Pa.) 
 

        

A gerra e ruim porque eles mata gente cianças distroindo pais (país) palácios com bomba que era u mais 
bonito do eraque 
 
 
        Os  enunciados  presentes  no  texto  de  N demonstram que  ela  também  esteve  

acompanhando  os  acontecimentos  pela  tv. No  entanto, as  informações  ficam  um  

pouco  amontoadas,  pois  a aluna  permanece  sem  usar  os sinais  de  pontuação, ou  

outros  recursos  que  configurem  uma  maior organização  ao  seu  texto. Apesar  de  

ter  sido  a  última  produção  escrita  da  série  pesquisada, não percebemos  em  seus  

textos  avanços  significativos  no  uso  dos  mecanismos  que  asseguram  as  

condições  para  a  textualidade. 
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         Destacamos, nesse texto, uma flagrante evidência do uso espontâneo da escrita, 

fruto de uma autêntica motivação enunciativa. N aproveita a ocasião e envia uma 

mensagem para a pesquisadora. Esse representa um dos contextos em que a escrita 

se fez necessária para o escrevente, levando-o a escrever sem que isso lhe seja 

solicitado.          

 

 SUJEITO 10 –   G (E.Pa.) 
 

 

             A guerra é ruim porque morre gente morre pessoas boas e eu quero que acabe a guerra para a 

paz 

 
 
SUJEITO  12 –  L (E.Pa.) 
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Eu não gosto da guerra porque as pessoa morrem se machucão ficão com medo e também eles fogem 
da guerra para se salvar. 
A paz eu que todo mundo quer mas tem gente que não quer 

 

 

        O  texto   de  G  e  de  L  apresentam  uma  estruturação  semelhante 

(predominante  nos  textos  que  trataram  desse  tema, especialmente  nos dos alunos  

da  escola  pública); iniciam  dizendo  que  não  gostam  da  guerra  e  apresentam   

suas  razões. Mesmo  assim, L  avança  em  seu  discurso  opinativo  finalizando  com  

uma  mensagem  que  reflete  sua  incredulidade  infantil  diante  de  uma  contradição 

tão óbvia: apesar  de a  humanidade  como  um  todo  rejeitar  as  guerras, pequenos  

grupos  de  pessoas  conseguem  acioná–las, impondo-as  à  população. 

         No entanto, percebemos em outros alunos o esforço em tentar articular mais de 

uma idéia na defesa de seu ponto de vista: 

 
T: “A guerra é a pior coisa que existe no mundo”(opinião) 
    “ e a paz é a melhor coisa”. (contraste para enfatizar, por meio de uma antítese) 
    “Quando a guerra acontece muitas pessoas morrem. (justificativa de sua opinião) 
    “A pior guerra que aconteceu no mundo foi a 2ª guerra mundial, muitas pessoas   morreram.” 
(retomada da opinião e justificativa) 
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         Consideramos  essa  oficina  bastante  proveitosa. Os  textos  desses  alunos 

foram  autênticos, carregados  de marcas  de identidade, que revelaram  suas  

diferentes  percepções  sobre  o  fenômeno  histórico-social  que  é  a  guerra. 

         Concluída  essa  detalhada  apresentação  das  produções  escritas dos  alunos, 

apresentaremos no  próximo item, uma avaliação geral dos aspectos mais salientes 

registrados nos textos, bem como as  semelhanças  e  diferenças mais relevantes  entre 

os dois  grupos  pesquisados. 
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7.5 –   TEXTOS QUE FALAM,  RESPONDEM  E  ENSINAM 

 

        

         Na tentativa de promover uma reflexão sobre as atividades de linguagem 

desenvolvidas nas oficinas, retomaremos as perguntas que direcionaram o nosso modo 

de analisar a produção escrita dos alunos. 

           
1- De modo geral, os textos atendem às propriedades típicas dos gêneros 

estudados? 
2- Quais os gêneros que melhor propiciam o desenvolvimento da textualidade? 
3- Que influências um modelo exerce no posicionamento enunciativo/discursivo do 

escrevente? 
 
 

         Gostaríamos de iniciar nossas considerações pelo último questionamento. 

         A nossa experiência em sala de aula registrou claramente que a utilização de um 

modelo, seja na forma de um exemplar prévio do gênero trabalhado, seja na forma de 

um roteiro de questões, – nos moldes dos que utilizamos nas oficinas 2 e 3, que 

trataram, respectivamente, da vida do presidente Lula e da propaganda – tende a limitar 

a capacidade criativa das crianças. 

         Mesmo que algumas crianças consigam transpor os limites impostos por uma 

atividade que se constitui essencialmente na mimesis, imprimindo ao texto um 

direcionamento próprio, ainda assim, torna-se muito difícil para o escritor iniciante 

assumir um posicionamento enunciativo e aprender a construir uma identidade 

discursiva em situações de produção escrita que adotem esse tipo de estratégia. 

         É bem verdade que nos parece possível identificar marcas de individuação até em 

contextos mais padronizados de produção escrita (rever a posição de Possenti (1988) 

sobre a emergência do estilo, exposta no capítulo anterior). Por outro lado, não se pode 

admitir que a ocorrência dessas marcas de subjetivação se justifiquem por si sós, 

respaldando uma determinada estratégia didática, quando, a rigor, elas não foram 

pensadas, nem concebidas como justificativas para tais práticas. 

         As outras oficinas que seguiram o modelo indutivo, forneceram condições para 

que os alunos desenvolvessem os textos de forma mais autônoma. Em determinadas 

condições de produção, a cadeia de enunciados vai sendo construída e elaborada sob 
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o fluxo interativo que envolve pesquisador, aluno, força retórica do gênero trabalhado, 

bem como os outros discursos que pairam sobre o escrevente no momento da 

produção. 

        Todos esses elementos se organizam na composição de enunciados únicos e 

exclusivos a cada situação de produção. 

         Mas onde se encontra esta proclamada autonomia, se, ao produzir, o escrevente 

está sob a influência de tantos estímulos, do mesmo modo como esteve sujeito às 

orientações previstas em um modelo? Afinal, nas palavras de Bakhtin (1988 [1929]): 

todo dizer se organiza a partir de um já dito.     

         Assim como não existe padronização absoluta que resista a marcas de 

individuação, também não existe autonomia discursiva isenta de outras vozes. 

         O que parece contraditório se explica na própria dinâmica das práticas de 

linguagem, desde que se conceba a linguagem como atividade constitutiva das 

relações de significação entre o homem e o mundo. 

         A adoção de um ou de outro modelo implica levar em conta vários aspectos 

circunstanciais, que podem condicionar na escolha. 

         Se levarmos em conta uma das estratégias previstas por Schneuwly e Dolz (2004, 

p. 54) para o estabelecimento da progressão, que propõe “a simplificação da 

complexidade da tarefa, em função dos elementos que excedem as capacidades 

iniciais das crianças”, diríamos que a nossa opção por um modelo de carta, foi 

didaticamente justificada. 

