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RESUMO 

 

A diversidade de pesquisas científicas relacionadas ao uso de novas tecnologias 

aplicadas à educação tem crescido velozmente nos últimos anos devido à popularização 

da internet. O chat, um gênero textual que só se realiza através da conexão à internet, 

vem sendo alvo de muitas investigações no campo da ciência lingüística. O propósito 

desta pesquisa é incluir os registros eletrônicos (arquivos de log) gerados a partir de 

bate-papos virtuais via software e utilizá-los como texto-base para o processo de 

transformação textual mediada em língua estrangeira na produção de dois gêneros 

textuais: a entrevista e o artigo de opinião. Os alunos de uma escola particular de ensino 

profissionalizante do Recife participaram de oficinas de discussão virtual, realizaram a 

leitura dos arquivos de log gerados a partir das oficinas e estudaram os gêneros 

entrevista e artigos de opinião, com vistas a transformarem os registros eletrônicos 

através da mediação em sala de aula. O corpus da pesquisa foi composto pelos arquivos 

de log de cada uma das oficinas de discussão e as transformações textuais realizadas 

pelos alunos. A fundamentação teórica adotada neste trabalho contemplou os 

pressupostos de Canale (1983), Vygotsky (1998), Feuerstein (In: Gomes, 2002), Meurer 

(1997), Marcuschi (2004) e Bronckart (1999). Os resultados da pesquisa revelaram a 

necessidade de novos procedimentos didático-metodológicos que visem uma melhoria 

na escrita em língua inglesa. Espera-se poder contribuir com reflexões acerca de novos 

procedimentos para a produção de gêneros a partir do uso de textos já produzidos pelos 

alunos em ambientes virtuais, considerando a mediação e a monitoração como fatores 

determinantes para o desenvolvimento da escrita em língua estrangeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

ABSTRACT 

 

The diversity of scientific research related to the use of new technologies applied 

to education has increased rapidly in the last years due to the popularization of the 

Internet. The chat, a text genre that only happens through Internet connection, has been 

investigated in the field of linguistic science. The aim of this research is to include log 

files from virtual chats based on software and use them as a base-text for the process of 

mediated text transformation in foreign language, in the production of two text genres: 

the interview and the opinion article. Students from a private technical school in Recife 

participated of virtual discussion workshops, preceded the reading of the log files 

originated from the workshops and studied the genres interview and opinion article, 

aiming at transforming the electronic registers through mediation in the classroom. The 

corpus of the research was the log file from each of the virtual discussion workshops 

and the text transformations done by the students. The theoretical basis adopted in this 

research followed Canale (1983), Vygotsky (1998), Feuerstein (In: Gomes, 2002), 

Marcuschi (2004) and Bronckart (1999). The results revealed the need for new didactic 

and methodological procedures for improving the writing in English language. It is 

expected to contribute with considerations on new procedures for the production of 

genres based on texts that have already been produced by the students in virtual 

environments, considering the mediation and the monitoring as determining factors for 

the development of the writing in a foreign language. 



INTRODUÇÃO 

 

Há algum tempo se discute a importância de novas tecnologias aplicadas à educação, 

em particular a internet e sua utilização por professores e alunos. Discutem-se questões que vão 

desde aspectos técnicos até questões – no campo da ciência lingüística - sobre topicalização, 

referênciação, gêneros textuais, entre outras, tendo como pano de fundo a comunicação 

mediada por computador (doravante CMC).  

 É sabido que a internet é uma das ferramentas de comunicação das mais usadas hoje em 

dia, seja para troca de informações, pesquisas escolares, encontros amorosos ou até mesmo 

busca de músicas e filmes (lazer de maneira geral). Pelo fato de ser um mundo virtual 

modificado constantemente devido à velocidade das inovações tecnológicas nesta área, a 

linguagem utilizada também muda, varia (em uma perspectiva sociolingüística). Tal variação 

ocorre desde estrangeirismos que são incorporados à língua portuguesa, quanto à criação de 

novos itens lexicais (Fonseca, 2001), ou de linguagem própria, utilizada por comunidades 

lingüísticas formadas por meio da web e na web, ao mesmo tempo reais e virtuais. Seus 

usuários existem nos planos temporal e espacial mas suas identidades pessoais podem não 

corresponder à forma como estes se apresentam diante de outros usuários, que utilizam 

constantemente esta ferramenta. Ela permite até que seus comportamentos sociais sejam 

modificados, como ocorre com os blogs, ou diários pessoais virtuais, onde o autor real do texto 

pode confundir-se com um personagem virtual por ele criado, fazendo com que este assuma a 

autoria do texto escrito (Komesu, 2005, p. 104). 

 Contudo, tanta tecnologia, tantos avanços tecnológicos ainda necessitam de estudos que 

possam determinar aspectos técnicos, pontos teóricos ainda não elucidados por completo - o e-

mail é um novo gênero ou uma transformação do gênero carta? - (Marcuschi e Xavier, orgs., 

2004), além da aplicabilidade de tais tecnologias nos contextos educacionais. 

 Para os alunos adolescentes, usuários freqüentes na maioria das vezes, a internet não é 

apenas lugar de diversão, mas um lugar onde suas identidades sociais, virtuais e reais, são 

construídas. Esta construção entre adolescentes inicia-se com o status de possuir um 

computador conectado à rede, onde eles podem ter endereços eletrônicos (uma home page 

particular ou até mesmo um site), e-mails (endereço virtual para correspondência virtual), 

participar de grupos de discussão sobre os assuntos que mais lhes interessam (jogos, paqueras, 

futebol, etc) em sites como o Orkut (www.orkut.com), participar de jogos on-line com grupos 
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específicos ou com estranhos, participar de conversas através do chat1 (bate-papos) ou usando 

software próprio de comunicação por voz ou via teclado.  

Quanto aos adultos, esta construção difere um pouco já que muitos trabalham e não têm 

tempo, não gostam, já possuem sua identidade social de certo modo definida, etc. No entanto, 

isto não os exclui. Pelo contrário, há uma necessidade de reconstrução tanto de conhecimentos 

quanto de novas identidades sociais devido às exigências do mercado de trabalho de um mundo 

que se diz globalizado. As pessoas precisam possuir um e-mail para contatos profissionais. 

Deve-se isso às pressões sociais, que fazem com que um site pessoal seja colocado ‘no ar’ para 

que outras pessoas possam conhecer a área de atuação profissional e os interesses de cada 

pessoa ou, até mesmo por uma questão de marketing pessoal. Existem, ainda, os que possuem 

um certo traço característico de exposição à vida pública e que por isto relatam suas 

experiências em blogs e flogs, ou fotologs, álbuns virtuais de fotos. 

 Um outro lado da questão reside no fato de ser apenas uma parcela não muito grande a 

ter acesso a estas inovações por conta, principalmente, de fatores econômicos: o computador 

ainda é financeiramente inacessível à boa parte da população. Sendo assim, no tocante à 

educação, existem dois grupos bem distintos: os que estão familiarizados com a internet e seus 

recursos e os que não possuem nem acesso nem conhecimento a respeito das novas 

possibilidades e ferramentas de aprendizagem. Desse modo, em termos de construção de 

identidades sociais, existem vários aspectos que merecem ser discutidos; contudo não é este o 

foco deste trabalho.  

 Independente de novas formas de construção das identidades pessoais e sociais, existe 

um fato que precisa ser mais explorado na interface ensino de línguas e internet, 

particularmente os chats. Existem inúmeros endereços eletrônicos que propiciam o 

aprendizado - autônomo ou mediado - de línguas. Alguns são pagos; outros são de graça; uns 

são utilizados como conteúdo de cursos semipresenciais; outros apenas como complementares 

ao livro didático utilizado. Além de tais endereços, o professor e/ou aluno tem à sua disposição 

as salas de bate-papos que, dependendo da função (educativa, de entretenimento, de pesquisa) 

e tópico (encontros, cidades, religião, livros) podem servir para aulas, debates ou grupos de 

discussões síncronos em língua materna ou estrangeira. 

 Fora do domínio da www, ou melhor, do protocolo http utilizado em salas de bate-

papo, existem ainda softwares específicos para chats na rede externa (internet), como por 

exemplo o Gaim, o Trilian, ICQ, mIRC, IRC, Odigo, o aMSN, entre outros.  

                                                 
1 O termo chat é aqui utilizado no momento sem distinção entre o que sejam salas de chat ou programas de bate-
papo, pois serão aprofundados posteriormente. 
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 É exatamente este tipo de software, independente da www, ou melhor, do protocolo 

http, que nos interessa neste trabalho. Ou seja, o resultado eletrônico das conversas realizadas 

por meio destes softwares representa o foco desta pesquisa.  

 Em cada conversa ocorrida por meio de tais softwares é gerado automaticamente um 

arquivo de log (doravante AL), que consiste no registro eletrônico de tudo o que foi digitado 

durante a conversa. Este arquivo pode ser salvo manual ou automaticamente, impresso ou 

apagado do computador assim que o chat termina. Tudo depende da vontade e muitas vezes do 

conhecimento do usuário do computador. 

 O que se observa nas pesquisas a respeito deste novo gênero textual são as semelhanças 

com a conversação face a face: mudança de turnos, topicalização, marcadores; relação escrita x 

fonética-fonologia; caracterização geral deste gênero; problemas técnico-operacionais frente a 

uma aula virtual, como podemos ver nas considerações de Araújo (2004); Marcuschi (2004) e 

Braga (2004), apenas para citar alguns exemplos. 

 Todas estas pesquisas desempenham papel relevante no âmbito da lingüística 

descritiva, da lingüística textual, da psicolingüística, da lingüística de corpus, entre outras. Mas 

existe ainda uma lacuna a ser preenchida na área da lingüística aplicada ao ensino de línguas. 

Há tempos discute-se o papel do ensino de gramática, do ensinar com textos que se realizam 

socialmente em esferas discursivas diversas, de se utilizar o material lingüístico (Dubois-

Charlier, 1981) do próprio aluno para se chegar a um nível de consciência lingüística que 

extrapole o campo das análises sintáticas e morfológicas, infelizmente, comuns em muitas 

práticas pedagógicas. 

 Assim, justifica-se a razão deste trabalho de pesquisa, através de respostas as seguintes 

perguntas: 

 

1. como transformar a produção escrita dos alunos nos bate-papos eletrônicos (os arquivos 

de log) em instrumento para o ensino de gêneros textuais através das marcas 

lingüísticas presentes e pertinentes aos gêneros entrevista e artigo de opinião?; 

2. como valer-se da experiência de ensino mediado para propiciar o processo de 

retextualização, resultando em um texto que obedeça às regras da norma escrita formal? 

e 

3. como levar os alunos a perceberem as características formais dos gêneros entrevista e 

artigo de opinião e aplicá-las no processo de retextualização para um melhor domínio 

das normas da escrita de gêneros mais formais? 
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Acreditamos que muito mais que descrições do gênero chat ou de como ocorre uma 

aula nos moldes da comunicação mediada por computador, este trabalho seja um subsídio a 

mais para o ensino de línguas, sejam estas estrangeiras, caso específico desta pesquisa, sejam 

estas maternas, caso do ensino de português em escolas regulares, através dos gêneros textuais 

e do processo de reescrita. 

Precisamos deixar claro que a idéia central não é propor técnicas novas e inovadoras 

para o ensino de línguas. Ao contrário, o que se pretende é apenas utilizar uma tecnologia 

existente e aplicar o seu resultado como uma forma de fazer com que os aprendizes dominem a 

escrita de um gênero a partir de um texto conhecido pelos alunos, já que os mesmos estiveram 

envolvidos no processo de construção. Tudo isto para que o seu desempenho como usuário da 

língua possa ser estendido além do puramente formal (gramática normativa). Desse modo, o 

aluno poderá chegar a níveis mais complexos de uso da língua partindo de sua própria 

produção.  

Insistimos ainda que a utilização dos AL deva ser um componente diferencial de todo e 

qualquer ensino de línguas mediado por computador, incluindo aqui as aulas de português de 

escolas públicas regulares. A razão de tal insistência justifica-se pelo fato do gênero textual 

chat ser fonte riquíssima de material lingüístico passível de análise. Tanto o AL como o chat 

propriamente dito podem subsidiar o ensino da leitura, da escrita e as diferenças entre a fala e 

escrita passam a ser instrumentos incontestáveis a partir do momento que os alunos, 

participantes ativos na construção do texto, reconhecem e dominam tal produção.  

Para que isto aconteça, é preciso que a escola possua um laboratório de informática e 

um mínimo de interesse em fazer uso prático desta forma de comunicação que, de certo modo, 

dita padrões de comportamento sociais, interferindo na construção de identidades das mais 

variadas formas. Além disso, acreditamos no caráter lúdico que o chat em si possui. É possível 

não somente trabalhar com os AL, mas promover atividades pedagógicas mais participativas 

durante as aulas pelo próprio interesse que tal ferramenta suscita nos alunos. 

 Nosso trabalho está organizado em cinco capítulos. No primeiro, apresentamos um 

breve histórico do ensino de línguas enfatizando a Abordagem Comunicativa e os componentes 

desta abordagem com ênfase nas competências comunicativas apontadas por Canale (1983) e 

Canale e Swain (In: Pires, 1997). Também consideramos outras variações desta abordagem no 

que se refere à inclusão de outros componentes do currículo escolar em uma aula de língua 

estrangeira. 

 No segundo capítulo discutimos as noções de mediação propostas por Vygotsky (1998) 

e Feuerstein (In: Gomes, 2002) como também a relevância da Zona de Desenvolvimento 
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Proximal proposta por Vygotsky (ibidem). Aqui discutimos como a intervenção significativa 

de um mediador pode propiciar uma melhoria em tarefas de escrita e reescrita de gêneros 

textuais. 

 Para subsidiar a noção de gêneros, tecemos algumas considerações sobre este ponto no 

terceiro capítulo em conjunto com os processos cognitivos envolvidos no ato da escrita e 

reescrita de gêneros. Para tanto consideramos a noção de gêneros e tipos de texto de Marcuschi 

(2004), o modelo de produção textual apresentado por Meurer (1997) e adotamos a concepção 

de Bronckart (1999) sobre os mecanismos textualizadores. Além disso, discutimos quais as 

estratégias empregadas pelos alunos no ato da reescrita dos textos, considerando os aspectos 

sócio-interativos envolvidos no ato de (re)escrever. 

 O capítulo referente à metodologia empregada nesta pesquisa detalha quais foram os 

instrumentos de coleta de dados - oficinas de discussão via chat, gravação e edição do arquivo 

de log, análise dos gêneros entrevista e editorial para a realização da reescrita  - e os sujeitos 

participantes deste trabalho, alunos do nível intermediário de um curso particular de inglês da 

Cidade do Recife. 

 O capítulo cinco discute os dados coletados com a preocupação em justificar os pontos 

apresentados em cada uma das etapas da pesquisa. A nossa avaliação, neste momento, assumiu 

as bases teóricas norteadoras do nosso trabalho de modo a adequar cada análise à perspectiva 

teórica correspondente. Ou seja, em cada momento da nossa análise, buscamos enquadrar 

apenas o que consideramos pertinente à nossa exposição, evitando repetições desnecessárias no 

corpus analisado. Por fim, no último capítulo, discutimos criticamente os resultados obtidos, 

com vistas a responder as perguntas que motivaram a pesquisa, através da análise dos dados e 

das considerações feitas durante este processo. 
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1. Ensino e aprendizagem de inglês como língua estrangeira 

 

A aprendizagem de inglês como língua estrangeira (LE) ou segunda língua (SL) nos 

dias atuais é indispensável para aqueles profissionais que almejem ascensão na sua carreira 

dentro de um mercado de trabalho competitivo, característico de um mundo globalizado. Deve-

se isto ao fato de vivermos em um mundo onde fronteiras parecem não mais existir, um mundo 

cujas barreiras vêm sendo quebradas principalmente pelo uso e disseminação da tecnologia, 

que por sua vez apóia-se na língua inglesa, considerada como a língua de comunicação 

internacional. Para isto basta observarmos alguns comerciais de televisão onde algumas frases, 

geralmente o slogan, aparecem em inglês ou até mesmo a indicação de onde certo produto foi 

fabricado (Made in Brazil, Made in Taiwan, etc), ao invés de Fabricado no Brasil. 

Entra em cena, então, o profissional de ensino de língua inglesa. A responsabilidade de 

auxiliar a formação daqueles que pretendem ser bem colocados no mercado de trabalho por 

parte deste profissional é imensa. Ao mesmo tempo em que o professor precisa seguir os 

conteúdos propostos pela escola, é preciso que este se adeqüe aos mais variados perfis e 

objetivos de alunos existentes na sala de aula. Isto por que nem todos os alunos estudam inglês 

por razões ligadas somente à ascensão profissional. Existem aqueles que estudam inglês por 

satisfação pessoal, por exemplo. É neste contexto que o professor de inglês precisa buscar o 

equilíbrio necessário para o sucesso de todos os sujeitos envolvidos no processo de 

aprendizagem. 

Para tanto, faz-se necessário que esse mesmo profissional esteja ciente do que vem a ser 

ensinar uma língua estrangeira. Mais ainda, é preciso que a consciência pedagógica extrapole 

os limites do livro didático, os limites da sala de aula e, então, integre teoria e prática. 

Mas de fato o que vem a ser o ensino de uma língua estrangeira? Tal pergunta só pode 

ser respondida se considerarmos: 

 

1. a metodologia adotada em sala de aula; 

2. o papel desempenhado pela escola e 

3. o papel desempenhado pelo professor.  
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Tais fatores não podem ser dissociados do letramento em uma língua, seja esta materna 

ou estrangeira. No nosso caso, o foco específico é o ensino/aprendizagem de língua estrangeira 

e, portanto, os pontos acima mencionados estão diretamente relacionados a esta área de estudo. 

No que se refere ao primeiro item, não podemos falar de metodologia sem incluir na 

discussão uma noção geral de teoria de ensino de línguas, sem a qual não é possível 

fundamentar nenhum trabalho científico. Segundo Stern (1984, p. 21) “uma boa teoria de 

ensino de línguas deve satisfazer as condições e necessidades dos aprendizes da melhor 

maneira possível2.” (tradução do autor) No entanto, para satisfazer suas condições e 

necessidades é preciso que essa mesma teoria possua características específicas, sem as quais 

suas bases correm o risco de não serem sustentadas como tal. Stern (1984, p. 27-31) aponta tais 

características como sendo: 

 

1. utilidade e aplicabilidade;  

2. explicitude; 

3. coerência e consistência;  

4. compreensibilidade; 

5. poder explanatório e verificabilidade e  

6. simplicidade e clareza.3  (tradução do autor) 

 

A integração de tais critérios com a satisfação da necessidade dos aprendizes é uma 

idéia que partilhamos fortemente. Acreditamos que por mais bem elaborada 

epistemologicamente que seja uma teoria, esta será inviabilizada se não houver uma resposta 

positiva dos aprendizes. A diminuição do número de escolas que trabalham com o método 

áudio-visual (discutiremos este método no próximo item) é um exemplo ilustrativo do que 

afirmamos. O acesso à informação bem como a mudança no perfil dos aprendizes fizeram com 

que novas escolas, adotando outro tipo de abordagem de ensino, surgissem, substituindo, de 

certa forma àquelas que já não correspondiam as necessidades dos alunos. 

No tocante ao papel desempenhado pela escola no aprendizado de uma língua 

estrangeira, é preciso que o objetivo da escola e/ou do curso seja inicialmente definido. Caso os 

                                                 
2 A good language theory would meet the conditions and needs of learners in the best possible ways. (Stern, 1984, 
p. 21) 
3 [...] usefulness and applicability; explicitness; coherence and consistency; comprehensiveness; explanatory 
power and verifiability; simplicity and clarity.(Stern, 1984, p.27-31) 
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objetivos didáticos e pedagógicos não estejam claros, a possibilidade de não se alcançar o 

resultado esperado do aprendiz é enorme. 

Sabemos que a escola tem importância fundamental no processo de aprendizagem do 

aluno. Porém, até onde podemos medir esta importância? Já existem inúmeros trabalhos nesta 

área e por isto não iremos nos ater aqui a considerações desta natureza por não ser este o foco 

do nosso trabalho. Queremos, de fato, enfatizar que é através de uma educação formal (no 

sentido escolar) bem estruturada que o aprendiz tem chances de perceber prática e teoricamente 

o funcionamento de certos conceitos. É essencial que o aprendiz saiba usar aquilo que foi 

aprendido na sala de aula de um modo prático na sua vida fora da escola e que o professor 

saiba realizar esta transposição didática (Chevallard, 1991). 

Isto significa dizer que, por mais que o aluno esteja preparado em conhecimentos 

acerca de um assunto, faz-se necessário que a escola ou instituição de ensino confirme/refute, 

através de análise e orientação – quando necessária – o conhecimento desse aluno. Como a 

confirmação/refutação acontece geralmente dentro do ambiente escolar, é essencial que na 

aprendizagem de uma língua a escola esteja atenta ao papel que desempenha diante do aluno e 

da sociedade de modo geral. 

A confirmação/refutação do conhecimento do aluno dá-se através da figura do 

professor. Este é responsável, também, pela mediação entre a teoria e sua aplicação. Neste 

sentido vemos que é de fundamental importância a constante atualização do profissional, a fim 

de que este possa estar sempre bem informado sobre os elementos que compõem a sociedade, 

evitando uma defasagem de conhecimento. Atualizado, o professor procura o que há de novo 

na música, nos programas de televisão, nos jogos de video-game e os traz para sala de aula, 

envolvendo o aluno, buscando torná-lo mais participativo ao integrar a teoria (ou conteúdos da 

disciplina) com a realidade vivida pelos alunos (a prática).  

Não se trata de conceber (e perpetuar) a figura do professor como o detentor de todos os 

saberes. Ao contrário, trata-se de conceber um professor criativo, no sentido do que 

apresentamos acima, que busque inserir o que está externo ao contexto da sala de aula no seu 

plano de curso, despertando interesse nos seus alunos. 

Vemos, então, que apenas o domínio de conteúdos por parte do professor não é 

suficiente para que se proceda a uma prática pedagógica transformadora. Transformadora no 

sentido de estabelecer elos de ligação entre a escola e o dia-a-dia, despertando o pensamento 

crítico ao invés de insistir na educação bancária, como apontada por Paulo Freire. Para que isto 

aconteça, é necessário que o professor conheça seus alunos, suas preferências, suas diferenças 

individuais, suas atividades, etc. Este conhecimento é gradual, acontece aos poucos no 
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desenvolvimento das aulas, nas conversas com os alunos, na elaboração e participação de 

atividades propostas. Tal envolvimento permite que um jogo de computador em 3-D seja usado 

em sala para a elaboração de uma seqüência narrativa de uma cena de ação ou para a escrita 

das biografias de cada um dos personagens nas aulas de língua portuguesa, para o 

reconhecimento do tipo de relevo e vegetação nas aulas de geografia, ou até mesmo para um 

estudo das técnicas de guerra usadas ao longo da História. 

Os exemplos acima são apenas ilustrativos das inúmeras possibilidades que devem 

acontecer na prática da sala de aula. Basta que o papel desempenhado pelo professor seja mais 

de um mediador entre o meio social, o conhecimento novo e o aprendiz, do que o de apenas um 

transmissor de conteúdos aleatórios. 

Este mesmo professor deve saber qual o objetivo didático-pedagógico da escola na qual 

trabalha, estando consciente de que se não possuir tal conhecimento, sua função entrará em 

desacordo com o que é desejado pela escola em termos do perfil profissional. 

É preciso, também, que levemos em consideração na tríade metodologia, papel do 

aluno e papel do professor, as principais correntes que fundamentaram o ensino de línguas ao 

longo da história. Tais correntes ainda influenciam o pensamento pedagógico dos profissionais 

envolvidos no ensino de línguas de tal modo que, a concepção de língua e os papéis 

desempenhados por alunos e professores não podem ser entendidos sem que se faça uma 

referência aos seus postulados, às suas bases teóricas. Estas correntes podem ser classificadas 

como: método de tradução gramatical (MTG); método áudio-visual (MAV) e abordagem 

comunicativa (AC). 

 

1.2. A era dos métodos. 

 

Na história do ensino de línguas existem vários métodos que contribuíram para 

fortalecer os estudos na área da lingüística, em particular, a lingüística aplicada ao ensino de 

línguas. Os métodos mais comuns estiveram sempre associados às pesquisas na área de 

psicologia e lingüística; contudo, o percurso histórico nos remete a um período bem anterior 

aos estudos realizados por lingüistas e psicólogos. De modo amplo, podemos citar o método de 

tradução gramatical, o método direto, o método áudio-visual, o modo silencioso de 

aprendizagem e a sugestopédia. Enfocaremos dois métodos em particular na nossa exposição: o 

método de tradução gramatical (MTG) e o método áudio-visual (MAV), por serem estes mais 

comuns na realidade do ensino de línguas no Brasil e, historicamente, os mais difundidos. 

 20



A característica primária do método de tradução gramatical é a seqüenciação do 

conteúdo programático. Parte-se da estrutura gramatical (ou lingüística) mais fácil para um 

nível de estrutura mais difícil. Todo o programa do material didático é organizado em torno de 

estruturas gramaticais e, por isso, aprender uma língua significa aprender gradativamente ou 

seqüencialmente as suas estruturas (morfo)sintáticas. Este aprendizado tem como objetivo 

levar o aluno a ler as obras de literatura em língua estrangeira de modo eficiente. Para que isto 

ocorra, traduções da língua-alvo para a língua materna são freqüentes a fim de que se obtenha 

do aprendiz um nível de comparação entre as duas línguas que vise facilitar a leitura. O MTG 

possui as seguintes características gerais, segundo Krashen (1982, p. 127): 

 

1. Explicação de uma regra gramatical, com modelos de sentenças. 

2. Vocabulário apresentado sob a forma de uma lista bilíngüe.  

3. Um extrato textual, enfatizando a regra apresentada em (1) acima e o 

vocabulário apresentado em (2). 

4. Exercícios destinados à prática da gramática e do vocabulário da unidade. Estes 

exercícios enfatizam o controle consciente da estrutura [...] e incluem traduções 

tanto da língua materna para a língua em estudo quanto o inverso.4 (Tradução do 

autor) 

 

Pode-se observar nestas características gerais que nenhuma atenção é dada aos 

processos psicológicos envolvidos na aquisição da língua em estudo. Não havia possibilidade 

de construção de conhecimentos, conseqüentemente não havia nenhuma forma de interação ou 

mediação no processo de ensino-aprendizagem. Nem professor nem aluno participam 

ativamente na troca de conhecimentos acerca da língua. 

De acordo com Richards e Rodgers (2001, p. 7), o MTG “[...] é um método que não 

possui uma teoria. [...] nenhuma literatura que ofereça um princípio teórico ou justificativa 

[...], que busque relacioná-lo com pesquisas em lingüística, psicologia e teoria educacional.5” 

(tradução do autor) 

                                                 
3 1. Explanation of a grammar rule, with example sentences;   2. Vocabulary, presented in the form of a bilingual 
list;   3. A reading selection, emphasizing the rule presented in (1) above and the vocabulary presented in (2);   4. 
Exercises designed to provide practice on the grammar and vocabulary of the lesson. These exercises emphasize 
the conscious control of structure […] and include translation in both directions, form L1 to L2 and L2 to L1.  
(Krashen, 1982, p. 127). 
 
5 [...] is a method for which there is no theory. […] no literature that offers a rationale or justification for […], that 
attempts to relate it to issues in linguistics, psychology, or educational theory. (Richards e Rodgers, 2001, p. 7) 
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De fato, não há uma teoria da língua ou construto teórico que justifique o MTG por si 

só. Ensinar uma língua, estrangeira ou não, resume-se a escalonar as estruturas gramaticais da 

língua e a partir desta escala transmitir conteúdos. Segundo Larsen-Freeman (2003, p. 17) “os 

papéis (desempenhados pelos professores e alunos) são tradicionais. O professor é a 

autoridade na sala de aula e os alunos fazem aquilo que o professor orienta para que 

aprendam aquilo que ele sabe.6”  (tradução do autor) 

No que se refere à ausência de interação e mediação no processo de aprendizagem de 

uma língua, podemos incluir o método áudio-visual/áudio-lingual como uma outra corrente 

representativa do ensino de línguas. Diferentemente do MTG, o MAV teve uma teoria da 

língua e também do aprendizado. A teoria lingüística utilizada é a da corrente estruturalista de 

Bloomfield (1933), embora Charles Fries (1945) tenha aplicado a teoria em princípios práticos, 

isto é, no desenvolvimento do método (Larsen-Freeman, 2003, p. 35). Já a teoria do 

aprendizado é da linha behaviorista de Skinner (1957), cujas bases foram herdadas da 

psicologia comportamentalista ou behaviorista. O princípio básico desta teoria do aprendizado 

é de que o aluno aprende através de estímulos e respostas, por meio de um condicionamento às 

estruturas da língua-alvo (Larsen-Freeman, 2003, p. 35). 

Tendo em vista o caráter estruturalista dessa concepção, a língua era vista como um 

sistema de elementos estruturalmente relacionados, sendo estes elementos fonemas, morfemas, 

palavras, estruturas e tipos de sentenças. Richards e Rodgers (2001, p. 55) consideram três 

aspectos neste método:  

 

a. os elementos de uma língua eram pensados como sendo governados por regras. 

b. exemplos da língua podiam ser exaustivamente descritos em qualquer nível 

estrutural de descrição lingüística (fonético, fonêmico, morfológico, etc.). 

c. níveis lingüísticos eram tidos como sistemas dentro de sistemas.7 (tradução do 

autor) 

 

Dessa forma, combinando-se esses elementos, nesta seqüência, o aprendizado dar-se-ia 

por partes, levando os aprendizes a dominar a língua e as regras que a regem passo-a-passo. 

                                                 
6 The roles are very traditional. The teacher is the authority in the classroom. The students do as she says so they 
can learn what she knows. (Larsen-Freeman, 2003, p. 17) A troca do pronome ‘she’ por ‘professor’ na tradução 
acima justifica-se apenas por efeitos estilísticos. O original narra uma aula dada por uma professora, referente que 
ficaria sem sentido em nossa tradução. 
7 a. elements in a language were thought of as being produced in a rule-governed […] way;  b. language samples 
could be exhaustively described at any structural level of description (phonetic, phonemic, morphological, etc);   
c. linguistic levels were thought of systems within systems […]. (Richards e Rodgers, 2001, p. 55). 
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Sistematicamente, o aprendiz internaliza os elementos da língua através de repetições, 

reforços e elogios; esta é a teoria do aprendizado baseado no estímulo e na resposta. O 

interessante é que não há uma contradição explícita entre o estruturalismo e o behaviorismo 

neste aspecto: o primeiro concebe o estudo da língua de modo seqüencial, estruturalmente 

organizado, enquanto o segundo procura seguir esta seqüência através de um condicionamento.  

Os elementos característicos do pensamento behaviorista influenciado pelo 

estruturalismo no tocante à aprendizagem de uma língua podem ser distribuídos da seguinte 

maneira: 

 

1. O aprendizado de uma língua estrangeira é uma formação de hábito baseada em 

três pilares: estímulo – resposta – reforço (no sentido de elogio); 

2. A memorização e a repetição são as molas que movimentam este mundo 

condicionado; 

3. O ensino da língua acontece na língua em estudo. Daí resultar que pouca atenção 

se dê à escrita e à leitura, ficando a fala e a escuta como os principais focos de 

atenção durante o processo de ensino/aprendizagem; 

4. A atenção na fala e na escuta faz com que as estruturas sejam apresentadas 

oralmente, sendo escritas ou visualizadas após exaustiva prática de repetição; 

5. A gramática é vista de modo indutivo, não havendo explicações de regras 

explicitamente, mas através de analogias; a repetição faz com que sejam 

automaticamente corrigidas as analogias equivocadas; 

6. O significado das palavras é apreendido através de um contexto cultural/situacional 

e lingüístico, não sendo possível dissociar estes dois elementos para produzir 

sentido de vocábulos isolados; 

 

Como se pode ver, o aprendizado nada mais é que um treino constante até atingir a 

perfeição e a uniformidade lingüística dos aprendizes pelo cumprimento do programa didático 

presente nos manuais. Aprender, na ótica do MAV, não significa construir, mas decorar, 

ensinar uma língua, na visão do MAV, é treinar alunos através de um condicionamento de 

estímulo e resposta, buscando atingir uma acuidade lingüística durante a progressão das 

estruturas gramaticais. Conseqüentemente, ensinar e aprender uma língua se confundem com 

ensinar e aprender a gramática da língua. 

Larsen-Freeman afirma que o papel desempenhado pelo professor é de “[...] um 

condutor de uma orquestra, dirigindo e controlando o comportamento lingüístico dos alunos. 
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É também responsável em munir os alunos com modelos adequados para imitação.8” (2003, p. 

45) (tradução do autor). Quanto aos alunos, o papel desempenhado por eles é apenas o de 

imitadores do modelo apresentado pelo professor. Não há espaço para criatividade lingüística, 

não é possível negociar significado, não é possível construir o mundo social através do uso da 

linguagem. Os alunos apenas repetem aquilo que o professor ensinou através de modelos 

muitas vezes descontextualizados, sem relação alguma com situações reais do uso da 

linguagem. No entanto, não podemos deixar de notar que existe, de fato, uma teoria de língua, 

uma teoria de aprendizado e que ambas se integram, resultando no método em si.  

O que é importante ressaltar neste método é o fato de que interação e mediação através 

da figura do professor não podem ser confundidas, já que a existência deste como um modelo a 

ser imitado não constitui um elemento de mediação. Na verdade o conhecimento não é 

construído, mas apenas transmitido pelo professor e repetido, exaustivamente, pelos alunos. 

Nenhuma ênfase é dada à experiência prévia trazida pelos alunos para a sala de aula; sendo 

assim, todos os esquemas sobre eventos sócio-discursivos que os aprendizes possuem são 

ignorados. Nenhuma possibilidade de relacionar o dado lingüístico novo, em um contexto 

social qualquer, com contextos sociais e eventos comunicativos já vividos pelos alunos existe 

na aplicação deste método. 

 

1.3. A era das abordagens: A abordagem comunicativa (AC) 

 
A Abordagem Comunicativa (AC) não representa um método em si, mas um conjunto 

de procedimentos que visam facilitar o aprendizado de uma língua. É de fato uma abordagem, 

ou seja, uma maneira particular de se pensar em algo para fazê-lo. Contrapõe-se a método, por 

não seguir procedimentos rígidos na execução de uma tarefa. Tal abordagem pode ser 

subdividida em várias outras, cada qual com elementos específicos e procedimentos 

particulares. Richards e Rodgers (2001) dividem a abordagem comunicativa em uma categoria 

maior possuidora de 6 subcategorias, a saber: “a. ensino comunicativo de línguas; b. 

abordagem naturalística; c. aprendizado cooperativo de línguas; d. instrução baseada em 

conteúdos; e. ensino de línguas baseado em tarefas; e f. era pós-métodos.9” (tradução do autor) 

                                                 
8 The teacher is like an orchestra leader, directing and controlling the language behavior of her students. She is 
also responsible for providing her students with a good model for imitation. (Larsen-freeman, 2003, p. 45) 
 
9 a. communicative language teaching; b. the natural approach; c. cooperative language learning; d. content-based 
instruction; e. task-based language teaching; f. the post-methods era (Richards; Rodgers, 2001, p. 161) 
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A teoria da AC é baseada nas noções de competência comunicativa propostas por 

teóricos como Widdowson (1978), Halliday (1978), Gumperz e Hymes (1972), Labov (1970) e 

outros que, não diretamente ligados ao ensino de línguas e a AC, somaram suas hipóteses 

lingüísticas referentes ao ato comunicativo aos conceitos de língua pertinentes a AC, 

solidificando suas bases teóricas.  

Richards e Rodgers (2001, p. 161) ilustram tal teoria baseada nas competências acima 

citadas da seguinte maneira: 

 

1. a língua é um sistema para expressão de significados; 

2. a função primária da língua é permitir interação e comunicação; 

3. a estrutura da língua reflete seus usos funcionais e comunicativos; 

4. as unidades primárias da língua não são meramente suas características 

gramaticais e estruturais, mas categorias de sentido funcional e comunicativo 

como um discurso exemplificado.10 (tradução do autor). 

 

Em resumo, podemos dizer que o objetivo do AC é fazer com que os alunos se 

comuniquem na língua que estão estudando. Para tanto é preciso que os mesmos “[...] tenham 

conhecimento das formas lingüísticas, significados e funções. [...]. Os alunos também devem 

estar aptos a gerenciar o processo de negociação de significado com seus interlocutores.11”  

(Larsen-Freeman, 2003, p. 128) (tradução do autor) 

Gerenciar o processo de negociação de significado implica em permitir uma interação 

entre os atores do processo comunicativo no sentido de construir o conhecimento através da 

intervenção mediativa do outro. A partir do momento em que ocorre a negociação de 

significados, inevitavelmente ocorre a mediação. Os interlocutores que fazem parte do 

processo são, a partir do discurso do outro, capazes de atribuir sentido e negociá-los no ato 

comunicativo. 

                                                 
10 1. Language is a system for the expression of meaning; 2. The primary function of language is to allow 
interaction and communication;  3. The structure of language reflects its functional and communicative uses;  4. 
The primary units of language are not merely its grammatical and structural features, but categories of functional 
and communicative meaning as exemplified discourse. (Richards e Rodgers, 2001) 
 
11 [...] students need the knowledge of the linguistic forms, meaning and functions. […] They must also be able to 
manage the process of negotiating meaning with their interlocutors. (Larsen-Freeman, 2003, p. 128) 
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Existem alguns aspectos práticos e teóricos do que vem a ser estudar uma língua 

comunicativamente12:  

 

a. Adequação – o uso da língua reflete as situações de uso e deve ser apropriado 

àquela situação, dependendo do contexto, papéis dos participantes e intenção 

comunicativa; 

b. Processamento psicolingüístico – as atividades buscam o comprometimento dos 

aprendizes no uso dos processos cognitivos e outros tipos de processos relevantes 

para aquisição de uma segunda língua;  

c. Exposição a riscos – os aprendizes são incentivados a aprender através dos seus 

erros e fazer inferências a partir do que lhes foi ensinado formalmente. Assim, fazem 

uso de várias estratégias comunicativas; 

d. Prática livre – incentiva os aprendizes a usarem um tipo de prática holística, mais 

dedicada ao uso simultâneo de várias outras sub-habilidades ao invés de uma só de 

cada vez. (Johnson e Johnson, 1998, apud Richards e Rodgers, 2001, p. 173) 

 

Tais pressupostos revelam um uso comunicativo da língua oposto ao uso puramente 

estrutural. O fato de serem aceitos os erros, sejam estes orais ou escritos, como parte necessária 

do processo de aquisição de uma língua, já é um grande passo para que realmente se conceba a 

língua como o meio de comunicação. Marcuschi (2004) nos dá uma dimensão exata de como 

conceber a língua ao afirmar que esta é uma atividade histórica, cognitiva e sociointerativa, não 

sendo limitada apenas a um sistema de regras a serem obedecidas, excluindo-se fatores como 

participantes, contexto de produção e deficiências comunicativas, por exemplo. Contextos e 

intenções comunicativas dão uma nova dimensão ao estudo da língua, admitindo tanto um 

caráter de variação lingüística como um caráter pragmático que, infelizmente, não é 

devidamente considerado em alguns manuais didáticos e/ou em algumas práticas de sala de 

aula. 

Tendo em mente a teoria de língua da AC, podemos, assim, afirmar que ensinar uma 

língua comunicativamente, seja ela materna ou estrangeira, envolve a utilização de 

competências comunicativas mais do que a internalização sistemática de regras gramaticais. É 

valer-se das formas lingüísticas adquiridas no contato com o meio social (escola ou 

                                                 
12 Estas características foram tiradas de Johnson e Johnson, 1998, citados em Richards e Rodgers, 2001. A 
tradução dos termos e devidas definições foram simplificadas por mim para facilitar a leitura. Tentei mantê-las o 
mais fiel à citação quanto possível. Para citação completa ver Richards e Rodgers, 2001, p. 173. 
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comunidade) para usá-las funcionalmente, isto é, com o propósito de expressar-se a fim de ter 

suas necessidades atendidas, seus desejos expostos, suas opiniões partilhadas, etc.  

As competências comunicativas as quais nos referimos podem ser entendidas segundo 

Canale (1983, p. 5) como “[...] o conhecimento e a habilidade em usar tal conhecimento ao 

interagir em uma comunicação real.13” (tradução do autor). O conhecimento refere-se não 

somente àquilo que alguém sabe sobre a língua, mas também como usar este saber em um 

evento comunicativo adequado. Estes saberes, de acordo com Canale e Swain (1980 apud 

Celani et al, 1997, p. 61), são os componentes da competência comunicativa que podem ser 

elencados como se segue: 

 

1.  competência gramatical: domínio do código lingüístico, verbal ou não-verbal. São 

regras e características da língua: vocabulário, formação de palavras, formação de 

períodos, pronúncia, ortografia e semântica; 

2. competência sociolingüística: produção e compreensão adequada da língua em 

contextos sociolingüísticos diferentes, os quais dependem de fatores contextuais 

como status dos participantes, propósito da interação e normas ou convenções de 

interações; 

3.  competência discursiva: capacidade de combinar formas gramaticais e significados 

para alcançar um texto unificado, escrito ou falado, em diferentes gêneros. Ou seja, 

é a capacidade de elaborar um discurso coeso e coerente; e 

4. competência estratégica: habilidade de ter atitudes estratégicas para compensar 

problemas de comunicação, tanto por falta de conhecimento lingüístico como de 

alguma idéia (esquecimento momentâneo, por exemplo) que se queira expressar 

num determinado momento.  

 

Como podemos ver, os componentes da competência comunicativa incluem aspectos 

sociais e individuais que não podem ser dissociados, tendo que haver então uma interação 

constante para a negociação de sentidos. Os sentidos somente serão possíveis de apreensão se 

houver uma integração entre os seus componentes de modo a unir função, forma e significado. 

Neste sentido, um dos principais responsáveis por tal união é a figura do professor. 

O papel desempenhado pelo professor na abordagem comunicativa é de um facilitador. 

É ele o responsável pela promoção da comunicação na sala de aula. Isto não significa dizer que 

                                                 
13 [...] knowledge and skill in using this knowledge when interacting in actual communication. (Canale, 1983, p.p. 
5) 
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somente ele seja o responsável pelo desenvolvimento da interação entre os alunos, ao contrário, 

os alunos também são participantes ativos no processo de interação. No entanto, é de 

responsabilidade do professor propor atividades que visem a comunicação, pelas quais ele 

possa intermediar o processo, auxiliando, intervindo e até mesmo participando do ato 

comunicativo. Nisto consiste a mediação na construção do conhecimento. 

O aluno, assim, é visto como co-responsável pelo seu aprendizado. Passa a não mais 

agir como um ser passivo, retendo os conteúdos transmitidos, papel assumido no método de 

tradução-gramatical e no método áudio-visual. O aluno agora é participante ativo no processo 

de construção de seu conhecimento visto que no desenrolar das atividades propostas é preciso 

que o aprendiz ative suas experiências prévias, a fim de ser bem sucedido nas tarefas de sala de 

aula e, conseqüentemente, nas interações sociais fora do ambiente escolar. 

Como co-responsável pelo seu aprendizado, nada mais natural do que incorporar os 

elementos que fazem parte da vida cotidiana dos alunos na sala de aula. É este um dos pontos 

principais deste trabalho. É nesta inclusão do cotidiano na dinâmica da sala de aula que se deve 

incluir o computador como um mote na glosa dos alunos e dos professores. Contudo, não 

somente a máquina e os programas destinados ao ensino-aprendizagem, os chamados softwares 

educacionais, se fazem presentes, mas um conjunto de procedimentos técnico-metodológicos e 

de equipamentos necessários precisam estar incluídos na prática pedagógica do ensino de 

línguas mediado pelo computador. 

 

1.4. Tendências contemporâneas no ensino de línguas 

 

Após a reviravolta ocorrida com a mudança de perspectiva no ensino de línguas, a 

abordagem comunicativa que, de certo modo, veio substituir os métodos existentes, passou a 

incorporar novos componentes nas suas bases filosóficas. A comunicação continua sendo o 

foco e a metodologia adotada na sala de aula desenvolve-se através da realização de atividades 

que, além de promover a comunicação, permitem uma maior interação entre alunos e 

professores.  

Baseadas nos princípios da abordagem comunicativa com o acréscimo de componentes 

metodológicos ao desenvolvimento do currículo, novas abordagens surgiram. Podemos 

distinguir duas categorias principais dentro deste surgimento, abordagens voltadas ao 

desenvolvimento da comunicação, tendo como objetivo: 1.  a interação entre os sujeitos do 

processo de ensino-aprendizagem e 2. o aprendiz e as estratégias que emprega no processo de 

ensino-aprendizagem. 
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De acordo com Larsen-Freeman (2003), incluiremos na primeira categoria as seguintes 

abordagens:  

 

1. Abordagem baseada em conteúdos;  

2. Abordagem baseada em tarefas e  

3. Abordagem participativa;  

 

já em relação à segunda categoria incluiremos:  

 

4. Treinamento de estratégias de aprendizagem;  

5. Aprendizagem cooperativa e  

6. Teoria das inteligências múltiplas14. (tradução do autor). 

 

A abordagem baseada em conteúdos pode ser descrita como uma abordagem 

transdisciplinar. Os alunos aprendem assuntos de outras disciplinas através do uso da língua 

em estudo, ou seja, uma aula sobre História Medieval enfatiza não somente os tópicos 

abordados comumente neste assunto – feudos, o clero, cavaleiros, reis – mas todo o 

vocabulário em conjunto com as estruturas necessárias para tal. O foco do professor é “[...] 

auxiliar os alunos a processarem a língua com o intuito de entender o conteúdo acadêmico 

apresentado pelo professor.15” (Larsen-Freeman, 2003, p. 141) (tradução do autor) 

Pode-se perceber que o uso do termo “auxiliar”, utilizado acima, demonstra uma 

característica que inexistia na era dos métodos. Este auxílio se dá por meio de interação verbal, 

seja oral ou escrita, estando o professor como o mediador principal do processo de ensino-

aprendizagem. 

A abordagem baseada em tarefas assemelha-se a abordagem baseada em conteúdos em 

relação aos procedimentos metodológicos adotados em sala de aula. Ambas incluem a 

participação ativa dos alunos em conjunto com o professor, ao mesmo tempo em que outros 

assuntos escolares são incluídos nas aulas de línguas. A maior diferença entre elas é que na 

primeira, uma outra disciplina e/ou assunto é ensinado através da língua em estudo, enquanto 

                                                 
14 Do original em inglês: 1. Content-based, 2. Task-based, and 3. Participatory Approaches; 4. Learning Strategy 
Training, 5. Cooperative Learning, and 6. Multiple Intelligences. Apenas por razões estilísticas na construção 
textual, esta nomenclatura difere da tradução apresentada anteriormente ao serem citados Richards e Rodgers 
(2001). Portanto, Instrução Baseada em Conteúdos e Abordagem Baseada em Conteúdos referem-se à mesma 
coisa. 
15 [...] on helping students process the language in order to understand the academic content presented by the 
subject teacher. (Larsen-Freeman, 2003, p. 141) 
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que na segunda, tarefas escolares das mais variadas (na realidade, problemas a serem 

resolvidos) são apresentadas pelo professor e os alunos precisam resolvê-las entre si, com a 

ajuda do professor. 

Ainda segundo Larsen-Freeman (2003, p. 144) os alunos “[...] trabalham para 

completar uma tarefa, [...] têm oportunidades abundantes para interagir. Tal interação é 

pensada com o propósito de facilitar o aprendizado da língua à medida que os aprendizes têm 

que trabalhar para entender um ao outro e para expressar o sentido16” (o que querem dizer). 

(tradução do autor) 

Inferimos, então, que, ao ter que entender e se fazer entender usando os próprios 

recursos lingüístico-cognitivos, os alunos estão ativamente participando do processo de ensino-

aprendizagem de modo altamente mediado. Isto implica em dois pontos na aquisição da 

linguagem: 1. o professor não mais exerce a função de principal mediador, sendo os alunos co-

responsáveis pelo seu desenvolvimento e 2. sendo co-responsáveis, os alunos aprendem a 

utilizar melhor sua capacidade de negociação de sentido durante a interação verbal. 

A co-responsabilidade durante as negociações de sentido no seu discurso nos leva a 

uma outra abordagem: a abordagem participativa. Tal abordagem desenvolveu-se através dos 

trabalhos de Paulo Freire e ganhou mais notoriedade na década de 1980 (Larsen-Freeman, 

2003, p. 150). A abordagem participativa consiste em se trabalhar com a realidade social dos 

alunos e a partir desta realidade se construir o conhecimento lingüístico e social nos alunos. O 

processo de construção de conhecimento se dá por meio da reflexão dos fatos ocorridos na vida 

dos alunos e o estudo da língua é feito por meio da análise das estruturas lingüísticas presentes 

no discurso dos alunos como também daquelas que se farão necessárias à resolução dos 

problemas ou fatos apontados. 

Acreditamos que para o ensino-aprendizado de gêneros textuais, tal abordagem nos 

parece uma das mais adequadas. Isso por que a partir do momento que fatos sociais, pertinentes 

à realidade dos alunos são tratados como conteúdo das aulas e a conseqüente busca por 

resolução dos problemas desta mesma realidade integra-se ao estudo da língua, a inevitável 

produção de gêneros textuais que extrapolem o ambiente escolar acontece. Os alunos, na 

realidade desta abordagem, não estarão limitados às redações escolares, caracterizadas por 

possuírem somente o professor como interlocutor ou agente dialógico do seu discurso. O texto 

                                                 
16 [...] work to complete a task, [...] have abundant opportunity to interact. Such interaction is thought to facilitate 
language acquisition as learners have to work to understand each other and to express their own meaning. (Larsen-
Freeman, 2003, p. 144) 
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produzido passará a circular em esferas mais concretas da sociedade, realizando os efeitos 

esperados sobre as situações previamente discutidas.  

Aqui podemos incluir desde o mais simples aviso sobre um bazar beneficente na 

comunidade, como um ofício solicitando a iluminação das vias de acesso à escola devido à 

violência crescente em ruas mal iluminadas. Ao verem seus próprios textos circulando e 

possuindo uma razão de existirem, o interesse cresce entre os alunos, já que os mesmos 

precisam dominar os gêneros textuais e suas formas de produção, para que seus convites sejam 

aceitos ou suas reivindicações sejam atendidas. 

As três outras abordagens (treinamento das estratégias de aprendizagem, aprendizagem 

cooperativa e teoria das inteligências múltiplas) na verdade não lidam com o aprendizado de 

uma língua diretamente. Isso por que no ensino de línguas elas podem ser consideradas como 

abordagens dentro de abordagens.  

O treinamento de estratégias pode ser incluído na abordagem baseada em conteúdos, 

visto que, ao demonstrar quais os pontos que devem ser inicialmente considerados em uma 

leitura sobre o sistema feudal, o professor não está lidando com estruturas lingüísticas neste 

momento, mas com aspectos cognitivos. Isto não quer dizer que o conteúdo sobre História e as 

estruturas lingüísticas envolvidas serão ignorados. Ao contrário, eles serão devidamente 

tratados no momento certo, podendo ocorrer antes ou depois do estudo dos conteúdos. 

O aprendizado cooperativo inclui-se mais adequadamente na abordagem baseada em 

tarefas. Ao trabalhar em conjunto para realizarem as tarefas propostas e produzirem 

significados em seus discursos, os alunos precisam assumir uma postura cooperativa diante da 

situação-problema. Para o preenchimento de uma tabela com nomes, aniversários, telefones e 

e-mails, os alunos precisam – no estudo de uma língua - dos conhecimentos lingüísticos 

relacionados a cada tópico (como perguntar o nome, a data de aniversário, o telefone, etc), bem 

como de um modo de se ajudarem quando não houver o entendimento de endereços ou e-mails 

(o número da casa ou apartamento ou, ainda, como dizer “arroba” em inglês) por parte de 

algum componente do grupo de trabalho. 

A teoria das inteligências múltiplas veio contribuir muito mais para uma elaboração 

mais efetiva de uma aula ou plano de aula do que propriamente se configurar como uma 

abordagem no ensino de línguas. Ao elaborar uma aula que considere atividades para os 

diferentes tipos de aprendizes, o professor terá mais chances de verificar o sucesso  ou fracasso 

de seus alunos, como também identificar os tipos de aprendizes mais comuns em sua sala. 

Embora exista uma inteligência chamada lingüística, esta não deve ser a única presente no 
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ensino de línguas. Várias atividades sobre o mesmo tema podem ser desenvolvidas, 

respeitando-se os tipos de inteligência existentes e ainda abordando o estudo da linguagem. 

Esta teoria seria facilmente aplicada no ensino de poesia, por exemplo, onde seria 

possível desenvolver a inteligência musical – ritmo e entonação; a inteligência matemática – 

número de sílabas poéticas; lingüística – elaboração de versos com rimas; a inteligência visual 

(matemática também) – a estrutura de um soneto e sinestésica – a leitura em voz alta e 

interpretação de poemas produzidos.  

Em resumo, todas as abordagens mencionadas possuem como origem as bases da 

abordagem comunicativa, preconizando um ensino de línguas em contextos comunicativos, 

envolvendo a interação entre os participantes, produzindo sentidos dos mais variados e tendo 

como centro no processo de aquisição um elemento mediador. Tal elemento pode ser tomado 

ora como o professor ora como o próprio aluno, havendo momentos em que ambos precisam 

mediar a própria ação na tomada de decisões que visem a facilitar o crescimento pessoal e 

intelectual dos sujeitos presentes no processo educativo. 

 Em nosso trabalho buscaremos enfatizar a AC em seu aspecto interacionista com vistas 

à utilização das competências comunicativas pelos alunos tanto na produção de textos escritos 

como textos orais. Além disso, associaremos os conceitos da abordagem baseada em tarefas e 

da abordagem participativa, com as necessárias adaptações, a fim de realizar o processo de 

retextualização/reescrita de gêneros. 
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2. A mediação no processo de aprendizagem 

 

 Por considerarmos o processo de ensino-aprendizagem uma ação mediada, em especial 

na aquisição de línguas estrangeiras, teceremos algumas considerações em relação às idéias de 

dois teóricos em particular: Vygotsky e Feuerstein.  

A escolha destes justifica-se por entendermos o primeiro como o precursor da corrente 

sócio-interacionista que defende a construção do conhecimento como um processo dialético, 

dependente do outro para a compreensão dos objetos do mundo, sendo os atores sociais 

envolvidos no processo co-responsáveis pela mudança no mundo real e psicológico através da 

ação sobre os objetos de conhecimento. 

Em relação a Feuerstein, além de ter incorporado os conceitos dos neo-piagetianos e de 

Vygotsky no tocante ao sócio-construtivismo e, conseqüentemente, no processo de ensino-

aprendizagem mediado, sua teoria “[...] distingue a ‘mudança’ previsível no desenvolvimento e 

a ‘modificabilidade’ ativamente produzida. A modificabilidade é definida como uma 

modificação estrutural no funcionamento cognitivo do indivíduo fora do curso do 

desenvolvimento”. (Gomes, 2002, p. 19). Assim, entendemos que a modificação estrutural no 

funcionamento cognitivo se dá fora do curso normal do desenvolvimento exatamente por estar 

presente a ação do outro durante a apreensão de novos objetos de conhecimento. 

 Antes de nos dedicarmos as teorias de ambos, é preciso considerar alguns aspectos 

concernentes ao interacionismo na área da lingüística, visto que o sócio-interacionismo 

vygotskiano postula que a linguagem e as interações sociais são os principais responsáveis pelo 

surgimento e desenvolvimento cognitivo no sujeito. 

 Morato (In: Bentes e Mussalin, 2004, p. 311) afirma que “o interacionismo em 

lingüística significou uma reação das posições teóricas externalistas contra o psicologismo 

que impregnava a ciência da linguagem nos meados do século XX”. De fato, todos os 

posicionamentos teóricos assumidos por outros ramos da lingüística, posteriores ao 

estruturalismo, incluíram nos seus estudos termos que anteriormente estavam limitados à 

outras áreas do conhecimento como a sociologia, a psicologia e a antropologia. 

 Sendo a língua o objeto de estudo da lingüística, não é de se estranhar que o 

componente humano tenha sido incluído (tardiamente, é verdade) nas análises das interações 

humanas, sejam estas interações face a face ou através de textos escritos, visto que o homem é 

responsável pela realização concreta da língua. Infelizmente, o que parece óbvio, tornou-se um 

problema dentro do estudo dos fenômenos da linguagem: qual o lugar do elemento humano 

dentro das análises das estruturas da língua?; até que ponto seria necessário a inclusão dos 
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interactantes na explicação dos fenômenos lingüísticos? Tais perguntas só poderiam ser 

respondidas através de um programa teórico-metodológico que fosse “[...] capaz de marcar 

uma disposição de tomar a interação como uma das categorias de análise dos fatos de 

linguagem, e não apenas o locus onde a linguagem acontece [...].” (Morato, In: Bentes e 

Mussalin, 2004, p. 315) 

 Um programa teórico como esse faz-se necessário em qualquer nível de análise 

lingüística nos dias de hoje por sabermos que a linguagem não é apenas representativa do 

mundo em que vivemos, mas é também responsável pela construção e modificação desse 

mesmo mundo. Construir e modificar pressupõem ação conjunta e, portanto, não é possível que 

o homem deixe de fazer parte da ação discursiva que ele mesmo constrói por meio da 

linguagem. Além disso, aspectos cognitivos, biológicos e elementos da vida social fazem com 

que a língua seja muito mais do que um sistema abstrato de signos (Saussure, 1985), um 

sistema interno ao ser humano, sem nenhuma capacidade de ser construído, por ser inato ao 

próprio sujeito (Chomsky, 1968). A língua, em conjunto com o homem, passa a assumir a 

função de co-responsável na construção do mundo, sendo muito mais do que um agente “[...] 

intermediário entre o nosso pensamento e o mundo”. (Morato, op. cit., p. 317) Note-se que 

sendo também co-responsável pela construção do mundo social implica afirmar a necessidade 

de um outro participante nesta ação, de tal modo que a presença do outro torna-se 

imprescindível. 

 É neste ponto que está inserida a teoria sócio-histórica de Vygotsky, exatamente pelo 

fato de que para este teórico a “[...] linguagem é o centro motor do processo de aquisição 

cognitiva geral, via noção de mediação (interação social)”. (Morato, ibidem, p. 323) 

 A teoria da modificabilidade cognitiva estrutural (MCE) de Feuerstein vem 

complementar o pensamento de Vygotsky visto que esta “é baseada no princípio de que todo 

ser humano é modificável. Por isso é essencial que as pessoas envolvidas em um processo de 

transmissão cultural [...] creiam firmemente neste postulado [...].” (Moura, 2004, p. 38) 

 Exporemos com maiores detalhes estas duas teorias, buscando relacioná-las com o 

processo de ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira baseadas nas considerações feitas 

no capítulo precedente a respeito da abordagem comunicativa. 

 

2.1. Vygotsky e Feuerstein: O conhecimento mediado 

 

 O conceito de mediação existente na teoria sócio-histórica de Vygotsky nos dá o 

suporte necessário para compreendermos como ocorre o processo de construção do 
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conhecimento no ser humano. Para o teórico russo o ser humano é criado histórica e 

socialmente, visto que o homem se desenvolve em contextos específicos, marcados 

historicamente por suas ações, individuais ou coletivas, sobre os objetos do mundo. Suas 

relações com a natureza e com os outros homens no nível da consciência só acontecem de 

forma espontânea apenas quando ele não tem percepção sobre aquilo que está fazendo. Ou 

seja, é necessário que o indivíduo consiga um nível de abstração dos seus atos instintivos a fim 

de que sua ação se torne social e histórica, envolvendo, assim, a sua psiquê. 

 Destacamos aqui o aspecto social desempenhando um papel de extrema importância no 

desenvolvimento do ser humano. Consideramos que tal aspecto é responsável pela construção 

das diversas realidades existentes no mundo, sem as quais o homem não teria condições de 

interagir com outros, justamente pelo caráter dialético que caracteriza a ação social. Neste 

sentido os conceitos de zona de desenvolvimento real (ZDR) e zona de desenvolvimento 

proximal (ZDP) propostos por Vygotsky integram as bases para o entendimento do processo de 

aprendizagem mediada. Segundo Gomes (2002, p. 56), “a zona de desenvolvimento real tem 

como característica a estrutura cognitiva já amadurecida, pronta e bem estabelecida”, 

enquanto que a “[...] zona de desenvolvimento proximal demarca-se como o estabelecimento 

de capacidades potenciais, ou seja, todas as condições possíveis de se tornarem maduras da 

estrutura cognitiva a partir da interação social, da influência de determinados instrumentos 

psicológicos perante o indivíduo.” 

 Sendo assim, podemos perceber que toda zona de desenvolvimento real já foi um 

território onde, marcadamente, já houve algum tipo de intervenção social e cognitiva. Tais 

intervenções ocorrem por meio dos mediadores. Na teoria de Vygotsky existem dois tipos de 

elementos primários considerados como mediadores: os instrumentos e os signos. Os 

instrumentos podem ser entendidos como objetos externos ao indivíduo, capazes de provocar 

mudanças em outros objetos do mundo real enquanto os signos são elementos internos ao 

indivíduo, capazes de auxiliar na mudança dos processos psicológicos, e estes se voltam para 

realização de ações concretas. Não queremos com isso afirmar que Vygotsky não considere o 

elemento humano como mediador para a realização da atividade do outro, pelo contrário, em 

toda sua teoria ele aponta que o homem é construído historicamente nas suas relações com o 

mundo e com o outro. Sendo assim, entre o mediado e a realização de sua ação, o mediador (a 

figura do outro) pode também ser entendido como um instrumento responsável pela mudança 

em um dado objeto do mundo real. 

Uma outra maneira de entender a distinção entre signos e instrumentos: sendo os 

instrumentos objetos do mundo real, eles auxiliam o homem a realizar uma determinada tarefa, 
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ou seja, uma caneta (instrumento) auxilia no preenchimento de um cheque (tarefa). Por sua 

vez, os signos são compreendidos como a representação mental de determinado objeto do 

mundo real, utilizado na execução de uma dada tarefa, i. e., uma caneta qualquer é necessária 

para o preenchimento de um cheque. Neste caso tanto a caneta quanto o cheque são signos 

representativos dos objetos do mundo real, já que não se pensa no objeto específico (caneta Bic 

ou cheque do Banco do Brasil), mas na representação simbólica de ambos os objetos. 

Essa representação simbólica dos objetos do mundo real só acontece a partir do 

momento no qual o indivíduo trava contato com tais objetos e a partir de então constrói o seu 

sistema simbólico, expresso por meio dos signos. Oliveira (1997, p. 30) afirma que os signos 

“[...] são interpretáveis como representação da realidade e podem referir-se a elementos 

ausentes do espaço e do tempo presente.” 

De tal modo, podemos afirmar que os signos são análogos aos instrumentos no processo 

de realização das ações humanas. Eles são um dos principais responsáveis no processo de 

interação do homem com o meio social, tendo em vista que é por meio deles que acontece a 

mediação. Isso se deve ao fato de que “[...] as representações mentais da realidade exterior 

(os signos) são, na verdade, os principais mediadores a serem considerados na relação do 

homem com o mundo.” (Oliveira, 1997, p. 35) 

A relação do sujeito com o mundo exterior é experimentada pela ação mediada do outro 

e tal ação, não somente acontece através da linguagem, mas também por meio dela. Vygotsky 

reconhece a linguagem como o principal agente de mediação do sujeito com o mundo, social 

ou psicológico, sendo ela responsável por uma certa regulação das atividades mentais, 

realizadas por meio da palavra. 

Vygotsky trabalha com duas funções básicas da linguagem na construção da realidade 

social e do conhecimento: a principal função é a da troca social de informações, com vistas a 

atingir um objetivo comunicativo entre os agentes envolvidos no processo de interação. A 

segunda função é a do pensamento generalizante, responsável pela organização do mundo real. 

Tais funções não ocorrem em isolado, ao contrário, a primeira complementa a outra de modo a 

transformar um conceito pessoal, como, por exemplo lar, em um conceito socialmente 

partilhado e compreensível aos falantes da língua portuguesa. Desse modo, concordamos com 

Oliveira (1997, p. 43), ao afirmar que “a linguagem fornece os conceitos e as formas de 

organização do real que constituem a mediação entre o sujeito e o objeto de conhecimento”. 

Nesse sentido é interessante incluirmos em nossas considerações os conceitos de fala 

interior e exterior apresentadas por Vygotsky (1989) e estabelecermos a relação entre as duas 

funções da linguagem consideradas pelo teórico russo. A fala exterior é responsável pela troca 

 36



de informações durante a interação verbal entre dois indivíduos, corresponde à primeira função 

da linguagem e antecede à fala interior. Esse discurso é responsável pela troca de 

conhecimentos entre os sujeitos envolvidos no processo de interação. Já a fala interior ou 

discurso egocêntrico é responsável pela organização do mundo através do diálogo consigo 

mesmo. Por meio dela o indivíduo organiza sua ação sobre o mundo de uma forma não-linear - 

no sentido da estruturação lingüística - mas capaz de atribuir-lhe sentido por que esta é a forma 

de transição entre os processos inter e intrapsíquicos. Isto é, entre as relações que o indivíduo 

estabelece com o outro e consigo próprio, com vistas a construir o mundo de significados que 

estarão presentes no seu desenvolvimento ao longo da vida. 

 Para Vygotsky a relação entre o plano social e a estrutura cognitiva  passa pela ação 

mediada, isto é, “a ação – objeto de interesse da psicologia marxista – somente tinha sentido 

para Vygotsky como sendo ação mediada, significando que todo ser humano, inserido em uma 

sociedade sócio-histórica, apenas adquire a condição humana se for, em sua relação com o 

mundo, mediado por instrumentos de sua cultura.” (Gomes, 2002, p. 51).  

 A figura da escola e do professor, neste sentido, são essenciais visto que “[...] na escola 

o aprendizado é um resultado desejável, é o próprio objetivo no processo escolar, a 

intervenção (entendida aqui como mediação) é um processo pedagógico privilegiado. O 

professor tem o papel explícito de interferir na zona de desenvolvimento proximal dos alunos, 

provocando avanços que não ocorreriam espontaneamente”. (Oliveira, 1997, p. 62) 

 Situando nosso trabalho na perspectiva vygostkiana, vemos então que a interferência do 

professor na (re)construção de textos - orais ou escritos - previamente produzidos pelos alunos 

em aulas de língua estrangeira torna-se essencial. A partir do momento que o aluno começa a 

retextualizar aquilo que foi anteriormente falado ou escrito por meio de modelos legitimados 

pela sociedade e que, ao mesmo tempo, são partes do seu meio comunicativo, i.e., do ambiente 

em que está inserido para troca de informações ou lazer, o aprendiz passa a dominar de modo 

mais consciente as regras de funcionamento de gêneros discursivos particulares. 

 Isto porque a linguagem é o elemento central na construção de sentidos ao mesmo 

tempo em que é através dela que os discursos se concretizam em gêneros textuais. No 

momento em que o professor planeja desenvolver em seus alunos o domínio da atividade 

discursiva através da produção textual escrita, ele tem a função de mediar o processo de 

reescrita (quando for o caso) dos textos produzidos pelos alunos, munindo os mesmos com os 

elementos necessários para a reconstrução de seus conhecimentos. Eis a razão pela qual o papel 

mediador do professor no âmbito escolar é de fundamental relevância para nossas 

considerações, em particular no desenvolvimento das atividades de escrita. 
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 O reconhecimento de tais fatos nos impulsiona a assumir uma postura didático-

pedagógica que seja embasada em uma metodologia que incorpore os pontos até aqui expostos. 

Assim, assumir a abordagem comunicativa e suas variações parece-nos indispensável a 

qualquer professor de línguas. 

 As exposições teóricas expostas até então acerca da mediação na construção do 

conhecimento são complementadas com a teoria sobre a Experiência da Aprendizagem 

Mediada (EAM) de Feuerstein, que a define “[...] como a qualidade de interação entre o 

organismo e o meio – (a EAM) produz-se pela interposição de um ser humano iniciado e 

intencionado, que medeia o mundo e o organismo, criando no indivíduo a propensão ou 

tendência à mudança pela interação direta com os estímulos. A EAM é a única que produz a 

flexibilidade, a autoplasticidade na existência humana e, em última instância, oferece-lhe a 

opção de modificabilidade [...]”  (Feuerstein, 1997, p. 15, apud Gomes, 2002, p. 80). 

 Feuerstein, assimilando os conceitos dos neo-piagetianos, introduz a presença humana 

entre o estímulo, o objeto de conhecimento e a resposta, assemelhando-se aos posicionamentos 

de Vygotsky ao considerar que a “[...] atuação de agentes culturais propicia à interação 

social a característica de elemento central no desenvolvimento da estrutura interna (do 

sujeito).” (Gomes, 2002, p. 80) É relevante notarmos que tanto nas teorias de Feuerstein 

quanto nas de Vygotsky existe o elemento humano como mediador. No entanto, entendemos 

que em Feuerstein a presença é bem mais explícita devido ao caráter de intencionalidade da 

mediação. Em Vygotsky, a existência de um outro como mediador é parte de toda a interação 

do homem com o mundo, podendo haver intencionalidade explícita ou implícita. 

 O homem como elemento de mediação precisa agir conscientemente para atuar 

diretamente na ZDP do mediado. Isto por que o objeto de conhecimento precisa ser afetado, 

resultando em uma resposta do sujeito sobre o mesmo e que tal resposta se assemelhe às 

características da ação mediadora. As ações conscientes as quais nos referimos podem ser 

resumidas da seguinte maneira: 

 

1. filtragem de estímulos, escalonando-os por ordem de valores e relevância; 

2. balanço dos estímulos de acordo com a intensidade e a necessidade; 

3. intervenção nos impulsos do mediado com o intuito de responder aos estímulos 

conscientemente; 

4. promoção da interpretação reflexiva do mundo através da intuição e/ou lógica; 

5. auxílio na construção das verdades do mediado. (adaptado de Gomes, 2002, p. 85) 
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Essas ações, na teoria de Feuerstein, nos levam a assumir que, para haver mediação é 

imprescindível a existência de intencionalidade do mediador, construção de sentidos pelos 

sujeitos envolvidos no processo de construção do conhecimento e modificação da estrutura 

cognitiva do mediado. Nas palavras de Feuerstein (1997, apud Gomes, 2002, p. 87), “[...] a 

mediação de intencionalidade, a mediação de significado e a medição de transcendência  são 

as três características fundamentais e universais para que uma interação adquira o estatuto de 

EAM.”  Essas características podem ser explicadas da seguinte maneira: 

 

1. mediação de intencionalidade e reciprocidade: é preciso que haja uma intenção do 

mediador em atuar no processo de desenvolvimento do mediado e, por meio desta 

atuação, que exista uma reciprocidade do mediado, uma resposta ao estímulo inicial 

do mediador; 

2. mediação de significado: é necessário que o mediador forneça seus valores e crenças 

ao mediado a fim de que este possa transformá-los  e atribuir-lhes sentido. Ela é 

entendida como o elo entre os planos cognitivo e afetivo-emocional uma vez que a 

ligação entre a intencionalidade e reciprocidade ocasiona a produção de significados 

sobre o mundo, e 

3. mediação de transcendência: é essencial que “[...] o mediador e mediado caminhem 

para além da situação dada, buscando relações entre o conhecimento adquirido e as 

possibilidades para o futuro em termos de projeções e generalizações, 

disponibilizando-o para situações futuras.” (Gomes, 2002, p. 92) 

 

O planejamento das ações do professor, como o mediador, permite a extrapolação do 

mecanicismo no processo de ensino-aprendizagem. O nível de atuação pedagógica, nesse 

sentido, orienta a construção do conhecimento em dois sentidos: o professor medeia o 

aprendizado do aluno (intencionalidade) e à medida que este avança a partir de uma resposta 

mediada (reciprocidade), o aluno reconstrói seu conhecimento visando aplicá-lo em outras 

situações (transcendência).  

Nesse entremeio, a construção do significado acontece por meio da palavra, da 

interação verbal. A percepção do professor sobre aquilo que o seu aluno compreendeu, 

normalmente, ocorre via expressão verbal, oral ou escrita. Perguntas em sala de aula ou 

atividades de compreensão assumem várias formas que podem ser entendidas como verificação 

da aprendizagem e se caracterizam de maneiras diferentes a partir das atividades pedagógicas 

adotadas em sala: redações; questionários; cartazes; teatros; etc. 
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No momento que estes procedimentos realizam-se significativamente, ou seja, no 

instante em que essas atividades se tornam relevantes para o mundo psicológico ou social do 

aprendiz, há uma modificação em sua estrutura cognitiva, levando-o a aplicar os conceitos, 

anteriormente mediados, a outras instâncias da sua vida (escolar ou não). Se tais procedimentos 

não são realizados satisfatoriamente (no sentido de se obter uma resposta positiva na realização 

das tarefas), será necessário, então, encontrar novas maneiras de agir, novas formas de 

mediação. 

 Percebemos, então, a necessidade de integrarmos as teorias sobre a construção do 

conhecimento expostas até agora com as metodologias existentes no ensino de línguas. O 

propósito é de se poder realizar um trabalho mais efetivo no desenvolvimento da competência 

comunicativa do aluno. Para que o aprendiz possa responder positivamente durante a execução 

de determinada tarefa proposta em sala de aula, faz-se necessário que o professor conheça o 

perfil de sua turma. Para tanto, valer-se da teoria das inteligências múltiplas associada à 

instrução baseada em tarefas é um caminho possível a ser percorrido.  

 Essa associação permite que haja negociação de sentidos e modificabilidade na 

estrutura cognitiva do aprendiz. Havendo interação verbal, inevitavelmente ocorre negociação 

e, então, a comunicação, no sentido de entendimento, compreensão entres as partes envovidas, 

acontece. Os elementos responsáveis pela mediação, durante a negociação de sentidos, tanto 

podem ser outros alunos, como o professor, ou até mesmo diversos instrumentos do mundo 

real, como o computador e a internet, os quais trataremos a seguir. 

 

2.2. Ensino de línguas mediado por computador: A internet e suas ferramentas 

 

 Iremos nos ater aqui a três pontos em particular: o primeiro diz respeito ao uso da 

internet e ao ensino de inglês, o segundo ao uso dos chats ou bate-papos eletrônicos e, 

finalmente, a integração de ambos na elaboração de uma perspectiva de ensino que tenha como 

mediadores a figura do professor e as ferramentas computador e internet, considerando suas 

facilidades e dificuldades dentro da realidade escolar do Brasil. 

Para falarmos de ensino de línguas mediado por computador na era da internet, é 

preciso mencionar a quantidade de recursos existentes na web para o aprendizado de línguas, 

seja de modo autônomo ou não. Ao mesmo tempo, sendo o nosso foco neste trabalho, 

consideraremos o chat como um instrumento a mais no desenvolvimento das habilidades 

lingüísticas, não limitado ao ambiente da sala de aula, proporcionando um tipo de interação 

particular que inclui quase todos os recursos de uma interação face-a-face. 
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 Pelo fato do chat configurar-se como mais um instrumento para o aprendizado, e não 

como uma ferramenta essencial, é que iremos discutir o papel do professor e o uso do 

computador e da internet dentro da realidade social e educacional do Brasil. A intenção é 

propor a intervenção do primeiro - o professor - e a adequação dos dois últimos itens, a fim de 

usar a tecnologia como uma alternativa ao ensino de línguas e uso da linguagem, precisamente 

da linguagem escrita. 

Ao iniciar seu artigo, Paiva (2001, p. 93) afirma que “Os velhos laboratórios de línguas 

estrangeiras estão em agonia acelerada. As cabines que isolavam os alunos com seus fones de 

ouvido e gravadores individuais, impedindo quase sempre a interação com os demais colegas, 

cedem lugar aos laboratórios multimídia com acesso a Internet.”  De fato, a autora acerta ao 

confirmar a presença de laboratórios com acesso a internet como sendo um dos novos 

facilitadores de aprendizagem tanto em escolas regulares quanto em cursos de ensino de 

línguas. 

Contudo, devido à velocidade com que novas tecnologias surgem e desaparecem, não 

seria estranho que o comentário acerca dos laboratórios com acesso a internet viesse a ocupar o 

lugar dos gravadores individuais daqui a dois anos, ou até mesmo antes. 

Embora sua criação date de 1969 (Paiva, 2001, p. 93), a internet aqui no Brasil só 

ganhou maior notoriedade na década de 1990. Não que a mesma fosse desconhecida, porém o 

acesso era bastante complicado no tocante a servidores/provedores e equipamentos necessários 

ao seu uso17. Hoje, o Brasil ocupa um lugar de destaque em termos de navegação: “Os 

brasileiros mais uma vez bateram recorde no tempo de uso da internet residencial: média de 

14 horas e 57 minutos em março. Durante o mês passado, afirma o Ibope//NetRatings, o 

número de usuários ativos permaneceu estável, em 11,03 milhões.”  (fonte: 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u18401.shtml - acesso em 

07/05/2005)18. Considere-se também que o site Orkut (www.orkut.com), portal virtual de 

relacionamentos, teve a língua inglesa substituída pela língua portuguesa na sua interface em 

função do número crescente de usuários brasileiros, o que demonstra que, além do acesso 

freqüente, existe uma familiaridade dos usuários em relação  às novas tecnologias da rede. 

Tais usuários não estão limitados aos adolescentes e seus interesses em jogos. Pelo 

contrário, mais e mais empresas utilizam a internet como meio de comunicação entre seus 

clientes, fornecedores e funcionários, por exemplo. Isto implica em um novo tipo de formação 
                                                 
17 Para uma história da internet no Brasil, ver http://www.dcc.ufmg.br/~mlbc/cursos/internet/historia/Brasil.html 
(acesso em 07/05/2005) 
18 Estes dados são referentes à data durante o desenvolvimento da nossa pesquisa. Para números atualizados, 
indicamos os seguintes sites: www.cgi.br e www.ibobe.com.br  
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profissional: uma formação tecnológica (no sentido de conhecer e estar apto a usar novas 

invenções tecnológicas, e não no sentido de se formarem técnicos). Formação que se inicia 

bem cedo, pois além de jogos puramente para o lazer, alguns adolescentes já estão iniciando 

suas carreiras profissionais através de simulação de situações da vida real elaboradas por 

faculdades ou instituições privadas (Info Exame, nº 230, p. 15), tendo como foco de trabalho 

interesses os mais diversos, desde administração de redes de computadores até 

desenvolvimento de antivírus. 

Aliada a este tipo de formação, existe a necessidade de conhecimentos de uma língua 

estrangeira para desenvolvimento e crescimento profissional. Eis por que a www tornou-se o 

meio mais fácil de apreender tanto línguas como a própria utilização da tecnologia. A maioria 

dos sites é escrito em língua inglesa e a necessidade de encontrar uma informação específica 

desenvolve o uso de estratégias de leitura, como a busca de informações através da 

identificação de cognatos, sinônimos e idéias principais, navegando por milhares de páginas 

eletrônicas disponíveis na internet, filtrando conteúdos até se achar aquilo de mais relevante 

para a pesquisa do usuário. 

Em contextos educacionais, são ainda maiores as vantagens encontradas por alunos de 

uma língua estrangeira. Muito material está disponível na web de graça e de formas variadas. 

Existem empresas de cursos on-line que disponibilizam exemplos das lições preparadas na 

internet, sites de professores de língua inglesa contendo materiais complementares às lições 

dadas em sala, instituições responsáveis pelos testes de proficiência em língua inglesa com 

testes on-line, entre tantos outros19. Há ainda franquias de cursos de inglês que disponibilizam 

exercícios de escuta, escrita, leitura e gramática na internet aos alunos matriculados 

regularmente, seja de modo real – estudando na própria escola - ou virtual – o aluno pode fazer 

a matrícula, efetuar o pagamento e ter aulas pela internet, sem nunca haver entrado na escola.  

Além disso, há as redes P2P20, que são redes de compartilhamento de arquivos pela 

internet, propiciando buscas e resultados específicos (de acordo com a procura) sem que o 

usuário precise navegar em milhares de páginas; basta ter o software instalado e, logicamente, 

estar conectado. O grande problema neste tipo de rede é que os materiais disponibilizados são 

                                                 
19 Abaixo incluímos alguns sites para o aprendizado de inglês como segunda língua ou língua estrangeira: 
www.bbc.co.uk - www.rong-chang.com - www.eslcafe.com - www.rvilm.net/hut - www.netlanguages.com -  
www.globalenglish.com - www.teflfarm.com - http://towerofenglish.com -  http://englishtown.ef.com - http://its-
online.com - www.freeENGLISH.com - http://marksesl.com - http://www.wfi.fr/volterre - 
http://www.aitech.ac.jp/~iteslj/quizzes/ - http://www.aitech.ac.jp/~iteslj/s/ - www.englishlearner.com -  
ttp://toefl.org. 
20 P2P é a sigla do inglês Peer-toPeer. 
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geralmente ilegais para distribuição dessa maneira, ou seja, existem direitos de cópia que não 

são respeitados; é um tipo de pirataria on-line. 

  A abundância de materiais e a rapidez no acesso aos materiais (para realizar uma 

pesquisa o usuário só precisa ligar o computador em sua casa e conectar-se à internet, ou 

acessar a internet em um outro lugar, como lan houses, por exemplo) facilitam a consulta 

imediata, descartando o que não é relevante no momento. Tal rapidez pode ser vista como 

positiva e negativa ao mesmo tempo, já que, em se tratando de pesquisas em geral, através de 

sites de busca como o Google (www.google.com), a resposta da pesquisa é imediata, sendo 

indicado até mesmo o tempo que o mecanismo de busca levou para realização de tal pesquisa. 