         Naquele momento, diante do nível de desenvolvimento real dos alunos, não 

conseguíamos pensar em uma outra estratégia didática que facilitasse a aprendizagem 

e promovesse a realização da oficina. 

         Na avaliação de outra oficina realizada (texto noticioso sobre a vida do presidente 

Lula), nossas reflexões nos conduzem a outra direção: os resultados obtidos 

demonstraram que uma outra estratégia poderia ter sido utilizada. 

         O princípio da progressão prevê a auto-avaliação como estratégia reguladora do 

desenvolvimento das capacidades lingüísticas dos alunos. Caso o resultado não seja 

satisfatório, o ciclo de atividades é reiniciado. 
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         A diferença entre os dois modelos – conforme já mencionamos no capítulo 

anterior – se apóia mais em critérios metodológicos, do que  epistemológicos, já que os 

autores compartilham uma mesma concepção sociointeracionista da linguagem. 

         Quando mencionamos há pouco que a escolha por um método leva em conta 

outros fatores, entre os quais se encontra o próprio gênero a ser produzido, estamos 

nos remetendo ao segundo questionamento que interroga sobre quais gêneros melhor 

propiciam o desenvolvimento da textualidade. 

         O que foi possível observar é que alguns gêneros constituem-se com tal força 

retórica (a lenda é um deles), que dispensam maiores reflexões em torno de qual 

método a ser adotado nas seqüências ou séries didáticas: respectivamente, se o 

indutivo (Schmeuwly e Dolz), ou o dedutivo (Bronckart). 

          Sem levar em conta as especificidades de natureza individual, já que estamos 

considerando as tendências gerais mais significativas, diríamos que a lenda (nas duas 

escolas), seguida pelo texto de opinião sobre a guerra (os produzidos por alunos da 

escola particular), foram os gêneros que melhor favoreceram o desenvolvimento da 

textualidade. 

          A lenda ofereceu aos alunos a oportunidade de exercitarem, em maior 

intensidade, aspectos que remetem à textualização, tais como: uso de elementos 

lingüísticos responsáveis pela coesão e pelo estabelecimento da referência, de 

operadores argumentativos, e pelo nível de informatividade do texto. Em relação às 

condições de enunciação, diríamos que a produção desse gênero favoreceu o fluxo 

organizacional dos  enunciados. Vejamos esses aspectos exemplificados em dois 

textos produzidos por T (E.Pa.) 7anos, aluna que não tem dificuldades com a produção 

escrita, e por D (E.Pu.) 6 anos, que tem dificuldades com a produção escrita, e a 

evidente diferença entre eles: 

          

          Texto 1(verbete)   

         T:“O carnaval é uma festa polpular com pessoa fantasiadas que dança  e pula.”  
 
          Texto 2 (lenda) 
 

T :“Um dia um padre chamado jesuíta foi adeia a onde os índios canibais moravam. 
E disse: deixem de ser canibal, aprendam a comer frutas e plantas. Mas teve um 
idio que desobedeceu e pegou uma índia, queimou comeu ela, quando os outros 
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índios soubem ficaram zangados e atiraram pedras nele, e fogil para o fundo do 
mar, e ele não podia sair de porquê os índios continuavam atirando, então ele 
morreu e acabou virando um peixe-boi”.  
 
 
Texto 3 (notícia sobre a vida do presidente) 
 
 D:“O nome desse homem é lula 
agora o que ele é 
presidente 
que você acha que ele vai fazer pelo Brasil 
eu acho que ele vai ser operario “ 
 
Texto 4 (lenda) 
 
D:“Era uma vez um índio muito comilão que comia pessoa e na noite de lua cheia 
ele  se jogou na água e  não voltou e  transformou no peixe e não sabia e queriam 
matar o peixe boi mas o peixe boi era muito forte”  
 
 
Smolka e Góes (1992, p.59) observam que a maior facilidade em ordenar 

proposições nos textos narrativos, não são resultantes de um emprego deliberado de 

regras de organização do texto, e sim, de um apoio na seqüência de eventos que está 

implícito no conhecimento ou nas representações criadas em torno de um tópico. 

Segundo as autoras, esse grau de ordenação de proposições em textos não-

narrativos vai depender do grau de organização das representações que as crianças 

têm sobre os assuntos associados aos tópicos abordados. Esses conhecimentos que o 

escrevente precisa enunciar serão organizados por relações hierárquicas ou de 

implicação, e não em termos de organização temporal – veremos isso bem 

exemplificado nos textos sobre o carnaval, que serão exibidos mais adiante. 

Entendemos portanto, que essas representações são bastantes variáveis – a 

análise dos textos confirma isso – e estão estreitamente relacionadas com as 

experiências vivenciadas por cada criança. 

Em relação ao texto de opinião, diríamos que ele favoreceu a explicitação das 

modalizações, evidentemente por haver na proposta um apelo para que o escrevente 

se posicionasse discursivamente em relação ao tema. 

Esse apelo não exerceu a mesma influência sobre os alunos da escola pública, 

cujos textos apresentaram um uso mínimo de modalizadores, indispensáveis para a 

introdução de um única argumentação. Conforme já mencionamos antes (cap.5), os 
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pais desses alunos são os menos escolarizados, o que dificulta, em nossa avaliação, a 

ocorrência de questionamentos sobre o tema em ambiente familiar, devido à 

complexidade peculiar dos assuntos de política internacional, que demandam um maior 

conhecimento de mundo. 

         Os textos seguintes ilustram o caso: 

 
         Texto 5 

          H:“ Eu acho que a guerra é ruim e morrem muitas pessoas e eu não gosto.”           

         Texto 6 

          B:“ Eu não gosto da guerra porque pode mata muita pessoa velha nova tanto fais 
          Eu tabem não gosto da guerra e muito ruim a guerra de 2003”. 
 

         Por outro lado, no ambiente familiar dos alunos da escola particular, esse 

debate demonstrou estar presente, em maior ou menor intensidade. Os textos 

desses alunos fazem referência expressa a certos conhecimentos não partilhados 

em sala de aula durante as oficinas. Vejamos como esses aspectos são  

evidenciados  nos  textos produzidos por duas  alunas I  e N ��. A primeira, em 

maior intensidade, demonstrou  grandes dificuldades na produção dos textos ao 

longo das oficinas. 

 

Texto 7   

I:“Ele fez tudo isso para ficar com os posto de petróleo e ele não vai conseguir porque  
ta bombardiano tudo então vai axa só o pó.”  
  

Texto 8  

N:“A gerra e ruim porque eles mata gente crianças distroindo pais palacios com bomba 
que era o mais bonito do eraque”  

 
Esses dois textos ilustram concretamente a visão de Bakhtin (1992, p.107), a 

respeito de que “o centro organizador do enunciado não é interior, mas exterior: está 

situado no meio exterior que envolve o indivíduo”. 