Porém, a veracidade das informações disponíveis nas páginas apontadas como respostas pode 

ser questionável algumas vezes. Um exemplo ilustrativo disto é o site da Wikipedia 

(www.wikipedia.org), uma enciclopédia eletrônica, feita com a colaboração de qualquer pessoa 

que deseje inserir conteúdo sobre certo assunto. Não se pode garantir que as pessoas dispostas 

a participarem da construção de um banco de dados on-line, de graça, que possa ser consultado 

por qualquer um, estejam todas providas de boa fé. Isso pode comprometer o resultado da 

pesquisa, visto que não há garantia do conteúdo ser totalmente seguro, podendo haver 

informações falsas e confusas, o que ocasiona ou uma pesquisa mal feita, ou o trabalho de 

novas pesquisas ao se perceber que o conteúdo é falso. 

Komesu (2005, p. 102) considera, na perspectiva do autor, que a falta de restrições na 

internet é produtivo para circulação dos textos ao afirmar que “[...] com o advento do 

hipertexto, é possível colocar em circulação sua produção de textos escritos, imagéticos, 

sonoros, sem a ingerência do sistema editorial tradicional. Não é pouco, se se pensar nas 

restrições impostas, por exemplo, por fatores como censura das instituições, os custos de 

produção, de distribuição, de divulgação de quaisquer obras”. No entanto, a autora deixa de 

levantar questões acerca do leitor, não permitindo o contraste dos pontos levantados por ela 

(censura, por exemplo). Quando dada informação é falsa, não censurada e publicada na internet 

para o acesso de qualquer pessoa, o leitor menos experiente no assunto, pode acatar tal 

conteúdo como certo e inquestionável. Isto, possivelmente, pode ser evitado no instante em que 

o texto passa pelo crivo dos editores e, inevitavelmente, sofre algum tipo de modificação, seja 

esta uma censura de conteúdo ou apenas correções lexicais. 

Mesmo com prós e contras no acesso à informação hipertextual, o importante é ressaltar 

que qualquer pesquisa em ambiente virtual - na internet em particular - precisa ser filtrada e 

ponderada para que se evitem afirmações ou construção de conceitos baseados em conteúdos 

equivocados. 
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 Paiva (2001, p. 99) lista, de modo bem claro, os pontos positivos e negativos da web, 

como os apontados acima, e complementa sua exposição afirmando que “[...] apesar dos 

pontos negativos, a web apresenta um ambiente rico em oportunidades de construção de 

conhecimento, cabendo ao usuário saber lidar com as limitações [...]”. 

Tais limitações, ao nosso ver, não constituem empecilhos para o uso da internet como 

ferramenta educacional para o ensino de línguas. Pelo contrário, os pontos negativos podem 

auxiliar professores e alunos na resolução de problemas, sejam de ordem técnica ou de ordem 

lingüística. Isto quer dizer que no caso de uma atividade de pesquisa no site da Wikipedia, cuja 

informação fosse equivocada, ou até mesmo falsa, os alunos teriam a oportunidade de corrigir 

o texto, baseando-se em novas pesquisas feitas em outros sites da web. Além do conteúdo 

informacional, os alunos passariam a dominar mais um outro gênero hipertextual: as 

enciclopédias digitais livres e on-line. Em outras palavras, envolve a negociação de sentidos 

através da interação verbal mediada pelos atores do processo de comunicação, além do 

letramento digital (discutiremos este tema adiante). 

Havendo a interação entre os indivíduos, ocorre também a mediação por meio do 

elemento humano. Contudo, ao incluirmos o computador no processo de construção do 

conhecimento, consideramos o mesmo como um instrumento de mediação. A afirmação torna-

se relevante a partir do momento que partilhamos dos postulados de Feuerstein a respeito da 

mediação, pela qual a intencionalidade do mediador é essencial. Isto implica em considerar que 

a ação intencional é característica dos seres humanos e esses são histórica e socialmente 

construídos através do seu contato com o outro e com os objetos do seu mundo social 

(Vygotsky, 1998).  

Assim, o instrumento - computador - não pode ser responsável pela avaliação adequada 

do desempenho do aluno frente à execução de uma tarefa. Poder-se-ia questionar, neste 

momento, que o responsável pela avaliação do desempenho do aluno durante a realização de 

tarefas no computador, será sempre o humano (o professor), visto que é o homem quem 

programa a máquina.  

No entanto, não podemos deixar de considerar que o computador, mais precisamente o 

software, só aceita o que é certo ou errado, sendo impossível uma mediação neste sentido, ou 

seja, um reconhecimento de que o aluno/usuário passou de um nível de conhecimento a outro, 

ainda que os erros sejam identificados e reconhecidos durante o processo. O computador 

oferece, baseado em instruções, dicas para mediar o processo, porém é incapaz de reconhecer o 

desenvolvimento do aluno, e muitas vezes de identificar qual foi o erro cometido, pois este 
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pode ter sido causado pelo aluno ou pelo programador do software. A sua intencionalidade 

resume-se a uma série de instruções pré-definidas21. 

Neste sentido, um dos pontos merecedores de atenção é a questão do feedback que deve 

ser dado ao aluno diante de seus acertos e erros, ou de seu desempenho em geral. Leffa (2003) 

afirma que o feedback dado pelo computador ao aluno/usuário no momento da realização de 

uma atividade é frágil. O autor utilizou um sistema de autoria que oferece ao aluno um 

ambiente interativo de aprendizagem. Ironicamente, neste sistema, o professor torna-se a figura 

central: ele é o principal responsável pela elaboração das perguntas inseridas no software. A 

conclusão do estudo apontada pelo autor é a de que “[...] a preparação de atividades que usam 

um sistema de autoria pode contribuir não só para a melhoria do ensino a distância, mas 

também para o ensino presencial e para a formação do próprio professor”. (Leffa, 2003, p. 

25) 

Leffa (ibidem) nos indica, através da afirmação acima, que o esforço na elaboração de 

materiais e de um plano de aula adequado à realidade do aluno continuarão sendo 

indispensáveis. Também lembra que o ensino a distância, mediado pelo computador, só será 

bem sucedido se houver uma preparação anterior por parte do professor no sentido de tentar 

prever os possíveis acertos e erros dos alunos sobre o conteúdo ou tópico que está sendo 

trabalhado.  

Outro ponto, também apontado por Leffa (ibidem), é o de ordem técnica. Trata-se de 

sistemas operacionais diferentes, incompatibilidade entre hardware e software,  velocidade de 

novas tecnologias fazendo com que softwares se tornem obsoletos, falta de equipamento 

adequado, entre outros. Tais elementos não podem ser desconsiderados, já que estão 

diretamente relacionados com o computador. Cabe ao professor no momento da preparação da 

aula mediada pelo computador, selecionar aquilo que pode ser útil na construção do 

conhecimento e o que será descartado. 

Sendo assim, uma abordagem que inclua internet, computadores e professores no 

ensino de línguas é possível, porém a figura central será sempre a do professor. As vantagens 

                                                 
21 Um exemplo bem prático do que afirmamos é o software Grammar Dimensions, que acompanha a gramática do 
mesmo título, publicada pela Heinle & Heinle. O software possui alguns exercícios do tipo ‘complete os espaços’; 
essas lacunas existem no início, no meio ou no final da sentença, a depender da questão. O aluno ao completar 
uma lacuna que está no início da sentença deverá usar letra maiúscula, ou, quando a lacuna está no final, um ponto 
final, por exemplo. A questão é que a programação do software é falha; existem lacunas no meio da frase, cuja 
resposta só é aceita como correta pelo programa se esta incluir uma letra maiúscula, por exemplo, ou um ponto 
final onde não seria preciso (salvo nomes próprios ou nacionalidades). Nesse sentido, cabe ao mediador ser a 
ponte entre o reconhecimento do erro do software e o acerto do aluno a fim de facilitar a consolidação do 
conhecimento do aluno. Ou o inverso, facilitar o reconhecimento do erro do aluno através das indicações do 
programa, a fim de que a mediação entre o conhecimento prévio e o dado novo ocorra. 

 45



são inúmeras no uso da internet para o ensino de línguas. Contudo, uma preparação didático-

pedagógica, que vá além do conteúdo que esteja disponível na web e do retorno ou feedback 

dado ao aluno precisam ser incluídos como componentes centrais de qualquer proposta de 

ensino mediado pelo computador. 

O elemento humano, em uma proposta de ensino de línguas que inclua a mediação, é 

indiscutível à medida que consideramos o desenvolvimento do homem como um ser construído 

sócio-historicamente. O contato com o computador desencadeará mudanças cognitivas no 

aprendiz, como, por exemplo, o desenvolvimento de novas formas de leitura, apontado por 

Pinheiro (2005). A autora elenca algumas estratégias de leitura do hipertexto que incluem o 

estabelecimento de propósitos de leitura, modificações destes propósitos ao longo da leitura, 

preferências por textos com imagens e avaliação do texto pela clareza, consistência e 

completude, para citar algumas, todas relacionadas aos hiperlinks. Sabemos que tais estratégias 

também são usadas quando acontece a leitura de um texto impresso. No entanto, a autora frisa 

que a inclusão dos links que remetem a outros textos determina certos comportamentos do 

leitor diante do hipertexto, tais como a desistência da leitura. Essa desistência, ainda segundo a 

autora, dá-se pelos seguintes fatores: “a descoberta de que aquele fragmento não é 

interessante para o alcance de seu objetivo; uma grande quantidade de links que o faz ficar 

disperso; a falta de profundidade dos links e problemas técnicos, relacionados ao uso do 

computador.”  (Pinheiro, 2005, p. 145)  

No entanto, não consideramos que tais modificações, provocadas pelo contato com o 

computador e uso da internet, estejam relacionadas com o processo de sociabilização, interação 

e negociação de sentidos ao se adquirir uma língua estrangeira. Não acreditamos que somente o 

computador, ou qualquer outro ambiente virtual, seja capaz de fazer surgir no aprendiz a 

capacidade de negociar sentidos no intuito de interagir com outros participantes da ação social 

da vida cotidiana.  

Essa capacidade de negociar sentidos e construir o mundo pessoal e social só é possível 

com a presença de um outro, com mesmo nível de conhecimento ou com um nível maior, 

permitindo que as práticas sociais se realizem através de práticas discursivas, através de 

gêneros textuais. Sendo assim, os pressupostos discutidos anteriormente sobre Vygotsky e 

Feuerstein são complementados pela teoria dos gêneros textuais, a qual nos dedicaremos no 

capítulo 3. 

 As bases de nossa análise, no tocante à mediação, estão pautadas nos conceitos de 

instrumento de Vygotsky, na qual incluiremos o computador, a internet e o chat como tais, 

além da noção de mediação proposta pelo autor e complementada por Feuerstein. 
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Verificaremos o conceito de mediação à luz dos postulados da abordagem comunicativa, 

considerando alunos e professores como agentes mediadores na dinâmica da sala de aula e no 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

2.2.1. Letramento digital: Usando as ferramentas  

 

 Discutimos anteriormente as ferramentas da internet e o ensino mediado por 

computador; contudo, não podemos deixar de considerar que para a realização do processo 

ensino aprendizagem em ambientes virtuais, somente o conhecimento das ferramentas 

disponíveis não é suficiente. É preciso que alunos e professores estejam familiarizados com os 

recursos disponíveis e o modo de operação destes recursos. 

 A familiarização e o modo de operação constituem o letramento digital, que segundo 

Xavier (2005, p. 135) “[...] implica em realizar práticas de leitura e escrita diferentes das 

formas tradicionais de letramento e alfabetização. Ser letrado digital pressupõe assumir 

mudanças nos modos de ler e escrever os códigos e sinais verbais e não-verbais, como 

imagens e desenhos, se compararmos às formas de leitura e escrita feitas no livro, até porque 

o suporte sobre o qual estão os textos digitais é a tela, também digital”. 

 As mudanças e os modos de ler e escrever os códigos, como apontadas pelo autor, 

ultrapassam o ensino de acentuação e ortografia, a leitura das respostas corretas ao final de um 

exercício, a consulta a enciclopédias (algumas vezes desatualizadas) para realização de uma 

atividade de pesquisa. O simples fato de ligar o computador e ter uma tela a sua frente na qual 

imagens com legendas (ícones), um botão escrito ‘Iniciar’22 no canto inferior esquerdo da tela 

para acessar um menu de opções, já provoca uma postura, física e cognitiva, diferenciada nos 

aprendizes (sejam estes professores ou alunos). Abrir um livro e deitar na cama para lê-lo é 

bem diverso de estar sentado em frente ao computador com a mão segurando o mouse para 

‘passar’ as páginas. Do mesmo modo, a leitura do índice de uma enciclopédia impressa difere 

da leitura da enciclopédia Encarta, produzida pela Microsoft. Isto se deve aos recursos de som, 

imagem, textos e vídeos existentes no software, exigindo do usuário um esforço cognitivo bem 

maior para ordenar a pletora de informações bem como atribuir um sentido a todas as 

informações presentes ali. 

 Zumpano (2005, p. 104) consegue ilustrar bem como a interação homem-computador 

pode ser angustiante ao se perguntar “qual será o significado que dará para as minhas atitudes 

                                                 
22 Estamos nos referindo ao sistema Windows. Outros sistemas, como o Linux ou o MacOS, não são tão populares  
entre a maioria da população, sendo irrelevante mencionar as diferenças nas interfaces. 
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diante da tela e do teclado? O que vai me mostrar a sua tela? Qual simulação me 

apresentará?” O autor complementa as suas indagações afirmando que “a angústia reside na 

incerteza da efetividade da interface e na dificuldade de identificar esse outro, de nomear 

quem fala comigo.” Acreditamos que tal angústia, tal ansiedade já provoquem uma mudança 

significativa no que se refere à forma como lidamos com o computador e as facilidades (ou 

dificuldades) que surgiram e/ou surgirão a partir dele, em particular nas formas de leitura na 

tela. 

 Araújo e Biasi-Rodrigues (2005) discutem como um usuário comportou-se durante a 

participação de uma sala de bate-papo eletrônico. O protocolo verbal, procedimento 

metodológico usado pelos pesquisadores, revelaram que, embora o usuário não estivesse muito 

familiarizado com o gênero hipertextual, isto não foi um empecilho para a realização da tarefa. 

No entanto, a não familiaridade do usuário, segundo os autores, permitiu concluir que “[...] a 

multisemiose provoca sobrecarga cognitiva nos produtores/consumidores iniciantes nos 

gêneros digitais.” (p. 62)  

O uso mais freqüente do computador em tarefas diversas, não somente as escolares, 

gera uma certa autonomia, que ocorre de acordo com o ritmo de aprendizado de cada um e faz 

com que os usuários do computador possam agir, durante o processo de leitura e escrita, de um 

modo diferenciado. O aluno/usuário passa a ditar o seu próprio tempo de aprendizagem, 

explorando possibilidades com as facilidades oferecidas pelos softwares (recursos de copiar e 

colar, desfazer, inserir figuras, definir tamanho, cor e fonte das letras...), ou mesmo de revisar 

um texto produzido com o corretor ortográfico incluído em alguns programas. Com relação ao 

uso da internet, os recursos parecem ser ainda mais produtivos, pois a web oferece a 

possibilidade de pesquisa em dicionários on-line, a participação em fóruns de discussão, a 

inclusão de seu endereço de e-mail para o recebimento de newsletters, entre um número quase 

sem fim de possibilidades.  

 Todos esses recursos não se apresentam somente sob forma verbal (texto escrito, 

apenas), pelo contrário, os recursos semióticos estão presentes a começar pelos ícones. 

Hiperlinks não são mais frases sublinhadas em azul, hoje eles podem ser uma figura, partes de 

uma figura, símbolos, animações, fotos, gráficos, etc. Os sons não estão mais limitados aos 

alertas do sistema operacional. Em algumas páginas o usuário pode navegar ouvindo música ou 

acessar uma rádio on-line enquanto realiza suas atividades no computador, ouvindo seu cantor 

predileto. As figuras não são mais estáticas, elas se movem em animações tão perfeitas que 

podem ser consideradas obras de arte, graças aos recursos da computação gráfica.  
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Com tantos recursos, precisamos definir quais ferramentas se adequam melhor ao que 

queremos ensinar, ao mesmo tempo em que se torna imprescindível identificar quais delas os 

alunos já dominam. Neste contexto cabe ao professor planejar suas aulas com um estudo 

cuidadoso da tecnologia que irá usar. Não se trata de substituir o quadro por textos preparados 

no Power Point; pelo contrário, trata-se de usar o programa para levar o aluno a dominar uma 

forma de produção escrita no computador que inclui texto, som, imagem e tudo o que for 

preciso durante a elaboração de um hipertexto cujo propósito esteja bem definido para docentes 

e discentes. 

O professor necessita estar preparado em termos de conhecimento do seu ‘novo’ objeto 

de trabalho, o computador, para poder, então, usá-lo de maneira eficaz em suas aulas. Ele 

precisa saber como navegar na internet através da busca eficiente de informações e a 

conseqüente filtragem dos conteúdos. O docente precisa descobrir quais sites são úteis para o 

ensino de determinado assunto, além de investigar quais são as ferramentas disponíveis para os 

alunos durante a sua aula. Para tanto, o conhecimento técnico do funcionamento da tecnologia 

deve aliar-se ao pedagógico. Ou seja, usar um site de busca como o Yahoo! 

(www.yahoo.com.br) apenas para visitar uma página qualquer não tem sentido. As 

possibilidades de leitura na página do Yahoo! são imensas. O professor de Geografia pode 

pedir aos alunos que verifiquem o tempo em determinadas regiões brasileiras e iniciar sua aula 

sobre o clima do Brasil. O professor de Inglês pode pedir que os alunos verifiquem, no final da 

página, quais são os países que têm Yahoo! na sua língua e, assim, a aula sobre países e 

nacionalidades começa, podendo ainda trabalhar em conjunto com os professores de Literatura 

e História, investigando os autores e obras representativas na história literária de alguns países 

lá relacionados. 

Nesta transdisciplinaridade, o aluno não só interage com o professor e os outros alunos, 

mas também com o computador, os programas e a internet. Assim, ele começa a desenvolver 

habilidades de leitura bastante seletivas no processo de aprendizagem, como as apontadas 

anteriormente. Além disso, atividades de pesquisa que possam ser desenvolvidas com outros 

usuários do computador sem que estes estejam no mesmo espaço físico colabora para a co-

autoria e a co-responsabilidade do material produzido (Xavier, 2005, p. 138). 

Neste sentido, o letramento escolar aliado ao letramento digital pode resultar na 

produção de uma home page simples, só para dar um exemplo. O texto escrito, ali inserido 

pelos alunos/autores, além de exigir dos alunos o letramento escolar para a escrita adequada do 

gênero, exige, também, que os alunos sejam letrados digitalmente. Isso porque para publicar 

uma página, i. e., torná-la disponível na internet, é preciso que os alunos (e o professor 
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também) saibam usar um editor de páginas HTML (linguagem de scripts de páginas da web) 

por exemplo, como fazer a transferência do arquivo no computador para a net, ou ainda inserir 

figuras, como preparar links para outras páginas, entre outros detalhes23. 

Uma biografia sobre Machado de Assis escrita no papel deve conter, pelo menos, locais 

e/ou datas relevantes na vida do escritor. O aluno não poderá incluir no seu texto outras 

informações que não sejam diretamente relacionadas à biografia, como fotos da casa onde 

morou, de eventos que participou, folha de rosto da primeira impressão de alguma obra, etc. 

Tampouco o professor tem como exigir isso dele. Contudo, uma biografia hipertextual pode 

incluir em cada data mencionada links para eventos históricos ocorridos, em cada nome de 

lugar ou pessoa links para fotos e/ou outros textos, em cada obra do autor um link para um 

pequeno trecho ou mesmo o link para fazer o download do livro inteiro. Assim, o que antes 

estava resumido a um conglomerado estático de informações, a biografia escrita no papel, 

pode, agora, tornar-se dinâmica, interativa e multimodal.  

Vemos, então, que para o letramento digital acontecer no ambiente escolar é preciso 

que alunos e professores passem a investigar as ferramentas disponíveis, aprendendo como 

usá-las. Ao professor, cabe incluir na sua prática pedagógica os elementos disponíveis no 

computador (softwares, interfaces, recursos) e na internet, estabelecendo os elos necessários 

para a integração do letramento escolar com o letramento digital. Aos alunos, cabe a tarefa de 

fazer uso do seu conhecimento prévio e integrá-lo com as possibilidades apresentadas pelo 

professor e pela tecnologia disponíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
23 Para os professores que se interessem pela criação de páginas de graça e de um modo bem simples, sugerimos 
visitar o www.yahoo.com.br e clicar no link ‘Geocites’. Este link direciona o usuário a criar uma página e/ou site 
baseando-se nas informações do e-mail no Yahoo!. Existe um programa dentro da própria página que mostra 
como criar um site simples passo-a-passo e, até, como incluir arquivos e fotos. 
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3. Gêneros textuais: Algumas considerações teóricas 

 

A discussão sobre gêneros textuais, suas características, funcionalidade e aplicabilidade 

no contexto escolar vem ocupando espaço relevante entre professores e pesquisadores da área 

educacional. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), modelo e referência da educação 

escolar brasileira já abordam tal tema. Koch (2004b), ao analisar o papel dedicado ao trabalho 

com textos dentro dos pressupostos dos PCN nos mostra que: 

 

“Todo texto se organiza dentro de um determinado gênero (...). Os vários 

gêneros existentes por sua vez, constituem formas relativamente estáveis de 

enunciados, disponíveis na cultura, que são caracterizados por três 

elementos: conteúdo temático, estilo e construção composicional. Podemos 

ainda afirmar que a noção de gênero refere-se a “famílias” de textos que 

compartilham algumas características comuns, embora heterogêneas, como: 

visão geral da ação à qual o texto se articula, tipo de suporte comunicativo, 

extensão, grau de literariedade, por exemplo, existindo em número quase 

ilimitado. Os gêneros são determinados historicamente. As intenções 

comunicativas, como parte das condições de produção do discurso, geram 

usos sociais que determinam os gêneros, os quais dão forma aos textos.” 

 

Apesar de esforços de pesquisadores das mais diversas áreas, não existe unanimidade 

no que se refere ao ensino dos gêneros. Fatores os mais diversos parecem “conspirar” para que 

o ensino de línguas – materna ou estrangeira – permaneça apoiado na distinção clássica entre 

tipos textuais: narração, descrição e argumentação ou no uso dos gêneros textuais como 

pretexto para o ensino da gramática normativa. 

Marcuschi (In.: Dionísio, A. P. et al. 2004, p. 22) distingue tipos textuais de gêneros 

textuais afirmando que “(u)samos 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)” enquanto que os gêneros podem ser entendidos 

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.” 

Podemos observar, através das considerações acima, que os tipos textuais definem-se muito 

mais por características relacionadas à forma do que propriamente ao tipo de ação sócio-
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discursiva exercida por meio da circulação e realização de um determinado gênero na 

sociedade. 

Porém, mesmo existindo tal diferenciação teórica a respeito de tipos de textos e gêneros 

textuais, há ainda muita discussão sobre o que deve ser ensinado: de um lado professores que 

buscam incluir o estudo dos gêneros no componente curricular e, de outro, alguns livros 

didáticos não deixam claro qual a dinâmica adotada para um trabalho com textos por meio dos 

gêneros incluídos em cada volume 24. Assim, de certa maneira, ignora-se um tipo de ensino 

capaz de levar o aluno a uma comunicação real no contexto escolar. A partir do momento que 

os alunos começam a compreender o funcionamento dos textos que farão parte do seu 

cotidiano, estes terão possibilidades de se tornarem mais ativos e participativos como cidadãos. 

Ou seja, no instante que o gênero conta de telefone celular, por exemplo, insere-se no ambiente 

escolar como objeto de estudo, os alunos começarão a entender seu funcionamento e sua 

estrutura. Esse entendimento pode ser estendido a outros gêneros e tipos de contas, de modo 

que ao notar uma cobrança indevida, por exemplo, o aluno estará apto a reclamar do órgão 

responsável, já que possui um conhecimento sobre a estrutura da conta que o permita apontar 

irregularidades.  

É importante frisarmos que o conhecimento do funcionamento dos gêneros não fará os 

alunos participarem mais ativamente da sociedade. Pelo contrário, o conhecimento adquirido 

na escola servirá apenas como suporte para suas ações na sociedade. Outros fatores como 

personalidade, conhecimento do funcionamento das leis, predisposição para a resolução de 

problemas, inserção em um grupo com interesses em comum, entre outros, também estão 

envolvidos na ação social do aluno. 

Inúmeros fatores contribuem para a ênfase nesse tipo de ensino, considerado formalista 

ou tradicionalista.  Tais fatores vão desde a falta de estrutura física, didática e organizacional 

da escola até a inclusão de professores desinteressados, mal-formados e mal-informados ou, até 

mesmo, acomodados. Ao nosso ver, um dos fatores que contribuem para isto é a falta de um 

projeto político-pedagógico que possa ser aplicado, coerentemente, de acordo com a realidade 

dos mercados de trabalho existente no país. Aumento de salários para os professores em 

conjunto com incentivos à pesquisa talvez ajudassem a diminuir o desinteresse dos 

profissionais. Ou, talvez, um trabalho mais efetivo entre empresas privadas e escolas no 

sentindo de suprir as necessidades da escola, ao mesmo tempo em que a escola assumiria a 

                                                 
24 Coleções como a New Interchange, publicada pela Cambridge University Press, ou a In Detail, publicada pela 
Thomson Learning são exemplos ilustrativos do que afirmamos. 
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responsabilidade de formar profissionais, aptos a atuar na empresa subsidiária, ou em qualquer 

outro lugar25. 

Esta realidade está lentamente mudando, é verdade, mas ainda assim o ensino de 

línguas, em algumas escolas, continua apoiado no estudo da estrutura, no que é certo ou errado 

de acordo com as regras da gramática normativa, no que o aluno deve aprender sobre a língua. 

Infelizmente falta ainda uma consciência profissional que partilhe, ao menos parcialmente, do 

conceito de que ensinar uma língua é ensinar a usá-la nos seus diversos contextos 

comunicativos. Não estamos afirmando que uma homogeneização do ensino seria a solução, 

tão pouco consideramos a existência utópica de um único pensamento acerca da concepção do 

ensino-aprendizagem. Ao contrário, é através das diferenças existentes que surge o pensamento 

crítico, por esta razão afirmamos que a partilha do conceito deve ser, ao menos, parcial. Este 

pensamento deve nortear a prática pedagógica do ensino de línguas e considerar muito mais 

que a gramática e suas regras. É preciso incluir as instâncias discursivas e comunicativas do 

uso da língua a fim de que a instrução escolar permita ao aprendiz o domínio da língua nas 

suas realizações por meio dos gêneros. 

De acordo com Bagno et al. (2001) o exposto acima também é verdadeiro para o ensino 

de língua materna em outros países. Isto nos leva a crer que tal problema pode, sim, ser 

contornado e até mesmo resolvido, visto o empenho de tantos pesquisadores preocupados com 

esse assunto. Esses dedicam-se cada vez mais à busca de alternativas ao ensino de línguas  que 

enfatiza as formas, relega os usos a segundo plano e negligencia o conteúdo e os significados 

sociais da interação verbal. 

Mesmo considerando os pontos negativos citados acima, presentes na realidade escolar 

brasileira, acreditamos que o trabalho com o ensino de línguas pode ser realizado com sucesso 

na sala de aula, desde que este seja apoiado em tarefas provenientes do texto e de suas 

características sócio-comunicativas, associadas ao aspecto formal. Acreditamos que o texto 

deve ser o objetivo da prática da linguagem no contexto escolar. É por meio dele que o 

professor pode desenvolver estratégias de leitura, identificação de marcas da oralidade, níveis 

de formalidade, contextos sócio-discursivos de produção, desenvolvimento da habilidade 

escrita e até mesmo a metalinguagem em um trabalho junto a seus alunos. O texto deve ser o 

ponto de partida e o percurso que leva ao objetivo final, o domínio da competência 

comunicativa, no contexto escolar. Isto se deve ao caráter explícito do texto como objeto de 

construção da realidade social, seja ele oral ou escrito. Por meio dos textos, somos capazes de 

                                                 
25 Entendemos como escola não somente aquelas destinadas ao ensino fundamental e médio. Estamos estendendo 
nosso conceito às faculdades e escolas de cursos profissionalizantes e técnicos. 
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estabelecer os mais diversos tipos de interação verbal, nos comunicando e construindo o 

mundo que nos cerca. 

Ao nos referirmos a texto, partilhamos da concepção expressa por Koch (2004a, p.p. 

32-33) “[...] na qual os sujeitos são vistos como atores/construtores sociais, (e) o texto passa a 

ser considerado o próprio lugar da interação e os interlocutores, sujeitos ativos que – 

dialogicamente – nele se constroem a por ele são construídos.” Desse modo, o conceito de 

texto assume proporções que extrapolam o nível da frase, incluem o contexto de produção em 

conjunto com a construção dialógica, tanto do objeto (o texto) como de seu sentido. Assim, o 

texto, oral ou escrito, se configura como socialmente relevante e legitimado. É relevante por se 

fazer presente na interação dos interlocutores, visto que constantemente trocamos informações 

dos mais variados tipos através de textos. Legitimado porque os atores sociais – falantes e 

ouvintes - no momento da troca de informações concordam em validar determinados usos da 

linguagem de acordo com o contexto comunicativo que se encontram. 

Koch (2004a, p. 21) aponta que “o texto passa a ser considerado resultado de 

processos mentais [...] (onde) os parceiros da comunicação possuem saberes acumulados 

quanto aos diversos tipos de atividades da vida social, têm conhecimentos representados na 

memória que necessitam ser ativados para que sua atividade seja coroada de sucesso.”  Tais 

saberes acumulados justificam a aceitação de determinados textos em detrimento de outros, de 

acordo com a situação em que os mesmos se apresentam. São os aspectos das atividades 

sociais (situações) que ajudam a construir tanto o sentido quanto o texto em si. Essa construção 

textual integrada à construção dos sentidos textuais leva-nos mais além no conceito de texto; 

leva-nos a incluir os gêneros textuais como objetos do discurso, já que estes são dinâmicos, 

interativos e dialogicamente construídos. 

Marcuschi (In.: Dionísio, A. P. et al. 2004, p. 22) afirma que “os gêneros textuais se 

constituem como ações sócio-discursivas para agir sobre o mundo e dizer o mundo, 

constituindo-o de algum modo.” Inferimos, então, que o nosso mundo é socialmente realizado 

pela prática da linguagem, tendo como o eixo central a utilização dos diversos gêneros textuais 

existentes para realização e construção da mesma realidade que nosso discurso constrói.  

Tal utilização, ressaltamos, não é arbitrária. Pelo contrário, por serem objetos do 

discurso, de certa forma materializados, estes mesmos gêneros possuem características próprias 

moldadas por conteúdos e funções previamente estabelecidas. Esse conceito implica em 

conceber a prática discursiva expressiva no domínio dos elementos sociais e lingüísticos 

presentes na interação de um modo distinto, mas ao mesmo tempo complementar. 
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Tomemos como exemplo do que foi dito a situação de um palestrante em um congresso 

para presidentes dos países em desenvolvimento. Ele não iniciará sua fala cumprimentando o 

público com um enunciado do tipo “E aí? Beleza, galera?”. O mesmo palestrante deve possuir 

um conhecimento acerca do evento social em questão – um congresso – e de como sua forma 

de expressão lingüística deve se adequar à ocasião, ou seja, como deve ser conduzido o evento 

comunicativo. 

Podemos então afirmar que “o gênero é que é utilizado como meio de articulação entre 

as práticas sociais e os objetos escolares, mais particularmente no domínio do ensino da 

produção de textos orais e escritos.” (Dolz e Schneuwly, In: Rojo e Cordeiro, 2004, p. 71). É 

exatamente a partir dessa premissa que nos interessa o trabalho com gêneros, visto que é esse o 

ponto central de uma prática pedagógica que inclui um objeto legitimado em dada esfera social 

– um gênero textual – como componente central para o trabalho com a linguagem no contexto 

escolar. 

Bakhtin (1992, p. 279) nos dá a dimensão exata da importância da língua nas esferas da 

atividade humana ao afirmar que os enunciados, isto é, os usos da língua “[...] reflete(m) 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 [...], 

mas também, e sobretudo, por sua construção composicional.” 

Os três elementos - conteúdo temático, estilo verbal e construção composicional - 

apontados acima não podem ser vistos em separado. De fato, cada gênero circula em domínios 

específicos e, portanto, devem obedecer as regras de conteúdo, estilo e construção para que se 

façam relevantes no evento comunicativo, na interação social. O falante/escritor tem a 

responsabilidade de fazer a distinção do que pode ser cabível ou adequado para se comunicar. 

Além disso, é necessário que os elementos que constroem cada gênero sejam dominados tanto 

pelo falante/escritor quanto pelo ouvinte/leitor, já que o não reconhecimento de determinado 

gênero pode prejudicar a comunicação, ou seja, uma piada pode não ser entendida como tal e, 

conseqüentemente, transformar o gênero como uma forma de expressão de preconceito. Isto 

ocorre por não haver conhecimento suficiente ou da situação comunicativa ou do emprego 

adequado de certo gênero à situação. 

É claro que o desconhecimento do gênero ou da situação comunicativa pelos 

interlocutores pode ser negociado, a fim de que a mensagem seja transmitida e entendida. É o 

que acontece, por exemplo, com um gênero emergente em nossa sociedade: o chat ou bate-

papo eletrônico. O chat possui, entre tantas características, dois pontos, em particular, que 

definem sua realização: ele só acontece se houverem computadores conectados em rede e 
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pessoas interessadas em bater papo. Estas duas características definem sua condição de 

realização por que computadores conectados sem pessoas interessadas em ‘teclar’, ou pessoas 

querendo conversar na internet sem computadores conectados em rede não acontecem de 

maneira independente durante o bate-papo eletrônico. 

Existem várias maneiras de se conversar pela internet. Podemos usar o e-mail, um 

fórum eletrônico, programas de voz sobre IP (VoIP)26, mensagens pop-up27 em grandes 

empresas que solicitam que o usuário entre em contato com algum colega do setor, ou o chat. 

Trataremos das peculiaridades do chat, o foco de nosso trabalho, na próxima parte. 

Gostaríamos apenas de introduzi-lo como um gênero que se confunde com a conversação 

espontânea, ou interação face a face, mas que de fato é um gênero escrito. Possui elementos 

característicos da língua falada, mas na verdade não podemos incluí-lo como um gênero oral 

pelo fato de se realizar por meio da escrita (Hilgert, 2000). Mesmo sendo escrito, tal gênero 

ainda precisa de alguns indicadores que o localizem no continuum fala e escrita (Marcuschi, 

2004) como sendo mais informal ou formalmente realizado, mais caracteristicamente marcado 

por elementos da oralidade, mais marcado por símbolos que representam a interação face a 

face, entre outros aspectos. 

Além destes aspectos, precisamos refletir se o gênero chat pode ser considerado como 

um dos exemplos de hipertexto, de acordo com o que nos aponta Xavier (2004, p. 171) ao 

definir o hipertexto como sendo “[...] uma forma híbrida, dinâmica e flexível de linguagem 

que dialoga com outras interfaces semióticas, adiciona e acondiciona à sua superfície formas 

outras de textualidade.” 

Findamos nossa reflexão acerca dos gêneros apontando os pontos mais relevantes que 

devem ser considerados no processo de ensino-aprendizagem de uma língua e de uma 

abordagem metodológica que inclua o trabalho com textos: 

 

1. a interação verbal se dá por meio de textos, orais ou escritos; 

2. a realização de tais textos ocorre através dos gêneros; 

3. a inclusão de um trabalho escolar com gêneros é a ponte que leva os aprendizes a 

participarem da sociedade através do domínio das suas regras de funcionamento; 

                                                 
26 A tecnologia VoIP é responsável pela realização de chamadas telefônicas pelo computador pelo preço de um 
pulso telefônico normal. Refira-se à 3.1. adiante para exemplos. 
27 Mensagens pop-up são enviadas, geralmente pelos administrados de redes ou usuários avançados de grandes 
empresas, para todos os computadores ou para um computador individual. São semelhantes às janelas de 
propagandas que surgem quando se navega em sites como o UOL. 
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4. a participação dos aprendizes na sociedade forma cidadãos mais aptos a questionar 

e transformar a realidade social em que estão inseridos, e 

5. a transformação da sociedade leva a uma melhoria na qualidade de vida dos 

indivíduos, algo que entendemos ser o objetivo maior de uma formação 

educacional. 

 

3.1. Um gênero em destaque: O chat 

 

O chat ou bate-papo eletrônico28 é um gênero relativamente novo em nossa sociedade. 

Isto se deve à dificuldade de acesso a computadores pela maioria da população, algo que de 

certa forma vem sendo minimizado, mas que ainda está longe de ser o ideal. O valor de um 

computador é altíssimo para as camadas da sociedade que vivem e sobrevivem com um salário 

mínimo, ou menos do que isso, e locais como cyber cafés oferecem o serviço de acesso à 

internet por um preço relativamente alto, sendo acessível apenas aos que possuem renda 

compatível para utilização desta tecnologia. No ambiente escolar, a situação não é tão 

diferente. Escolas particulares possuem, na maioria das vezes, um laboratório de informática 

razoavelmente bem equipado, no qual os alunos podem fazer pesquisas e, claro, bater papo 

pela internet. Contudo, escolas públicas são as que ficam à margem desta tecnologia, pois não 

são muitas as escolas estaduais ou municipais que possuem um laboratório equipado adequada 

e satisfatoriamente que atenda às necessidades dos alunos. 

Além disto, existe a não familiaridade de alguns professores, da rede pública ou 

privada, com a tecnologia computacional como um todo, mais especificamente a internet. 

Muitos professores ainda não sabem usar a internet de modo eficaz, tanto em beneficio próprio 

quanto em benefício dos alunos i. e., com fins educacionais. Com o chat não é diferente, já 

que, para participar de bate-papo eletrônico, é preciso conhecimento de como navegar na 

internet bem como das ferramentas disponíveis para a conversação virtual. 

Antes de falarmos do chat como gênero textual, é preciso que alguns aspectos relativos 

à utilização desta ferramenta sejam tratados, visto que é necessário que se diferencie o que vem 

a ser um chat realizado por meio de um software próprio e um chat em uma sala de bate-papo. 

A distinção se presta muito mais a esclarecimentos de como usar tal tecnologia do que 

propriamente descrever o seu uso, ainda que para acontecer o segundo, não seja preciso saber a 

respeito do primeiro. 

                                                 
28 De agora em diante iremos nos referir a chat e a bate-papo eletrônico como sinônimos. Não faremos distinções 
entre uma e outra denominação, exceto quando necessário explicitar algum aspecto técnico em particular. 
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Das várias maneiras existentes de se conversar pela internet destacamos as salas de 

bate-papo, os programas específicos para bate papo, softwares desenvolvidos para que se fale 

ao telefone utilizando o computador em conjunto com um kit multimídia (microfones e caixas 

de som) e, é claro, o próprio e-mail. Este último não permite a conversa em tempo real 

(conversação síncrona) ao passo que os outros permitem que conversemos como se 

estivéssemos diante da outra pessoa, ou como se estivéssemos falando ao telefone, caso do 

software Skype (www.skype.com) ou de versões mais recentes do MSN Messenger da 

Microsoft, do Yahoo! Messenger, do site de busca Yahoo! e do programa Google Talk do site 

de busca Google (www.google.com). Esses softwares permitem a realização de chamadas 

telefônicas via internet ao preço de uma ligação local, o que é uma enorme facilidade, pois 

podemos conversar com um parente ou amigo na Iugoslávia, pagando o valor dos pulsos gastos 

localmente. Inclua-se também os serviços oferecidos por alguns portais da internet que 

permitem a mesma forma de comunicação, tal é o caso do site UOL (www.uol.com.br). 

Araújo (2004) descreve três ferramentas para conversação na web em seus aspectos 

operacionais: o IRC, o ICQ e as salas de bate-papo, enfatizando o processamento de um chat 

através de uma sala de bate-papo do portal UOL e de seus recursos de texto, som e imagem. O 

autor afirma que “[...] embora o chat se assemelhe muito aos gêneros primários, não podemos 

rotulá-los como tal. Por outro lado, se a escrita, [...] complexifica um gênero, poderíamos 

também dizer que há semelhanças evidentes do chat com os gêneros secundários”. (p. 109) 

Tal referência aos gêneros primários e secundários é tomada de Bakhtin (1992) como 

atesta o próprio Araújo (2004, p. 108). No entanto, não podemos considerar que o chat seja 

uma transmutação de um gênero primário que ocorre dentro do espaço virtual como afirmado 

por Pagano (apud Araújo, p. 109). Com o avanço das novas tecnologias na área de 

comunicação, o gênero chat assume características próprias que vão além da transmutação de 

um gênero existente a outro. Podemos, como mencionado anteriormente, incluir o chat como 

um dos modelos de hipertextos existentes (Xavier, 2004). Para que possamos entender melhor 

tal afirmação, devemos incluir aqui alguns outros pontos que elevaram o chat a um gênero 

particular. 