_________ 
 
54– A aluna I informou no questionário sócio-cultural que a mãe é médica e o pai vende sapato, sem 
indicar contudo o nível de escolaridade. A aluna  N diz que a mãe é funcionária pública, mas não informa 
o nível de escolaridade, nem fornece informação sobre o pai. 
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         A propósito do nosso primeiro questionamento, a partir do qual procuramos 

investigar se, de modo geral, os textos elaborados atendem à caracterização típica 

dos gêneros, nossa resposta é afirmativa.  

Essa afirmação torna-se mais contundente, quando consideramos a pouca 

vivência e a quase nenhuma experiência desses alunos com a produção de textos 

escritos, principalmente nos moldes que lhes foram propostos, ou seja, utilizando os 

gêneros textuais. 

Convém frisar que, ao darmos prosseguimento a esta avaliação mais geral, 

desenvolvida neste capítulo, não estaremos considerando os casos isolados de 

desvio ao formato padrão dos gêneros. 

Cada texto observado traz, em maior ou menor intensidade, alguma marca que 

o identifique como representante de um certo gênero. Inicialmente o tema nos dá 

essa indicação, seguida pela construção composicional que pode representar 

parcialmente os aspectos formais que entram na composição de um dado gênero.  

         No que se refere à noção de estilo, ou certas escolhas lingüísticas 

responsáveis pela expressividade do texto, pudemos observar que alguns alunos da 

escola pública, na oficina em que foi trabalhado o verbete sobre o carnaval, 

distanciaram-se da estruturação típica ao gênero, por inserirem no texto sua opinião 

sobre a festa.  

Por outro lado, essa oficina favoreceu uma maior diversidade de textos, que se 

refletiu tanto intertextualmente (os textos não pareciam sair de uma única matriz 

geradora, como foi observado na carta e no texto sobre lula), como 

intratextualmente. 

Cada aluno elaborou o texto de modo singular (utilizaram variado repertório 

lexical), apresentando também uma organização enunciativa diferenciada, 

relacionada à representação individual do tema abordado – organização 

proposicional hierárquica dos textos não-narrativos. 

Exemplifiquemos melhor: 

 
Texto 9 (verbete) 
 
D:“ a escola de saba tem carro alegórico 
as pessoas gogam (jogam) frutas 
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o carnaval e uma festa linda 
as mulheres são bonita”  
 
Texto 10 ( verbete) 

R:“ O carnaval é uma festa que eu gosto eu brico de joga a rois nas pesoas 
gosto tambem mascaras”  
 
Texto 11 (verbete)    

B:“O carnavau é muito bom e muito legal tem, muita criança dançano muitos trio de 
carnavau.”  
 
 

         Vale salientar que, dentre as oficinas desenvolvidas, a única que não focalizou 

um gênero com estrutura composicional bem definida foi a última, na qual procurou-

se elaborar um texto de opinião, que, em alguns casos, só tem sua prévia 

identificação determinada pela própria situação de comunicação, ou por algumas 

marcas contextuais externas ao  gênero. 

         Uma receita, por exemplo, não necessita de uma identificação prévia – um 

título ou outro tipo de rótulo – para que seja identificada como tal. Tão logo se 

começa a ler, já se percebe do que se trata, por conta de sua construção 

composicional bem marcada. 

         Quando um texto de opinião é veiculado em uma situação real de 

comunicação, ele normalmente  está inserido em jornais e revistas (ou outros 

suportes de divulgação) numa seção que lhe é específica, predispondo o leitor a 

identificar no texto a estruturação típica a um texto argumentativo dessa natureza: 

ponto de vista, justificativas, contra-argumento, respostas (LEITÃO, 1997).  

        O que queremos dizer com isso é que esse tipo de estruturação argumentativa 

não se vincula a um determinado gênero, o que leva ao entendimento de que o 

gênero “texto de opinião”, conseqüentemente, não tem uma construção 

composicional que lhe seja exclusiva.  

        Gostaríamos de finalizar nossas reflexões sobre as atividades desenvolvidas 

nas oficinas afirmando que todas essas particularidades presentes na produção 

escrita dessas crianças só emergiram em virtude da prática de linguagem que foi 

desenvolvida com elas. 
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         Portanto, é fundamental que seja oferecido aos alunos – principalmente os que 

se encontram em estágio inicial de formação de sua condição de escritor – 

condições para que sejam exercitados, segundo Smolka e Góes (1992, p.55), 

 

                                  os aspectos do complexo jogo de estratégias que se mesclam na 
enunciação do pensamento que se converte em texto escrito. A 
tarefa não é fácil, pois o sujeito tem que ordenar o fluxo do 
pensamento, em que se entrecruzam o discurso interior e as 
formulações de enunciados comunicativos, com as operações, quase 
sempre mais lentas do registrar.        
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                                                         CONCLUSÃO 
 
 
 
 
  ESCLARECIMENTOS FINAIS  

 

 

         A sala de aula constitui-se como um locus de atuação extremamente complexo. 

Existe nela uma tal diversidade de fatores (internos e externos, cognitivos e afetivos,  

humanos e materiais) a interferir na prática docente, que exigem do professor uma 

constante reflexão acerca de sua prática pedagógica, para que seja avaliada sua 

adequação aos objetivos de ensino-aprendizagem por ele pretendidos. 

         Por essas razões, uma pesquisa desenvolvida em sala de aula diferencia-se 

bastante da pesquisa empírica realizada em “laboratórios”�� , onde o pesquisador 

controla praticamente todas as variáveis envolvidas diretamente no processo e só 

precisa aprender a lidar com a potencial imprevisibilidade dos dados.  

         O nosso caso é ainda mais singular porque o pesquisador acumula os papéis de 

observador e ator em todo o processo de desenvolvimento da pesquisa, dificultando   

um pouco a imparcialidade desejada no relato de uma prática e na capacidade de se 

auto-avaliar.  

         Não obstante esses aspectos, avaliamos que o desenvolvimento deste trabalho 

nos proporcionou um maior entendimento sobre como conduzir as atividades de 

produção textual nas salas de aula com crianças do primeiro ciclo do ensino 

fundamental. Certamente, não só pela evolução gradual na aprendizagem dos 

conteúdos a que os alunos são expostos, o trabalho de produção de textos escritos 

organizado em torno dos gêneros ofereceu aos alunos a oportunidade de utilizar 

reflexivamente a linguagem escrita em diferentes formas de registro. 

______________ 

55 – Quando mencionamos a diferença entre a nossa pesquisa e aquelas que são desenvolvidas em 
laboratório, estamos nos referindo àquelas situações em que o pesquisador trabalha com um ou mais 
alunos, em outro ambiente da escola - que não seja a sala de aula -, ou no ambiente familiar da criança, 
realizando um acompanhamento mais controlado da produções escritas.       
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 O  QUE APRENDEMOS COM OS TEXTOS DOS ALUNOS? 

           

 

 

         No encaminhamento de nossas conclusões, faz-se necessário, agora,  rever os 

questionamentos que nortearam a execução da pesquisa. Um momento em que o que 

nós temos de concreto é o referencial teórico que deu sustentação ao trabalho, e uma 

série de perguntas que não sabemos ao certo se serão satisfatoriamente respondidas. 

              

1 - Quais  os  espaços  de  atuação social (levando  em  conta os  aspectos  macro- 

culturais) realizados  através  da  modalidade  escrita  e  disponibilizados  para  a  

criança  em  seu  meio  ambiente  cultural? 

2 - Quais  gêneros escritos estão mais relacionados a  sua  rotina  de atividade  social ? 

3 – Há  uma  relação  entre o  ensino  de  gêneros  textuais  e  o   favorecimento  na  

aprendizagem  de aspectos lingüísticos e cognitivos específicos à  modalidade  escrita 

previstos para as crianças dessa faixa etária? 

 
           Retomemos, parcialmente, as considerações desenvolvidas nos capítulos 5 e 6 

(que tratam respectivamente da análise do questionário sócio-cultural e da ficha de 

acompanhamento), para que, ao responder a essas perguntas, possamos estabelecer 

um inter-relacionamento entre os aspectos observados. 

          Apesar de estarmos alicerçando nossas conclusões em poucos dados 

estatísticos, percebemos que elas ratificam a teoria que fundamentou esta pesquisa. 

Acreditamos que,  em  um  nível  macro,  as  crianças  compartilham  basicamente  os  

mesmos  espaços de atuação social, que condicionam a representação dos usos que a 

escrita assume em suas vidas, fazendo prevalecer o seu uso escolarizado. 

          Os  gêneros  escritos  que  estão mais relacionados com a sua rotina de 

atividade social  apresentam-se  em  número   mais  reduzido,  porque  também  é  

reduzido  seu  espaço de atuação em sua comunidade. Já dissemos que as crianças 

dessa faixa etária não  trabalham, não  saem  sós  para  fazer  compras ou  resolver  

problemas  de  subsistência  familiar ou  outras  atividades  administrativas. Além  
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disso, em  muitas  das  atividades  desenvolvidas  pelas crianças (esporte, dança, 

brincadeiras) a  produção  escrita  efetivamente  não  se  faz  necessária. 

         A evidente relação entre o primeiro e o segundo questionamento justifica-se pela 

concepção de gênero textual adotada neste trabalho, no qual compreendemos os 

gêneros textuais como formas de agir lingüisticamente na sociedade em que estamos 

inseridos.            

         As diferentes formas de letramento que caracterizam a dinâmica da vida em uma 

sociedade letrada, determinam a diversidade de gêneros com os quais interagimos 

cotidianamente. 

         Isso não quer dizer que os alunos não devam ser expostos a uma grande 

diversidade de gêneros. Para Schneuwly (1988), não há um texto propedêutico, no 

sentido de que prepare o aluno para todos os outros textos. 

        As dificuldades inerentes ao processo de produção são comuns a todas as 

crianças, e variam de acordo com suas capacidades individuais, que podem ou não ser 

determinadas pelo contexto sócio-cultural no qual estão inseridas. Ao longo de nossa 

análise, não identificamos quaisquer atividades ou habilidades de escrita, bem como 

capacidades de percepção do funcionamento da escrita, que fossem exclusivas a um 

ou outro grupo de alunos. 

         Outro aspecto que esteve presente, em ambos os grupos, durante o processo de 

produção escrita, diz respeito à resistência que as crianças oferecem ao ato de revisar 

os seus textos. As pesquisas realizadas (já citadas neste trabalho) têm demonstrado 

que, quando essas revisões ocorrem, elas se limitam a aspectos mais superficiais do 

texto (ortografia e flexões) e não contemplam aspectos ligados ao conteúdo dos 

enunciados, no sentido de torná-los mais coerentes ou mais completos. 

         No nosso caso, quando solicitávamos aos alunos a revisão ou reescritura de 

alguns textos, eles preferiam fazer um outro texto. É bem verdade que não dispusemos 

de tempo necessário para trabalhar sistematicamente o aspecto da revisão e 

reescritura. Mas acreditamos que isso possa ser implementado, pois todas aquelas 

atividades que se desenvolvem processualmente, demandam tempo para serem 

assimiladas e postas em prática.           
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         Portanto, percebemos que, na comparação entre os dois grupos de alunos, há  

mais  pontos convergentes que divergentes, e esses  últimos se  justificam em função 

das  diferentes  realidades  de  cada  escola, e  em  parte  pelo  contexto  cultural  

familiar (a menor escolarização dos pais dos alunos da escola pública, associada ao 

menor poder aquisitivo, que podem limitar o acesso à leitura).  

         E  parece  ser  essa  defasagem  em  leitura – que também pode ser encontrada 

em alunos de ambos os grupos - o  fator  que  mais  influenciou  no  aspecto  que  mais  

divergiu  cognitivamente  entre  os  dois  grupos  de  alunos (de acordo com o que 

registramos na ficha de acompanhamento):  a  percepção  das  diferenças  entre  copiar  

do  quadro  e  produzir  textos, e  a  concepção  do  que  é  escrever  bem  e  quais  

estratégias  ajudam  a  escrever  melhor. 

         Essa constatação nos deixa aliviados porque uma prática docente bem orientada 

–  que leve em conta o papel de facilitador do professor no desenvolvimento cognitivo 

dos alunos – pode exercer uma influência decisiva na solução desses problemas.     

         Foi possível comprovar, então, que só um  trabalho  efetivo  com  os  gêneros  

textuais  nas  primeiras  séries  representa   um  acesso  legítimo  à  produção  de  

textos  significativos  e  a  uma  escrita  que se proponha  funcional  para  as  crianças. 

Tal comprovação se identifica com os objetivos de língua portuguesa  para a produção 

escrita,   e com as competências previstas para crianças dessa fase, propostos pelos 

PCN (1997, p.104); já apresentados neste trabalho, mas que serão retomados agora 

para um melhor direcionamento das idéias: 

 

1) a produção de textos coesos e coerentes, em cuja elaboração sejam considerados leitor e 
objeto da mensagem, identificação incipiente do gênero e suporte que melhor atendem à 
intenção comunicativa, 
  
2) escrita dos gêneros previstos para o ciclo, utilizando a escrita alfabética e procurando seguir 
a forma ortográfica,   
 
3) consideração sobre a necessidade de produzir versões, auxiliado pelo professor, para o seu 
texto escrito.       

 

  Quando traçamos um paralelo entre objetivos e competências que se localizam no 

plano prospectivo, sugeridos pelos  PCN, e os resultados alcançados com as oficinas, 

sobre as quais lançamos um olhar retrospectivo, concluímos que, em maior ou menor 
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intensidade, pudemos identificar todas essas competências nos textos produzidos pelas 

crianças. 