Comecemos por definir as salas de bate-papos virtuais como sendo locais específicos 

que funcionam dentro de um website e são organizadas ou de acordo com assuntos, no caso de 

um portal, ou de acordo com o tema do site. No caso do site do UOL, este possui o Bate-Papo 

UOL, cujas as salas são organizadas de acordo com o tema: idade, assunto, fotografias, vídeos 

de sexo, etc. Já o site católico da Comunidade Canção Nova (www.cancaonova.com.br) possui 

salas de bate-papos de acordo com os assuntos relacionados ao catolicismo e serviços 
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oferecidos pelo portal: rádio canção nova, PHN (sigla de Por Hoje Não), TV Canção  Nova, 

entre outros. Este tipo de comunicação não exige software próprio; é preciso apenas uma 

conexão à internet e um navegador qualquer, já que toda a conversação é feita por meio de uma 

linguagem de scripts (instruções da linguagem de programação utilizada que permite ao 

software realizar a ação determinada pelo programador) que se dá no próprio servidor da 

empresa. O anonimato é característico, podendo o usuário “entrar” na sala com seu próprio 

nome ou com qualquer um que desejar.  

Em alguns portais é possível enviar sons, imagens e emoticons29 sem haver a 

necessidade de nenhum software instalado no computador que sirva a este fim; a própria sala 

de bate-papo já é responsável pela linguagem de programação que permite esses elementos 

semióticos. 

Um outro detalhe das salas de bate-papo é que em alguns portais só é permitida a 

entrada na sala aos assinantes do provedor de acesso à internet. Isto limita, de certa forma, 

quem pode participar de que sala. Quem não é assinante, não poderá, por exemplo, entrar em 

uma sala exclusiva para teclar/conversar com uma personalidade convidada pelo site, 

contentando-se apenas em “olhar” o conteúdo da conversa por um período de tempo 

determinado. 

No caso dos softwares específicos utilizados para chats, é preciso mais do que a 

conexão e um navegador. O usuário precisa possuir um endereço de e-mail e o software, não 

sendo necessário o navegador. No caso do MSN Messenger é preciso uma conta do Hotmail, 

serviço de e-mail gratuito oferecido pela Microsoft; o Yahoo! Messenger funciona do mesmo 

modo, como também o Google Talk. Apenas o Skype não requer um endereço de e-mail; basta 

apenas que se crie uma identidade, independente de endereço de e-mail. Existe uma gama de 

aplicativos de bate-papos além dos mencionados acima: Trillian, Odigo, Miranda, AOL, ICQ, 

Gaim, aMSN, entre outros. Há ainda os que se destinam ao uso particular em intranets ou redes 

internas, mais comuns em grandes empresas, cujos computadores são interligados, sem 

necessariamente estarem conectados à internet. 

Os softwares destinados aos chats na web possuem ferramentas que incluem texto, voz, 

emoticons, envio de imagens ou outros tipos de arquivos, busca de música, busca de imagens, 

verificação de perfil do usuário interlocutor, jogos on-line individuais, em pares ou em grupos, 

acesso à web cams ou mini-câmeras. Tais ferramentas fazem parte do ato comunicativo pela 
                                                 
29 Emoticons são combinações de caracteres com a finalidade de se expressar emoções. Há algum tempo tal 
combinação era limitada aos próprios caracteres, por exemplo:  ; ) – para expressar “piscando o olho”. 
Atualmente, tal combinação gera figuras, chamadas emoticons como esta: ☺ - gerada pela combinação das teclas 
: e ). É um recurso semiótico para expressar a emoção através do texto escrito.  
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web, não podendo haver dissociação entre os recursos disponíveis no software e a 

caracterização do gênero chat, já que todos os elementos entram no ato da conversação virtual. 

Temos então um gênero textual que vai além dos modelos existentes na comunicação como 

concebida até o momento. A única coisa que não podemos fazer ao bater papo na internet com 

tais programas é tocar, mas ouvir, ver e falar; enviar “beijos virtuais”, chacoalhar a janela do 

interlocutor, mostrar fotos, compartilhar arquivos, são possíveis nesta forma de interação 

verbal. 

Os aplicativos mencionados acima são, em sua maioria, freeware, ou de licença livre de 

uso. Isto implica dizer que qualquer pessoa pode baixar e usar o software sem ter que pagar 

nada por isto. Isto é uma grande vantagem para a educação, visto que uma escola que possui 

três unidades, com 30 computadores em cada unidade, não precisa pagar nada para usar o 

software, havendo uma economia considerável no que se refere ao pagamento das licenças.  

Além de ser usado para o lazer, o chat pode servir para fins educacionais. Tomemos 

como exemplo uma franquia de cursos que deseja realizar um projeto de pesquisa envolvendo 

alunos de outras unidades. Pode-se realizar um trabalho entre os alunos das diferentes unidades 

no desenvolvimento de um projeto interdisciplinar, que envolva a discussão sobre Billy, the 

Kid, personagem da História dos Estados Unidos. Muita informação pode ser encontrada em 

sites e assim os alunos pesquisariam na internet e depois discutiriam através do chat quais 

pontos seriam mais relevantes para incluir no projeto, um dossiê, por exemplo. Discutiremos o 

uso dos bate-papos eletrônicos nos contextos educacionais a seguir, buscando enfatizar o 

desenvolvimento da habilidade escrita e do processo de transformação do gênero no processo 

de retextualização. 

  

3.2. O chat em contextos educacionais 

 
 A utilização de novas ferramentas educacionais além do quadro e do giz não pode ser 

considerada unânime na realidade escolar brasileira, pois em muitas escolas do país, outras 

formas de promover o aprendizado vêm ganhando espaço de destaque nas salas de aula. A 

divulgação de trabalhos realizados por professores de todo o país através da revista Nova 

Escola, publicada pela editora Abril e Fundação Vitor Civita, é um bom exemplo de como 

profissionais estão conseguindo ir além da sala de aula e estender sua prática pedagógica até a 

realidade social dos alunos. Além disso, campanhas realizadas pela mídia enfatizando a 

participação dos pais no processo educativo de seus filhos têm sido constantes e o surgimento 

de novas tecnologias, ainda que timidamente, tem ocupado um espaço de respeito entre os 
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professores engajados na tarefa de oferecer aulas mais dinâmicas e participativas. É nesse 

contexto de transformação da prática pedagógica que incluiremos o chat educacional. 

Gostaríamos de iniciar nossas considerações sobre o chat educacional com uma 

pergunta que é, na verdade, o subtítulo do artigo de Mazzillo (2004): Pode haver coerência no 

caos?, por considerarmos que, à primeira vista para algumas pessoas, as formas abreviadas das 

palavras, a criação de emoticons, a digitação da conversa com dois, três ou mais participantes, 

parecem desorganizadas, não-lineares ou sem nexo. Através desta pergunta consideraremos os 

seguintes aspectos: é possível utilizarmos o chat ou bate-papo eletrônico em uma perspectiva 

educacional?; quais são os problemas encontrados neste tipo de aula?; quais são as vantagens e 

desvantagens na utilização de tal ferramenta?; como transformarmos um gênero textual virtual 

em um gênero real (no sentido de estar escrito no papel) sem recorremos somente ao ensino da 

gramática normativa?. São muitas as perguntas de fato, mas procuraremos organizá-las de 

modo linear.  

Mazzillo (ibidem) analisa a organização da interação em um chat educacional tomando 

como medida comparativa a interação em uma sala de aula tradicional. Baseada em diversos 

autores (Mehan, 1979:54, Cazden, 1988: 31, Nystrad, 1997:38 e Werstch, 1998 apud Mazzillo, 

2004) que identificaram a estrutura da aula presencial composta de “iniciação-resposta-

avaliação” (I-R-A), a autora considera que esta organização seqüencial “[...] permite que o 

professor controle tanto o desenvolvimento do tópico como a alocação dos turnos”.  Neste 

sentido, é mais fácil (para não dizer conveniente) ao professor ter o domínio dos tópicos 

conversacionais existentes em aulas presenciais. É ele o responsável pelo gerenciamento da 

sala de aula, bem como das atividades desenvolvidas durante o processo de interação entre os 

alunos. 

A facilidade - ou conveniência - não é exatamente a mesma em se tratando de uma aula 

realizada por meio dos bate-papos virtuais pelo fato da ausência física dos participantes da 

interação não permitir a observação de quem assumirá o turno, i. e., a observação da linguagem 

corporal. No entanto, se considerarmos o modelo tomado como medida comparativa por 

Mazzillo (ibidem), inferimos que uma aula realizada por meio do chat pode ter a mesma 

estrutura de uma aula presencial cujo modelo seja o de I-R-A. O quadro parece relativamente 

simples de ser concebido, contudo, a realidade é bastante diferente quando temos um grupo de 

alunos reunidos em um bate-papo virtual com fins educativos. O professor continuará sendo o 

principal elemento na manutenção dos tópicos conversacionais. Fatores como distrações e 

conversas paralelas também influem na organização do chat assim como o desconhecimento 

das regras de funcionamento e comportamento durante a participação. 
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Abreu (2001, p. 89) complementa o que expomos acima ao considerar que 

“Compreender o gênero chat educacional como ferramenta possibilita não só o fornecimento 

de mecanismos para o uso dessa ferramenta no ensino/aprendizagem, mas também a 

compreensão da transformação do professor atuante nesse meio, pois a ferramenta, [...] não é 

mero instrumento de uso no processo de ensino/aprendizagem, ela é também responsável pelo 

comportamento do sujeito.” Em relação ao comportamento dos sujeitos envolvidos em um 

chat educacional, destacamos que a familiaridade com o instrumento torna-se condição 

essencial para o desenvolvimento dos tópicos da conversação. A forma de proceder em um 

chat com fins educacionais difere dos chats ditos sociais e o desconhecimento das regras de 

funcionamentos de ambos pode prejudicar o desenrolar da aula virtual. 

Abreu (2001, p. 90), citando Horton (2000), aponta que existem alguns aspectos que 

devem ser considerados no momento de um chat educacional: o professor não deve fazer 

explanações muito longas, a ferramenta deve ser utilizada para tirar dúvidas ou para promover 

um “brainstorming”, o número de participantes não deve ser superior a sete, a atividade não 

deve exceder 90 minutos e, finalmente, o chat deve ser visto como um lugar de troca de idéias 

rápidas e espontâneas. Caso algum desses pontos sejam desobedecidos, existe a possibilidade 

de, em algum momento da interação virtual, surgirem problemas. Ao nosso ver, contornáveis, 

mas que de fato podem comprometer o desenvolvimento da atividade. 

Um outro ponto que pode vir a comprometer a atividade relaciona-se com a parte 

técnica que também influencia este tipo de interação. Collins et alli (2003) apontam que “[...] 

um obstáculo qualquer na interação, como uma máquina que provoque atrasos de resposta, 

em principio pode irritar o usuário, fazendo-o abandonar o computador. Além disso, as 

frustrações causadas por problemas com o computador, tais com travamentos ou interfaces 

pobres, além de interromper o trabalho e de provocar insatisfação pessoal e perda de auto-

eficácia, tornam o aprendizado mais lento.” Os problemas apontados pelos autores poderiam 

ser contornados se vivêssemos em uma realidade cuja conexão à internet não fosse, na maioria 

das vezes, feita via linha telefônica, mas através de ondas de rádio ou via satélite, o que 

agilizaria e facilitaria a interação, pois o tempo de resposta em salas de bate-papos seria mais 

rápido.  

Diante do exposto, poderíamos pensar que a utilização do chat como ferramenta 

educacional é tarefa impossível. No entanto, acreditamos que todos esses problemas podem 

ser, de certo modo, contornados com uma boa preparação dos alunos e do professor antes de 

realizar a aula. O conhecimento do tema da aula não é suficiente para que tudo ocorra sem 

problemas. Ainda resta-nos considerar os problemas técnicos, como citados acima por Collins 
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et alli (ibidem). Computadores novos e conexões supervelozes não suprem as necessidades dos 

indivíduos iletrados digitalmente. É preciso que os sujeitos do processo – professores e alunos 

– familiarizem-se com a tecnologia que será usada, e para tanto, um estudo prévio acerca do 

instrumento de trabalho pelos alunos e professores é uma forma de construir em ambos o 

conhecimento específico acerca do gênero textual (chat) e da ferramenta (salas de bate-papo ou 

software próprio). 

Este é um dos primeiros pontos positivos que consideramos ao realizarmos um trabalho 

com o chat, gênero e ferramenta. Podemos incluir como elementos positivos deste tipo de aula:  

 

1. a motivação dos alunos (principalmente os  adolescentes) em mudar de ambiente 

de aprendizado;  

2. a curiosidade daqueles que não estão acostumados com internet e computadores e 

conseqüente disposição para aprender;  

3. a possibilidade de uma maior interação entre aqueles alunos que dominam mais 

esta tecnologia e os que não a dominam de modo algum, havendo, assim, um 

processo de mediação;  

4. a partilha de responsabilidades entre os aprendizes, deixando o professor agir como 

um participante e não como o responsável em conduzir toda a aula; 

5. o esforço cognitivo necessário para realização da tarefa, já que atenção, memória, 

rapidez de raciocínio e digitação serão imprescindíveis durante a interação virtual e 

6. a possibilidade de introduzir os alunos em uma realidade antes desconhecida, 

propiciando o letramento digital. 

 

Podemos ainda mencionar aqui questões concernentes à inclusão digital do aprendiz, à 

democratização das ferramentas tecnológicas, o desenvolvimento da habilidade de escrita e 

leitura. Todavia, ao incluirmos outros aspectos considerados como positivos, correríamos o 

risco de esquecer outros de igual importância, desviando, por conseguinte, o rumo do nosso 

trabalho. Resta-nos, então, procurar responder como podemos transformar o gênero virtual em 

um instrumento de trabalho pedagógico, que não se limite apenas a conversa e as discussões 

sobre determinado tema durante a realização do bate-papo. Portanto, precisamos incluir aqui o 

que chamamos de resultado dos chats, i. e., os arquivos de log30 (AL) ou registro eletrônico 

automático de toda conversa realizada através de um software de bate-papo eletrônico. 

                                                 
30 O termo log vem do inglês e significa diário, ou registro de acontecimentos em geral. 
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Abordaremos este assunto na próxima seção à medida que complementamos nossas 

considerações sobre as vantagens de uso desta ferramenta. 

 

3.2.1. O chat e os arquivos de log: Um caso à parte 

 

 Como vimos anteriormente, as vantagens do chat educacional são grandes, porém o 

foco de muitos trabalhos (Abreu, 2001, Mazzillo, 2004, Marcuschi, 2004) tem se voltado ou 

para as características da ferramenta ou do gênero textual em si ou, ainda, para o seu uso em 

aulas virtuais. O resultado de cada bate-papo (AL), ao nosso ver, é uma fonte muito promissora 

para o trabalho com a língua escrita, os gêneros textuais e o processo mediado de escrita e 

reescrita.  

 Em softwares destinados ao bate-papo eletrônico, toda conversa realizada é 

automaticamente salva em um arquivo de texto chamado arquivo de log files, onde aparecem 

os usuários envolvidos na conversa, a hora e dia da conversa, os turnos de cada participante, 

etc. Não estão incluídos nestes arquivos os recursos como imagens ou sons, emoticons ou 

ações realizadas pelos usuários (beijos virtuais, chacoalhamento da janela do software...). As 

salas de bate-papo não possuem este recurso, sendo preciso que seja selecionada toda a 

conversa manualmente para depois salvá-la em um arquivo, algo que geralmente não acontece. 

 A estrutura dos AL assemelha-se ao gênero textual entrevista, definido por Hoffnagel 

(In.: Dionísio, A. P. et al, 2004) como “[...] uma constelação de eventos possíveis que se 

realizam como gêneros (ou sub-gêneros) diversos  que parecem [...] ter em comum uma forma 

característica, que se apresenta numa estrutura marcada por perguntas e respostas”. Ou a 

estrutura de uma conversação face-a-face, definida por Marcuschi (1986, p 15) como “[...] 

sendo uma interação verbal centrada, que se desenvolve durante o tempo em que dois ou mais 

interlocutores voltam sua atenção visual e cognitiva para uma tarefa comum”, havendo 

controle de turnos, sobreposições de falas, reparações,  correções  perguntas e respostas. Todos 

esses elementos possuem suas características bem definidas dentro do chat, sendo portanto, a 

nosso ver, não uma transmutação de um gênero textual oral - a conversação face-a-face -  mas 

um gênero que possui características semelhantes, diferindo na forma como estas se 

apresentam no momento da realização da interação. 

 Marcuschi (1986, p. 75) afirma que na “[...] conversação, o tópico, em geral, é 

desenvolvido por pelo menos duas pessoas. Mas nem por isso ela é um texto falado com papéis 

divididos. A condição inicial, tanto para textos escritos quanto para monólogos e 

conversações, é que um ato de fala deve ter alguma relação com o ato seguinte e, quando for o 
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caso, com o anterior.” Considerando que no chat a característica estrutural da interação é a 

mesma, percebemos a semelhança entre a conversação face-a-face e o bate-papo virtual.  

Ao nos aprofundarmos um pouco na análise do chat, veremos que não existe uma 

sobreposição de falas, a exemplo da conversação, mas um modo de digitação que simula esta 

sobreposição. Geralmente a digitação em chats busca um modo de conversar que não torne a 

leitura extensa e cansativa para os interactantes, evitando, assim, o desinteresse pelo tópico. As 

correções dizem respeito muito mais à grafia do que propriamente sobre o que se queria dizer, 

o que não constitui um problema já que pelo contexto da interação torna-se fácil entender a 

palavra digitada errada (‘com fizaram o trabhlo’ em uma conversa cujo assunto seja uma 

pesquisa entre colegas de classe é facilmente entendida como ‘como fizeram o trabalho’). As 

perguntas são muito mais objetivas, buscando introduzir um novo tópico conversacional ao 

invés de complementar o discurso do outro para a manutenção do mesmo tópico, ou seja, 

depois de discutidos alguns assuntos, novas perguntas são feitas a fim de manter a conversação 

virtual. É interessante notar que o que chamamos de ‘silêncio constrangedor’, i. e., aquela 

pausa grande entre os interactantes durante a conversação face-a-face é evitada em chats. Isto 

por que a não participação ativa na interação virtual gera desinteresse nos participantes e, por 

conseguinte, o chat acaba. 

 Em relação ao gênero entrevista como um dos modelos estruturais semelhantes ao chat, 

observamos dois aspectos em particular:  

 

1. dependendo do intuito do chat, sempre existirá alguém que controlará as perguntas, 

i. e., no caso de uma aula via bate-papo eletrônico, o professor será ainda o 

principal responsável pela manutenção da conversa e dos tópicos; e  

2. considerando a entrevista como um gênero textual que é normalmente editado, ou 

seja, somente as informações textuais são inseridas no texto final (excluindo-se 

pausas, correções, linguagem corporal), o bate-papo diferirá deste gênero já que no 

instante da interação não há como editar aquilo que já foi digitado. 

 

 Ao considerarmos o segundo ponto mencionado acima, podemos afirmar que os AL do 

chat são fontes muito ricas para um trabalho com gêneros e o processo de transformação do 

gênero e reescrita. Como toda a conversa pode ser automaticamente gravada, os alunos têm em 

mãos um texto repleto de pausas (emoticons sozinhos, sem frases, equivalem a um espaço em 

branco no AL), interrupções, correções, reduções de palavras que podem ser analisadas e 

editadas para a composição de uma entrevista, por exemplo. Além disso, a exposição das idéias 
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dos interactantes em uma aula virtual está fortemente marcada por argumentos acerca do tema 

escolhido para o debate/discussão, propiciando a exploração da escrita argumentativa, 

novamente através do trabalho com os gêneros. Nesse último caso, os artigos de opinião, os 

editoriais e até mesmo os textos propagandísticos podem ser a base para o trabalho da reescrita. 

 Ao nos referirmos ao processo de transformação e reescrita através dos gêneros 

textuais, estamos enfatizando a exploração dos gêneros textuais em sala de aula em um 

primeiro momento e um posterior aproveitamento das discussões sobre um dado tema no chat. 

Os AL, então, seriam utilizados a fim de se proceder a transformação do gênero com vistas à 

produção de um outro gênero estudado em sala de aula. De uma outra maneira: ao trabalhar 

com o gênero entrevista na sala de aula em seus aspectos de forma e conteúdo, é possível 

propor um bate-papo inicial para serem discutidas as idéias presentes na entrevista e, 

posteriormente, uma análise dos AL do chat serviria para uma nova produção textual  (uma 

outra entrevista, por exemplo)  através da retextualização. A transformação, assim, seria 

baseada na forma da entrevista (perguntas e respostas, mudança de tópicos, composição 

gráfica, etc) e o conteúdo seria composto dos argumentos que foram a favor ou contra as idéias 

apresentadas na entrevista original. 

 Poderíamos ainda proceder de maneira inversa, ou seja, propor um tema para ser 

discutido no chat e durante as aulas presenciais fazer um estudo comparativo entre a 

organização textual do chat e a organização de um artigo de opinião. Por meio da comparação 

entre os AL e um artigo de opinião, pode-se observar que existem idéias persuasivas em 

ambos, porém no texto argumentativo as idéias já se encontram organizadas (no formato do 

gênero), ao contrário do chat, que precisará ser editado e reescrito para se constituir como um 

artigo de opinião (em termos de forma). É bom ressaltarmos que nossa ênfase nos argumentos 

presentes em artigos de opinião é somente por causa do seu objetivo de persuadir e provocar o 

pensamento crítico no leitor, de expor a opinião do autor sobre o assunto controverso. Não 

estamos afirmando que este, e somente este, gênero possua tal peculiaridade, pois um bilhete 

de uma esposa pedindo ao marido que traga o pão ao voltar do trabalho também contém um 

argumento. 

 No processo de escrita e reescrita é preciso que o professor saiba quais são os esquemas 

de processamento textual relacionados ao ato de escrever em um certo gênero que os alunos 

possuem. É necessário que o profissional detenha tal conhecimento a fim de evitar uma 

avaliação incorreta das produções do aluno ou reduzir a intervenção do trabalho realizado a 

comentários acerca da correta utilização das formas gramaticais. Trataremos dos modelos de 

 66



escrita no próximo item deste capítulo como também dos aspectos envolvidos no processo de 

reescrita mediada. 

 

3.3. O processo de escrita: alguns pressupostos 

 

 No momento em que estamos produzindo um determinado gênero textual, empregamos 

inúmeras estratégias como monitoração, reflexão e edição. Tais estratégias estão diretamente 

relacionadas com o processamento cognitivo do indivíduo face ao ato de escrever. 

Analogamente, o conceito de gêneros relaciona-se com os conhecimentos de mundo 

necessários para compreensão e realização da tarefa de produzir o texto escrito. 

 Dos modelos de produção textual existentes podemos citar os trabalhos de Flower e 

Hayes (1994, 1981), Kato (1990), Rojo (1992) e Meurer (1997), todos inseridos em uma 

perspectiva cognitivista no tratamento dos processos envolvidos no ato de escrever. Para tais 

autores o ato de escrever é visto como um processo e não como um produto final. O foco de 

interesse de suas pesquisas é o de investigar quais são as ferramentas utilizadas pelos escritores 

no momento da criação, edição, revisão e produção final de textos. 

 A teoria de Flower e Hayes (1994, p. 929) está baseada em quatro pontos, a saber: 

 

1. O processo de escrita é melhor entendido como um conjunto de processos mentais 

distintos que os escritores orquestram ou organizam durante o ato composicional; 

2. Estes processos possuem uma organização hierárquica interna na qual qualquer 

processo pode ser incluído dentro de um outro; 

3. O ato de compor em si é um processo de pensamento orientado a objetivos, guiado 

pela crescente rede de objetivos do próprio escritor; 

4. Os escritores criam seus objetivos de duas maneiras: através da geração de 

objetivos principais e de objetivos auxiliares que subsidiam o desenvolvimento do 

senso de intenção do próprio escritor, e, ocasionalmente, através da mudança dos 

objetivos principais ou até mesmo estabelecendo novos objetivos, baseados 

naquilo que foi aprendido no ato de escrever.31 (tradução do autor) 

                                                 
31 1. The process of writing is best understood as a set of distinctive thinking processes which writers orchestrate 
or organize during the act of composing -  2. These processes have a hierarchical, highly embedded organization 
in which any given process can embedded within any other -  3.The act of composing itself is a goal-directed 
thinking process, guided by the writer’s own growing network of goals -  4. Writers create their own goals in two 
key ways: by generating both high-level goals and supporting subgoals which embody the writer’s developing 
sense of purpose, and then, at times, by changing major goals or even establishing entirely new ones based on 
what has been learned in the act of writing. (Flower e Hayes, 1984, p. 929) 
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A importância desta teoria reside no fato desta ter sido uma espécie de precursora nos 

estudos sobre o desenvolvimento dos processos cognitivos no ato de escrever, pois os 

resultados das pesquisas contribuíram para o embasamento dos estudos acerca da escrita. 

Embora, à primeira vista, pareçam óbvios demais, é importante não esquecermos que suas 

pesquisas deram margem a muitas críticas, provocando, a partir dos conceitos apontados, novas 

reflexões acerca do processo de escrita.  

Os autores consideram três pontos fundamentais no ato de escrever: o contexto da 

tarefa; a memória de longo prazo e os processos da escrita, que podem ser subdivididos em 

planejamento, tradução e revisão, todos controlados por um monitor, ou seja, o próprio escritor 

agindo de modo consciente no momento da elaboração do texto. 

O modelo proposto pelos teóricos não incluía a recursividade no ato de escrever, o que 

levou outros teóricos a questionarem uma forma tão linear, embora interdependente, de 

conceber o processo de escrita, que se apóia em pré-escrita, escrita e reescrita. Para Rojo 

(1992, p. 114), o modelo proposto por Flower e Hayes em suas pesquisas deveria substituir a 

linearidade de processamento “[...] por um processo de superação dialética de lugares do 

sujeito durante o processamento textual.” Ou seja, ao invés de conceber o processamento 

como algo que ocorre de modo contínuo, sem pausas, reflexões e revisões constantes, os 

autores deveriam, segundo a autora, conceber a produção textual como um lugar de constantes 

mudanças, ocupado pelo sujeito de acordo com o papel que o mesmo desempenha durante a 

realização da tarefa. 

Neste sentido, a função da escola é determinante, pois as tarefas realizadas pelos alunos 

no contexto escolar são estabelecidas através dos papéis assumidos pelos sujeitos envolvidos 

no processo de letramento, i. e., os próprios alunos em conjunto com o professor. É, pois, 

assim que uma  maior atuação na ZDP pode (e deve) ocorrer, já que no momento em que são 

estabelecidas as funções a serem desempenhadas pelos indivíduos participantes do processo de 

ensino-aprendizagem, a figura de um mediador, intervindo nas tarefas desenvolvidas na sala de 

aula, resulta em um modo de aprendizado dialético, com lugares claramente assumidos e 

desempenhados pelos interactantes. 

Embora sejam bastante conhecidos e ainda adotados em algumas pesquisas acerca do 

ato de escrever, tanto o modelo de Flower e Hayes (1994) como o modelo de Rojo (1992) 

possuem muitos aspectos que ainda carecem de um aprofundamento. Por este motivo 

incluímos aqui o modelo proposto por Meurer (1997) visto que o próprio autor afirma que o 

“[...] esboço de modelo a ser apresentado pretende descrever um número limitado de 
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operações gerais e regulares (descrever todas as operações é obviamente impossível) que 

ocorrem na produção de textos escritos [...]” (p.p. 14-15) 

 A consciência do próprio autor sobre as limitações de qualquer modelo nos chama 

atenção, pois partilhamos da idéia do inacabamento (ou de contínuas adequações e 

modificações) de qualquer pesquisa relacionada com os processos cognitivos nos estudos sobre 

ensino-aprendizagem. Segundo Meurer (1997, p. 15) “[...] qualquer modelo sofre de, pelo 

menos, duas limitações epistemológicas. Primeiro, os modelos simplificam a realidade [...]. 

Segundo, os modelos geralmente representam mal a realidade [...].” Acreditamos que o 

modelo apresentado pelo autor é, no mínimo, sensato, pois não há uma imposição dos 

conceitos por ele considerados. As operações que ocorrem no ato de escrever são gerais e 

regulares, o autor não está deixando de considerar contextos de produção, formações 

ideológicas ou estilos individuais existentes. Ao contrário, o autor concorda com Bakhtin 

(1992) ao afirmar que “[...] os indivíduos constroem textos não através do uso da língua 

apenas, mas a partir da internalização de outros tipos de textos existentes.” (p. 17) 

 O seu modelo de produção de textos escritos inclui aspectos lingüísticos e 

sóciocognitivos no ato de escrever. As concepções de discurso e texto adotadas pelo autor são 

definidas, respectivamente, como: “[...] conjunto de afirmações que, articuladas através da 

linguagem, expressam valores e significados sociais das diferentes instituições”; e “[...] a 

realização lingüística na qual se manifesta o discurso” (ibidem, p. 16). Tal distinção se faz 

necessária, visto que o autor assume uma postura integradora ao considerar que somos seres 

formados não só pelo aspecto psicológico, mas também social, ambos comungando para nossa 

formação pessoal. 

 É nesta construção psicossocial que são reveladas as ideologias, as instituições, os 

valores, as crenças participantes de nossa construção pessoal. Por estarem presentes no mundo, 

o autor concorda com Bakhtin (1992) que afirma ser todo texto é um intertexto, ou seja, é – ou 

foi – influenciado e dependente de um outro. Estando condicionados à uma realidade social, o 

reflexo de certos tipos de discurso se dá nos textos que produzimos e, por sua vez, as realidades 

sociais são refletidas nos tipos de texto produzidos. Assim, “[...] à medida que novos textos 

são criados, os discursos são neles reconstruídos, mas podem ser paulatinamente 

transformados” (p. 17). Desse modo, afirmação de Meurer (ibidem) sobre a imperfeição do seu 

modelo pode ser melhor compreendida. Se novos textos são criados e os discursos 

reconstruídos, o modelo sofrerá, inevitavelmente, uma modificação no nível cognitivo do 

indivíduo e, essas mudanças refletirão nas formas de ação sócio-discursivas de cada pessoa. 
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 Para a elaboração do modelo de produção textual o autor considera os seguintes 

módulos:  

 

1. fatos/realidade;  

2. história-discursiva individual, discursos institucionais e práticas sociais;  

3. parâmetros de textualização;  

4. monitor;  

5. representação mental de fatos/realidade por parte do escritor. (Meurer, 1997) 

 

Reproduzo o quadro esquemático proposto pelo autor por acreditar que este seja 

bastante elucidativo para a descrição de cada um dos módulos mencionados. Porém, é preciso 

que se leve em conta, antes da explicação dos módulos constitutivos, um fator essencial da 

produção textual mencionada pelo autor: a motivação. Segundo ele, esta se dá por dois fatores 

básicos: 1. desejos, necessidades ou conflitos gerados a partir da estória discursiva individual e 

2. necessidades, conflitos ou diferenças gerados dentro dos diferentes discursos institucionais. 

Vejamos a figura abaixo: 

 

  
 Fig. 1.: Rota inicial da produção de textos escritos (Meurer, 1997, p. 19) 
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A figura acima pode ser entendida da seguinte maneira: o primeiro passo para a 

produção de um texto se dá pela motivação, iniciada pelo foco de atenção. Logo em seguida a 

representação mental dos fatos ocorre, ou seja, a realidade é apreendida. Como os fatores 

sociais são condicionadores de nosso comportamento individual, os parâmetros de 

textualização acontecem, levando o escritor a buscar o objetivo do texto, mostrar sua 

identidade, definir o tipo ou gênero textual, entre outros fatores. Entra em questão a história 

discursiva individual do produtor, sem a qual ele possivelmente não conseguirá definir 

claramente os parâmetros de textualização a serem seguidos. Caso não haja nenhum ruído 

nesta história discursiva para a produção do texto, a realidade então é criada por meio das 

palavras. Intermediando todos estes processos tem-se o módulo monitor, que é a monitoração 

consciente e necessária para que se realize o texto escrito por parte do escritor. 

 Este modelo leva em conta, ao menos o autor deixa transparecer, todos os tipos de 

escritores e faz depender destes tipos de produtores textuais algumas condições necessárias 

tanto para a produção como para a recepção do texto escrito. É bom não esquecermos que este 

modelo é universal até certo ponto. Por ser geral, seria impossível dar conta de todos os 

processos cognitivos envolvidos durante a escrita, bem como de todos os tipos de escritores em 

detalhe. Isto significa que um texto pode ser mal escrito, caso o produtor não possua domínio 

necessário para a elaboração textual adequada, ou seja, caso o produtor não empregue 

satisfatoriamente os parâmetros de textualização, assim como também o receptor pode não 

possuir domínio lingüístico e extralingüístico necessários para a compreensão textual. 

 O não-domínio propicia vários tipos de interpretação, tanto por parte do receptor, por 

não conseguir entender claramente qual a mensagem, quanto por parte do produtor, que quis 

dizer algo, mas por falta do domínio necessário exigido para a compreensão textual, não 

conseguiu.  

 Tal domínio se faz necessário para evitarmos mal-entendidos durante o processo de 

comunicação. O autor acrescenta à figura acima mais três fatores, responsáveis pelo trabalho 

de revisão textual. Estes três fatores são:  

 

1. C. representação mental do texto produzido até então;  

2. D. macroestrutura e  

3. E. sumário, esquema, etc,  

 

sendo os elementos A e B a representação mental de fatos/realidade por parte do escritor e 

texto, respectivamente. 
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 Podemos observar como a figura 1 acima se modifica com a inserção destes novos 

elementos ao compararmos esta com a figura 2, abaixo: 

 

 

 
Fig. 2.: Diagrama final do modelo de produção de textos (Meurer, 1997, p. 25) 

 

 O autor conclui suas reflexões afirmando que o esboço do modelo de produção textual 

escrita é uma forma de prática social, dirigida a uma audiência específica, com um objetivo 

específico com intuito de produzir um efeito específico, utilizando parâmetros de textualização 

também específicos, e que estes fatores devem ser considerados no ato de escrever. O que não 

contradiz possíveis afirmações sobre a universalidade do modelo, pois a especificidade, de 

algum modo, opõe-se a universalidade. 

  Com este modelo de produção textual em mente, passaremos a considerar como o 

mesmo pode ser aplicado no processo de transformação mediada de gêneros textuais. Em 

particular nos interessa chamar atenção como o monitor pode ser afetado pela mediação de um 
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outro sujeito envolvido no processo, visto que para o funcionamento do mesmo é preciso que o 

escritor possua uma consciência parcial sobre aquilo que está realizando ao escrever.  

 Antes, porém, gostaríamos de tecer em algumas considerações acerca dos mecanismos 

de textualização, mencionados acima. De acordo com Bronckart (1999, p. 119) “[...] a 

organização de um texto é concebida como um folhado constituído de três camadas 

superpostas: a infra-estrutura geral do texto, os mecanismos de textualização e os mecanismos 

enunciativos.” 

 A infra-estrutura geral do texto, ainda segundo o mesmo autor, comporta divisões na 

sua organização, que podem ser resumidas da seguinte maneira:  

 

a. o plano geral; 

b. o tipo de discurso; 

c. as articulações entre tipos de discurso e 

d. a seqüência. 

 

A primeira camada, ou o plano geral, diz respeito “[...] à organização de conjunto do 

conteúdo temático” (p.120), ou seja, o plano geral é na verdade o resumo do conteúdo do 

texto. Grosso modo, poderíamos dizer que o plano geral é composto de uma introdução, de um 

desenvolvimento e de uma conclusão. Já em relação aos tipos de discurso, Bronckart (ibidem) 

afirma que estes “[...] designa(m) os diferentes segmentos que o texto comporta” (p. 120), ou 

de outro modo, as seqüências narrativas, descritivas ou argumentativas. 

As articulações entre os tipos de discurso, ainda de acordo com Bronckart podem ser 

divididas em duas categorias: encaixamento e fusão. A primeira diz respeito “[...] a relação de 

dependência de um segmento em relação ao outro” (p.121), isto é, a mudança de um trecho 

narrativo para um trecho dialogado, por exemplo. A segunda categoria inclui a união de dois 

tipos de discursos diferentes em um mesmo segmento textual, combinando a descrição com o 

discurso monologado. 

Com relação à seqüência, Bronckart (p. 121) aponta que esta “[...] designa modos de 

planificação mais convencionais [...] que se desenvolvem no interior do plano geral de texto 

(seqüências narrativas, explicativas, argumentativas, etc).”  Entendemos, assim, que  a infra-

estrutura geral de um texto é organizada em função dos tipos de discursos, articulados por meio 

das seqüências estabelecidas dentro de um conteúdo temático previamente definido pelo 

escritor. 
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Os mecanismos de textualização, ou a segunda camada, são responsáveis pela coerência 

interna do texto, ou seja, pela progressão do conteúdo temático. Tais mecanismos “[...] 

organizam os elementos constitutivos desse conteúdo em diversos percursos entrecruzados, 

explicitando ou marcando as relações de continuidade, de ruptura ou de contraste, 

contribuindo, desse modo, para o estabelecimento da coerência temática do texto” (p. 260). O 

autor considera a conexão, a coesão verbal e a conexão nominal como os mecanismos 

responsáveis por esta organização interna do texto. 

Para Bronckart (p. 263), a conexão assinala “[...] as transições entre os tipos de 

discurso constitutivos de um texto, entre as fases de uma seqüência ou de uma outra forma de 

planificação”, i. e., organizadores textuais que atuam diretamente entre as estruturas 

lingüísticas. Os mecanismos de conexão nominal, por sua vez, “[...] introduzem argumentos e 

organizam suas retomadas na seqüência do texto; são realizados por um subconjunto de 

unidades que chamamos de anáforas.” Já os mecanismos de coesão verbal “[...] estabelecem 

retomadas entre séries de predicados, ou ainda, entre séries de sintagmas verbais” que 

contribuem para a progressão do conteúdo temático.  

Como podemos ver, os mecanismos de textualização apontados acima fazem parte dos 

elementos constitutivos da coesão textual, definida por Koch (2004a, p. 35) como “[...] a 

forma como os elementos lingüísticos presentes na superfície textual se interligam, se 

interconectam, por meio de recursos também lingüísticos, de modo a formar um “tecido” 

(tessitura), uma unidade de nível superior à da frase, que dela difere qualitativamente.”  

Os elementos lingüísticos dos quais fala a autora estão agrupados em dois grupos: a 

remissão/referência a elementos anteriores, ou coesão referencial, e a coesão seqüencial, 

responsável pela manutenção da continuidade do sentido do texto. A referência, a elipse, a 

substituição e grande parte da coesão lexical estão incluídas no primeiro grupo, enquanto que a 

coesão seqüencial refere-se à outra parcela da coesão lexical. 

Podemos afirmar que os mecanismos apontados por Bronckart (1999), expostos acima, 

e os elementos lingüísticos levantados por Koch (2004a), são idênticos no sentido de que 

ambos consideram a conexão e a coesão nominal como responsáveis pela manutenção tópica 

do conteúdo textual. Ou seja, os autores concordam que sinonímia, antonímia, hiperonímia, 

expressões nominais, nomes genéricos e as conjunções levam o produtor do texto a estabelecer 

relações de referência entre itens lexicais existentes no texto (anáfora e catáfora) e/ou definir 

instâncias discursivas causativas, explicativas, condicionais, etc, dentro do texto. 

A terceira camada apontada por Bronckart (p. 319), ou os mecanismos enunciativos, 

relacionam-se diretamente à “[...] coerência pragmática do texto, explicitando, de um lado, as 
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diversas avaliações (julgamentos, opiniões, sentimentos), que podem ser formuladas a respeito 

de um ou outro aspecto do conteúdo temático e, de outro, as próprias fontes dessas 

avaliações.”  Na coerência pragmática o autor inclui as noções de autor, a ação de linguagem, 

a responsabilidade do texto, os espaços mentais e as instâncias de enunciação, todas 

funcionando de forma harmoniosa na produção textual. 

Entendemos, a partir do exposto, que o homem é o principal responsável pelos atos de 

fala envolvidos na interação. Esta se realiza, em um dado texto, considerando os 

conhecimentos do mundo do indivíduo para que, a partir de então, haja o estabelecimento do 

gênero. Os tipos de discurso presentes no texto caracterizam o gênero, já que os esquemas do 

autor do texto, são condicionados por suas experiências psicossociais.   

Quando nos referirmos aos posicionamentos assumidos pelo falante durante a 

produção textual, estamos considerando a capacidade de argumentação inerente ao uso da 

linguagem. Assim, seqüências argumentativas serão encontradas em textos cujos 

posicionamentos do autor sejam explícitos (artigos de opinião, por exemplo). Bronckart (1999, 

p.p. 226-227) propõe o seguinte esquema para uma seqüência argumentativa, pautada em quatro 

fases sucessivas, a saber: 

 

1. Fase de premissas (ou dados): constatação de uma tese inicial. 

2. Fase de apresentação de argumentos: proposições que orientam e conduzem o 

interlocutor para uma conclusão provável.  Em alguns casos, esses argumentos 

são apoiados por lugares comuns (topoi), regras gerais, exemplos, etc. 

3. Fase de apresentação de contra-argumentos: apresentação de restrições aos 

argumentos propostos e que podem também ser apoiados ou refutados por 

lugares comuns, exemplos, etc. 

4. Fase de conclusão (ou de nova tese): momento final, que decorre da avaliação do 

peso dos argumentos e dos contra-argumentos. 

 

Vemos então que em uma análise textual que busque identificar os argumentos 

levantados pelo autor do texto devemos considerar tanto os mecanismos lingüísticos como as 

seqüências argumentativas por eles estruturadas. Desse modo torna-se imprescindível 

considerar os mecanismos de textualização em conjunto com os mecanismos enunciativos 

dentro da organização textual geral, ou infra-estrutura do texto. 
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3.3.1. O processo de retextualização de gêneros: Modelos e estratégias 

 

 Assumindo como essenciais o módulo monitor e o fator motivação, ambos apresentados 

em 3.3., assim como a mediação, apresentada no capítulo precedente, acreditamos que o 

processo de retextualização possa acontecer de modo mais concreto na realidade da sala de 

aula.  

A partir do momento que o aluno toma consciência da necessidade da sua produção 

escrita ser um ato pensado e organizado, este faz uso da estratégia de monitoração. A 

motivação começa a existir quando o aluno assume que sua produção escrita precisa ser 

melhorada e, para que isto ocorra, alguns objetivos deverão ser traçados em sala de aula pelo 

professor e por outros alunos. Neste instante a mediação faz-se mais forte, já que desperta a 

consciência e a motivação dos aprendizes, ou seja, existe uma razão claramente estabelecida e, 

conseqüentemente, há uma significação no ato de reescrever que vai além do estudo da 

metalinguagem. 

Köche et al. (2004, p. 143) nos dão a dimensão exata de como funciona o processo de 

reescrita monitorada e mediada ao afirmarem que “[...] é a partir da interação com o 

interlocutor que o produtor de um texto o reelabora.  A reescrita parte do texto original, 

considerando-o como um texto inacabado que, após um trabalho de reflexão sobre a 

linguagem, gera um novo texto.” Deste modo, vemos que interação implica um contato com o 

outro e um trabalho de reflexão implica monitoração, uma ação consciente sobre o produto já 

elaborado até então. 

Ainda segundo as autoras (p. 145), a reescrita “[...] consiste na troca de programa de 

partida e se traduz por modificações qualitativas ou quantitativas.”  Para que haja uma troca 

de programa, é necessário que os objetivos da atividade proposta estejam de acordo com o 

resultado esperado. E neste sentido é preciso que um estágio de pré-texto exista, i. e., que uma 

primeira versão de um dado texto ocorra com vistas a serem atingidas as metas da atividade de 

reescrita proposta. No nosso caso, é preciso que primeiro ocorra uma retextualização (ou 

transformação) de um gênero para que, posteriormente, o processo de reescrita mediada ocorra. 

Marcuschi (2004) trabalha com alguns aspectos relacionados ao processo de 

retextualização32 do texto falado para o escrito que achamos pertinentes. Embora nosso foco 

seja o processo de retextualização e posterior reescrita de textos escritos e não de textos orais, 
                                                 
32 Note-se que o autor refere-se ao processo de retextualização como estando relacionado ao ato de transformar o 
texto oral em texto escrito. Neste trabalho estamos considerando retextualização como a transformação de um 
gênero textual escrito em outro. Para maiores esclarecimentos acerca do termo, ver Marcuschi (2004, p. 46, nota 
de rodapé 23) 
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acreditamos que as variáveis apresentadas pelo autor são adequadas no tocante ao objetivo da 

tarefa final, ou do texto final. 

Os itens apresentados pelo autor são: 

 

1. o propósito ou objetivo da retextualização; 

2. a relação entre o produtor do texto original e o transformador; 

3. a relação tipológica entre o gênero textual original e o gênero da retextualização; 

4.  os processos de formulação típicos de cada modalidade. (Marcuschi, 2004, p. 54) 

 

Buscando adequar os itens apontados pelo autor ao nosso trabalho, a transformação de 

um gênero, podemos considerar que o propósito residirá basicamente na manutenção dos 

gêneros propostos para a retextualização e reescrita, podendo haver uma diferença enorme ou 

apenas algumas edições no texto original.  

A relação entre o produtor e o transformador é bem menos acentuada, visto que o 

processo de retextualização e reescrita dar-se-á de forma mediada, implicando em 

esclarecimentos entre as partes envolvidas no caso de haver trechos considerados obscuros.  

A relação tipológica refere-se diretamente ao propósito, já que no momento em que a 

tarefa for definida, ficarão claros para o transformador do texto quais serão os parâmetros que 

deverão ser obedecidos. Neste caso, semelhanças ou diferenças bastante significativas poderão 

acontecer.  

Já no tocante aos processos de reformulação, acreditamos que exista uma diferença 

acentuada no texto escrito. Isto por que algumas soluções propostas pelo transformador, em 

função do próprio texto ou do seu estilo pessoal de escrita, podem comprometer o sentido do 

texto ou sua estrutura global. 

Mais adiante o próprio autor indica quais são os grupos de operações lingüísticas-

textuais-dicursivas (grupos A, B e C) e cognitivas (grupo D) envolvidos no processo de 

retextualização. Os quatro grupos são: 

 

A. idealização: eliminação; completude e regularização; 

B. reformulação: acréscimo; substituição e reordenação; 

C. adaptação: tratamento da seqüência dos turnos; 

D. compreensão: inferência; inversão e generalização. (Marcuschi, 2004, p. 69) 
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Para o modelo de retextualização que estamos considerando, não nos importa tratar do 

grupo C, visto que este diz respeito à língua falada. Assim, todos os outros itens apresentados 

pelo autor podem ser incorporados na transformação sem que alterações significativas se dêem 

na essência de suas definições. 

Por fim, incluiremos aqui o modelo das operações textuais-discursivas apresentado pelo 

autor de modo adaptado e bastante simplificado, com vistas a atender nossos objetivos de 

expor o funcionamento do processo de retextualização. Antes, porém, é necessário incluir a 

ressalva que faz o autor a respeito do modelo, com a qual partilhamos fortemente. Segundo 

Marcuschi (ibidem, p. 74)  “[...] o modelo merece vários reparos sob o ponto de vista da sua 

operacionalidade que não é tão evidente quanto aparenta [...] e [...] não é a representação de 

operações hierárquicas e seqüenciadas, mas de operações que em certo sentido se dá 

preferencialmente nessa ordem, embora mescladamente.” 

A nossa adaptação consiste basicamente em seis operações, excluindo aquelas mais 

relacionadas ao processo de retextualização da língua falada, a saber: 

 

1. estratégia de eliminação baseada na idealização lingüística – retirada de partes 

não relevantes à produção do gênero determinado pela tarefa; 

2. estratégia de inserção – acréscimo de itens lexicais, sinais de pontuação ou 

parágrafos visando uma maior clareza na construção das sentenças; 

3. estratégia de reconstrução em função da norma escrita – reorganização das 

estruturas sintáticas em busca de uma maior clareza oracional; 

4. estratégia de substituição visando uma maior formalidade – mudança de itens 

lexicais em busca de uma maior obediência aos termos mais usados em instâncias 

formais da comunicação; 

5. estratégia de estruturação argumentativa – reordenação dos argumentos 

apresentados a fim de produzir um texto coeso e coerente; 

6. estratégia de condensação – agrupamento de idéias e argumentos a fim de se 

obter um texto mais sucinto. 

7. TEXTO FINAL (adaptado de Marcuschi, 2004, p. 75) 

 

Diferentemente do quadro proposto por Marcuschi, o nosso esquema não possui 

nenhum indicador apontando qual a operação que deve ser seguida no caso de haver 

eliminação de alguma outra. Cremos que, dependendo da tarefa e dos objetivos propostos para 
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a atividade de reescrita, as estratégias podem (e em alguns casos devem) ser recursivas, a 

exemplo do modelo de escrita apontado por Meurer (1997) em 3.3. 

Acreditamos que seja relevante acrescentar a importância de se produzir um texto que 

possua em sua organização a essência argumentativa. Ou seja, como estamos trabalhando com 

a retextualização do chat em dois gêneros em particular (entrevista e artigo de opinião) 

precisamos definir quais das estratégias apontadas acima serão pertinentes para a utilização na 

reescrita de cada gênero. 

Para o gênero entrevista consideramos que apenas a estratégia 5 seria de menor 

importância. Não afirmamos que esta deva ser ignorada, mas pelo caráter da organização da 

entrevista, a ordem dos argumentos não será muito afetada, já que o bate-papo tem uma 

estrutura semelhante à da entrevista, ou seja, está organizado basicamente em perguntas e 

respostas, além de comentários gerais. Esta estratégia deve ser usada pelo transformador do 

texto no momento que ele percebe a inexistência de relações lógicas entre os itens de uma 

sentença da entrevista (pergunta e/ou resposta), por exemplo. 

Já para a transformação do chat em artigo de opinião, ou qualquer outro gênero 

argumentativo, as estratégias mais importantes, ao nosso ver, são as de número 3, 4 e 5. Em 

particular a estratégia de número 5 nos chama a atenção pelo fato de ser essencial na promoção 

de um texto com relações lógicas, tema e objetivo bem definidos. 

Angelim (1996, p. 7) aponta que “persuadir é convencer o outro” e que “na 

estruturação do discurso persuasivo usam-se relações lógicas”. Para a autora tais relações 

lógicas devem ser analisadas em dois níveis: o nível lingüístico e o nível discursivo. No nível 

lingüístico são estabelecidas as relações lógicas expressas por conectivos que expressam 

relações de “[...] causa, conclusão, condição hipotética, conseqüência e [...] oposição e 

contraste (Angelim, op. cit., p.8).” 

Assim, as relações lógicas desempenham um papel importante de dependência entre as 

proposições do mundo, já que uma proposição qualquer dependerá de outra para que se 

estabeleçam o tema e objetivo do texto. Através das relações lógicas na estruturação da 

mensagem, o autor do texto estabelece o seu tema e a partir dele o objetivo é então 

determinado. Podemos, assim, dizer que aquilo que falamos é o nosso tema e a explicação do 

nosso ponto de vista sobre determinado assunto consiste no objetivo do nosso texto.  

Através dos argumentos estruturados por meio das relações lógicas o autor do texto 

“estabelece uma tese e, para se chegar a ela, propõem-se provas naturais, verdades 

comprovadas, exemplos de conhecimento apriorístico em geral – tais como falas e fatos já 

veiculados” (Angelim, 1996, p. 10). 
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É neste sentido que procuraremos realizar a nossa análise no momento da 

transformação do AL em artigo de opinião e também na própria reescrita do artigo: observar as 

relações lógicas que estabelecem o tema e o objetivo do texto produzido pelos alunos. 

 Assim, em nossa pesquisa estamos considerando uma gama de conceitos que se 

complementam entre si. Meurer (1997) nos dá o suporte necessário para entendermos como 

ocorre o processo de monitoração e Marcuschi (2004) e Marcuschi (In: Dionísio, 2004), nos 

fundamenta com os conceitos de gêneros textuais e com as estratégias utilizadas no ato da 

reescrita, respectivamente. E por fim, Bronckart (1999) nos aponta quais são os mecanismos 

necessários para verificarmos a organização textual durante a retextualização e a reescrita. 
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4. Metodologia 

 

4.1. A pesquisa: procedimentos metodológicos  

 

 A orientação metodológica adotada nesta pesquisa é fundamentada nas concepções de 

mediação expressas por Vygotsky e Feuerstein (cf. cap. 2) bem como nos pressupostos teóricos 

do ensino de línguas com vistas à comunicação, em particular no uso das competências 

comunicativas apontadas por Canale (cf. cap. 1). Acreditamos que a intervenção no processo 

de ensino-aprendizagem permite que os indivíduos envolvidos passem a (re)signifcar o mundo 

a sua volta a partir das constantes interações com o outro. A construção da realidade sócio-

histórica em que está inserido faz com que o homem atribua novos sentidos aos objetos de 

conhecimento que já fazem parte de sua vida. 

 Consideramos que os objetos primários, responsáveis pela reformulação do 

conhecimento, são os textos aos quais os sujeitos são expostos diariamente. Textos orais ou 

escritos que precisam de um sentido próprio, a serem construídos pelos participantes de uma 

interação qualquer, a todo o momento. 

 Diante da emergência de novas tecnologias, surgidas por meio da internet e a 

velocidade com que novidades da rede mundial de computadores passam a ser incorporadas no 

nosso dia-a-dia, destacamos o bate-papo eletrônico - gênero textual e instrumento de interação 

- e os arquivos gerados em cada conversa (arquivos de log) - como o ponto de partida para 

propor atividades de retextualização/reescrita em língua estrangeira. 

 A consideração da teoria dos gêneros textuais aqui se faz essencial visto que a interação 

entre sujeitos em culturas letradas dá-se, primordialmente, por meio de textos escritos, como 

dito antes. Não enfatizamos o uso dos bate-papos eletrônicos com vistas a alcançar uma aula 

virtual somente. Pelo contrario, o chat foi o instrumento responsável pelo surgimento de um 

texto que servisse ao propósito da retextualização, com a finalidade de alcançarmos a produção 

de outros gêneros a partir de um já existente. 

 Neste sentido, incluímos também o modelo de produção textual apresentado por Meurer 

(1997) e buscamos associá-lo ao processo de retextualização apontados por Marcuschi (2004) 

(cf. cap. 3), onde a figura do professor é a de um facilitador da aprendizagem  e os alunos - 

sujeitos envolvidos no processo - trazem as experiências e conhecimentos prévios para a sala 

de aula com o propósito de transformar aquilo que já se sabe em um dado novo. 

 Sendo assim, podemos indicar o caminho que percorreremos ao analisar os dados deste 

estudo da seguinte maneira: a metodologia da abordagem comunicativa nos dá o suporte 

 81



necessário para entendermos quais as concepções de língua e ensino de língua que acreditamos 

serem mais pertinentes ao processo de ensino-aprendizagem. A mediação durante este processo 

nos indica que a aprendizagem é uma ação consciente, e que tal intervenção é, também, 

responsável por mudanças significativas na estrutura sócio-cognitiva do aprendiz de tal forma 

que seu conhecimento passa a ser constantemente reelaborado. Na comunicação verbal, o texto 

é o instrumento pelo qual realizamos trocas significativas na interação. O processo dialético 

envolvido aqui se relaciona, mesmo que indiretamente, com a mediação. Vemos, então, que 

por meio de textos (e todas as suas realizações através dos gêneros) estabelecemos um 

processo de contínua construção do nosso mundo sócio-cognitivo. 

 Neste momento de construção do mundo sócio-histórico, nos valemos de textos orais e 

escritos. Com a velocidade de surgimento de novas tecnologias, os nossos modelos de 

construção são rapidamente modificados, provocando uma mudança qualitativa em nossos 

comportamentos verbais. Observamos, desse modo, que o modelo de processamento textual é 

constantemente modificado, tendo como base um processo de construção da realidade que 

acontece através das freqüentes intervenções (entendidas como mediações) dos interlocutores 

envolvidos no ato comunicativo. 

 Portanto, o ensino de língua para a comunicação, o processo de ensino-aprendizagem 

mediado, os gêneros textuais no processo de escrita e reescrita como também os processos de 

monitoração e as estratégias utilizadas no ato da retextualização e reescrita textuais são as 

bases de nossa pesquisa. O foco de nosso trabalho é de cunho qualitativo, pelo qual buscamos 

observar muito mais como a mediação no ato da retextualização e da reescrita pode propiciar 

uma compreensão mais ampla das características dos gêneros textuais. 

 A seguir descreveremos a composição do corpus da nossa pesquisa: os sujeitos, os 

instrumentos utilizados para a coleta de dados, as oficinas de discussão virtual, a 

retextualização e a reescrita dos textos. 

 

4.2. Os sujeitos da pesquisa 

 

Os dados coletados são provenientes do trabalho realizado em uma turma de inglês de 

nível intermediário, do turno da noite (20:00 às 22:00h), no SENAC/PE na Cidade do Recife, 

durante os meses de março a junho de 2005. O grupo, composto por 12 alunos adultos, faixa 

etária de 18 a 50 anos, possuía um tempo de estudo médio da língua inglesa de 1 ano e meio a 

2 anos. Cerca de 50% dos alunos começaram seus estudos na língua inglesa na própria 
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instituição. O perfil educacional é homogêneo, pois o grupo era composto de graduandos e 

graduados, havendo somente uma aluna vestibulanda e um aluno pós-graduando.  

Destacamos dois alunos em particular: uma jovem de 23 anos e um senhor de 50 anos. 

Ambos viajaram para Londres, sem nenhum conhecimento prévio da língua, permanecendo lá 

por seis meses e retornando com um nível de fluência pré-intermediário. Do número de alunos 

que compuseram o grupo, 5 não trabalhavam, enquanto o restante possuía uma carga horária de 

trabalho de 8 horas ou superior. Além desses alunos, a aluna vestibulanda teve um papel 

extremamente participativo, não só por estar em preparação para o exame de admissão na 

universidade, mas pelo interesse em estudar a língua inglesa. Mesmo não participando das 

discussões no bate-papo, ela cumpriu todas as atividades de retextualização e reescrita, com 

muita ênfase na elaboração do gênero artigo de opinião. 

 É interessante ressaltar que embora o grupo estivesse no nível intermediário, o mesmo 

não tinha competência lingüística compatível. Isto foi observado em termos de habilidades oral 

e escrita. O nível mais adequado para eles seria o pré-intermediário, salvo algumas exceções, 

como a aluna vestibulanda citada acima. 

 O convite para participar das oficinas de discussão virtual por meio do chat foi dirigido 

a todo o grupo e os temas foram definidos previamente durante a aula da sexta-feira, dia 

anterior à oficina. 

 Do total de alunos matriculados no curso, apenas cinco participaram efetivamente do 

chat. A maioria teve problemas com relação ao horário e até mesmo falta de disposição para 

realização da tarefa. Contudo, durante as atividades de retextualização e de reescrita todos os 

alunos produziram os gêneros que foram determinados para a atividade a partir dos AL. 

 

4.3. Instrumentos para coleta de dados 

 

 Foram realizadas duas oficinas de discussão virtual fora do horário e dias de aula. 

Ambas aconteceram aos sábados, no período da tarde. Os arquivos de log resultantes da 

conversa foram gravados em CD-ROM e impressos posteriormente. Para cada AL, foram 

tiradas fotocópias, sendo o primeiro arquivo trabalhado em grupos de três alunos, para a edição 

posterior. Esta edição foi retextualizada até que os alunos chegassem à primeira versão da 

entrevista. O segundo AL foi fotocopiado em número igual ao número de alunos presentes no 

curso e, em duplas, os alunos começaram a intervir no processo de retextualização.  

 Para o trabalho com o primeiro AL, algumas revistas em português e inglês foram 

utilizadas, sem nenhum critério em especial de seleção exceto o fato de todas possuírem 
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entrevistas de formatos diferentes. O segundo AL teve como suporte dois textos do tipo 

tutorial, retirados da internet (ver bibliografia), onde um passo-a-passo de como elaborar um 

editorial33 era explicado. 

 

4.3.1. A oficinas de discussão virtual: o chat 

 

 Após o convite para participar do chat, ficou determinado que o melhor horário para se 

discutir seria no sábado das 16h às 17h. O tema a ser discutido durante a primeira oficina seria 

relacionado às dúvidas de gramática que os alunos pudessem ter. Tal tema foi escolhido devido 

a uma necessidade do grupo em esclarecer alguns pontos de sintaxe que para eles ainda não 

estavam consolidados. Para tal oficina, utilizamos o software MSN Messenger da Microsoft, 

versão  7.0.  

Durante a primeira oficina apenas quatro alunos participaram da discussão, pois o 

software utilizado recusou a conta de e-mail de uma das alunas, impossibilitando sua 

participação na discussão. Outros participantes, ex-alunos e colegas de trabalho do 

pesquisador, também participaram da discussão; porém, pelo fato de não ter sido possível uma 

interação coesa entre todos os participantes, os que não eram alunos saíram da conversa. Este 

foi um momento caótico, pois algumas regras de discussão através do chat não foram seguidas 

(cf. cap 3, cit. Abreu, 2001), ocasionando perda de tempo e perda do objetivo da oficina. 

Esta primeira oficina resultou em um arquivo de log de 25 páginas. Após a edição do 

AL pelos grupos, ficaram três textos de 3, 7 e 10 páginas, no qual foram inseridos os elementos 

constitutivos da entrevista, estudados previamente à retextualização. 

Na segunda oficina, três alunos iniciaram a discussão, mas apenas dois prosseguiram 

devido a um problema de conexão com a internet de um dos alunos. Como o tema também 

tinha sido anteriormente escolhido e não houve interferência de outras pessoas, as perguntas 

foram mais direcionadas assim como as respostas das duas participantes finais. O horário da 

discussão foi modificado por conveniência dos próprios alunos e o software que usamos foi o 

Trillian da Cerulean Studios, versão 3.0. A troca de software foi necessária para evitar que a 

conta de e-mail de uma das participantes fosse novamente recusada (a troca do software 

                                                 
33 O tutorial mostra como escrever um artigo de opinião embora o título do artigo refira-se a editorial. Preferimos 
adotar o nome “artigo de opinião” ao invés de editorial por sabermos que este último relaciona-se muito 
estreitamente com o tipo de produção textual presente em revistas e jornais, o que de certo modo causa uma 
institucionalização/restrição do gênero.  Para evitarmos esse estreitamento de conceitos, utilizamos a idéia de um 
texto dissertativo-argumentativo geral, ou seja, o artigo de opinião. Contudo, durante nossa análise, ao nos 
referirmos à editorial, na maioria dos casos, queremos que este seja entendido como artigo de opinião. 
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permitiu que esta aluna pudesse participar desta vez, algo que não foi possível na primeira 

oficina). 

 Esta segunda oficina gerou um AL de apenas oito páginas. Todos os alunos da turma 

receberam uma fotocópia do arquivo de log, a fim de poderem identificar os argumentos e 

realizarem a retextualização do AL para a produção do gênero artigo de opinião. Junto com a 

fotocópia, foram entregues os dois textos que serviram de base para a escrita do gênero (os 

tutoriais). 

 Na primeira versão do artigo de opinião produzido a partir dos AL, os alunos formaram 

duplas e então iniciaram o processo de intervenção na escrita do outro. Ou seja, cada dupla leu 

o trabalho do outro e a partir das sugestões e comentários, procederam a retextualização do 

texto inicial. Este procedimento foi realizado por duas vezes, uma em cada semana do curso. 

 

4.3.2. A retextualização e a reescrita dos textos 

 

Para cada oficina virtual realizada, houve um momento durante as aulas onde as 

características de cada gênero textual a ser produzido a partir do AL foram estudadas por meio 

de questões abertas e discussões a respeito de cada um, todas baseadas em um questionário, 

antes de ser iniciada a reescrita. 

Para a primeira aula após a oficina, os alunos, em grupos de três ou quatro, observaram 

entrevistas em cerca de 5 revistas e fizeram um levantamento de suas características 

organizacionais. Os grupos discutiram as semelhanças e diferenças encontradas nas entrevistas 

e listaram as mais comuns em todas elas. 

O questionário que mencionamos foi escrito no quadro para que os alunos pudessem se 

guiar ao realizarem as observações. Tal questionário teve por objetivo consolidar o 

conhecimento que os alunos já possuíam, mas que ainda não estavam conseguindo pôr em 

prática de maneira efetiva. Não houve entrega das respostas e sim uma discussão com todo o 

grupo a respeito das dúvidas existentes para esclarecimento. Este questionário encontra-se na 

seção de Anexos. 

Tendo em mãos as características das entrevistas em conjunto com as respostas 

discutidas através do questionário, os alunos em seus respectivos grupos, editaram o primeiro 

AL, retirando todos os trechos que não seguiam uma seqüência adequada na elaboração de uma 
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entrevista, adicionando uma introdução, o título e o “olho” ou citação (Hoffnagel, 2004)34. 

Cada aluno então recebeu uma cópia daquilo que havia sido produzido, a fim de verificar 

possíveis falhas e/ou erros de gramática. Este segundo momento teve uma intervenção menor 

por parte do grupo e do professor-pesquisador, visto que cada um teve que proceder às 

correções individualmente. 

Na segunda aula depois da segunda oficina, o procedimento foi diferenciado. 

Primeiramente os alunos receberam uma cópia do segundo AL, realizaram uma leitura 

superficial utilizando a técnica de skimming, e em seguida três editoriais35 foram trabalhados 

em sala através de transparências e de um questionário para a identificação das características 

do gênero. O objetivo era levar os alunos a identificarem os argumentos presentes no texto, 

através das características e do modo como estes estavam organizados no gênero em questão. 

Feito isto, a fotocópia dos tutoriais de como escrever um editorial foi distribuída. Cada 

aluno teve que localizar os argumentos presentes durante o chat para organizá-los na forma de 

um artigo de opinião. Embora o AL desta oficina fosse bem menor em comparação com o 

primeiro, o nível de dificuldade foi maior, já que individualmente os alunos tiveram que se 

posicionar de maneira crítica fazendo uso dos argumentos dos participantes do chat. Tal 

procedimento está em consonância com o que indica Chevallard (1991) no tocante à 

transposição didática. 

Depois da primeira reescrita, os alunos passaram a intervir, opinando sobre o que 

deveria ser modificado tanto em termos de conteúdo e forma, quanto em termos de estruturas 

gramaticais. Foram necessárias três aulas, uma em cada semana, para que a versão final do 

editorial ficasse pronta. 

O número total de horas das atividades realizadas pode ser melhor visualizado nas 

tabelas abaixo: 

 

Chat 1 
Oficina Extra 

Classe: 
discussão do 

tema 

Análise das 
características 
da entrevista 

Questionário 
sobre os 

elementos 
constitutivos da 

entrevista 

Análise do log 
e início da 
reescrita; 

Grupos de 3 
alunos 

Reescrita 
do trabalho 
em grupos 
e produção 

da 
entrevista 

Reescrita final 
com correções 

dos erros 
identificados 

1h 2h 1h 1h 1h 
Tabela 1: Chat 1 com objetivo de produção de uma entrevista 
 
                                                 
34 O olho, ou citação, é uma parte da entrevista em revistas ou jornais onde uma frase do entrevistado é destacada 
em uma caixa de texto à parte, normalmente entre aspas, com o intuito de chamar a atenção do leitor por meio de 
frases ditas chocantes. Em geral são argumentos bem fortes a respeito de um tema em discussão na sociedade. 
35 Ver nota de rodapé 32, p. 84 neste capítulo. 
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Chat 2 
Oficina Extra 

Classe: 
discussão do 

tema 

Análise de 
editoriais em 
sala de aula 

Distribuição dos 
AL juntamente 
com os textos 
sobre como 
escrever um 

editorial 

Identificação em 
pares dos 

argumentos do 
chat presentes 
nos artigos de 

opinião 
produzidos 

Reescrita 
dos artigos 
de opinião 
corrigidos 
em pares 

Reescrita final 
com correções 

dos erros 
identificados 

1h 1h 1h 1h 1h 1h 
Tabela 2: Chat 2 com objetivo de produção de um artigo de opinião 
 
 
 Como vemos, foram necessárias 12h de trabalho para a retextualização de dois gêneros 

textuais, incluindo a produção do gênero chat, realizado durante as oficinas extra classe. 

Dependendo do foco de estudo no processo de reescrita, é possível que este número de horas 

seja reduzido ou estendido. Ou seja, caso o professor decida trabalhar a presença de marcas da 

língua falada no chat, ou abreviações utilizadas, pode-se, por exemplo, dedicar 1 hora para a 

oficina de discussão e duas horas para a edição do AL e modificação do texto produzido, 

respectivamente. É importante salientarmos que esse número de encontros e de aulas 

destinadas à realização da atividade com foco nas marcas de oralidade é somente uma 

sugestão. O professor precisa planejar cuidadosamente o seu calendário para evitar a inserção 

de um tema no seu plano de curso que extrapole o número destinado às suas aulas. 

 O nosso trabalho teve o total de horas apresentado pelo fato de termos realizado a 

coleta dos dados dentro do currículo escolar do curso. Sendo assim, o número de horas teve 

que ser inserido dentro do programa do curso de modo a não atrasar o conteúdo proposto. De 

certo modo este foi um fator negativo, já que as aulas tiveram que ter um intervalo de tempo 

entre uma atividade e outra. Acreditamos que, se nosso trabalho tivesse sido realizado no 

período de duas semanas, com aulas seguidas, o envolvimento dos alunos na realização da 

atividade poderia ter sido mais significativo. Ressaltamos que isso não constitui um problema, 

porém a idéia de aulas seguidas para a realização da atividade parece-nos mais dinâmica por 

conta da participação dos alunos. 
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5. Análise dos dados 

 

 Como apontamos no capítulo sobre a metodologia, os instrumentos de coleta de dados 

foram diversificados, apresentando interpretações de várias naturezas. Abordaremos aqui como 

cada um contribuiu para a nossa análise. 

 De posse dos dados, iniciaremos nossa análise com as oficinas de discussão via chat e a 

participação dos alunos durante cada uma, de acordo com os pressupostos de Abreu (2001, p. 

90) ao citar Horton (2000). Em seguida teceremos nossas considerações a respeito do processo 

de monitoração envolvido no ato da reescrita dos textos como apontado por Meurer (1997) 

assim como as considerações de Vygotsky (1989, 1998) e Feuerstein (In: Gomes, 2002) sobre 

o processo de mediação durante a aprendizagem. 

 A despeito dos gêneros que serviram de base para que os alunos procedessem a 

reescrita dos AL, consideraremos o que nos afirma Hoffnagel (2004) acerca dos elementos 

constitutivos da entrevista e Faria (2002) sobre a organização do editorial (artigos de opinião). 

A fundamentação teórica a respeito dos gêneros textuais teve respaldo em Marcuschi (2004) e 

Marcuschi e Xavier (2004). 

 O processo de reescrita teve como norteadores os pressupostos de Flower e Hayes 

(1981, 1994)36, em particular os itens 3 e 4 (cf. cap. 3); Meurer (1997), no que se refere às 

estratégias utilizadas para a produção e Marcuschi (2004), no tocante as estratégias utilizadas 

para a retextualização, respectivamente. 

 Dentro deste quadro teórico, estamos considerando como essenciais no processo 

comunicativo as estratégias apontadas por Canale (1983) e Canale e Swain (1980, In: Pires, 

1997, p. 61) como os componentes essenciais da competência comunicativa. Não 

negligenciamos em nossa análise o uso de elementos lingüísticos na construção textual 

(Bronckart, 1999), responsáveis pelas competências mencionadas. 

 

5.1 A primeira oficina de discussão via chat 

 

  A primeira oficina de discussão via chat teve como tópico central a resolução de 

dúvidas de tópicos gramaticais que os alunos do grupo sentiam mais dificuldades. O assunto 

                                                 
36 O modelo proposto por estes autores sofreu críticas de Kato (1990) e Rojo (1992), porem é na perspectiva das 
críticas que estamos assumindo tal modelo, em particular no caráter dialético de produção como apontado por 
Rojo, em particular. 
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foi decidido pelo grupo durante a semana de aula, já que a discussão via chat ocorreu durante o 

sábado à tarde.  

 Observamos que o tema da discussão só foi iniciado após muito tempo, visto que 

saudações, comentários sobre a falta de uma aluna na aula anterior ao chat, comentários sobre 

os apelidos usados no MSN, risos, dificuldade de criação de um e-mail, a participação de outras 

pessoas (ex-alunos e uma colega de trabalho do pesquisador) e a inserção de um novo tópico 

de discussão – sobre filmes - durante a oficina prejudicaram o desenvolvimento da atividade, 

como podemos observar abaixo37: 

 

• Saudações:  

p: hi 
[...] 
p: hello apg 
apg: hi 

 
• Comentários sobre a falta da aluna: 

 
p: you didnt go to the class 
p: what happened? 

 
• Comentários sobre apelidos usados no MSN: 

 
Apg: who are you? 
p: p 

 
• Risos: 

 
p: kkkkkkkkkkkkk] 
[...] 
Apg: hihihihihihi 

 
• Comentário sobre a dificuldade de criação de um e-mail com o nome da aluna: 

 
Cfm: because was very difficult to do a e mail using xxx or xxx...or other name so i put 
xxx 
 
• Participação de ex-alunos do pesquisador: 
 
p: hey, let me introduce you 2 old students 
Apg: cfm 
p: el and ts 

                                                 
37 Os nomes reais dos alunos foram substituídos pelas suas iniciais e informações pessoais foram substituídas por 
xxx. Além disso, o número das linhas mencionados em nossa análise não corresponde ao número das linhas dos 
AL, encontrados na seção de Anexos. Preferimos omitir aqui as linhas para facilitar a leitura em alguns casos, em 
outros mantivemos do mesmo modo que nos AL1 e 2. 
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Ts: my name is ts, but for today you can call me xxx  
 
• Participação de uma colega de trabalho do pesquisador: (linhas 138 a 147) 
 
Dm: que danado eh isso? 
p: sorry dm, its a class 
Apg: eieieieieieieie 
Dm: oh sorrywhat the hell is this? 
p: dm is a teacher at senac 

 
• Inserção do tópico sobre filmes: 

 
p: hey, how 'bout movies 
lns foi adicionado à conversa. 
p: lets talk a bit about it? 
Ts: excelent idea  
Apg: bout movies 

 

Notamos que as saudações acontecem de modo individual, quando na verdade em uma 

aula ou oficina deste tipo as saudações precisam ser dirigidas a todos, de uma única vez, a fim 

de economizar o tempo destinado à discussão. Durante a discussão tivemos saudações e 

comentários diversos até a linha 269 do AL, no qual o tópico sobre filmes começou a ser 

desenvolvido até a saída das pessoas que não eram alunas da turma em questão. Isto nos 

confirma que as considerações feitas no cap. 3 por Abreu (2001, p. 62) são de extrema 

relevância para o desenvolvimento de uma atividade como esta.  

Em relação ao tópico proposto em sala de aula não houve sequer menção do mesmo até 

então. Ao contrário, devido à participação de outras pessoas, foi preciso que um outro tópico 

fosse inserido para que o foco de discussão da atividade não fosse desviado. O tópico sobre 

filmes foi introduzido na linha 184, como podemos ver no exemplo acima. Contudo, só foi 

desenvolvido a partir da linha 268: 

 

Lns diz: the life of deve gail 
p: was it a true story? 
Apg: I loved it 

 

O número de participantes envolvidos e o modo como a interação aconteceu com turnos 

sobrepostos e respostas espaçadas às perguntas feitas, por exemplo, dificultou a linearidade na 

discussão. Por esse motivo o desinteresse e a falta de participação ativa, i. e., com comentários 

sendo feitos foram constantes para alguns alunos. Tal fato estendeu-se até o momento em que 
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apenas os alunos puderam interagir sem interferências externas, ou seja, sem participantes que 

não faziam parte do grupo. 

O tópico de discussão sobre as dúvidas gramaticais só foi retomado a partir da linha 

494, por um aluno que entrou tardiamente no chat.  

 

       An: TEACHER I HAVE ONE DOUBTS: WHEN WE USED THE PRESENT 
CONTINUE 
 

 

É interessante notarmos que, no AL, este aluno entrou na discussão na linha 261, mas 

sua pergunta só foi feita na linha 494. Isto nos leva a crer que o aluno estava tentando se situar 

no chat. Outros turnos realizados por este aluno não estavam relacionados a nenhum dos 

tópicos, nem filmes nem dúvidas de gramática. Pelo fato de conhecermos o comportamento do 

aluno (extremamente educado e não muito objetivo em seu discurso), atribuímos a falta de 

relação do seu discurso com os assuntos do chat à sua personalidade, além da provável 

realização da leitura do chat em si. 

Outro ponto importante é o uso de letras maiúsculas em alguns trechos deste aluno. 

Pelas regras de etiqueta na internet, ou NETiqueta, quando alguém usa letras maiúsculas, isto 

indica que a pessoa está gritando com o interlocutor, algo bastante indelicado. Não 

ponderamos o fato deste aluno estar chamando atenção, como o faria se estivesse em uma aula 

presencial, através da entonação da sua voz, pelo fato de termos conversado durante as aulas e 

ele ter afirmado que desconhecia certas regras do chat, incluindo o uso de maiúsculas. Além 

disso, com a entrada do mesmo na discussão, uma nova série de saudações aconteceram, como 

vemos nos trechos abaixo: 

 

• Turnos diversos do aluno An: 

An: good afternoon to all 
[…] 

An: GOOD AFTERNOON TEACHER P 
[…] 
An: HOW THIS SATURDAY PASSING? 
 
• Saudações individuais: 

p: hello An 
Dm: hello everyone 
Dm: !!! 
Apg: HELLO AN 
Cfm: hi An 
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El: hi 
An: good afternoon to all 
 

Mesmo assim, a intervenção do aluno foi ignorada e o tópico sobre filmes foi mantido 

até a linha 761, quando o assunto sobre dúvidas gramaticais foi novamente retomado: 

 

p: ok, remember the doubts about grammar? 
 

 

A partir da linha 494 até a linha 761 não foi possível estabelecer nenhum tipo de 

conversa coesa entre os participantes. Houve momentos em que pudemos observar um caos 

completo durante a interação por diversas razões, como vemos nos trechos que se seguem: 

 

• Os alunos interagiam com os outros alunos: 

Apg: hihihihihi 
Apg: ok Where are cfm and an? 
An: Jesus CHRIST!!! 

 
• Os alunos interagiam com o pesquisador: 

      p: 562.guess its  happening an affair 
     […] 
     Cfm: didi you hear this, an? 
     Apg: 571. yes i agree for the first tume with you 

 

• O pesquisador interagiu com a colega de trabalho: 

p: dm, i am trying to talk to everybody but it isnt working 
Dm: who excluded who 
 

• uma aluna tentava participar da conversa, mas não conseguia conexão com o 
servidor do MSN enquanto os alunos alertavam sobre este fato ao pesquisador:   

 
Cfm: p could you invite aq? 
[...] 
Cfm: P,invite aq she is waiting!!!! 
 
• o software utilizado apresentava mensagem de erro sobre a participação da 

mesma aluna em diversos momentos (como indicam as linhas do AL): 
 
730.aq@xxx.com já faz parte desta conversa. 
788.aq@xxx.com já faz parte desta conversa 
789.aq@xxx.com já faz parte desta conversa 
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 Ao nos referirmos a uma conversa coesa, queremos dizer que o objetivo primeiro da 

discussão, como havíamos proposto não foi seguido. Os turnos, até a retomada do tema da 

discussão inicialmente definido, seguem uma seqüência do tipo perguntas – perguntas – 

perguntas – comentários – comentários – respostas – respostas – comentários, sem que 

pudéssemos notar um encadeamento nos tópicos discursivos. 

 Assim, a estrutura composta por Iniciação – Resposta – Avaliação (I-R-A) apontada por 

Mazzillo (2004) (cf. cap. 3) torna-se imprescindível mesmo em ambientes virtuais. A 

necessidade de se ter o professor mantendo a discussão através de perguntas objetivas evita que 

a interação entre os participantes não se disperse. 

Pela natureza da atividade, consideramos que faltou clareza da nossa parte em 

determinar a postura que deveria ser seguida pelos alunos durante o chat. Neste sentido teria 

sido adequado determinar a participação dos alunos de modo a seguir a estrutura de I-R-A. 

Mesmo que houvessem rupturas na estrutura I-R-A durante o chat, ou seja, perguntas – 

respostas – comentários – respostas – perguntas, algumas vezes, ainda assim, acreditamos que 

o modelo deva ser seguido em aulas virtuais, no mínimo, para evitar que o bate-papo se torne 

caótico, como em alguns trechos acima. 

Ao mesmo tempo, ponderamos o fato de que o bate-papo com fins educacionais é ainda 

algo novo para professores e alunos. Sendo assim, muitos ainda consideram o chat apenas 

como ferramenta de lazer e, portanto, assumem uma postura de muita descontração. Eis a razão 

pela qual tantos turnos apresentarem-se desconexos. 

Apesar de tal comportamento durante a discussão, vimos que o tópico original foi 

retomado, porém consistentemente somente a partir de uma nova intervenção do aluno An que 

anteriormente solicitou esclarecimentos sobre o presente contínuo. A partir de então a conversa 

pôde seguir de acordo com o tópico proposto e de modo mais organizado: 

 

An: when we will use the present continue  ? 
[…] 
p: ok, an, waht is ur problem with the present continuos? 
Cfm: an?are you there? 
An: sometimes I get confused when I should use it 
p: well, therea are two basic uses of the present continuos 
p: one is for the present, the other for the future 
p: which is your problem? present of future? 
An: don't I know when I should use the "going" understands? 
An: Can you be a little more I specify? 
p: be going to is to refer to the future and it has the following model >> be going to + verb 
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Mesmo com o início do tópico definido em sala de aula, notamos que muitos alunos 

não tinham conseguido trazer suas dúvidas para a discussão. Talvez pelo fato de a conversa ter 

se distanciado consideravelmente do assunto proposto, os alunos não conseguiram prosseguir 

com o objetivo da tarefa inicial, discutir dúvidas. 

 
Apg: I tthink I have to prepear the doubts before 
p: so, let me ask u apg... 
Apg: because I don´t get to remember  
An: Ok!! how many hours would daily rates be good for the learning? 
 

 
Novamente vemos o aluno An participar da discussão de modo a esclarecer suas 

dúvidas. No trecho acima a aluna Apg diz que precisa preparar as dúvidas antes porque não 

consegue lembrar-se de nenhuma. Logo em seguida, o aluno An, introduz um outro tópico: 

quanto tempo diário seria suficiente para o aprendizado da língua inglesa. Tal introdução foi de 

grande valia para nossa discussão virtual, pois a partir dela começamos a incluir na conversa 

quais das quatro habilidades os alunos tinham mais dificuldade. 