  Sob esse ponto de vista, no qual se considera esse texto contido nos PCN como 

uma ‘receita’ de um procedimento a ser testado em sala de aula, diríamos que  todos os 

objetivos foram  alcançados, o que torna viável a aplicação dessa ‘receita’  e a 

adequação desta  a  diferentes realidades escolares. Não se pode mais admitir 

portanto, certos discursos elaborados com a intenção de justificar o apego a 

determinadas práticas de atividade com a linguagem, nas quais o uso da modalidade 

escrita se desvincula de uma condição que lhe é constitutiva:  produzir sentido e  refletir 

o posicionamento enunciativo do escrevente frente às demandas de uma sociedade 

letrada.  

  Consideramos que, mesmo em condições adversas (limitação da capacidade 

produtiva dos alunos), desde que se tenha empenho e respaldo teórico, é possível 

desenvolver um trabalho produtivo com a linguagem. Ou, parafraseando os PCN, 

desenvolver no aluno uma competência textual escrita, ainda que ele não saiba muito 

bem como fazê-lo.  

         Vamos  permitir  que  nossos  alunos  produzam  receitas culinárias (brigadeiros, 

vitaminas  ou  sucos), escrevam  bilhetes  para  os  colegas, recados  para  os  pais, 

listas  de  compras, avisos  para  escola, declarações  de  amor, solicitações  para  a 

direção  da  escola, narrativas pessoais, adivinhações, piadas, HQs e até mesmo 

poemas, seguindo  a  ordem  de  dificuldade, funcionalidade, conveniência, preferência 

e familiaridade. Enfim,  não  importa  que  todos  se  saíam  bem  ou mal  em  todos  os  

textos. O  importante  é  fazer  com  que  eles  tenham  acesso  a  gêneros  diferentes  

e  oportunidade  de  produzir  sistematicamente  textos  diferentes, ao  invés  de  

utilizarem  predominantemente  a  escrita  para  fazerem  cópia, treino  ortográfico, 

separação  de  sílabas  ou  outras  atividades  semelhantes. 

         Certamente não se esgotam aqui todas as possibilidades de reflexão que esses 

textos proporcionam. Estamos cientes de que esse corpus oferece subsídios para 

outros questionamentos não contemplados nesta análise.  

         Gostaríamos, no entanto, que este trabalho contribuísse de alguma forma com as 

atividades de produção textual desenvolvidas nas escolas. Apesar de não estarmos 
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veiculando uma teoria que se configure propriamente como uma novidade na agenda 

dos estudos lingüísticos, avaliamos que o relato e a divulgação de experiências de 

ensino-aprendizagem desenvolvidas em sala de aula ajudam na concepção e 

implantação de novas práticas pedagógicas.  

          Afinal, não seria essa a razão ontológica para a existência das teorias, servir 

como sustentação para o desenvolvimento das práticas? Entendemos que, levando em 

consideração a  realidade das nossas escolas, muitas outras iniciativas de promover a 

transposição das teorias  para as práticas didáticas precisam ser implementadas.   

Caso nosso  trabalho consiga motivar algum professor a seguir nessa direção, o nosso 

objetivo terá sido alcançado, e o nosso esforço  plenamente compensado.   

            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 253

 

 

REFERÊNCIAS  BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 
BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. 4 ed. São Paulo: Ucitec, 1988 
[1929]. 
 
______.  Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 1992 [1979]. 
 
BARBOSA, Jacqueline Peixoto. Do Professor Suposto pelos PCN ao Professor Real de 
Língua Portuguesa: São os PCN praticáveis? In: R. H. Rojo (org.) A Prática de 
Linguagem em Sala de Aula – Praticando os PCN. São Paulo: EDUC; Campinas, SP: 
Mercado de Letras, 2000, p. 149-182. 
 
BARTON, David. & HAMILTON, Mary. Literacy Practices. In: D. Barton; M. Hamilton; R. 
Ivanic (eds.) Situated Literacies: Reading and Writing in Context. London: 
Routledge, 2000, p.7-14. 
 
BAZERMAN, Charles. The Life of Genre, the Life in the Classroom. In: W. BIishop & H. 
Ostrom  (eds.) Genre and the teaching of writing. Portsmouth, NH: Boynton Cook, 
1997, p.19-26.   
 
______.  Speech Acts, Genres and Activity Systems: How Texts Organize Activity and 
People. In: C. Bazerman &  P. Prior (eds.) What Writing Does and How It Does It – An 
Introduction to Analyzing Texts and Textual Practices. New Jersey: Lawrence 
Erlbaum Associates Publishers, 2004, p.309-339. 
 
______.  Gêneros Textuais, Tipificação e Interação. Organização: A. P. Dionísio & 
J.C. Hoffnagel. São Paulo: Cortez, 2005. 
 
BIASI-RODRIGUES, Bernadete. A  diversidade  de  gêneros  textuais  no  ensino: um 
novo  modismo ? In: Perspectiva, Florianópolis, v.20, n.01, 2002, p.49-73 
 



 254

BRANDÃO, Helena Nagamine. Texto, gêneros do discurso e ensino. In: H. N. Brandão 
(org.). 2 ed. Gêneros do discurso na escola: mito, conto, cordel, discurso político, 
divulgação científica. São Paulo: Cortez, 2001, p. 17-45. 
 
 
BRASIL. SEF. Parâmetros Curriculares Nacionais: primeiro e segundo ciclos do 
ensino fundamental: Língua Portuguesa. Brasília, MEC/SEF, 1997. 
 
BRONCKART, Jean-Paul. Atividades de linguagem, textos e discursos. São Paulo: 
Educ, 1999. 
 
______. L’enseignement des discours – De l’appropriation pratique à la maîtrise 
formelle. Mimeo, 2000, [S.L.]. 
 
BONINI, Adair. Gêneros Textuais e Cognição. Florianópolis: Insular, 2002. 
 
BRUNER, Jerome. Atos  de  Significação. São Paulo: Artes  Médicas, 1997. 
 
CARDOSO, Cancionila Janzkoviski. A socioconstrução do texto escrito: uma 
perspectiva longitudinal. São Paulo: Mercado de Letras, 2003. 
 
CASCUDO, Luís da Câmara. Literatura oral no Brasil. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; 
São Paulo: Edusp, 1984. 
 
CAVALCANTI, Marilda Cavalcanti. Metodologia da pesquisa em lingüística aplicada. In: 
H. Collins (org.). Intercâmbio: Uma  publicação de pesquisas em lingüística 
aplicada (Anais do Inpla), 1990, p. 41-48. 
 
CAZDEN, Courtney  B. Classroom  discourse: the language of teaching and 
learning. Portsmouth: Heinemann, N.H, 1988. 
 
COPE, Bill & KALANTZIS, Mary. Introduction: How a genre approach to literacy cn 
transform the way writing is taught. In: The powers of literacy – a genre approach to 
teaching writing. University of  Pittsburgh  Press: Pittsburgh, 1993. 
 