 

p: to everybody: which is easier listening, writingm speaking or reading? 
Apg: the first writing or the last 
[...] 
Cfm: reading 
p: why cfm? 
Lns: for me is reading 
p: why lns? 
p: you dont get to connect the ideas? 
Apg: I think I can understan almost everything thaat you speaks at the class in engk=lish 
Cfm: i dont know why.. 
Apg: but I am not so good at talking 

 
 

É importante notarmos que ainda assim alguns trechos da conversa tiveram 

interrupções (indicadas acima por [...]). Tais turnos não estavam diretamente ligados ao tópico 

da conversa, contudo não atrapalharam o desenvolvimento da discussão.  

O arquivo de log gerado por esta oficina teve um total de 25 páginas (com a inclusão 

dos números das linhas para identificação da pesquisa o arquivo ficou com um total de 26 

páginas). Mais de 50% do texto foi editado pelos alunos, de modo a excluir os turnos que não 

estavam em consonância com o objetivo da atividade. A atenção à ortografia também foi 

negligenciada por todos, mas este é um dado irrelevante neste momento, já que discutiremos o 

processo de correção do texto escrito adiante. O objetivo desta atividade específica era somente 
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discutir dúvidas de gramática na oficina e proceder à reescrita do texto (AL) após a oficina 

com vistas a produzir um novo gênero.  

Lembramos que, ao nos referirmos a um novo gênero, estamos considerando que o chat 

já é um gênero com características e organização próprias. E que, a partir do registro eletrônico 

do mesmo (AL), é que podemos iniciar o processo de retextualização em um novo gênero. 

Apesar dos contratempos ocorridos durante a oficina de discussão, no momento em que 

o tópico foi seguido pelos alunos, a conversa transcorreu sem maiores problemas. Cada aluno 

participou emitindo e lendo opiniões dos outros participantes para organizarem melhor os seus 

comentários. Toda a discussão a partir deste ponto foi sobre as facilidades e dificuldades de 

uso das quatro habilidades (fala, escuta, leitura e escrita). A estrutura de I-R-A começou a ser 

utilizada e só então uma conversa coesa entre todos foi possível. 

A mediação neste momento deu-se através das nossas perguntas, pelas quais buscamos 

encorajar os alunos a refletirem sobre o papel de aprendizes em relação às posturas adotadas 

(participação, curiosidade, argumentação...) no estudo de uma língua estrangeira, como vemos 

nos seguintes trechos: 

 

p: to everybody: which is easier listening, writingm speaking or reading? 
[…] 

p: you talk good apg, u just have to pay attention here and there when u speak, but for me 
its normal 

 

 Assim, vemos que, além de um plano de aula bem definido no tocante aos assuntos a 

serem discutidos no chat, é preciso que o professor alerte seus alunos sobre os procedimentos a 

serem adotados durante a realização do bate-papo. Além disso, é essencial considerarmos que, 

para sua realização ser bem sucedida, um número mínimo de participantes deve ser 

estabelecido. Pela nossa experiência com esta atividade, acreditamos que os seguintes pontos 

devam ser ponderados: 

  

1. determinação do tipo de saudação ao entrar no bate-papo: coletiva ao invés de 

individual; 

2. preparação em sala de aula de todo e qualquer assunto a ser discutido: leitura 

de textos, atividades de escrita e debates propiciam uma boa preparação; 

3. definição de um número máximo de participantes: para um professor sem 

assistente durante as discussões virtuais o número máximo deve ser de cinco 

alunos; 

 95



4. exclusão de outras pessoas que não fazem parte do grupo: no caso de haver 

pessoas conhecidas on-line no momento do bate-papo, estas não devem ser 

convidadas a participar da conversa a fim de evitar dispersão da tarefa. 

 

Achamos relevante mencionar que as nossas considerações acerca do número de alunos 

é similar à mencionada por Abreu (2004) e Horton (2000). Assim, podemos afirmar que para 

haver uma aula via chat, faz-se necessário a determinação do número de encontros e de 

participantes em cada encontro previamente, visto que um grupo de 35 alunos ao mesmo tempo 

torna inviável a realização da atividade, exceto se estiverem estão interagindo em grupos, 

independentes do professor. 

 

5.1.1. A edição do primeiro arquivo de log (AL1) 

 

 Depois de salvo e impresso, fotocopiamos e distribuímos o AL1 entre os alunos de 

modo a serem formados três grupos. O objetivo desta atividade foi a edição de toda a conversa 

para que fossem excluídas todas as partes que prejudicavam a compreensão do texto escrito, já 

que durante o chat o contexto de produção era familiar aos participantes, não havendo prejuízo 

de compreensão. Isto é o processo de retextualização em si (cf. cap. 3). 

 Sendo assim, foram eliminadas pelos grupos formados as pausas, os espaços em 

branco38, os risos, as perguntas sem respostas e/ou as respostas sem perguntas cuja referência 

não estivesse próxima. O resultado desta atividade foi a criação de três textos retextualizados a 

partir do AL, os quais denominamos de  grupo A, grupo B e grupo C.  

 O grupo A retextualizou o AL e produziu um texto com 8 páginas, o grupo B apenas 3 

páginas e o grupo C, um texto com 6 páginas (estes números já incluem os números das linhas 

que foram adicionados). Até então, o objetivo da tarefa para os alunos era retextualizar o texto 

com os colegas com vistas a transformarem o AL em uma entrevista. Para tanto, buscamos usar 

a experiência de mundo e de leitores dos alunos ao entenderem que as entrevistas são 

organizadas, basicamente, em perguntas e respostas. 

 Em cada texto reescrito pelo grupo, observamos pontos distintos e/ou em comum no 

que concerne à exclusão e/ou inserção dos turnos do chat. Os exemplos abaixo são ilustrativos 

neste sentido, pois apontam quais os pontos que foram mantidos a partir da edição do AL1.  

                                                 
38 Os espaços em branco no AL são resultantes do uso do emoticons. Como o arquivo gerado é um arquivo de 
texto puro, sem formatação alguma, o computador considera qualquer emoticon como um espaço em branco a ser 
acrescido no AL.  
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• Pergunta e justificativa da ausência da aluna no dia anterior: 

Grupos A, B e C: 
 
p:you didnt go to the class 
p:what happened? 
Apg: because I fall very tired yesterday 
Apg: Yes, fridays are the worse to me 
p: just for u??? 
Apg: yes because my classes at university and my job 
 
 Com exceção das saudações, todos os grupos mantiveram o trecho das linhas 2 a 8 do 

AL1. Entendemos que este turno funciona como uma espécie de saudação também, só que 

neste caso mais detalhada, já que a aluna não foi à aula no dia anterior, mas participou do bate-

papo e justificou sua ausência. 

 

• Pergunta sobre a razão do e-mail ser tão diferente do nome: 

Grupo A e Grupo C: 
 

p: the e mail is xxx? 
p: why xxx 
[...] 
Cfm: because was very difficult to do a e mail using cfm or cfm..or other name so i put xxx 
 

Podemos observar que o grupo B não incluiu este trecho na sua reescrita. Dois pontos 

são relevantes: o primeiro diz respeito à quantidade de páginas do grupo B que foi apenas de 3 

e em segundo lugar, em função do número de páginas acreditamos que o grupo achou 

irrelevante este tipo de informação para uma entrevista escrita. 

A exemplo da contextualização (Hoffnagel, 2002) que vem sempre no início das 

entrevistas (discutiremos este ponto mais adiante), este trecho serviu para indicar quem era a 

participante do chat. Pelo fato de termos editado o arquivo a fim de preservar a identidade dos 

alunos, é possível que não se observe nenhum ponto relevante aqui. No entanto, no texto 

original a participante é identificada pelo e-mail e não pelo nome, razão pela qual foi 

necessária a explicação do apelido no MSN. 

 

• Introdução do tópico sobre dúvidas de gramática: 

Grupo A: 
 
An: TEACHER I HAVE ONE DOUBTS: WHEN WE USED THE PRESENT CONTINUE 
[…] 
p: ok, remember the doubts about grammar? 
p: do u have any? 
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An: Yes i have 
 

Grupo B e Grupo C: 
 
9/47.   p:  
10/48. ok, remember the doubts about grammar? 
11/49. p:  
12/50. do u have any? 
13/51. An: : 
14/52. Yes i have 
15/53. An: : 
16/54. when we will use the present continue  ? 
 

Nestes dois exemplos observamos que os turnos são iguais. No primeiro exemplo, 

grupo A, o aluno An  introduziu o tópico na linha 104, mas só foi respondido na linha 143. 

Tanto o pesquisador quanto os alunos continuaram a discutir sobre o tema filmes. Já nos 

grupos B e C, o turno do aluno An não foi incluído, sendo a nossa pergunta responsável pela 

introdução ao tema. 

No segundo exemplo, os primeiros números da linha (começando em 9) indicam as 

linhas onde os trechos estão no grupo B, os segundos números da linha (começando em 47) 

indicam onde foram inseridos os mesmos trechos no grupo C. A primeira diferença reside nos 

números das linhas de cada grupo. O grupo B, praticamente inicia a entrevista com a pergunta, 

enquanto o grupo C mantém outros turnos até chegarem a este trecho. 

 No que diz respeito à estratégia de edição, apontada por Marcuschi (2004), notamos 

que o grupo B foi extremamente sucinto, o que não aconteceu com os grupos A e C, já que as 

linhas cujo tópico é definido estão bem distantes do início da entrevista. 

 

• Piada sobre uso incorreto do vocábulo por um aluno: 

Grupo A: 
 
An: Please explain to us how to improve our audition  
p: well an, audition i dont know, but listening i can tell u something: 
 

Grupo C: 
 
An: Please explain to us how to improve our audition  
p: well an, audition i dont know, but listening i can tell u something: 
Cfm: an you can use cotonete for audition 
An: Rsss 
p: good cfm 
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O grupo B não incluiu este trecho na reescrita enquanto os grupos A e C o fizeram. É 

importante notarmos aqui que o excesso de uso da estratégia de eliminação (Marcuschi, 2004) 

pelo grupo B não comprometeu o gênero, porém muito material lingüístico passível de análise 

e reescrita ficou inutilizado. Isto por que, no momento em que as outras estratégias não foram 

utilizadas, o processo de monitoração sobre o ato de escrever ficou comprometido. 

Já no grupo A observamos que a estratégia de estruturação argumentativa foi utilizada 

ao descartarem a parte do comentário sobre o uso de ‘cotonete’. No grupo C este trecho foi 

mantido e a estratégia de substituição não foi utilizada na linha 100, pois o grupo poderia ter 

substituído ‘Rsss’ apenas por (risos), forma utilizada nas entrevistas. 

 

• Aceitação do tópico sobre dúvidas gramaticais:  

Grupo A, Grupo B e grupo C: 
 
An: when we will use the present continue  ? 
An: when we will use the present continue  ? 
p: ok, an:, waht is ur problem with the present continuos? 
An: sometimes I get confused when I should use it 
 

O exemplo acima foi tirado da edição do grupo A. Como vemos existe uma repetição 

nas duas primeiras linhas (AL linhas 150 a 153), o que indica que a monitoração dos alunos 

sobre este trecho foi falha. Já nos grupos B e C, a partir da segunda linha (AL linha 152) todo o 

trecho é igual, o que nos leva a crer que, neste ponto, a monitoração e a estruturação 

argumentativa durante a reescrita não apresentaram problemas. Todo o trecho que se segue 

após a última linha (AL linha 157) é a seqüência das perguntas e respostas do aluno An com o 

pesquisador. 

 Como podemos observar, os pontos em comum foram muitos. Cada grupo diferiu na 

quantidade de turnos que indicam saudações, nos tópicos que não tiveram uma relação 

seqüencial direta com os assuntos discutidos e nas despedidas. É relevante mencionarmos o 

fato de que embora o tópico sobre filmes, proposto no início da oficina, houvesse acontecido, 

este não foi mantido como foco central durante o processo de reescrita do AL1. Isto nos leva a 

crer que os alunos estavam conscientes de que a reescrita deveria estar relacionada com o que 

tínhamos combinado durante a aula, ou seja, tirarmos dúvidas de gramática na oficina. 

Achamos importante lembrar que os alunos só foram lembrados que deveriam discutir dúvidas 

de gramática durante a realização do chat. No processo de retextualização e reescrita os alunos 

ficaram livres para incluir/excluir os argumentos relevantes para uma entrevista, podendo 

haver escolhas entre o tópico filmes e/ou dúvidas de gramática. 
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 Em todos os grupos identificamos a utilização da estratégia de eliminação apontada por 

Marcuschi (2004) com sucesso, visto que, das 25 páginas do AL1 original, cada grupo 

produziu um texto com número de páginas diferente. Ainda segundo Marcuschi e as estratégias 

por ele identificadas, notamos que houve deficiência na sua aplicabilidade, em particular nas 

estratégias de estruturação argumentativa e de condensação, como podemos observar nos 

exemplos 1 e 2 abaixo. 

 

• Exemplo 1  

Grupo A: 

 

1. p: 
2. the e mail is xxx? 
3. p: 
4. why xxx 
5. p: 
6. apg, you missed the movie... 
7. p: 
8. well, we'll finish it on monday, i hope 
9. Apg:  
10. the movie? 
11. Apg:  
12. I can not believe 
13. Cfm: 
14. because was very difficult to do a e mail using cfm or cfm..or other name so i put xxx 
15. p: 
16. hey, how 'bout movies 
17. p: 
18. yes, movies 
19. Apg:  
20. II didn´t whatch the movie 
21. p: 
22. all of them, but drama and comedies 
 

 Durante o chat, é natural que as perguntas sejam respondidas com certo atraso, porém 

no processo de reescrita seria no mínimo adequado excluir as linhas de 5 a 12, já que estas não 

complementam a pergunta a respeito do e-mail ser tão diferente do nome da aluna, respondida 

na linha 14, além das linhas 15 a 22 por não possuírem um propósito claramente identificado 

dentro da reescrita. Seria possível também realizar uma modificação nas linhas 13 e 14, a fim 

de unificar as perguntas sobre o e-mail. Ou ainda unir as linhas 9 e 10 com as linhas 19 e 20 

sobre o filme exibido no dia anterior ao chat. Assim, a reescrita, ou melhor, o texto produzido 

estaria condensado em blocos coesos, facilitando a leitura do mesmo. 
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• Exemplo 2 

Grupo B: 

 
23. p: 
24. hi lns 
25. p: 
26. is xxx ur girlfriend lns? 
27. Lns: 
28. yes 
29. p: 
30. hello an 
31. Apg: 
32. HELLO AN 
33. Cfm: 
34. hi an 
35. An: 
36. good afternoon to all 
37. p: 
38. hi sir 
39. An: 
40. Hi lns are you ok ? 
41. Lns: 
42. yes an, i´m ok 
43. An: 
44. Master !!! 
45. p: 
46. yes an 
 

 
 Este trecho do AL reescrito é no mínimo interessante de observarmos: das 23 linhas 

apontadas acima, nenhuma teve relevância argumentativa que justificasse a sua inclusão na 

reescrita. A inexistência da estratégia de condensação prejudica a composição do gênero 

entrevista, já que em nenhuma entrevista final, ou seja, a que chega em sua versão final ao 

leitor, existe a inclusão de saudações como as apresentadas no exemplo acima. 

 O que podemos observar até o momento foi o fato de que durante a edição do AL da 

primeira oficina, a estratégia preponderante foi a de edição, visto que inúmeros trechos foram 

excluídos com o intuito de dar mais coerência ao resultado da oficina. As demais estratégias 

apontadas por Marcuschi (cf. cap. 3) não puderam ser observadas de modo consistente até este 

momento da atividade. No entanto, notamos o que Flower e Hayes (1981, 1994) apontam como 

objetivos principais e auxiliares subsidiando o desenvolvimento da intenção dos escritores. No 

momento em que trechos do chat foram excluídos pelos alunos em busca de um texto que 

seguisse a estrutura geral do gênero entrevista, verificamos a existência de uma revisão do 

material escrito pelos próprios alunos naquele momento. 
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 Assim, o planejamento, a tradução e a revisão foram controlados pelo monitor, seja este 

o próprio aluno ou os outros componentes do grupo, responsáveis igualmente pela edição do 

AL1. Tais operações assemelham-se ao modelo descrito por Meurer (1997), no qual a presença 

do monitor, isto é, da consciência do produtor do texto sobre o ato da (re)escrita, faz-se 

presente de modo mais ativo, no nosso caso, nas representações mentais e na macroestrutura 

textual (na organização geral da entrevista, marcada por perguntas e respostas) e outros pares 

adjacentes. 

  

5.1.2. A análise de entrevistas: em busca dos elementos constitutivos 

 

 Embora os alunos tivessem realizado a edição do AL1 buscando seguir o modelo geral 

das entrevistas, alguns elementos não foram incluídos neste primeiro momento da rescrita do 

texto original. Elementos como abertura, contextualização dos entrevistados, introdução e 

citações de trechos da entrevista como apontados por Hoffnagel (2004) ainda não haviam sido 

observados até então. 

 Com base nos pressupostos da abordagem comunicativa, que assume como objetivo 

maior de estudo de uma língua levar os alunos a se comunicarem (Canale, 1983; Richards e 

Rodgers, 2001; Larsen-Freeman,2003), propusemos uma discussão sobre os elementos que 

normalmente eram encontrados em entrevistas de jornais e revistas através de um 

questionário39. 

 Para tanto, levamos em consideração as competências comunicativas descritas por 

Canale (1983) por observamos como a negociação de sentidos entre os participantes de uma 

interação verbal resulta em uma resposta positiva durante a análise das entrevistas. 

 Os resultados obtidos através do questionário indicaram que em todos os grupos a 

análise de textos-base teve um efeito positivo, já que o resultado foi a criação do título, da 

abertura, da contextualização e de citações de trechos da entrevista. Apenas um grupo incluiu 

um subtítulo, justificado pela presença de uma aluna graduada em jornalismo no grupo. 

 Destacamos, de cada grupo, estes elementos, com o intuito de apontarmos suas 

características composicionais, como podemos ver nas tabelas 3, 4 e 5 abaixo. 

 

 

 

                                                 
39 O questionário encontra-se na seção de Anexos. 
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Grupo A: • 

 

Título da entrevista 

Contextualização da entrevista introduzindo 
o conteúdo principal da mesma. 

Abertura da entrevista incluindo o que houve 
durante a entrevista, os participantes, o 
instrumento utilizado e o comentário 
indicando que a entrevista não está na 

tegra (trecho sublinhado). ín

 
 

 
 
 
 
 
 

A teacher of english interviwing his 
students. 

 
Students of English talking about movies, 
grammar doubts and the best way to learn 
English. 
 
 Last Saturday, a Senac’s teacher of 
English, called P, and his students (An:, 
cfm, Lns and Apg) had a virtual class on 
Messenger. 
 The agreement was take some 
students’ doubts using internet, but it was a 
litllte bit different. They talked about 
movies, doubts, and the best way to learn 
English. Below you’ will have the best 
moments of the conversation. 

  

 

 
“but do you think it´s wrong to think in 
Portuguese?” 

Citação de um trecho da entrevista 
chamando atenção para uma pergunta que é 
comum entre os alunos estudantes de uma 
língua estrangeira. 

Tabela 3: Elementos constitutivos da entrevista do grupo A 
 

 A observância dos elementos presentes na entrevista pelos alunos apresentou um 

resultado muito rico em conteúdo. Inicialmente o título nos diz que a entrevista aborda 

assuntos relacionados à educação, em particular o aprendizado da língua inglesa, já que é um 

professor de inglês entrevistando seus alunos. 

 A expectativa do leitor sobre o assunto é confirmada pela contextualização, pois são os 

alunos e o professor falando sobre filmes, dúvidas de gramática e a melhor maneira de 

aprender. O complemento desta contextualização é a abertura que indica o meio utilizado, a 

data e os participantes. O interessante neste grupo foi a indicação de que a entrevista contém 

apenas os melhores momentos, o que denota a consciência deste grupo sobre como as 

entrevistas são feitas, i. e., através da edição das partes mais importantes. De acordo com 

Hoffnagel (op. cit., p. 189) “[...] essas marcas são índices ou dicas que orientam a 

interpretação da interação.” 
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• Grupo B: 
 

Título e contextualização da entrevista 
juntos, dando a idéia geral do que houve 
durante a mesma. 
 
Abertura da entrevista incluindo o que houve 
durante a entrevista, os participantes, o 
instrumento utilizado. A inclusão da data 
indica que este dado é relevante para situar 
os leitores sobre quando foi realizado o chat. 
Neste caso como a entrevista não é parte de 
uma revista que sempre traz a data de 
publicação, foi considerada necessária a 
inclusão de tal informação para este grupo. 
 

E-class: Teacher gives grammar class by 
the internet software computer, MSN 
Messenger. 
 
The teacher of Senac, P, has given a 
different class for his students. He innovates 
the kind of learning grammar instructions. 
On March, 12, the students Aq, Apg, An 
and Lns asked their questions using instant 
chatting software, the MSN Messenger. 

 

 

 

“We have to work to get to think and speak 
fast in English” 

Citação de um trecho da entrevista indicando 
uma ansiedade bastante corrente entre os 
alunos de uma língua estrangeira. 

Tabela 4: Elementos constitutivos da entrevista do grupo B 
 
 Neste grupo, o título e a contextualização da entrevista vieram juntos. Existe a 

semelhança com o grupo A sobre o meio utilizado, contudo os alunos afirmam que houve uma 

aula, e não uma entrevista. A abertura confirma a contextualização através da repetição do 

termo aula. Aqui há inclusão da data, dos participantes, qual software foi usado e do conteúdo 

da aula. 

 Como para os alunos deste grupo o bate-papo foi uma aula, é justificável o trecho sobre 

instruções gramaticais e alunos fazendo perguntas. Neste ponto entendemos que o fato do texto 

ter sido tão curto foi determinante para que os alunos considerassem o bate-papo como aula. A 

objetividade do grupo em reduzir as 25 páginas do AL1 em apenas 3 definiu a forma como o 

título e os outros elementos constitutivos do gênero entrevista foram elaborados. 
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• Grupo C: 
 

Título e contextualização da entrevista 
juntos. Apesar de vago, este indica que 
novas formas de aprendizado serão tratadas 
durante a entrevista. 
 
Abertura da entrevista incluindo o que houve 
durante a entrevista, os participantes, o 
instrumento utilizado.Este grupo foi muito 
objetivo, apresentando a entrevista muito 
mais na forma de um resumo e não de um 
texto que chamasse a atenção do leitor. 
Contudo, obediência aos elementos da 
entrevista foi seguida. 

Interactive class: one more way of 
learning 

 
 
 
This interview was a meeting between a 
teacher and his students. Using Microsoft 
MSN Messenger, the teacher P and his 
students An, Cfm, Apg and Lns: took some 
doubts off about the English language as 
well as other things. 

 

 

“when will we use the present continuous?”
 

Citação de um trecho da entrevista 
mostrando o tipo de pergunta feita durante a 
mesma. 

Tabela 5: Elementos constitutivos da entrevista do grupo C 
 

 O grupo C foi o que demonstrou maior objetividade durante a inserção dos elementos 

do gênero. Todavia, tal objetividade, para o gênero em questão é um ponto negativo, visto que 

não há qualquer marca textual que chame a atenção do leitor, com exceção da citação. 

 O título é vago e dá margens a um tipo de entendimento sobre interação que não está 

limitado somente ao ambiente virtual. Apenas durante a abertura podemos compreender que o 

termo interativo usado no título refere-se ao meio usado para a realização da entrevista, o MSN 

Messenger. Os participantes e o assunto foram incluídos muito mais como um sumário do que 

houve do que propriamente um encontro virtual onde pessoas estiveram interagindo sobre 

como aprender inglês usando um software de comunicação instantânea. A citação suscita 

curiosidade, mas muito limitadamente, já que em qualquer gramática da língua inglesa o leitor 

pode encontrar a resposta. 

 A “constelação de eventos possíveis, marcada por perguntas e repostas” como 

apontada por Hoffnagel (2004) nos permite afirmar que o objetivo da reescrita do AL1 em um 

outro gênero - a entrevista - teve sucesso dentro da atividade proposta. Os elementos criados a 

partir da discussão em sala por meio do questionário e a reescrita resultaram em três 

entrevistas, de estrutura e organização semelhantes às encontradas em jornais e revistas, como 

podemos ver nos anexos 3, 4 e 5. 

Verificamos neste ponto que a mediação através da busca do desenvolvimento da 

competência comunicativa foi bastante eficaz. Isto por que os elementos apontados acima bem 

como o texto produzido foi o resultado da discussão via questionário, posterior à análise do 
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gênero entrevista. O processo de retextualização e reescrita incluiu a presença de um monitor, 

sendo este representado pela figura do outro (ou dos outros) influindo na atividade realizada 

pelos grupos. 

O conhecimento do gênero entrevista pelos alunos foi determinante durante a sua 

organização geral, pois a materialização do texto final só foi possível através do conhecimento 

das estruturas sócio-comunicativas já conhecidas, que por sua vez é resultante, também, da 

experiência de leitura do gênero fora do ambiente escolar. É neste ponto que distinguimos a 

necessidade de um trabalho na escola que inclua a noção de gênero em uma escala crescente, 

partindo sempre daqueles que são mais familiares aos alunos até atingirmos gêneros mais 

complexos em termos de elaboração, como os artigos de opinião. 

Desse modo acreditamos que não somente a prática de produção textual possa ser mais 

constante, mas também o trabalho de metalinguagem no momento de revisão e reescrita dos 

textos produzidos. O trabalho de metalinguagem torna-se relevante a partir do momento que 

este propicia um maior domínio da norma culta da língua por parte dos alunos. 

 

5.1.3. A reescrita da entrevista 

 

 Das três entrevistas produzidas, pudemos notar que houve realmente obediência às 

características estudadas do gênero. No entanto, no momento em que a entrevista foi concluída, 

houve a necessidade dos alunos realizarem a correção dos textos produzidos até então. 

 Os procedimentos de reescrita do AL e a elaboração dos elementos da entrevista (título, 

abertura e citação) até então tinham sido feitos em grupos. A entrevista propriamente dita 

precisava atingir um nível de formalidade lingüística que não foi observada pelos alunos. A 

necessidade de um discurso mais formal justifica-se pelo fato das entrevistas analisadas em 

sala de aula terem sido de revistas diversas, cuja linguagem segue a norma da língua escrita. 

 Sendo assim, fotocopiamos os três textos produzidos pelos alunos e distribuímos 

aleatoriamente, ou seja, os participantes dos grupos A não receberam as entrevistas por eles 

produzidas, mas as que foram produzidas pelos outros dois grupos, B ou C. 

 De posse das cópias, pedimos aos alunos que buscassem corrigir a entrevista prestando 

atenção nos elementos lingüísticos que não estavam de acordo com o gênero. Para os alunos, 

os elementos lingüísticos estavam resumidos aos problemas de ordem gramatical (morfologia, 

sintaxe e ortografia) encontrados no texto, visto que não mencionamos nenhum tipo de noção 

pragmática durante as aulas, com exceção do nível de formalidade e informalidade dos gêneros 

em questão.  
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 A análise, por nós realizada, de cada texto corrigido pelos grupos A, B e C foi bastante 

minuciosa. Isto nos revelou que o monitor, ou a atividade consciente durante o ato de 

(re)escrever dos alunos frente aos erros encontrados nos próprios textos, ainda precisa ser mais 

desenvolvida. Tal afirmativa é verdadeira porque durante a nossa verificação dos textos 

reescritos individualmente, correções ortográficas limitadas à mudança de minúsculas para 

maiúsculas e sinais de pontuação foram os itens mais encontrados. Correção de sintaxe de 

concordância e de regência foram poucas e na correção morfológica apenas a mudança de 

alguns itens lexicais foram identificados. 

 Optamos por apresentar as ocorrências identificadas no processo de reescrita de acordo 

com a divisão de cada grupo, i. e., grupo A, com os tipos de correções realizadas pelos alunos e 

analisadas por nós bem como o total das mesmas. Preferimos proceder nossa análise deste 

modo, ao invés de incluirmos todas as ocorrências em um único grupo pelo fato de três textos 

diferentes (um para cada grupo) terem sido produzidos durante o trabalho em grupos.  

Ainda que todos tenham sido reescritos a partir de um único texto, o AL1, cada um teve 

características organizacionais diferentes (a começar pela quantidade de páginas mencionada 

acima). 

 O grupo A teve um total de 775 correções ortográficas, sendo 530 destas distribuídas da 

seguinte maneira40: 

 

1. mudança de maiúsculas para minúsculas: 

2. acréscimo de letras às palavras que foram digitadas incorretamente ou de modo 

abreviado durante o chat e  

3. acréscimo de apóstrofo nas formas curtas. 

 

• Grupo A – texto A-01 – 226 correções  

Trecho original: 26. because was very difficult to do a e mail using cfm or cfm...or other 

name so i put xxx7 

Trecho corrigido: 26. Because it was very difficult to do an e-mail using cfm or cfm…or 

other name so I put xxx7. 

 

• Grupo A – texto A-02 – 217 correções   

Trecho original: 92. cfm, dont u want to wait till monday 

                                                 
40 Os trechos em negrito indicam a correção feita a partir do trecho original.  
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Trecho corrigido: 92.Cfm, don’t you want to wait until monday?  

 

• Grupo A – texto A-03 – 87 correções  

Trecho original: 54. whichi is ur favorite 

Trecho corrigido: 52. Which is your favorite? 

 

 Como podemos observar nos exemplos acima, a presença de letras maiúsculas no início 

das frases é constante, mas não é absoluta nos textos deste grupo. O aluno que produziu o texto 

A-03, que teve 87 correções ortográficas, considerou apenas algumas frases para correção, 

deixando alguns inícios de frases e nomes próprios com letras minúsculas. Pelo número de 

correções realizadas neste texto, vemos que o aluno não realizou a atividade com o devido 

empenho - ou devida monitoração - já que nos outros dois textos o número de correções 

ortográficas foi superior a 200. Além disso, o material lingüístico disponível para correção no 

texto do grupo A foi enorme, não sendo justificável um número tão pequeno, a não ser através 

da não-predisposição para realização da tarefa, muito mais do que a falta de monitoração 

durante a reescrita. 

 Um ponto relevante nesta etapa da reescrita é que todos os alunos, em algum momento, 

corrigiram o uso do pronome you, escrito no chat como ‘u’, e o possessivo your, escrito no 

chat como ‘ur’. Porém, a correção do pronome ‘I’, que em inglês deve ser sempre escrito em 

letra maiúscula, não teve tanta atenção. Na verdade, ao nosso ver, este deveria ter sido o 

pronome a sofrer as mudanças de minúscula para maiúscula todas as vezes em que aparece no 

texto, principalmente se considerarmos que a turma era de nível intermediário. Acreditamos 

que estas correções aconteceram porque as formas ‘u’ e ‘ur’ não são encontradas na língua 

escrita em outros gêneros, ao passo que o pronome ‘I’, é constante, sofrendo muitas vezes a 

influência da escrita da língua mãe, português, que não apresenta diferença entre a escrita deste 

em maiúscula ou minúscula. 

 Embora devêssemos ter incluído a inserção do apóstrofo nas formas curtas, como 

indicativo de correção da pontuação, preferimos indicar tais ocorrências como parte da 

ortografia. Isto por que em inglês as formas its e it´s, por exemplo, assumem categorias 

gramaticais diferentes apenas com o acréscimo do apóstrofo, sendo adjetivo possessivo e forma 

curta de it is, respectivamente. O uso do apóstrofo durante a correção limitou-se a indicar que 

uma forma curta havia sido digitada incorretamente durante o bate-papo, como podemos ver no 

exemplo abaixo: 
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• Grupo A – texto A-01 

Trecho original: 223.reading is the most easier becouse for the other thinks its necessery 

more "seguranca" 

Trecho corrigido: 223.Reading is the most easier because for the other thinks it’s 

necessary feel more confident 

  

A quantidade de sinais de pontuação inseridos no meio ou no final da frase para o grupo 

A foi de 245, limitando-se à vírgula, ponto final, sinais de interrogação, sinais de exclamação e 

aspas, sendo este último para indicar algum termo em português e/ou cujo emprego houvesse 

sido inadequado. Vejamos os exemplos: 

 

• Grupo A – texto A-02 

Trecho original: 124. a think o crime do padre amaro is a true story 

Trecho corrigido: 124.I think ‘o crime do padre amaro’ is a true story. 

 

 Nossa hipótese para um número tão grande de inserções de sinais de pontuação se deve 

ao fato do domínio dos alunos deste aspecto da gramática, sentido-se seguros o bastante para 

tais intervenções. Outros pontos simples para o nível em que se encontravam – o uso de 

auxiliares nas perguntas – não foram corrigidos, levando-nos a crer que este é ainda um ponto 

não consolidado pelos alunos. 

 Em relação à morfossintaxe, o grupo A apresentou um total de 53 correções, sendo que 

deste total 24 estavam adequadas. O restante das alterações feitas neste nível pelo grupo 

apresentou problemas de ordem estrutural e lexical, de regência verbal e da influência da 

língua portuguesa na reescrita, como vemos abaixo: 

 

• Problemas de ordem estrutural e lexical: 

Texto A-01 

Trecho original: 6. because I fall very tired yesterday 

Trecho corrigido:  6. Because I was falling very tired yesterday. 

 

 Neste exemplo o acréscimo do auxiliar be no passado foi adequada, porém o verbo que 

recebeu a forma –ing para a formação do passado contínuo em inglês está incorreto: fall 

significa cair. O verbo deveria ter sido feel, que significa sentir, sendo a sentença corrigida pela 

aluna traduzida para português como “Porque eu estava caindo muito cansada ontem”, quando 
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deveria ser “Porque eu estava me sentido muito cansada ontem”. Além disso, a forma verbal 

no passado simples seria mais próxima do uso dos falantes nativos do inglês, ou seja, “Because 

I felt tired yesterday” ao invés de “Because I was feeling tired yesterday”. A forma do 

presente contínuo é muito mais usada em português ao nos referirmos a estados, ao contrário 

do inglês, cuja gramática indica o uso do passado simples ao empregarmos verbos que indicam 

estados. 

 

• Problemas de regência verbal: 

Texto A-02 

Trecho original: 186.Please explain to us how to improve our audition  

Trecho corrigido: 186. Please explain us how to improve our audition. 

 

 Neste exemplo a preposição to foi retirada durante a correção, algo que não deveria ter 

sido feito, já que o verbo explain, quando seguido de um pronome objetivo, precisa da 

preposição to. Acreditamos também que a omissão desta preposição sofra influência da língua 

portuguesa, pois de acordo com a gramática normativa, dizemos ‘explique-nos’ ao invés de 

‘explique para nós’. Este é um aspecto interessante já que a segunda forma em português co-

ocorre com a primeira, sendo uma variante livre na língua falada, mas não na escrita. 

 Em relação ao grupo B, o total de correções foi bem menor, sendo distribuídas da 

seguinte maneira: 93 correções ortográficas e 23 correções morfossintáticas. Das 93 

ocorrências de correções ortográficas 17 foram sinais de pontuação, e o restante foi a mudança 

de maiúsculas e minúsculas e a correção da escrita incorreta de vocábulos. A exemplo do 

grupo A, incluímos apóstrofos nas correções morfossintáticas. 

 As correções ortográficas neste grupo não diferem das que foram realizadas pelo grupo 

A, contudo achamos relevante apontar que as 93 ocorrências incluem o trabalho dos textos B-

01 e B-03. O aluno que produziu o texto B-02 realizou apenas 17 correções ortográficas, com 

nenhuma pontuação e a apenas 3 correções morfossintáticas. 

 As correções morfossintáticas neste grupo foram acréscimos de sujeito ao verbo, 

mudança da ordem verbo-sujeito para sujeito-verbo, acréscimo de auxiliares, exclusão ou 

acréscimo de itens lexicais, mudança de tempo verbal, havendo 7 correções erradas, das quais 

destacamos dois trechos bastante relevantes: 
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• Mudança de tempo verbal: 

Texto B-02 

Trecho original: 44.I think I am understand better 

Trecho corrigido: 44. I think I am understanding better 

 

 Neste exemplo vemos que o aluno sofreu a influência do verbo to be, presente no 

trecho original, e efetuou sua correção transformando o tempo verbal em presente contínuo 

pelo acréscimo de –ing ao verbo understand. Por nossa experiência, vemos que existe, 

novamente, a transferência do tempo verbal em língua portuguesa associada ao 

desconhecimento da impossibilidade de uso de verbos de cognição no aspecto verbal 

progressivo na língua inglesa. 

 

• Acréscimo de auxiliares e inversão verbo-sujeito para sujeito-verbo: 

Texto B-01 

Trecho original: 28.don't I know when I should use the "going" understands? 

Trecho corrigido: 28. I don´t know when I should use the going. Do you understand me? 

 
 A correção realizada por este aluno foi excelente, o que indica que a monitoração sobre 

o ato da reescrita esteve aliada ao seu conhecimento lingüístico durante a reescrita. No trecho 

original somente o verbo understands indica a pergunta. O aluno fez a divisão deste verbo com 

a primeira parte da sentença, acrescentando o auxiliar, o sujeito e o objeto necessários à 

construção da pergunta. Além disso, a percepção deste fato fez com que ele realizasse a 

inversão don´t I, que é a ordem dos termos em perguntas, por I don´t, a ordem em sentenças 

afirmativas.  

O único ponto que deveria ter merecido uma correção, mas que não causa dificuldade 

de compreensão ao nosso ver, é a palavra going. A exclusão das aspas não deveria ter sido 

feita e a partícula do infinitivo (to) deveria ter sido incluída, somente para especificar qual 

forma verbal era o motivo da dúvida do aluno. 

 As demais correções, como afirmado anteriormente, não diferiram muito do primeiro 

grupo. O que nos chama mais atenção na análise da correção dos textos deste grupo é a 

quantidade de alterações realizadas pelos alunos. Mesmo com apenas três páginas o número 

possível de correções tanto ortográficas quanto morfossintáticas foi muito pequeno. Achamos 

que faltou um pouco de disposição do grupo para a realização da tarefa e que essa falta de 

motivação influiu de forma decisiva no processo de reescrita individual. Pela análise dos textos 
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deste grupo, cremos que o desinteresse se deu pelo fator da dificuldade da tarefa, já que, como 

apontamos, as correções não foram muitas e não foram significativas. 

 O grupo C, semelhantemente ao grupo A, teve uma quantidade significativa de 

correções ortográficas, 534 incluindo a pontuação, e morfossintáticas, em número de 62. O 

primeiro ponto a ser destacado é o fato deste grupo ter apresentado o maior número de 

ocorrências em correção morfossintáticas em comparação com os outros grupos. Além disso, 

uma das alunas deste grupo realizou a única correção adequada no trecho sobre o verbo fall: 

 

• Grupo C – Texto C-03 

Trecho original: 10. because I fall very tired yesterday 

Trecho Corrigido: 10. Because I felt very tired yesterday. 

 

 Esta não foi a única ocorrência de correção considerada relevante para esta aluna em 

particular. Houve, também, uma inserção de pronome relativo, ponto gramatical de dificuldade 

entre os alunos, além da distinção de entre other e another, como apontamos abaixo: 

 

• Grupo C – Texto C-03 

Trecho original: 22. because was very difficult to do a e mail using cfm or cfm...or other 

name so i put xxx 

Trecho Corrigido: 22. because I was very difficult to do a e-mail that I can use cfm or 

cfm… or another name,  so I put xxx. 

 

 Embora neste exemplo existam problemas de ortografia, como letra maiúscula não 

corrigida no início da frase e também de sintaxe, como o uso do pronome I ao invés de it em 

“because I was”, consideramos que a inserção do relativo that demonstra o uso da 

monitoração na organização de sentenças mais complexas. O uso de another no lugar de other 

mostra-nos que a aluna conseguiu diferenciá-los, já que another pode ser substituído por 

different na frase. 

 Outras ocorrências neste grupo em termos de correção morfossintática incluíram 

inversão de sujeito-verbo para verbo-sujeito, inserção e omissão do sujeito nas frases, correção 

de tempos verbais, exclusão do pronome relativo e sintaxe de concordância verbal. Em relação 

à concordância, apontamos dois casos nos textos C-01 e C-03 , abaixo: 
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• Grupo C – Texto C-01 

Trecho original: 202.because i want to understand what the people is talking even the bad 

words for give to them a good answer too 

Trecho ccorrigido: 202.Because I want to understand what the people are talking even the 

bad words for give to them a good answer too 

  

• Grupo C – Texto C-03 

Trecho original: 122.but writing and talk is mor difficult than others 

Trecho reesccrito: 122. But writing and talking are more difficult than others. 

 

 Vemos que nos dois casos a forma is foi modificada para are em função dos sujeitos. 

Nossa análise neste sentido é de que a concordância, em se tratando do verbo to be, é um ponto 

consolidado pelos alunos, mas que depende da complexidade da sentença visto que no trecho 

corrigido acima, linha 22, o sujeito concorda com o verbo apenas em termos de estrutura. 