COSTA, Sérgio Roberto. Interação e  Letramento  Escolar. São Paulo: UFJF, 2000. 
 
DANIELS, Harry. O indivíduo e a organização. In: H. Daniels (org.) 4 ed. Vygotsky em 
Foco: Pressupostos e Desdobramentos. Campinas, SP: Papirus, 1999, p. 99-120. 
  
DOLZ, Joaquim & SCHNEUWLY, Bernard. Gêneros e progressão em expressão oral e 
escrita – elementos para reflexões sobre uma experiência francófona. In: Gêneros 
orais e escritos na escola  / Tradução e  organização Roxane Rojo e  Glaís Sales 
Cordeiro. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2004, p.41-70. 
 
DUCROT, Oswald & TODOROV, Tzevetan. Dicionário das Ciências da Linguagem. 
Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1991. 



 255

 
ERICKSON, Frederick. What makes school ethnography  ‘ethnographic’? In: 
Anthropology and education quartely, vol.15, n.01, 1984, p.51-66. 
 
FRAWLEY, William. Vygotsky  e  a  Ciência  Cognitiva – linguagem  e  integração  
das  mentes  social  e  computacional. São Paulo: Artmed, 1997. 
 
FREEDMAN, Aviva & MEDWAY, Peter. Locating Genre Studies: Antecedents and 
Prospects. In: Genre and the New Rethoric. London: Taylor & Francis, 1994, p.1-20. 
 
GOMES-SANTOS, Sandoval Nonato. Recontando Histórias na Escola – gêneros 
discursivos e produção da escrita. São Paulo: Martins Fontes, 2003a. 
  
______. Ainda sobre o conceito de gênero discursivo e sua implicações para a prática 
escolar de produção escrita. In: M. B. Abaurre, M.L.T. Mayrink & R.S. Fiad (orgs.) Estilo 
e gênero na aquisição da escrita. Campinas – SP: Komedi, 2003b, p.165-182. 
 
GÓES, Maria Cecília Rafael de. A criança e a escrita: explorando a dimensão reflexiva 
do ato de escrever. In: A. L. B. Smolka & M. C. R. de Góes (orgs). A linguagem e o 
outro no espaço escolar. São Paulo: Papirus, 1993, p. 99-117. 
  
GRANGER, G. G. Discutir ou convencer: uma abordagem a um estudo pragmático das 
linguagens da ciência. In: Cadernos de estudos  lingüísticos, 11. Capinas, IEL- 
UNICAMP, 1985. 
 
GUMPERZ, John J. & HYMES, Dell (eds.). Directions  in Sociolinguistics: the 
ethnography  in  comunication. New York: Holt, Rinehart and  Winston,1972. 
 
HITCHCOCK, G. & HUGHES, D. Ethography, fieldwork, and the teacher. In: Research 
and the Teacher. London: Routledge, 1989. 
  
JOBIM e SOUZA, Solange. 3 ed. Infância e Linguagem: Bakhtin, Vygotsky e 
Benjamin. São Paulo: Papirus, 1997. 
  
KLEIMAN, Ângela B. 1995. Modelos  de  letramento  e  as  práticas  de  alfabetização  
na  escola. In: A. B. Kleiman (org.) 1995. Os  significados  do  letramento. Campinas, 
SP : Mercado  de  letras, 1995. 
 
KRESS, Gunther. 2 ed. Learning  to write. London: Routledge. 1994 [1982] 
 
_______. Genre as social process. In: B. Cope &  M. Kalantzis (eds.) The powers of 
literacy – a genre approach to teaching writing. University of  Pittsburgh  Press: 
Pittsburgh, 1993. 
 
KUHN, Thomas S. A estrutura  das  revoluções  científicas. São Paulo: Perspectiva, 
1978. 
  



 256

LABOV, William, WALETSKY, J. Narrative  analysis: oral  versions  of  personal  
narratives. In: J. Helm (ed.) Essays  on  verbal  and  visual  arts .Seatle:[s.n.], 1967. 
 
LECHTE, John. 50  Pensadores  Contemporâneos  Essenciais – Do Estruturalismo 
à Pós-Modernidade. Rio  de  Janeiro: DIFEL, 2002. 
   
LEITÃO, Selma. O desenvolvimento da escrita argumentativa. In: Arquivos Brasileiros 
de Psicologia. Rio de Janeiro: Imago, CNPQ, vol.49, nº  3, 1997, p.23-42. 
  
______. Composição textual: especificidade da escrita argumentativa. In: J. Correa; A. 
Spnillo; S. Leitão. Desenvolvimento da Linguagem: escrita e textualidade. Rio de 
Janeiro: Nau, 2001, p. 117-141. 
 
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Gêneros textuais: o que são e como se constituem. 
Recife, UFPE, mimeo, 2000. 
   
______.  Da  fala para  a  escrita – atividades  de  retextualização . São  Paulo: 
Cortez, 2001. 
 
______. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: A. P. Dionísio et al. (orgs.). 
Gêneros textuais & ensino. Rio de Janeiro: Lucerna, 2002. 
 
______. Perplexidades e perspectivas da lingüística na virada do milênio. Recife, 
UFPE, mimeo, 2003. 
 
______. Propostas para um trabalho com gêneros textuais no formato de 
seqüências didáticas. UFPE, mimeo, 2004. 
 
MILLER, Carolyn R. Genre  as  Social  Action. In: A. Freedman  &  P.  Medway  (eds.) 
Genre  and  the  New  Rethoric. London: Taylor &  Francis, 1994 [1984], p.23-24. 
 
______. Rhetorical Community: The Cultural Basis of Genre. In: A. Freedman  &  P. 
Medway  (eds.) Genre  and  the  New  Rethoric. London: Taylor &  Francis, 1994, 
p.23-24. 
 
OLSON, David R. O  mundo  no  papel. São  Paulo: Ática, 1997. 
 
PERRONI, Maria Cecília. Desenvolvimento do  discurso narrativo. São Paulo: 
Martins Fontes, 1992. 
 
PINTO, Abuêndia Padilha. Fatores Afetivos e Cognitivos: Influência no 
Ensino/Aprendizagem de línguas. In: The especialist, São Paulo: EDUC, Editora da 
PUC-SP, v.20, n.2, 1999, p. 91-113. 
 
POSSENTI, Sírio. Discurso, Estilo e Subjetividade. São Paulo: Martins Fontes, 1988, 
p. 211-290. 
 



 257

______. Indícios de autoria. In: Perspectiva, Florianópolis, v.20, n.01, 2002, p.77-104, 
jan./jun. 
 
REGO, Teresa Cristina. 7 ed. Vygotsky: uma perspectiva histórico-cultural da 
educação. Petrópolis: Vozes, 1999. 
 
ROJO, Roxane Helena. O desenvolvimento da narrativa escrita: como são os textos 
que as crianças escrevem? Delta, Vol. 6, Nº  2, 1990, p.169-171. 
 