Neste exemplo seria adequado proceder à substituição, à qual nos referimos acima, a fim de 

que a correção estivesse gramaticalmente adequada. 

 As observações que realizamos no tocante às correções feitas pelos alunos nos apontam 

que a metalinguagem é ainda um ponto que precisa ser mais explorado na sala de aula. Não 

estamos afirmando que a gramática normativa, cheia de regras e listas para memorização deva 

voltar. Insistimos no fato de que é essencial para qualquer prática de linguagem incluirmos o 

modo pelo qual o propósito comunicativo do aluno deva ser retoricamente organizado. Para 

tanto precisamos ter em mente qual o gênero e quais as características para só então 

trabalharmos a metalinguagem de maneira contextualizada e relevante. 

 Acreditamos que as competências comunicativas descritas por Canale (1983) Canale e 

Swain (In: Pires, 1997), através da nossa análise, não foram satisfatoriamente empregadas. 

Assim, a nossa afirmação anterior encontra respaldo principalmente no tocante à competência 

gramatical e sociolingüística precisarem ser mais trabalhadas em aulas de língua estrangeira. A 

competência pragmática é, de certo modo, trabalhada em sala de aula pelo fato de alguns livros 

didáticos já trazerem noções de formalidade e informalidade, por exemplo. A coleção New 

Interchange, publicada pela Cambridge, e a coleção Tapestry, publicada pela Heinle & Heinle 

são exemplos ilustrativos. Não queremos dizer que a competência pragmática deixe de ser 

trabalhada na sala de aula em função do conteúdo dos livros didáticos, ao contrário, tal 

competência precisa ser aprofundada a fim de que o aluno comece a perceber que o estudo de 

uma língua não se limita somente a gramática.  
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5.2. A segunda oficina de discussão via chat 

 

 O procedimento para a realização da segunda oficina diferiu consideravelmente daquilo 

que foi feito durante a primeira. Toda a preparação começou em sala de aula, com a discussão 

do que havia sido positivo e negativo na primeira oficina. Como a exposição destes pontos foi 

em inglês, pudemos observar que a interação entre os alunos e as estratégias empregadas por 

eles na transmissão das suas idéias estiveram de acordo com os pressupostos da Abordagem 

Comunicativa Participativa (cf. cap. 1). 

 A avaliação conjunta sobre os pontos positivos e negativos do chat nos levou a definir 

um tema para discussão. Este tema partiu das observações sobre o tópico filmes, que havia sido 

mal explorado e conduzido durante a primeira oficina. Como na semana anterior os alunos 

tinham assistido ao filme A vida de David Gale, cujo ponto central é a pena de morte, 

decidimos por incluir pena de morte, eutanásia e aborto como temas da discussão. Um outro 

ponto discutido foi evitar outras pessoas que não fizessem parte da turma na discussão, visto 

que a dificuldade de compreensão daquilo que os participantes digitavam foi grande. 

 A dificuldade de uso do MSN da Microsoft, também mencionada pelos alunos como 

ponto negativo, nos fez optar pelo uso de outro software, o Trilian. Em termos técnicos41 o 

Trilian difere do MSN por ser multiprotocolo, ou seja, o software permite que o usuário use um 

só programa para conversar com pessoas que possuam conta de e-mail do Hotmail, do Yahoo! 

e do ICQ. Assim, o software não depende das limitações impostas pelo programa da Microsoft, 

que só aceita contas do Hotmail, que é da própria empresa. Além de ser mais leve (muitos 

megabytes a menos para sua execução que resulta na utilização de menos memória RAM do 

computador, otimizando a performance), o programa não traz adwares - mensagens de 

propagandas incluídas – e é visualmente menos poluído.  Com a substituição, a aluna que não 

conseguira participar da primeira discussão foi a primeira a fazer parte do bate-papo. Com 

essas modificações e definidos tais pontos, no sábado seguinte à primeira oficina, a segunda 

oficina aconteceu. Apenas três alunos participaram, no entanto houve um problema de conexão 

com um dos alunos durante o bate-papo e este não conseguiu ficar até o fim, sendo então 

reduzida a discussão a apenas dois alunos. 

                                                 
41 As vantagens de um programa sobre o outro variam bastante e são muito pessoais. Não quisemos nos ater em 
detalhes técnicos infindáveis aqui, apresentamos somente o que nos pareceu mais relevante na diferenciação de 
um e outro. Nossa opinião bem pessoal sobre o uso de tais programas recairá sobre o GAIM, software 
desenvolvido para o Linux originalmente, mas que possui uma versão para o Windows. Ele é em português, 
freeware, tem temas, acessa a conta do Hotmail automaticamente, é mais leve, é multiprotocolo e não apresenta 
tantos bugs quanto os produtos da Microsoft. Maiores detalhes em http://gaim.sourceforge.net/. Não o utilizamos 
na ocasião, pois já tínhamos o Trillian instalado, enquanto o GAIM só foi instalado depois de realizada a tarefa. 
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 As perguntas e respostas foram bem dirigidas, não havendo problemas de compreensão 

entre os turnos, como no exemplo: 

 
37. [15:25] p: so people, are in favor or against the death penalty? 
38. [15:26] cfm: everything is the same 
39. [15:26] aaqb:I absolutely against 
40. [15:26] An: The fault is always microsoft  
41. [15:26] cfm: i'm agaist  
42. [15:26] p: and an? 
43. [15:26] p: for or against? 
44. [15:26] An: I am against 
45. [15:27] p: so, y are u against? religion\us reasons? 
46. [15:27] aaqb:I think the justice could do a mistake and someone die for a mistake 
47. [15:27] p: what kind of mistake aaqb? 
48. [15:27] An: For my reason 
49. [15:28] aaqb:The jsutice in Brazil is very slowly and sometimes a inocent people is on 

jail 
50. [15:28] cfm: not for religious reason,.i'm against for the same reason of aaqb... 
51. [15:28] p: ok, but if the person is really guilty? 

 
 

É importante notarmos que apenas as linhas 38 e 40 não estão de acordo com a 

discussão, mas não interferiram nas respostas. Estas linhas são o complemento da conversa que 

estava acontecendo em separado com o pesquisador até que todos os participantes fossem 

incluídos em uma só janela. A partir de então, as perguntas e respostas foram todas 

relacionadas ao tópico definido em sala de aula. 

Pudemos ver a importância da definição dos temas e de como deveria acontecer o bate-

papo através da densidade do segundo AL (de agora em diante AL2). Os turnos são maiores, as 

sentenças mais complexas e os argumentos possuem justificativas expressas por conectivos, o 

que indica uma maior elaboração e monitoração durante a produção textual. A estrutura I-R-A, 

apontada por Mazzillo (2004) e mencionada anteriormente, foi respeitada, resultando em um 

arquivo com 6 páginas, já incluindo a inserção dos números das linhas. Os trechos que se 

seguem ilustram o que mencionamos: 

 
• Turnos maiores: 
 

123.[15:51] aaqb:Both are about lifes, but they are diferent situations. In euthanasia i'm 
deciding about my life. and death penalty is the state and a bad justice choosing if i must 
die. A person who doen't know me!! Sometimes they can not be sure. 

 
 Neste exemplo vemos que há um número de três sentenças, marcadas por ponto final, 

enquanto que no primeiro chat isto praticamente não ocorreu. Pela natureza dos tópicos de 
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debate acreditamos que um assunto que instigue a opinião pessoal dos alunos seja um 

facilitador de estruturação argumentativa. 

 
• Sentenças complexas: 

 
131.[15:55] aaqb:You can say before the situation. I already told my family that i prefer to 
die in a case of be necessary pass all life in a bed.  

 
 O uso de before e already, apontam que há muito mais referentes externos do que 

internos nas opiniões emitidas, levando-nos a crer que a experiência pessoal do aluno diante de 

uma discussão é de grande valia para manutenção dos tópicos conversacionais. Além disso, 

vemos a presença da co-responsabilidade das negociações de sentido durante a interação, 

propiciando um uso mais prático e rápido da linguagem ao invés do aspecto puramente 

metalingüístico no evento comunicativo. 

 
• Argumentos e justificativas com conectivos: 
 

63. [15:31] aaqb:I think an is divided because a raper or someone who murder a Child 
must die. But i can't judge without be sure. And in Brazil have the sure is really dificult 

 
Este exemplo é riquíssimo em uso de conectivos, pois a aluna justifica o que pensa pelo 

uso de because; dá outra opção à justificativa pelo uso de or seguido do pronome relativo who; 

reorganiza seu argumento sem estabelecer nenhum contraste no nível da frase com o uso de but 

e adiciona um comentário final com o uso de and. Concordamos que o uso de tais conectivos é 

relativamente simples, visto que estes são os primeiros que os alunos aprendem em níveis 

iniciantes de estudo de inglês. No entanto, o encadeamento discursivo das idéias nos chama a 

atenção pela organização seqüencial dos argumentos. 

 
• Estrutura I-R-A: 
 

96. [15:42] pesquisador: so aaqb, u agree with euthanasia but disagrees with death  
[…] 
102.[15:43] aaqb:Yes. Because death penalty is related to prove a guilty. And sometimes 
you can't have the sure. And euthanasia is a choose. 

 

 Ainda que a resposta tenha vindo algumas linhas após a pergunta da linha 96, 

entendemos que não houve distanciamento da estrutura pelo fato de que da linha 97 até 101 

(omitidos aqui) as respostas referiam-se a um outro ponto, que estava sendo respondido pela 

outra aluna participante. 
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 Com as observações feitas pelos alunos e apontadas anteriormente (número reduzido de 

participantes, definição do tópico da discussão, regras de conduta evidenciadas), temos certeza 

de que esta segunda oficina foi melhor sucedida. Ao término, salvamos e fotocopiamos o AL2 

para distribuição com os alunos da turma e preparação para a segunda atividade, a qual 

discutiremos a seguir. 

 
5.2.1. A preparação para a escrita do artigo de opinião 

 

 Como o nível de argumentação dos alunos sobre o tema da segunda oficina foi muito 

maior do que a primeira, optamos por utilizar o AL2 para a reescrita com o objetivo de 

produzir um artigo de opinião, sendo assim houve a necessidade de iniciarmos um trabalho 

com a escrita argumentativa em conjunto com a produção do gênero em questão. 

 Logo após a distribuição do AL2, pedimos que os alunos marcassem quais trechos do 

chat apresentavam opiniões contra ou a favor da pena de morte, eutanásia e aborto, ou seja, os 

tópicos discutidos durante a oficina. Diferentemente da entrevista, os alunos só analisaram 

editoriais de exemplo (os textos que serviram como base para a produção textual) depois da 

leitura de dois textos que foram fotocopiados juntos com o AL2. Tais textos foram retirados da 

internet na forma de tutoriais, ou seja, textos que ensinam a fazer algo, neste caso um passo-a-

passo de como escrever um editorial (texto argumentativo)42. 

 Depois de marcarem o AL2, os alunos leram os tutoriais e só então tiveram acesso a 

três modelos de editoriais para que, por fim, pudessem realizar a reescrita do AL2 em uma 

primeira versão do gênero proposto. Até então, todo o trabalho foi realizado individualmente, 

já que a mediação dos outros alunos só aconteceu no momento da reescrita. Passemos a 

analisar como foi a reescrita do AL2 para a primeira versão do artigo de opinião. 

  
5.2.2. A edição do segundo arquivo de log (AL2): Primeira escrita do artigo de opinião 

 

 A primeira escrita do artigo de opinião ou a retextualização do AL2 pelos alunos 

buscou seguir as orientações dadas pelos tutoriais que serviram de base para a escrita. Em 

linhas gerais, ambos os textos apontam que, para escrevermos um editorial, precisamos incluir 

uma introdução do tema, decidir quais os argumentos que devem ser desenvolvidos para a sua 

exploração, quais os contra-argumentos que devem ser refutados previamente - baseados no 

                                                 
42 A referência destes textos encontra-se na bibliografia. 
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posicionamento assumido (se contra ou a favor do tema) – incluir citações quando possível e 

apresentar uma conclusão que resuma a opinião explorada. 

 Como a reescrita do AL2 consistia no uso dos argumentos presentes no chat para 

estruturar um editorial de acordo com os passos dos tutoriais, acreditamos que o 

desenvolvimento desta etapa foi significativo. Como distribuímos o AL2 para todos os alunos, 

houve um número de 12 artigos de opinião escritos a partir do arquivo de log. 

 Em todos os textos produzidos, pudemos, sem exceção, identificar as opiniões 

levantadas durante o bate-papo. Alguns alunos transpuseram os argumentos do AL2 para o 

artigo de opinião, sem nenhuma modificação estrutural, apenas encaixando-os em parágrafos 

(Bronckart, 1999). Em outros casos, ao contrário, foram usados os argumentos para 

produzirem novos enunciados, mas mantendo o sentido geral das opiniões dos participantes 

(Marcuschi, 2004). Ainda houve casos em que os alunos não conseguiram estabelecer 

claramente uma seqüência discursiva sobre os três assuntos discutidos nas oficinas. Os trechos 

que se seguem nos dão uma visão mais ampla sobre a forma de estruturação dos editoriais 

produzidos pelos alunos a partir do AL2. 

 

• Argumentos presentes no chat e argumentos escritos pelos alunos43: 

 

• Exemplo 1: 

44.[15:27] aaqb:I think the justice could do a mistake and someone die for a mistake 
47.[15:28] aaqb:The jsutice in Brazil is very slowly and sometimes a inocent people is on 
jail 
 
Bm - The justice can make a mistake and can sentence someone to death! 
Lf - The justice in Brazil is very slowly and is not reliable, could do a mistake and kill 
someone who is innocent, because him or her can not prove it 

 

 Vemos que a aluna Bm realizou algumas mudanças na estrutura da sua sentença, mas 

buscou manter o mesmo sentido do que foi dito no chat (linha 44), enquanto que o aluno Lf fez 

a junção (fusão, de acordo com Bronckart, op. cit.) das duas sentenças (linhas 44 e 47) para 

produzir uma só com o mesmo sentido, mas com uma carga informacional bem maior. A 

quantidade de informações presentes na segunda sentença carece de uma ordenação, já que os 

elementos coesivos que deveriam fazer parte desta sentença ou inexistem ou estão mal 

organizados. Iremos nos deter com mais atenção a este fato no próximo item, ao discutirmos a 
                                                 
43 Identificaremos os argumentos presentes no bate-papo pelo número das linhas do mesmo modo como aparecem 
no AL, os argumentos escritos e reescritos pelos alunos em itálico e com as iniciais de cada um no inicio da cada 
sentença. 
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reescrita do editorial. Por enquanto interessa-nos apontar como os argumentos do chat foram 

usados na escrita do gênero artigo de opinião. 

 

• Exemplo 2: 

100.[15:43] aaqb:Yes. Because death penalty is related to prove a guilty. And sometimes 
you can't have the sure. And euthanasia is a choose.  
103.[15:46] cfm: euthanasia is for someone who is suffering  and this person is not bad 

 
Anm - Euthanasia is a decision of death, but what the different between death penalty 
and euthanasia is the decision of euthanasia is doing of the person who is very sick 
and not to have chance to alive or is doing of the next family, and the death penalty is 
doing of justice. 

 

 Este trecho ilustra como os argumentos foram organizados dentro do texto: a aluna 

Anm utilizou o trecho da linha 100, que afirma que eutanásia é uma escolha, e o apresentou 

como sendo uma escolha pela morte, contrastando-a com a pena de morte, que vem em seguida 

no seu texto, mas que é apresentado como o primeiro argumento no chat. Além disso, o 

argumento da linha 103 afirma que eutanásia é para alguém que está sofrendo, não 

necessariamente sendo esta pessoa má. Já no texto produzido pela aluna existe a associação de 

sofrimento com doença juntamente com o posicionamento de que pena de morte é para se fazer 

justiça, argumento semelhante ao do bate-papo que diz ser esta punição indicada para provar a 

culpa de alguém. 

 

• Exemplo 3: 

An - The high number of executions opened a discussion among the population that, in spite 
of still to support the feather, it is already questioned on his efficiency. Theoretically, it would 
work as a moral repair to a vile crime but, in practice, it is not like this. What saying those 
what were executed without enough proofs? ". 

 

 Neste exemplo, como podemos ver, não houve a inclusão de nenhum trecho do AL2. 

Isso se deve ao fato do aluno não os ter incluído no início do seu texto (este é o parágrafo 

inicial). Há alguns referentes que não foram mencionados no chat, mas foram incluídos na 

escrita do editorial, como, por exemplo, o “alto número de execuções” e “entre a população”, 

marcados em negrito. Em nenhum momento do bate-papo mencionamos números de 

execuções por pena de morte bem como qualquer povo ou nação, i. e., a população a que o 

aluno se refere no trecho “among the population”. Os referentes neste caso estariam fora da 

realidade brasileira, visto que não existe pena de morte no Brasil e, portanto, a discussão não é 

pertinente à nossa cultura. O que poderia haver, isso é bastante claro para nós, seria uma 
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discussão sobre o tema que buscasse relacionar os países que adotam tal punição e as 

conseqüências deste ato para a população destes lugares. Discutir pena de morte no Brasil sem 

que haja um movimento político a favor da inclusão desta punição na justiça não faz sentido. 

 Além disso, percebemos que o aluno fez uso de um tradutor eletrônico ao longo do 

texto, como observamos na passagem “still to support the feather”, algo em português como 

“ainda apóiam a pena”. Gostaríamos de ressaltar que o uso de um tradutor eletrônico nos indica 

que a utilização dos argumentos presentes no AL2 ficou comprometida, visto que o texto foi 

produzido em português para a posterior tradução e, portanto, a ordenação dos argumentos e as 

seqüências são diferentes.  

Assim, os mecanismos enunciativos, os mecanismos textualizadores e a infra-estrutura 

geral do texto (Bronckart, 1999) seguiram, no primeiro momento, a estrutura da língua 

portuguesa e em seguida a tradução para o inglês. Isto causa enormes problemas não só do 

ponto de vista da tradução, mas também pelo não-desenvolvimento da habilidade escrita em 

língua estrangeira. 
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Exemplo 4: 

85.[15:40] aaqb:Imagine a situation. Nobody belives in you, nobody helps you. Maybe 
the die was better to him. He Was  living in the die.  
 
- Euthanasia is a subject very discussed these days, some people consider a person  suffering 
 person is in a situation like that "nobody believes in you, nobody helps vou. maybe is 
ter you die". If people real in this situation like the miserables (40 millions of Brazilians) 
ose this, or worse, the state choose this for their selves it would be incredibly terrible. 
at has to be questioned is maintenance of  "life" with cerebral death, or else a vegetate life 
 long years. Problem of depression has to not have supply of the State, also because people 
fering hard painful cannot measure consciously if they really want to die or not, since most of 
s people just want to not suffer anymore - not die!
 

 

Este exemplo é bastante ilustrativo de como um simples argumento pode ser desenvolvido 

utro tema relacionado com a eutanásia. No AL2, o argumento foi de que se alguém esta 

ndo e ninguém acredita em tal sofrimento é melhor morrer, referindo-se à eutanásia. Já no 

rial da aluna Cl, este argumento é desdobrado em dois temas: eutanásia e depressão. Ambos 

tacados através do convite à reflexão do leitor sobre o estado vegetativo provocado por morte 

ral e pela dor profunda causada pela depressão, impossibilitando uma tomada de decisão 

ciente pelo indivíduo. 
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 Com os exemplos apresentados acima, acreditamos que esta etapa do nosso trabalho 

teve uma relevância acentuada na produção do gênero editorial (artigo de opinião). Nossa 

afirmação baseia-se no fato de termos identificado que os argumentos presentes na segunda 

oficina de discussão, foram utilizados para estruturar o gênero em questão. Além disso, o 

formato dos artigos de opinião produzidos pelos alunos seguiu as orientações dadas pelo 

tutorial que serviu de base para a escrita dos alunos. 

 Neste momento da nossa análise, quisemos enfatizar o uso dos mecanismos 

enunciativos apontados por Bronckart (1999) na escrita do artigo de opinião a partir do AL2. 

Os mecanismos textualizadores, em particular os conectivos, serão tratados no próximo item 

com o intuito de observarmos como estes influenciaram a exposição dos argumentos do 

editorial. 

 

5.2.3. A reescrita do artigo de opinião 

 

 Depois de escritos os artigos de opinião a partir do AL2, os alunos passaram a trabalhar 

em dupla para que houvesse a mediação no processo da reescrita. Cada aluno leu o texto 

produzido pela sua dupla em sala de aula e a partir de então as observações foram incorporadas 

à nova produção textual. As observações realizadas pelos alunos contaram com um 

questionário de apoio44, a fim de que os alunos, além dos tutoriais estudados, pudessem ter 

mais elementos para se guiarem durante a mediação. Este questionário foi essencial para o 

desenvolvimento da habilidade de fala, uma das competências da AC (cf. cap. 1), bem como do 

processo de monitoração sobre o ato da (re)escrita (Meurer, 1997). 

Infelizmente, dos 12 editoriais produzidos, apenas 7 alunos participaram ativamente do 

processo de reescrita mediada, pois problemas de ordem pessoal não permitiram que o trabalho 

fosse realizado em duplas. Mesmo assim, o fato de no primeiro momento ter havido a 

participação de todos os alunos já é algo bem relevante, pois a retextualização do AL2 em 

artigo de opinião a partir de uma discussão virtual é um grande avanço na estruturação da 

escrita argumentativa em língua estrangeira. 

A reescrita do artigo de opinião nos mostrou que a mediação foi um ponto muito 

positivo durante a reorganização da primeira versão do texto. Notamos que as intervenções dos 

pares de trabalho afetaram tanto os mecanismos discursivos quanto os textualizadores 

(Bronckart, 1999, cf. cap. 3), como podemos observar nos exemplos abaixo: 

                                                 
44 O questionário encontra-se na seção de Anexos. 
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• Exemplo 1 – aluna Bm: 

Trecho do editorial a partir do AL2: 

If one woman is pregnant and she decides to have an abortion, is it ok to kill him or 
her? 
 Don’t forget that nowadays, there are many medicines to avoid a pregnancy and if she 
to abort, she will become a assassin. 
 She could have the baby and left him or her in an orphanage, is a good solution for this 
problem. 
 Everybody has a right to live so, don’t give up, never! 

 
Pontos sugeridos pelo par para modificação na reescrita: 

 
1. you need to introduce the subject; 
2. you could improve your conclusion; 
3. I think you can’t start with IF, it is informal; 
4. you did a introduction just to death penalty; 
5. you needs to involve the reader more. 

 

Trecho do editorial reescrito: 

When one woman is pregnant and she decides to have an abortion is it ok to kill 
him or her? 

The abortion is a kind of murder and nowadays, there are many medicines to avoid 
a pregnancy. 

In case of rape the public hospitals could take care for the woman until she has her 
baby in an orphanage or not. 
 Everybody has a right to live so, there are many ways before of choose the death like 
the best solution. 

 

 O primeiro ponto que nos chama atenção neste exemplo é fato de que a aluna organizou 

os parágrafos dos dois textos em frases e não em grupos de sentenças como seria esperado em 

um texto dissertativo-argumentativo. Não foi utilizado nenhum conector que estabelecesse uma 

ligação lógica entre as sentenças e, conseqüentemente, entre os parágrafos. Houve, de fato, 

uma estruturação dos argumentos, mas somente na mudança de um parágrafo para o outro 

(expressos por sentenças apenas), como vemos na passagem da primeira frase para a segunda 

no texto reescrito. A pergunta feita pela aluna no texto é respondida através da afirmação de 

que o aborto é um tipo de assassinato, que tem seu suporte argumentativo na sugestão 

apresentada no parágrafo que se segue. 

 A mudança do tom informal para o formal durante a reescrita ocorreu por meio da 

mediação do par desta aluna. As observações do par de trabalho, como apontadas acima, 

incluíram três pontos, a saber: 1. a mudança do if; 2. uma breve introdução do tema aborto, já 

que o tema pena de morte teve um desenvolvimento mais detalhado, e 3. uma maior 
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imparcialidade na escrita. Deste modo, vemos que os trechos escritos em tom de sugestão ou 

aconselhamento foram modificados, o uso do if, que aparece no texto indicando condição, foi 

modificado pelo uso do when, que aponta uma generalização do fato ao invés de uma 

especulação (condição) sobre o tema. Por fim, o tema aborto teve uma breve introdução através 

de uma afirmação, comentada acima. 

 

• Exemplo 2 – aluno Lf: 

 
Trecho do editorial a partir do AL2: 

Some of social polemic problem is death penalty, this problem have dificult resolution 
because depends of many factors like cuture, society, economy. 
We have to talk about this problem to konw how to act when it will be necessary, we just 
discuss about it when happen an importante case, in Texas USA, there is death penalty as a 
biggest penalty that someone can be convict, but it didn’t solve the problem. 

 
 

O segundo parágrafo deste texto menciona que a pena de morte é a maior pena 

imputada a alguém, mas tal afirmação não é desenvolvida; apenas é expressa pelo aluno como 

algo que não resolve o problema. Este desenvolvimento só acontece quando o aluno Lf inclui 

as sugestões na reescrita do seu texto, como veremos adiante. 

 

Pontos sugeridos pelo par para modificação na reescrita: 
 
1. improve this introduction (relacionado ao primeiro parágrafo); 
2. writing about the other subjects: abortion, euthanasia; 
3. you can’t use personal opinion; 
4. you must write the opinion from the chat; 
5. in second paragraph doesn’t have sense 
6. correções ortográficas, indicadores de incompreensão (ponto de interrogação e trechos 
sublinhados) e a inclusão de um título para o texto foram outras observações feitas; 

 
 

Pelas observações do par, apontadas acima sobre a primeira escrita, notamos que houve 

um considerável avanço na reescrita do aluno no que se refere aos mecanismos enunciativos 

apontados por Bronckart (1999), como também da estratégia de estruturação argumentativa 

apresentada por Marcuschi (2004). Além disso, o processo de mediação sobre a ZDP de 

Vygotsky (cf. cap 2) teve uma influência bastante significativa nas alterações realizadas pelo 

aluno Lf, como vemos abaixo. 

 

Trecho do editorial reescrito: 
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Students participated a virtual class 

A teacher of english did a new kind of class through the web using a software MSN
messenger to develop the studant´s reading and writing, discussing about some of social
polemic problem like death penalty, abortion and euthanasia. 
In Texas, USA, there is death penalty as a biggest penalty that someone can be condemned. 
Are vou in a favor or against? 
 
 
 

Um título, ainda que inadequado para o tema do editorial, foi incluído. A introdução 

ugerida pelo par de trabalho foi transformada com vistas a situar o leitor sobre a razão do 

rtigo de opinião, bem como sobre o assunto discutido na aula virtual, além de estarem 

cluídos os outros temas considerados com polêmicas sociais.  

O segundo parágrafo, embora breve, dá uma informação factual sobre pena de morte e 

onvida o leitor a refletir sobre tal fato por meio de uma pergunta. Esta pergunta retórica serviu 

ara o aluno Lf defender a sua opinião no parágrafo que se segue, incluindo os argumentos 

resentes no chat como suporte do seu ponto de vista. Tais mudanças ocorreram devido às 

ugestões da sua dupla. 

 

 

 

 

 

 

The justice in Brazil is very slowly and is not reliable, could do a mistake and kill someone 
who is innocent, because him or her can not prove it The expenses to keep a criminal on 
jail for the rest of life are realy a problem, mostly where the State doesn´t have enough 
financial resources, but him or her could pay it working in specials programs to criminals, 
because probaly people won't like to work with criminals in a free society and the most 
dangerous could not work if they were unsocial, What is the intent, to become a society 
where don´t have crimes or to kill who killed somebody? So it´s not a good solution because 
where happen death penalty there is crimes yet. 
 

Como o par de trabalho do aluno Lf apontou que o segundo parágrafo do primeiro texto 

scrito não tinha sentido e que os argumentos do chat deveriam ser usados, sem haver uma 

pinião pessoal explícita, houve uma modificação considerável neste sentido. Além de 

encionar os outros temas discutidos no bate-papo, o aluno realizou as modificações sugeridas 

o texto reescrito. A conclusão do aluno sobre pena de morte é expressa na última sentença por 

eio da afirmação de que pena de morte não é uma boa solução. Sua conclusão foi baseada 

os argumentos do chat (sublinhados acima) e incluíram o fato da justiça ser vagarosa e não-

onfiável, podendo cometer erros e matar pessoas inocentes e a sugestão de que criminosos 

aptos à socialização deveriam trabalhar em programas especiais para pagar os custos de sua 

risão. 
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• Exemplo 3 – aluna Cl: 
 

 
Trecho do editorial a partir do AL2: 
 
Nowadays, the word is changed and the some concepts of illuminism are not correct 
anymore. The famous “reason” cannot solve all the questions the humanity has. We can 
feel that is missing something else than logic or science to face situations that we are going 
to discuss today –abortion, death penalty and euthanasia– but till the civilization link the 
ethic with the science evolution, these problems can’t be resolved. 
 
 
Pontos sugeridos pelo par para modificação na reescrita: 

 
1. in this 1st paragraph you should write more about the 3 topics and introduce the points 

that will be talked in your explanation; 
2. you spent a lot of lines only talking about raper, you should rewrite this point talking 

about rapers (in a negative point) or injustices (in positive points); 
3. Try to involve more the readers saying about problems more interesting like abort life x 

religious problems; 
4. in general is good but you could try to be more involvent in some points and don’t need 

to write a lot saying about one thing. 
 

 

Este terceiro exemplo é muito curioso, ao nosso ver, pois todos os pontos indicados 

pelo par de trabalho da aluna Cl foram refutados. De fato, não incluímos aqui, como nos 

exemplos antecedentes, o texto reescrito, já que a aluna não fez nenhuma modificação que 

fosse baseada nas observações: as correções realizadas pela aluna foram feitas por ela própria. 

Constatamos que as observações do aluno em relação ao primeiro parágrafo do editorial não se 

justificam, pois ele afirma que a aluna deveria incluir os três tópicos do bate-papo na 

introdução, algo que ela já tinha feito. Em relação à segunda observação do aluno, 

identificamos uma total falta de atenção à leitura do texto, pois notamos que os pontos 

negativos e positivos sugeridos já estão incluídos, como vemos abaixo: 

 
Aluna Cl. - […] with an information from discovery health that says 20% of the American 
women have been raped mostly by their relatives, we can imagine that is not so simple think 
about just punish with death penalty criminals like rapers. Imagine that this girls were injured 
by the men who financially assisted their selves, if the government kill their “protector” the 
government has to support these girls and their families for a while, until they have a new 
opportunity for restructure their lives.  
 
 Observamos no texto da aluna, que a defesa da pena de morte para os estupradores não 

pode ser justificada, já que as mulheres são violentadas por seus protetores, e que a morte 
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daquele que (de acordo com a aluna) economicamente sustenta a família, poderia causar um 

colapso na economia do país (os Estados Unidos). O fato apresentado pela aluna encontra 

respaldo em dados estatísticos - ocorre em 20% dos casos. Neste caso, também a afirmação de 

envolver mais o leitor não se justifica, pois o percentual apresentado indica que muitos estarão 

incluídos neste percentual, sendo estes diretamente afetados pelas informações. 

 Quanto às observações feitas pelo aluno acerca do editorial em questão, a aluna 

respondeu, ao nos entregar o texto com as anotações do par de trabalho, com um breve 

parágrafo no verso apontando a razão pela qual ela discordou do seu par, como vemos abaixo: 

 
Contra-argumentos da aluna Cl sobre as observações do seu par: 
 
I disagree all observations Js did. 1st I disagree that in the introduction I have to begin to 
explain the subjects, I prefered to explain my point of view. 2nd he gave me a suggestion and 
explained the suggestion by denying the own suggestion. 3rd if I involve 1/5 of american 
population is not involve the readers I´m not able to be more involvent. 

 
 

A relevância de tais pontos para nossa pesquisa é justificada por vários motivos. Em 

primeiro lugar, a aluna estava ciente de que havia incluído os tópicos e de que não seria preciso 

explicar cada um em particular, pois o fez ao longo do seu texto. Em segundo lugar, como 

expusemos acima, o aluno notou algo que não existia, já que a aluna expôs pontos negativos e 

positivos sobre a pena de morte. E, por fim, a aluna demonstra uma consciência bastante 

madura, ao considerar que 1/5 da população americana seria envolvida pelos fatos por ela 

apresentados. Isto implica em dizermos que o seu texto não foi produzido somente para a 

leitura do professor, mas que possui um leitor que existe além da sala de aula. 

 Em todos os artigos de opinião reescritos por meio da mediação com pares de trabalho, 

acreditamos que houve sucesso no uso dos argumentos e sugestões. Contudo, estes foram 

direcionados muito mais para o nível discursivo-enunciativo do que para os elementos 

responsáveis pela coesão textual, em particular o uso dos conectivos lógicos. Nossa afirmação 

está baseada na quantidade de conectivos que foram utilizados tanto nos textos que não foram 

reescritos quanto naqueles que tiveram sua primeira versão reescrita. 

 Os conectivos lógicos mais usados foram and, but, if e or, com número de ocorrências 

superior a dez no total dos 7 editoriais reescritos. Já nos 5 editoriais que não foram reescritos, 

os conectivos com número de ocorrências superior a dez mais usados foram and, but e when. A 

falta de uso dos conectivos dificulta a manutenção tópica do texto, pois leva o leitor a encontrar 
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dificuldades na leitura pelo uso de sentenças coordenadas (com o uso de and) e oposições 

simples (com o uso de but) sem argumentos que possam desenvolver tais contrastes.  

Não estamos afirmando que não houve coerência, como definida por Koch e Travaglia 

(1989) e Koch (1990, 2004a), nos textos escritos. Queremos, de fato, considerar que a 

deficiência no uso dos conectivos aponta uma certa falta de domínio dos mecanismos 

responsáveis pela tessitura do texto por parte dos alunos. O excesso de orações coordenadas, 

sindéticas ou assindéticas, e o uso de but apenas como operador argumentativo apontam para 

um domínio da escrita em língua estrangeira de nível básico, e não de nível intermediário (ou 

pré-intermediário) como era de se esperar. 

O que dissemos pode ser melhor compreendido por meio do gráfico comparativo que 

apresentamos: 

 

 
Gráfico 1: Conectivos mais usados nos artigos de opinião reescritos 

 

 
Gráfico 2: Conectivos mais usados nos artigos de opinião não reescritos 

 

 A princípio estes dois gráficos podem parecer irrelevantes. No entanto, foi através da 

observação dos conectivos utilizados pelos alunos e do número de ocorrências de cada um que 
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pudemos verificar que a construção do gênero editorial foi prejudicada do ponto de vista de 

emprego dos mecanismos textualizadores, apontados por Bronckart (1999). 

 Além disso, notamos que a escrita e a reescrita em língua estrangeira ainda sofrem 

muita influência da primeira língua dos alunos, i. e., o português. De modo algum pensamos 

que o aluno deva ‘pensar’ na língua-alvo, contudo, pelo tempo de experiência no estudo da 

língua do grupo em questão (dois anos ou mais)45, seria, pelo menos, razoável que os alunos já 

estruturassem sua produção verbal semelhantemente à língua inglesa. A estrutura das sentenças 

dos artigos de opinião e, conseqüentemente, a organização dos parágrafos assemelha-se à 

estrutura de textos produzidos em língua portuguesa.  Desse modo, ousamos afirmar que “[...] 

a forma como os elementos lingüísticos presentes na superfície textual se interligam, se 

interconectam” Koch (2004a, p.35) não são satisfatórias, deixando lacunas que somente 

podem ser preenchidas caso o leitor tenha o conhecimento necessário de como o texto foi 

produzido, qual a razão da sua produção e quais foram os contextos envolvidos na realização 

da tarefa. Neste caso, coube ao pesquisador a tarefa de desvendar o que havia por trás da 

organização discursiva dos alunos. 

 Mesmo com o processo de monitoração (Meurer, 1997) individual ou através de um 

mediador (Vygotsky, 1989, 1998, Feuerstein, In: Gomes, 2002), notamos pouquíssimo uso 

efetivo das estratégias propostas por Marcuschi (2004). Os exemplos abaixo, retirados dos 

editoriais reescritos, ilustram melhor o que acabamos de afirmar. 

 
• Editorial do aluno Dd: 
 

Some countries around the world, mainly United States of America, use the death penalty 
as a way to punisher their guilty. The abort is allowed by law in European Countries in 
cases of rape and similar cases where the child is not wished. Euthanasia is choosing for 
someone, or his/her relatives, that is in critical state of life. What these things have in 
common? All is a way to take life of someone! They’re different ways of passive 
murder. 

 
  

O texto produzido por este aluno é composto de seis sentenças, todas elas 

organizadas de modo coordenado, não havendo nenhum tipo de subordinação expressa por 

                                                 
45 Não queremos parecer insensatos ao levantar a questão do tempo de estudo por sabermos que o ritmo de 
aprendizagem é bastante particular a cada um. Contudo, a realidade da escola em que realizamos a pesquisa é 
diferente. Os alunos têm 10 horas de aula por semana, durante dois anos, totalizando 680 horas, ou 170 horas para 
cada semestre. Em outros cursos de inglês, cuja carga horária é, normalmente, de 50 horas por semestre, os dois 
anos somariam apenas 200 horas. Ou seja, os sujeitos da pesquisa tinham 480 horas a mais de contato com a 
língua em apenas 2 anos comparados aos alunos que chegam no intermediário em 4 anos, com a carga horária de 
50 horas por semestre em outros cursos. 
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meio dos conectivos. Os conectivos usados (and, as e, or) tiveram muito mais o papel de 

estabelecer ligações entre os itens lexicais do que com as sentenças, algo que foi realizado 

por meio de that e where, ambos com valor de pronome relativo. Poderíamos questionar se 

tal uso dos conectivos e dos pronomes relativos não acontece por causa do nível em que se 

encontram os alunos, contudo, desconsideramos essa hipótese. No nível intermediário os 

aprendizes, de modo geral, já estudaram (ou pelo menos viram) conectivos de causa, 

conseqüência, hipótese, etc., além de pronomes e orações relativas. Em particular no curso 

onde realizamos nossa pesquisa, tais assuntos encontram-se nos volumes 2 e 3 da coleção 

adotada pela escola (New Interchange). 

 O emprego de itens lexicais também é bastante deficiente para o nível em que se 

encontra o aluno, como podemos ver em “use the death penalty” , “abort”, “punisher” e 

“wished”. Tais itens, para obedecer à estrutura da escrita em língua inglesa deveriam ser 

“adopt/apply the death penalty”, “abortion”, “punish” e “wanted”, respectivamente. 

Assim, acreditamos que a mediação e a utilização das competências comunicativas 

apontadas por Canale (1983) na reescrita do texto não foram devidamente consideradas. 

Além disso, apontamos outro fato relevante que é o curso universitário deste aluno. Por 

cursar Ciência da Computação na UFPE, este aluno, inevitavelmente, expõe-se a uma 

quantidade razoável de textos em inglês, necessários à sua área de formação, estando, de 

algum modo, habituado com um léxico diversificado.  

 Nossa firmação, nesse sentido, baseia-se, também, na experiência que tivemos ao 

ministrar a disciplina Inglês Instrumental no segundo semestre de 2004 e primeiro semestre 

de 2005 no referido curso.  

 
• Editorial do aluno Ln: 
 

Abortion is very delicate because involves the body, the sadness of the mind and a baby that 
will born and have not to do with this. Some people agree with the abortion. They say the 
woman have the rights to decide what to do with her bodies. Other people agree only in the 
case of rapist or if have risks to the kid or the mother. But if not have risks to the woman some 
people defends the idea that she could have the baby and if she not wants to take care him, 
the state takes care of the children. This altitude has to be very carefully because this 
children could go to the street if doesn’t be at a good place. 

 
 
 

 Embora seja grande o número de conectivos usados por este aluno neste trecho do seu 

artigo de opinião, percebemos que algumas relações por eles estabelecidas não foram muito claras. 

O excessivo uso de if no trecho sublinhado estabelece uma série de condições que ficaram confusas 
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ao serem associadas com o uso de but e and na mesma sentença. Uma alternativa para este caso 

seria a modificação do condicional por “in case of”, “at the same time other people defend” e 

“except if she doens´t want” , respectivamente. 

 Também consideramos a concordância e a regência como itens que não tiveram a devida 

atenção durante a reescrita. Trechos como “the woman have”, “her bodies”, “if doens’t a good 

place” são elementos lingüísticos que deveriam ter sido corrigidos, não só pelo ato de mediação, 

mas pelo fato de, no nível intermediário, o aluno já ser capaz de identificar tais problemas. 

 Em relação às idéias apresentadas pelo aluno, percebemos que várias proposições foram 

feitas, mas o uso deficiente dos conectivos gerou um texto truncado, sem uma articulação entre a 

idéia central - aborto – e os detalhes complementares. O aluno inicia o trecho acima afirmando que 

o aborto é um assunto delicado, que envolve tristeza e um bebê que não tem nada a ver com isto. 

Em seguida afirma que algumas pessoas concordam com o aborto e que outras concordam apenas 

em caso de estupro ou quando há riscos para a criança e/ou a mãe. Ora, em termos de 

argumentação, seria mais adequado dizer que, embora algumas pessoas concordem com o aborto, 

estas só se posicionam favoravelmente quando ocorre gravidez através de um estupro. O 

argumento acerca dos riscos para a mãe e/ou a criança deveriam ser postos em um outro parágrafo, 

exemplificando quais os problemas e as conseqüências geradas por este tipo de gravidez. 