______. Modelos de Processamento em Produção de Textos: Subjetividade, Autoria e 
Monitoração. In: M. S. Z. Paschoal & M. A. Celani (orgs) Lingüística Aplicada: Da 
aplicação da Lingüística à Lingüística Transdisciplinar. São Paulo: EDUC, 1992. 
  
______. (org.) A Prática de Linguagem em Sala de Aula – Praticando os PCN. São 
Paulo: EDUC; Campinas, SP: Mercado de Letras, 2000. 
  
______.  Interação em sala de aula e gêneros escolares do discurso: um enfoque 
enunciativo. São Paulo, mimeo, [s.d.]. 
  
ROJO, Roxane Helena & CORDEIRO, Glaís Sales. Apresentação: gêneros orais e 
escritos como objeto de ensino: modo de pensar, modo de fazer. In: Gêneros orais e 
escritos na escola  / Tradução e  organização Roxane Rojo e  Glaís Sales Cordeiro. 
Campinas, SP: Mercado de Letras, 2004. 
 
SCHNEUWLY, Bernard. Gêneros e tipos de discurso: considerações psicológicas e 
ontogenéticas. In: Gêneros orais e escritos na escola  / Tradução e  organização 
Roxane Rojo e  Glaís Sales Cordeiro. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2004 [1994], 
p.21-39. 
 
SCHNEUWLY, Bernard & DOLZ, Joaquim. Os Gêneros escolares – Das Práticas de 
Linguagem aos Objetos de Ensino. In: Gêneros orais e escritos na escola  / Tradução 
e  organização Roxane Rojo e  Glaís Sales Cordeiro. Campinas, SP: Mercado de 
Letras, 2004 [1997], p.71-91. 
 
SCHNEWLY, Bernard, DOLZ, Joaquim & NOVERRAZ, Michelle. Seqüências Didáticas 
para o Oral e a Escrita: Apresentação de um Procedimento. In: Gêneros orais e 
escritos na escola  / Tradução e  organização Roxane Rojo e  Glaís Sales Cordeiro. 
Campinas, SP: Mercado de Letras, 2004 [2001], p.95-147. 
 
SMOLKA, Ana Luiza Bustamante. A criança na fase inicial da escrita. São Paulo: 
Cortez; Campinas, SP: Editora da Unicamp, 1988 
 
SMOLKA, Ana Luiza Bustamante & GÓES, Maria Cecília Rafael de. 1992. A criança e a 
linguagem escrita: considerações sobre a produção de textos. In: Novas contribuições 
da Psicologia aos Processos de Ensino e Aprendizagem. São Paulo: Cortez, 1992, 
p.53-70. 
 



 258

SOARES, Magda. Letramento – um  tema  em  três  gêneros. Belo Horizonte: 
Autêntica, 1998. 
 
______. Letramento e Alfabetização: as muitas facetas. Poços de Caldas: 26ª  
Reunião Anual da ANPED, mimeo, 2003. 
 
______. Alfabetização e Letramento. São Paulo: Contexto, 2003. 
 
SOUZA, Ângela Leite de. Contos de fadas: Grimm e a literatura oral no Brasil. Belo 
Horizonte: Lê, 1996. 
 
SWALES, John. Genre Analysis. English in academic and research settings. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1990, p.10. 
 
VYGOTSKY, Lev Semyonovitch. A  formação social da mente. São  Paulo: Martins 
Fontes, 1984 [1930]. 
 
______. Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1987 [1934]. 
 
VYGOTSKY, Lev Semvonovich et al. Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem. 
São Paulo: Ícone/Edusp, 1988.   
 
WERTSCH, James V.& SMOLKA, Ana Luiza Bustamante. Continuando o diálogo: 
Vygotsky, Bakhtin e Lotman. In: H. Daniels (org.). 4 ed. Vygotsky em Foco: 
Pressupostos e Desdobramentos. Campinas, SP: Papirus, 1999, p.121-150. 
  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 259

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 260

ANEXO 1 –                FICHA        DE        ACOMPANHAMENTO 
 

1- Você  gostou  das  oficinas  de  produção  textual ? 
      (     )  SIM                    (      )  NÃO              (        )  MAIS  OU  MENOS 

2- O  que  você  mais  gostou  durante  as  oficinas  ? 
       
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3- E  o  que  menos  gostou  ? 
 
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4- Qual  foi  o  texto  que  você  mais  gostou  de  fazer ? Por  quê ? 
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5- Qual  foi  o  texto  que  você  menos  gostou  de  fazer ?  Por  quê ? 
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      6 -  O  que  mais  atrapalha  você  quando  está  fazendo  um  texto? 
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      7 -  O  que  você  acha  mais  difícil  quando  está  escrevendo  um  texto ? 
       (    )  Escrever  as  palavras  corretamente. 
       (    )  Prestar  atenção  no  que  está  fazendo . 
       (    )  Pensar  no  que  vai  escrever . 
       (    )  Reler  o  texto  com  atenção . 
       (    )  Reescrever  o  texto , consertando  e  modificando  algumas  palavras . 
        
       8 -  Você   acha  que  é  importante  saber  escrever  bem ? Por  quê ? 
       ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
       ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
       9 -  Qual  a  diferença  entre  copiar  do  quadro-de-giz   para  o  caderno,escrever      
nos  livros  e  fazer  textos  ? 
       ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
       ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
       ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
       10 -  O  que  você  acha  que  ajuda  a  escrever  bem ? 
       ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
       ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
       11 - Você  gosta  de  escrever textos,mesmo  sem  o  professor  pedir ? Quais  
textos ? 
       ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
       ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
        12- Você  pensa  em  outras  coisas  quando  está  escrevendo ? 
        ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         13- Você  acha  que  seria  capaz  de  fazer  uma  história  em  quadrinhos ,  um  
livro  de  história  infantil    ou  escrever  uma  música ? Por  quê ? 
         ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ANEXO  2 –  QUESTIONÁRIO  SOCIOCULTURAL 
 

Este questionário tem o objetivo exclusivo de coletar dados socioculturais dos alunos que estão 
participando das oficinas de texto, promovidas pela professora  
Regina  Celi  Mendes Pereira. 

As informações levantadas serão tratadas coletivamente, não serão divulgadas informações  
individuais  das  vidas  dos  alunos . 
Recomendações: 
• Analise cada item com atenção. 
• Escolha apenas uma opção -  em  alguns  casos  pode  haver  2  opções 
• Preencha cada quadrinho da folha de respostas conforme os códigos apresentados para cada item. 
• Não deixe nenhuma resposta em branco.  Pense antes de selecionar cada resposta. 
Marque apenas uma resposta conforme o código: 

 
 01.Sexo 

     Masculino                                                                                                                      1                                             
      Feminino                                                                                                                        2 
 
      02.Por  que  você  escolheu  esta  escola  para  estudar ? 

Por oferecer ensino gratuito                                                                                                 1 
Pela qualidade de ensino que a  escola oferece                                                                   2 
Pela influência de parentes e/ou amigos                                                                              3 

             Por estar situado perto de sua residência                                                                             4 

     03.Qual o meio de transporte que você utiliza para vir à  escola ? 
Nenhum                                                                                                                   1                
Moto                                                                                                                        2               
Carro da família                                                                                                       3 
Carro de colegas                                                                                                       4 
Ônibus                                                                                                                      5 

     04-Qual a ocupação principal do seu responsável direto (pai, mãe ou outro)? 
                 Trabalhador(a) rural                                                                                                         1 
                 Industriário(a)ou Comerciário(a)                                                                                     2                                                                                            
                 Professor(a)                                                                                                                      3                                                                                                                                     
                 Empresário (a)                                                                                                                  4               
                 Profissional Liberal - —Funcionário (a) Público(a)                                                        5                     
                 Aposentado(a) Desempregado(a).                                                                                   6 
                 Outra                                                                                                                                7 
                   
     05- Em que faixa está situada a renda mensal de sua família? 
               1 salário mínimo                                                                                                                  1                        
               De 2 a 5 salários mínimos                                                                                                   2                         
               De 6 a 9 salários mínimos                                                                                                   3 
               De 10 a 13 salários mínimos                                                                                               4         
               Acima de 13 salários mínimos                                                                                            5        
                                                                                    
    06. Qual sua participação na renda familiar? 

 Não Trabalho. Recebo ajuda financeira da família                                                                     1  
 Trabalho. Recebo ajuda financeira da família                                                                           2 
 Trabalho. Não recebo ajuda financeira da família                                                                3 
 Trabalho. Contribuo parcialmente para o sustento da família                                              4 
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07. Existe automóvel em sua casa? 

Não                                                                                                                                              1 
Sim                                                                                                                                  2 

08. Existe telefone em sua casa? 
Não                                                                                                                                              1 
Sim                                                                                                                                   2 

09. Existe aparelho de ar-condicionado em sua casa? 
Não                                                                                                                                   1 
Sim                                                                                                                                   2 

10. Existe microcomputador em sua casa? 
Não                                                                                                                                   1 
Sim                                                                                                                                    2 

11. Qual a atividade extra-classe de que você mais participa? 
 Atividades artístico-culturais                                                                                                      1 
 Atividades religiosas                                                                                                                  2 
 Atividades político-partidárias                                                                                                   3 
 Atividades esportivas                                                                                                                 4 

Outra                                                                                                                                           5 
  Nenhuma                                                                                                                                    6 

     
12. Com qual das atividades abaixo citadas você ocupa mais tempo? 

Televisão                                                                                                                                      1 
Teatro/cinema                                                                                                                              2 
Música                                                                                                                                          3 
Dança                                                                                                                                4 
Leitura                                                                                                                                          5 
Outra                                                                                                                                            6 
 

13. Qual o nível de instrução de seu pai ou  responsável (caso não more com o pai)? 
 
Não tem nenhum nível de instrução                                                                        1           
Ensino Fundamental (até  4ª. série do 1º grau)                                                        2 
Ensino Fundamental (até a 8ª série  do 1º grau)                                                      3 
Ensino Médio (incompleto)                                                                                     4 
Ensino Médio (completo)                                                                                        5 
Superior(incompleto)                                                                                              6             
Superior (completo)                                                                                                 7 
Pós – graduado                                                                                                         8 

 
 14.Qual o nível de instrução de sua mãe ou responsável (caso não more com a mãe)? 
 

Não tem nenhum nível de instrução                                                                       1 
Ensino Fundamental (até a 4 ª  série do  1º   grau)                                                  2          
Ensino Fundamental (até   a  8ª série do 1º grau)                                                    3 
Ensino Médio (incompleto)                                                                                     4             

-. Ensino Médio (completo)                                                                                        5                                                        
Superior (incompleto)                                                                                             6 

      Superior  (completo)                                                                                               7 
      Pós-graduado                                                                                                          8 
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  15.Enumere os  elementos abaixo de acordo com a ordem de sua preferência. 
( ) Computador 

 ( )  Esportes 
( )  Leitura 
( )   Música - 
( ) Televisão 

 
 16. O  que  você  mais  gosta  de  ler ?  

                  Jornais                                                                                                                1                                                                      
                          Revistas de variedades                                                                                      2            
                          Histórias  em  quadrinhos                                                                                  3                
                          Livros  de  histórias  ou  aventuras                                                                    4             
                          Nenhum desses  apresentados                                                                           5                
 
17.O que  seus  pais  ( ou  responsáveis ) gostam  de  ler ? 
                           Jornais                                                                                                               1                                                                                                                       
                           Revistas  de  variedades ( Veja , Isto é , Exame , Superinteressante )             2              
                           Histórias em  Quadrinhos                                                                                 3              
                           Romance                                                                                                           4             
                           Revistas  de  entretenimento ( Caras , Capricho , Nova , Cláudia )                 5             
                           Não  gostam  de  ler                                                                                          6 
     
18 – Quando  você  era  mais  novo , seus  pais  costumavam  ler  para  você ? 
    
                      Quando  ia  dormir                                                                                                1 
                      Quando  você  pedia                                                                                              2 
                      Quando  iam  ensinar  alguma  coisa                                                                     3 
                      Nunca  liam                                                                                                            4 

 19- Qual  a  relação  de  seus  pais  com  a  escrita ? 

                           Usam  para  trabalhar                                                                                        1                          
                           Usam  para  elaborar  lista  de compras,recados e outras utilidades                 2                        
                           Usam  para  escrever  em  diários                                                                      3                      
                           Usam   para  elaborar  textos  variados                                                              4                       
       
  20– Qual  a  sua  relação  com  a  escrita ? 
                            Usa  para  fazer  tarefas  escolares                                                                    1                       
                            Usa   para  elaborar  lista  de compras,recados e outras utilidades                   2                      
                            Usa   para  escrever  em  diários                                                                       3                       
                            Usa   para  elaborar  textos  variados                                                                4                     
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ANEXO 3 – GRÁFICOS NÃO EXIBIDOS NO CAPÍTULO 6 
 
Q. 7. Existe automóvel Particular Pública Total Part Púb  
Sim 14 3 17 61 13 
Não 2 4 6 9 17 
  

  

 
    

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Q. 8. Existe telefone Particular Pública Total Part Púb  
Sim 16 4 20 70 17 
Não 0 3 3 0 13 
  

  

 
    

       
       
       
       
       
       
       

       

       

       

       
Q. 9. Existe ar-condic Particular Pública Total Part Púb  
Sim 13 1 14 70 4 
Não 3 6 9 13 26 
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Q. 10. Existe computador Particular Pública Total Part Púb  
Sim 13 2 15 57 9 
Não 3 5 8 13 22 

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

       
 