 Lamentavelmente, o aluno An colocou todas as proposições que comentamos acima em um 

único trecho (sublinhado no exemplo apresentado), prejudicando o entendimento de suas idéias. 

 
• Editorial da aluna Anm: 
 

Actually, there is risk for some circunstance, but this question is social and enough difficult 
and complex. So death penalty demand really caution, time and cold of responsible. For 
example the most of dealer, murderer, leader of kidnapping and another is called Fernadinho 
Beira Mar. It's absolutely clear and true all the accusation. He only will stay into prison for 
30 years, because in Brazil the maximum of time to someone who can be in a prison is 30 
years. Therefore Fernandinho Beira Mar keeps coordinating a lot of crimes into the prison. 
Another example is called the Obsessive of the park who mistreated and died women. 

 
 
 O primeiro ponto que nos chama atenção neste trecho é o acentuado uso do conectivo 

and, em número de seis. Uma análise, ainda que superficial, aponta que em todas as 

ocorrências, o conectivo estabelece uma relação apenas entre os itens lexicais (adjetivos na 

maioria), havendo só um caso de ligação entre sentenças, marcado em negrito. 

Como observamos anteriormente, a influência da língua materna neste trecho é bem 

acentuada (trechos sublinhados), algo equivalente a “ele somente ficará”, “máximo de tempo” 

e “maníaco do parque”, em português. A monitoração em conjunto com a estratégia de 
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reconstrução em função da norma escrita (Marcuschi, 2004, cf. cap. 3) deveriam ter resultado 

em “He will be into prison for only 30 years, the maximum length of time a criminal can 

stay/be in jail”. Em relação à tradução ‘Obssessive of the park’ (que equivale a ‘maníaco do 

parque’), a aluna deveria ter mantido o nome do criminoso em português, seguido de alguma 

fonte da mídia que pudesse servir de referência, além de respaldar seu argumento, como é 

apontado nos tutoriais que serviram de base para a elaboração dos editoriais. 

Como o foco do nosso estudo é retextualização e reescrita através da mediação e 

monitoração não nos deteremos em considerações acerca do fenômeno da interlíngua. Todavia, 

acreditamos que estudos acerca do processamento cognitivo dos alunos, neste sentido, 

pudessem propiciar novas ferramentas de trabalho, novas abordagens de ensino, já que este é 

um fenômeno lingüístico-cognitivo bastante comum em alunos brasileiros de inglês como 

língua estrangeira. Pontos como a tradução direta, apontada acima, não podem mais ser 

justificados apenas como falta de atenção. Identificar as razões pelas quais a aluna continua a 

usar o inglês baseando-se na estrutura da sua língua materna é essencial para que o domínio de 

gêneros textuais possa acontecer por meio da mediação do professor, em especial, nas 

estruturas consideradas inadequadas para a língua inglesa. 

 
• Editorial do aluno An: 
 

The high number of executions opened a discussion among the population that, in spite of 
still to support the feather, it is already questioned on his effíciency. Theoretically, it 
would work as a moral repair to a vile crime but, in practice, it isn't like how about those 
who were executed without enough proofs. ? 

 
 
 Já havíamos mencionado parte deste texto anteriormente, durante a análise da 

preparação para o artigo de opinião, ao apontarmos o uso do tradutor eletrônico (trecho em 

negrito), mas achamos imprescindível voltar a comentá-lo. O uso das anáforas sem nenhum 

referente interno (no próprio texto) nem externo (oriundo do AL2) neste texto nos chamou a 

atenção. Não sabemos qual o número de execuções, tão pouco a população que questionou a 

pena de morte. Não nos foi possível identificar o que seria um reparo moral - execuções ou 

penas em geral – como também não sabemos qual o vil crime que o aluno menciona ou, ainda, 

quais foram as pessoas executadas sem provas. 

 A impressão que tivemos é que o aluno An assumiu que todo o conteúdo do seu texto 

era partilhado por seus leitores, descartando a necessidade de estabelecer os referentes mais 

básicos para os pontos que levantamos. Além disso, construções como ‘it is already 

questioned’, ‘it would work’ e ‘it ins’t like’ tornam o texto ambíguo exatamente pela 
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dificuldade de identificarmos se o pronome it está sendo usado como neutro, essencial em 

frases de 3ª pessoa do singular, cujo sujeito seja indeterminado, ou se remete a itens anteriores 

no próprio texto. 

 Assim, em todo o processo de retextualização e reescrita dos textos podemos afirmar 

que transformação de um gênero textual em outro foi bem sucedida em termos de estruturação 

dos gêneros trabalhos (entrevista e artigo de opinião) de acordo com suas características de 

forma e conteúdo, manutenção das idéias discutidas nas oficinas via chat na produção do 

primeiro texto e, finalmente, durante o processo de mediação para a reescrita do texto final. 

Todavia, não podemos afirmar o mesmo em relação à organização dos elementos responsáveis 

pela tessitura do texto. Consideramos que o processo de mediação teve um efeito positivo, mas 

que esta etapa do nosso trabalho afetou mais significativamente a infra-estrutura geral de 

ambos os gêneros em questão, deixando lacunas no que se refere aos mecanismos 

textualizadores e enunciativos. Outro ponto que consideramos relevante foi o fato de muitas 

estratégias de retextualização não terem sido adequadamente utilizadas pelos alunos. A falta de 

utilização denota, de alguma maneira, a falta de “[...] maturidade lingüística do 

retextualizador” (Marcuschi, 2004, p. 76) quanto à consciência das características de um texto 

escrito. 

 As diversas operações envolvidas durante as atividades de retextualização e reescrita 

são indicativas de que o responsável pela transformação do gênero possui certo domínio sobre 

o seu objeto de trabalho, o texto. O nosso trabalho aponta para uma falta de familiaridade como 

os níveis de estruturação textual em função da organização formal e argumentativa dos gêneros 

estudados em sala de aula. Substituições, reduções, ampliações, mudanças de estilos, como 

indicados por Marcuschi (2004), foram timidamente utilizados, o que implicou em produções 

textuais apenas semelhantes em forma e conteúdo, mas distantes dos gêneros já consolidados 

entre os leitores/escritores no tocante a acuidade lingüística. 
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6. Considerações finais 

 

A nossa experiência no desenvolvimento deste trabalho nos propiciou o entendimento 

de diversos fatores que contribuem e/ou impedem o trabalho com gêneros textuais e o processo 

de retextualização e reescrita na escola. A contribuição das diferentes linhas teóricas adotadas 

na pesquisa reforça a necessidade de assumirmos um posicionamento pluridisciplinar coerente 

em relação às teorias adotadas no processo de ensino-aprendizagem de línguas. As respostas às 

perguntas formuladas no inicio da nossa pesquisa tiveram o suporte necessário nas diversas 

análises realizadas ao longo do nosso trabalho. 

A primeira pergunta formulada neste trabalho foi: Como transformar a produção escrita 

dos alunos nos bate-papos eletrônicos (os arquivos de log) em instrumento para o ensino de 

gêneros textuais através das marcas lingüísticas presentes e pertinentes aos gêneros entrevista e 

artigo de opinião? Nossa resposta a este primeiro questionamento é que a utilização de um 

gênero textual virtual nos permitiu, de fato, trabalhar com o processo de retextualização em 

outros gêneros e, assim, pudemos encontrar as respostas da nossa primeira pergunta nas 

seguintes considerações: o chat como instrumento de trabalho na produção textual coletiva 

provou ser bastante eficaz, já que atividades de escrita individuais são, de certo modo, vistas 

como cansativas ou difíceis de serem feitas por alguns alunos. Isto se deve não somente pelo 

caráter de novidade que este exerce durante as aulas, mas também como algo que vai além da 

sala de aula, não estando limitado a horários e livros-texto. Além disso, o processo de reescrita 

dos arquivos de log em outros dois gêneros, ao nosso ver, mostrou-se uma atividade 

pedagógica muito rica de material lingüístico que pode ser explorado na sala de aula. 

Ao optarmos pelos gêneros entrevista e artigo de opinião para a realização da reescrita 

pensamos que a organização do chat e os argumentos presentes durante o bate-papo fossem 

elementos mais fáceis para proceder a retextualização do arquivo de log para os dois gêneros 

escolhidos. No entanto, ao longo de nossa pesquisa, pudemos notar que outros elementos, não 

só relacionados à teoria dos gêneros, podem ser contemplados. A análise de marcas da 

oralidade, a metalinguagem, a pragmática e a sociolingüística são áreas de estudo que, sem 

dúvida, encontram um grande suporte de trabalho dentro da escola por meio da análise dos AL. 

As dificuldades encontradas no processo de retextualização (Marcuschi, 2004) do 

gênero chat para os gêneros entrevista e artigo de opinião dizem respeito muito mais ao uso de 

mecanismo lingüísticos específicos de reconstrução textual do que propriamente à 

transformação de um gênero em outro. Acreditamos que isto ocorra em função da experiência 

de mundo que possuem os alunos e da falta de experiência destes como produtores textuais. 
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A primeira observação que fazemos a respeito de tais pontos diz respeito ao uso das 

estratégias comunicativas apontadas por Canale (1983), já que verificamos que o uso da 

estratégia discursiva predominou sobre as outras, pois o conteúdo dos textos produzidos pelos 

alunos no ato da reescrita foi perfeitamente compreensível. No entanto, o uso deficiente dos 

mecanismos textualizadores (Bronckart, 1999) foi responsável pelas falhas no emprego das 

competências gramaticais, sociolingüísticas e estratégicas durante a produção textual. 

Em segundo lugar, consideramos que o não emprego de tais competências deve-se, 

também, à falta de monitoração (Meurer, 1997). Notamos que os sujeitos envolvidos nesta 

pesquisa não dispunham de nenhuma experiência anterior de revisão sobre suas produções 

textuais no tocante à metalinguagem. Isto nos fica mais evidente através das observações a 

respeito da reescrita do gênero artigo de opinião, nas quais constatamos que a aglomeração de 

argumentos e sentenças desconexas contribuíram para a produção de um texto truncado e 

difícil de ler, mesmo tendo havido a mediação no processo de reescrita (Vygotsky, 1998). 

 Além disso, pudemos notar que as estratégias que deveriam fazer parte do processo de 

retextualização foram empregadas de modo satisfatório apenas no que se refere à mediação. As 

intervenções dos pares de trabalho dos alunos envolvidos na pesquisa demonstraram que estas 

foram essenciais para as alterações realizadas nos textos. Os alunos produtores incluíram as 

observações feitas pelos seus pares nos textos reescritos, e por isto podemos afirmar que a 

monitoração sobre o texto do outro exerceu um papel de maior influência na reescrita, muito 

mais relevante do que a própria automonitoração. 

 Contudo, percebemos que mesmo sendo responsável pelas mudanças no texto do outro, 

tal monitoração influiu mais fortemente na infra-estrutura geral dos textos (Bronckart, 1999). O 

uso de mecanismos textualizadores não foi devidamente observado nem pelo autor dos textos 

reescritos, nem pelos pares de trabalho. Assim, inferimos que uma ação mais efetiva do 

professor deva estar presente também no processo de mediação. Esta ação encontra respaldo na 

EAM de Feuerstein (Gomes, 2002), pois se faz necessária a intervenção de um ser humano 

formado (em termos interpessoais e profissionais) e bem intencionado, agindo na ZDP 

(Vygotsky, 1998) do aprendiz. 

 Neste sentido, a resposta para a segunda pergunta da nossa pesquisa, que consiste em 

investigar formas de valermo-nos da experiência de ensino mediado para propiciar o processo 

de retextualização, resultando em um texto que obedeça às regras da norma escrita formal, 

pode ser expressa como sendo a ação, em conjunto, de professor e alunos em busca da 

resolução de problemas. O professor, então, seria o principal responsável pela intervenção na 

ZDP dos alunos através de atividades de linguagem que buscassem incorporar o conhecimento 
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prévio dos alunos ao dado novo, proposto pelo professor. Este dado novo seria o texto, com 

suas características organizacionais e funcionais, subsidiando a associação de tais 

características para a compreensão de novos textos, realizados através dos gêneros. 

Instrumentos de trabalho diversificados e análise de gênero seriam alternativas promissoras 

para atividades de linguagem. 

 De fato, se considerarmos que parte de nossa pesquisa se deu através de análise de 

textos, inferimos que a observação de modelos e marcas lingüístico-discursivas é essencial para 

a produção de gêneros. Não estamos afirmando que apenas uma simples cópia dos modelos 

sirva ao propósito da produção textual. Ao contrário, é preciso que todos os elementos 

constitutivos dos textos analisados sejam considerados como relevantes no momento da 

análise, ou seja, que haja a transposição didática (Chevallard, 1991). Caso isto não aconteça, 

correremos o risco de perpetuarmos o processo de ensino-aprendizagem baseado em produções 

insignificantes, inseridas em apenas um tipo de realidade social: a escola. Ora, se os gêneros 

são responsáveis por dizer o mundo e representá-lo de alguma maneira (Marcuschi, 2004), não 

é possível que concebamos o seu estudo e sua prática na escola como algo distante de uma 

realidade social maior. Assim, cremos ter respondido à última pergunta expressa no início de 

nosso trabalho, ou seja, como levar os alunos a perceberem as características formais dos 

gêneros entrevista e artigo de opinião e aplicá-las no processo de retextualização para um 

melhor domínio das regras da escrita de gêneros mais formais.  

 Esperamos ter contribuído, ainda que modestamente, para a melhoria do processo 

ensino-aprendizagem, ao verificarmos que a mediação no processo de (re)construção do 

conhecimento foi fator determinante nas produções textuais dos alunos. Isto no leva a afirmar 

que nenhum tipo de atividade educacional pode negligenciar o trabalho coletivo como 

elemento co-responsável pelo crescimento pessoal e cognitivo dos alunos. Além disso, 

acreditamos que a aplicação de tecnologias no âmbito escolar é um fator de motivação e 

interesse dos aprendizes. A internet propicia uma motivação que não é encontrada em livros-

texto e atividades descontextualizadas, permitindo que o professor possa, não somente explorar 

suas potencialidades, mas também definir novos rumos na sua prática pedagógica, como, por 

exemplo, o uso de blogs para o estudo/produção das formas de expressão pessoal através da 

linguagem no ambiente virtual, uma maneira a mais de vir a conhecer os alunos e fazê-los se 

conhecer melhor. O pensamento crítico conjunto entre professores e alunos pode auxiliar no 

desenvolvimento das concepções sobre letramento, alfabético ou digital, e na construção de 

novas formas de pensar o mundo através dos recursos disponíveis na rede pelo estudo dos 

gêneros textuais. 
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 As nossas perspectivas sobre a utilização da tecnologia em ambientes educacionais, em 

particular no ensino-aprendizagem de línguas, não chega a ser infinita, mas nos indicam 

caminhos alternativos. Através da análise e reescrita dos arquivos de log, outras áreas da 

lingüística podem começar a fazer parte do dia-a-dia da sala de aula. Fonética e fonologia 

podem ser mais relevantemente trabalhadas ao serem comparadas as abreviações usadas nos 

chats com a forma escrita das palavras. Isso evitaria, por exemplo, que o professor marcasse de 

vermelho a frase “pq ñ foi” em uma resenha crítica sobre o Romantismo sem nenhum tipo de 

feedback, apenas indicando o erro. O feedback para o aluno poderia ser um comentário 

convidando-o a refletir sobre a razão de não se escrever assim em uma resenha, que existem 

regras que não podem ser desobedecidas em função da proposta do texto, dos interlocutores 

envolvidos e do próprio gênero.   

O funcionamento de uma conversa pode ser contrastado com formas de diálogos 

encontrados em romances e, a partir de então, uma reflexão sobre contextos discursivos, 

relações entre língua falada e língua escrita, registros formais e informais de instâncias 

discursivas, entre outros pontos. O ensino de língua deve ir mais além do ensino da gramática 

normativa, enfatizando, por exemplo, a estilística, por meio do reconhecimento das formas 

encontradas nos AL e dos contextos de produção. 

Além disso, a reflexão dos alunos sobre como deve ser visto o ato de escrever encontra 

subsídios na reescrita dos AL. A partir do momento que alunos e professores passam a 

compreender que a escrita vai além de morfologia e sintaxe. Incorporando a Semântica, a 

Pragmática e a Sociolingüística, por exemplo, uma maior percepção acerca dos fenômenos da 

linguagem começa a ser incorporada nas práticas pedagógicas, e, por conseguinte, respostas 

mais positivas dos comportamentos e participação dos alunos durante as atividades podem ser 

observadas. 

Esperamos que o nosso trabalho suscite o interesse por novos estudos acerca da 

aplicação dos arquivos de log em aulas de língua estrangeira, assim como, em aulas de língua 

materna, já que nossas considerações teóricas podem ser aplicadas ao ensino-aprendizagem de 

línguas com um todo. 

 Por fim, gostaríamos de mencionar que o nosso posicionamento sobre o ensino-

aprendizado de uma língua está pautado no “[...] princípio de que são os usos que fundam a 

língua e não o contrário” , pois “[...] defend(emos) a idéia de que falar ou escrever bem não é 

ser capaz de adequar-se ás regras da língua, mas é usar adequadamente a língua para 

produzir o efeito de sentido pretendido numa dada situação.” (Marcuschi, 2004, p. 9) 

Contudo, para uma legitimação discursiva situada sócio-historicamente, é preciso que haja, 
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também, um domínio dos mecanismos responsáveis pelo estabelecimento de elos discursivos 

dentro dos textos, falados ou escritos, que são realizados por meio dos gêneros. Nossa pequena 

ressalva não implica em insistirmos no ensino normativo de uma língua, mas apenas no fato de 

que, infelizmente, somos ainda julgados pela sociedade pelo domínio (ou falta dele) que temos 

da língua-padrão. 
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ANEXO 1 
 

ARQUIVO DE LOG 1 – AL1 
 
Chat número 1 – 12/032005  
Software utilizado: Microsoft MSN Messenger  
 
Nunca forneça sua senha ou o número do cartão de crédito em uma conversa de 
mensagem instantânea. 
 
 
1. p diz: 
2. hi 
3. Apg foi adicionado à conversa. 
4. p diz: 
5. hello apg 
6. Apg diz: 
7. hi 
8. Apg diz: 
9. p diz: 
10. you didnt go to the class 
11. p diz: 
12. what happened? 
13. Apg diz: 
14. who are you? 
15. Apg diz: 
16. yes 
17. p diz: 
18. andre 
19. Apg diz: 
20. because I fall very tired yesterday 
21. p diz: 
22. let me chage my name 
23. Apg diz: 
24. I am sorry 
25. Apg diz: 
26. ahhhhhhhhh 
27. p diz: 
28. is better??? 
29. cfm diz: 
30. hello 
31. Apg diz: 
32. Yes, fridays are the worse to me 
33. p diz: 
34. just for u??? 
35. p diz: 
36. hello wonder woman 
37. Apg diz: 
38. yes because my classes at university and my job 
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39. cfm diz: 
40. hello spider man 
41. p diz: 
42. whos spider man??? me??? 
43. p diz: 
44. kkkkkkkkkkkkk] 
45. Apg diz: 
46. HELOOOOO wHO are you? 
47. p diz: 
48. good question? 
49. cfm diz: 
50. wonder woman=cfmine 
51. p diz: 
52. the e mail is xxx? 
53. Apg diz: 
54. hihihihihihi 
55. p diz: 
56. ok 
57. Apg diz: 
58. Cfmllllllllllllllll 
59. Apg diz: 
60. p diz: 
61. why tatubola 
62. cfm diz: 
63. yes 
64. Apg diz: 
65. What a good surprise 
66. p diz: 
67. apg, you missed the movie... 
68. p diz: 
69. well, we'll finish it on monday, i hope 
70. Apg diz: 
71. the movie? 
72. Apg diz: 
73. I can not believe 
74. p diz: 
75. yes. and also the chocolate 
76. p diz: 
77. kkkkkkk 
78. Apg diz: 
79. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
80. cfm diz: 
81. because was very difficult to do a e mail using cfm or cfm...or other name so i put 

xxx 
82. Apg diz: 
83. It 's not true 
84. Apg diz: 
85. about the chocolate 
86. p diz: 
87. the chocolate? yes 
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88. p diz: 
89. ask cfm 
90. Apg diz: 
91. no 
92. p diz: 
93. its  serious, we have got chocolate 
94. Apg diz: 
95. only because I didn'd go 
96. Apg diz: 
97. you are a lower 
98. Apg diz: 
99. i don't know if its  correct 
100. p diz: 
101. me???? i thought bout u 
102. Apg diz: 
103. lower?/// 
104. cfm diz: 
105. i hear nothing about chocolates 
106. Ts foi adicionado à conversa. 
107. Apg diz: 
108. ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
109. p diz: 
110. cfm, ur supposed to confirm 
111. Apg diz: 
112. I knew 
113. Dm foi adicionado à conversa. 
114. Apg diz: 
115. you are very stingy to leave chocolates to the classes 
116. cfm diz: 
117. kkkkkkkkkk 
118. Ts diz: 
119. hi everybody   
120. Apg diz: 
121. hiiiii 
122. p diz: 
123. youll see on monday 
124. Apg diz: 
125. who are you? 
126. Apg diz: 
127. ahhhhhhhhhhh 
128. cfm diz: 
129. hiiii 
130. p diz: 
131. hey, let me introduce you 2 old students  
132. Apg diz: 
133. Cfm 
134. p diz: 
135. el and ts 
136. Ts diz: 
137. my name is ts, but for today you can call me Céline  
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138. Apg diz: 
139. did you get chocolates yesterday? 
140. Dm diz: 
141. que danado eh isso? 
142. p diz: 
143. sorry dm, its  a class 
144. Apg diz: 
145. eieieieieieieie 
146. Dm diz: 
147. oh sorrywhat the hell is this? 
148. p diz: 
149. dm is a teacher at senac 
150. Ts diz: 
151. if someone saw Before Sunrise or Before Sunset will know why 
152. Dm diz: 
153. ok sorry 
154. Dm diz: 
155. have a nice classe 
156. Dm diz: 
157. clss 
158. Apg diz: 
159. ahhhhhhhhhhhhhhhh 
160. Dm diz: 
161. class 
162. Apg diz: 
163. ok 
164. Apg diz: 
165. Apg diz: 
166. but where is the rest of the class p? 
167. Dm saiu da conversa. 
168. p diz: 
169. dont know, i left invitations to those who went 
170. El foi adicionado à conversa. 
171. Apg diz: 
172. Why everybody are gone? 
173. Apg diz: 
174. Who are EL? 
175. cfm diz: 
176. too many people at the same time.....i think i'llpractice the reading only.. 
177. El diz: 
178. hello everyone 
179. p diz: 
180. hi lns 
181. Ts diz: 
182. not too many, only we four 
183. Apg diz: 
184. hellooo 
185. cfm diz: 
186. hi 
187. p diz: 
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188. hey, how 'bout movies 
189. Lns foi adicionado à conversa. 
190. p diz: 
191. lets  talk a bit about it? 
192. Ts diz: 
193. excelent idea  
194. Apg diz: 
195. bout movies 
196. El diz: 
197. closer? 
198. El diz: 
199. Ts diz: 
200. cansei dessa vida da mulher is... the name? 
201. Apg diz: 
202. ok 
203. p diz: 
204. yes, movies 
205. cfm diz: 
206. cfm 
207. Ts diz: 
208. hi cfm 
209. Apg diz: 
210. II didn´t whatch the movie 
211. cfm diz: 
212. hi celine dion...! 
213. p diz: 
214. is xxx ur girlfriend lns? 
215. Ts diz: 
216. so what kind of movies do you prefer?  
217. p diz: 
218. all of them, but drama and comedies 
219. Lns diz: 
220. yes 
221. Ts diz: 
222. oh my God not celine dion 
223. Ts diz: 
224. celine from Before Sunrise/Sunset 
225. p diz: 
226. any one here likes drama 
227. Apg diz: 
228. you  are exclude me about the conversation 
229. Ts diz: 
230. anybody saw these movies? 
231. Apg diz: 
232. whait 
233. p diz: 
234. no apg, the question was for u too? 
235. p diz: 
236. u like drama? 
237. Lns diz: 
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238. no 
239. Apg diz: 
240. ah yes 
241. Lns diz: 
242. a like drama 
243. cfm diz: 
244. yes  
245. Apg diz: 
246. cause i didn´t whatch the movie yesterday 
247. Ts diz: 
248. what movie? 
249. Apg diz: 
250. So I like Drama tooo 
251. p diz: 
252. well, only cfm, lns (until 9 oclock) bb an and... were there 
253. p diz: 
254. whichi is ur favorite 
255. cfm diz: 
256. i don't remember the name of the movie 
257. p diz: 
258. an is here 
259. Lns diz: 
260. i saw these movie 
261. an foi adicionado à conversa. 
262. Lns diz: 
263. a long time ago 
264. p diz: 
265. did u like it? 
266. cfm diz: 
267. kkkkkkkkk 
268. Lns diz: 
269. the life of deve gail 
270. p diz: 
271. was it a true story? 
272. Apg diz: 
273. I loved it 
274. p diz: 
275. did u watch it? 
276. Apg diz: 
277. It´s a great Mistery film 
278. An diz: 
279. Wonnn !!! 
280. Apg diz: 
281. Yes 
282. Dm foi adicionado à conversa. 
283. Apg diz: 
284. fell weeks ago 
285. p diz: 
286. hello an 
287. Dm diz: 
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288. hello everyone 
289. Dm diz: 
290. !!! 
291. Apg diz: 
292. HELLO AN 
293. cfm diz: 
294. hi an 
295. El diz: 
296. hi 
297. An diz: 
298. good afternoon to all 
299. p diz: 
300. so, answer yes, who watched it before? 
301. El diz: 
302. mr. an.  
303. p diz: 
304. hi sir 
305. Dm diz: 
306. what r u talking about? 
307. p diz: 
308. the movie the life of dadvid gale 
309. Apg diz: 
310. about movies 
311. p diz: 
312. did u see it? 
313. An diz: 
314. Rssssss 
315. Dm diz: 
316. which one? 
317. An diz: 
318. GOOD AFTERNOON TEACHER P 
319. p diz: 
320. the life of david gale? 
321. p diz: 
322. Hi sir 
323. p diz: 
324. i talked to u 
325. An diz: 
326. Hi !!!  
327. An diz: 
328. Really !!! 
329. Dm diz: 
330. I haven't seen that one 
331. An diz: 
332. So here am i 
333. Dm diz: 
334. what is playing now ? 
335. El diz: 
336. bye u. 
337. El saiu da conversa. 
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338. Ts diz: 
339. bye  
340. p diz: 
341. do u know if the movie is based on a true story? 
342. Ts saiu da conversa. 
343. An diz: 
344. Hi celine  how are you 
345. Apg diz: 
346. ´no I don´t 
347. Lns diz: 
348. yes 
349. p diz: 
350. ist true lns? 
351. An diz: 
352. Hi lns are you ok ? 
353. Lns diz: 
354. it´s based on a true story 
355. Apg diz: 
356. But is an excelent store 
357. cfm diz: 
358. i need someone to tell me the end of the film... 
359. Lns diz: 
360. yes 
361. Apg diz: 
362. didi you whatch it yeterday 
363. p diz: 
364. cfm, dont u want to wait till monday 
365. Lns diz: 
366. yes an, i´m ok 
367. Lns diz: 
368. and you? 
369. An diz: 
370. HOW THIS SATURDAY PASSING? 
371. Dm diz: 
372. oh god 
373. Dm diz: 
374. this so crazy 
375. Dm diz: 
376. I'm outta here 
377. Dm diz: 
378. kisses for ya 
379. p diz: 
380. well, dm, im trying to organize it 
381. Dm diz: 
382. I see 
383. Dm diz: 
384. but it seems to be kinda difficult 
385. p diz: 
386. students  students  students  students  students  students  students  students  

students  
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387. Apg diz: 
388. please organize 
389. p diz: 
390. pay attention 
391. An diz: 
392. rsssss 
393. Apg diz: 
394. teachers 
395. cfm diz: 
396. because on monday won't go to senac 
397. Apg diz: 
398. teachers teachers.... 
399. p diz: 
400. i added everybody to this concersation, so, you need to concetrate on this 

window only 
401. Apg diz: 
402. I know the end 
403. Apg diz: 
404. Dm diz: 
405. stuuuuuuuudents ! 
406. An diz: 
407. we go slowly... 
408. Apg diz: 
409. hihihihihihihihi 
410. Dm diz: 
411. your dera teacher is trying hard to say something 
412. Apg diz: 
413. TEACHERSSSSSSSSSSSSSSSS 
414. Dm diz: 
415. hehe 
416. Dm diz: 
417. what's that p? 
418. Apg diz: 
419. HIHIHI 
420. p diz: 
421. if u open more than one, nobody  will understando what the others say? 
422. An diz: 
423. is treu !!! 
424. Apg diz: 
425. well An, Cfm and Lns 
426. An diz: 
427. Ok !!! 
428. Apg diz: 
429. How are you today? 
430. An diz: 
431. i am here 
432. Lns diz: 
433. hi 
434. p diz: 
435. so, we have here cfm, an. lns, apg and dm 
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436. Lns diz: 
437. we are ok 
438. An diz: 
439. I´m ok !!!  
440. p diz: 
441. is that ok? 
442. Lns diz: 
443. e you? 
444. Apg diz: 
445. ah yes 
446. Apg diz: 
447. I am fine 
448. cfm diz: 
449. fine, but i have tio sleep more 
450. p diz: 
451. i gotta confess, u are talking to whom? i dont know.... 
452. p diz: 
453. Apg diz: 
454. whomm? 
455. cfm diz: 
456. kkkkkkkkkkkkkkk 
457. An diz: 
458. personnel will speak serialize now... 
459. Dm diz: 
460. ok, so everybody was talking about movies, right? 
461. p diz: 
462. yes, everybody is asking how the people are 
463. p diz: 
464. thanks dm 
465. Dm diz: 
466. what about catching up on this? 
467. Apg diz: 
468. teacher!!!! 
469. p diz: 
470. well, trying to come back to the topic movies 
471. Apg diz: 
472. you are ridiculoussssssss 
473. Apg diz: 
474. p diz: 
475. kkkkkkkkkkk 
476. Apg diz: 
477. ok 
478. Apg diz: 
479. so 
480. Apg diz: 
481. the movie the life of David Galle 
482. p diz: 
483. so, which others do u know based on true stories? 
484. cfm diz: 
485. hurricane 
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486. Apg diz: 
487. I loved, It´s a fantastic Drama  
488. p diz: 
489. whats  it bout? 
490. cfm diz: 
491. i loved this film 
492. An diz: 
493. TEACHER I HAVE ONE DOUBTS : WHEN WE USED THE PRESENT 

CONTINUE 
494. Dm diz: 
495. you know, some time ago I was watching that the man in the iron mask 
496. Apg diz: 
497. The pianist 
498. p diz: 
499. tell me story cuz i havent watched 
500. Dm diz: 
501. or sth like that 
502. Dm diz: 
503. and the way it's shown, it seems that it is areal story 
504. cfm diz: 
505. its  about a life of a boxer named furacão 
506. Dm diz: 
507. but could that be possibly be true? 
508. Apg diz: 
509. It's a story about a "judeu" pianist 
510. p diz: 
511. the man in the iron mask or the hurricane? 
512. Apg diz: 
513. In times of 2 Mundial War 
514. Lns diz: 
515. a think o crime do padre amaro is a true story 
516. p diz: 
517. the man in the iron mask is almost a true story, it was a medieval way of 

torturing people 
518. Apg diz: 
519. ok teacher you aked me to tell you about the film and after you change the topic 
520. p diz: 
521. the crime do padre amaro was a criticism to the church 
522. p diz: 
523. the pianist i dont know the story 
524. Lns diz: 
525. yes 
526. An diz: 
527. rSSSS 
528. Apg diz: 
529. p diz: 
530. what happened apg? 
531. Dm diz: 
532. who set this topic? 
533. Apg diz: 
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534. nathing 
535. Lns diz: 
536. its  a good film end the pianist too 
537. p diz: 
538. we are trying to set it 
539. Apg diz: 
540. hihihihihi 
541. Apg diz: 
542. ok Where are Cfm and an? 
543. An diz: 
544. Jesus CHRIST!!! 
545. p diz: 
546. i think they are in private 
547. Apg diz: 
548. ihihihihi 
549. cfm diz: 
550. i am here  
551. Apg diz: 
552. ohhhhhhhhhhh Unhhhhhhhhhhhhhhhh 
553. Apg diz: 
554. hummmmmmmmmmmmmmm 
555. Apg diz: 
556. hihihihihi 
557. An diz: 
558. hUMMMMMMMMMMM 
559. Apg diz: 
560. HUMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
561. p diz: 
562. guess its  happening an affair 
563. Dm diz: 
564. what ? 
565. An diz: 
566. cfm diz: 
567. didi you hear this, an? 
568. Apg diz: 
569. yes i agree for the first tume with you 
570. p diz: 
571. between an and cfm  
572. Dm diz: 
573. hahaha  
574. Dm diz: 
575. I see 
576. Apg diz: 
577. hihihihi 
578. Dm diz: 
579. all kinds of stuff happen whan u r online 
580. An diz: 
581. yES I DID !!!! 
582. p diz: 
583. dm, we've excluded 
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584. cfm diz: 
585. an,help me! 
586. p diz: 
587. i mean i think ive been excluded 
588. Apg diz: 
589. yes 
590. An diz: 
591. rSSSS KEEP CALM 
592. Apg diz: 
593. lns 
594. An diz: 
595. Cfm ? 
596. Lns diz: 
597. hi 
598. Lns diz: 
599. i´m here 
600. p diz: 
601. well, talking  about movies, i think im gonna talk to myself 
602. Apg diz: 
603. let´s talk 
604. cfm diz: 
605. p could you invite aq? 
606. Apg diz: 
607. no 
608. p diz: 
609. p, i watched a good movie last week 
610. Apg diz: 
611. nobody  wants  to knows about you 
612. cfm diz: 
613. good idea.. 
614. Apg diz: 
615. p diz: 
616. really? what was it? 
617. Apg diz: 
618. Apg diz: 
619. p diz: 
620. it was dare davil (o demolidor) 
621. cfm diz: 
622. kkkkkkkkkk come on apg.. 
623. Apg diz: 
624. hihihihihihi 
625. Apg diz: 
626. p diz: 
627. do u like super hero movies, p? 
628. Apg diz: 
629. ????????????????? 
630. p diz: 
631. yes i do. cause i used to read comics a lot when i was a child 
632. p diz: 
633. i see. do u like history movies, p? 
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634. Apg diz: 
635. my god 
636. p diz: 
637. yes, very much 
638. Apg diz: 
639. Ridiculous 
640. An diz: 
641. What´s heppned here ? 
642. Apg diz: 
643. and Crazy 
644. An diz: 
645. I gree 
646. cfm diz: 
647. p,are you talking to yorself? 
648. p diz: 
649. i am talking to myself 
650. p diz: 
651. yes, i am talking to myself 
652. Lns diz: 
653. i don´t understand anythink 
654. Apg diz: 
655. hihihihihi 
656. cfm diz: 
657. so young..and so crazy... 
658. p diz: 
659. so, p, what ur favorite historical movie 
660. An diz: 
661. So am i 
662. Apg diz: 
663. take care teachers It´s can be dangerous 
664. p diz: 
665. crazy, nobody's in this window 
666. p diz: 
667. only me 
668. Apg diz: 
669. HEY P 
670. Apg diz: 
671. NO I AM 
672. Dm diz: 
673. I am here too!!!!!! 
674. Apg diz: 
675. BUT YOU EXCLUDE ME TO THE CONVERSATIONS 
676. Dm diz: 
677. Although my conversation is kinda silent 
678. p diz: 
679. dm, i am trying to talk to everybody but it isnt working 
680. Dm diz: 
681. who excluded who? 
682. Lns diz: 
683. let´s talk about somethink... 
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684. Apg diz: 
685. AND ASK ME ABOUT A MOVIE STORE AND AFTER CHANGE THE 

TOPIC 
686. Dm diz: 
687. I see dear 
688. Dm diz: 
689. as I said before, I'm outta her 
690. Dm diz: 
691. kisses, you guys 
692. p diz: 
693. me???????? 
694. Dm saiu da conversa. 
695. Apg diz: 
696. YES 
697. p diz: 
698. PEOPLE PEOPLE PEOPLE 
699. cfm diz: 
700. P,invite aq she is waiting!!!! 
701. Apg diz: 
702. An diz: 
703. Where is aq ? 
704. Apg diz: 
705. aq 
706. An diz: 
707. Apg  
708. p diz: 
709. she is not in my list im trying to add her 
710. An diz: 
711. Master !!! 
712. p diz: 
713. yes an 
714. Apg diz: 
715. what is her second name? 
716. p diz: 
717. of whom 
718. p diz: 
719. ? 
720. An diz: 
721. we will wait 
722. cfm diz: 
723. p, aq  try now! 
724. An diz: 
725. Where is the other friends? Teacher 
726. An diz: 
727. We will organize that !!!! 
728. aq@xxx.com já faz parte desta conversa. 
729. p diz: 
730. Apg diz: 
731. teacher 
732. p diz: 
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733. aq, you are in this conversation 
734. Apg diz: 
735. calm 
736. Apg diz: 
737. relax 
738. An diz: 
739. What had teacher ? 
740. An diz: 
741. that is it !!! 
742. Apg diz: 
743. don´t cry teacher 
744. Apg diz: 
745. We are here to help you 
746. Apg diz: 
747. An diz: 
748. exactly 
749. Lns diz: 
750. let´s talk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
751. Lns diz: 
752. say any subjetcs 
753. p diz: 
754. lns i am tryin to talk 
755. An diz: 
756. let´s going  lns 
757. Apg diz: 
758. so let´s talk 
759. p diz: 
760. ok, remember the doubts  about grammar? 
761. p diz: 
762. do u have any? 
763. Lns diz: 
764. An diz: 
765. Yes i have 
766. Apg diz: 
767. teacher is serious now, are u furious? 
768. p diz: 
769. no, just i dont know waht is happenig 
770. An diz: 
771. when we will use the present continue  ? 
772. cfm diz: 
773. i think i' ve got iteligent i forgot the doubts  
774. p diz: 
775. the impression i have is that everybody is talking in a different window 
776. Apg diz: 
777. no 
778. cfm diz: 
779. the only person in different window is aq... 
780. An diz: 
781. when we will use the present continue  ? 
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782. Apg diz: 
783. I suppose we dind´t get to " acompanhar" the dialog 
784. Lns diz: 
785. talk about the present continous 
786. aq@xxx.com já faz parte desta conversa. 
787. aq@xxx.com já faz parte desta conversa. 
788. p diz: 
789. ok, an, waht is ur problem with the present continuos? 
790. cfm diz: 
791. an?are you there? 
792. An diz: 
793. sometimes I get confused when I should use it 
794. p diz: 
795. well, therea are two basic uses of the present continuos 
796. p diz: 
797. one is for the present, the other for the future 
798. p diz: 
799. which is your problem? present of future? 
800. An diz: 
801. don't I know when I should use the "going" understands? 
802. An diz: 
803. Can you be a little more I specify? 
804. p diz: 
805. be going to is to refer to the future and it has the following model >> be going to 

+ verb 
806. An diz: 
807. Please give-me an eexemple  
808. p diz: 
809. going in the present continuous is only be + verb (going, talking, dancing...) in 

the -ing 
810. p diz: 
811. see: they are going to dance all night in the party (be going to) 
812. p diz: 
813. they are dancing all night at the party 
814. p diz: 
815. normally, in everyday conversations u use both with no distinction 
816. An diz: 
817. I think I am understand better 
818. p diz: 
819. how bout the other people? 
820. An diz: 
821. thank you for the explapgtion  
822. Apg diz: 
823. I ama think about 
824. p diz: 
825. it doesnt need to be about garmmar only, but somethig related to english 
826. Apg diz: 
827. ok 
828. p diz: 
829. for example, how to develop listening... 
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830. An diz: 
831. Please explain to us how to improve our audition  
832. p diz: 
833. well an, audition i dont know, but listening i can tell u something: 
834. Apg diz: 
835. I tthink I have to prepear the doubts  before 
836. p diz: 
837. so, let me ask u apg... 
838. Apg diz: 
839. because I don´t get to remember  
840. An diz: 
841. Ok!! how many hours would daily rates be good for the learning? 
842. cfm diz: 
843. an you can use cotonete for audition 
844. p diz: 
845. hahahahahahaha 
846. An diz: 
847. Rsss 
848. p diz: 
849. good cfm 
850. cfm diz: 
851. kkkkkkkkkkkk 
852. An diz: 
853. Apg diz: 
854. hihihihi 
855. An diz: 
856. so cute !!! 
857. Apg diz: 
858. don´t cry An 
859. Lns diz: 
860. hahahhahahhahahahhaha 
861. p diz: 
862. apg, which is easier for u: writing, speaking, listening or writing? 
863. An diz: 
864. Ok !!! 
865. cfm diz: 
866. sorry,it was just to relax.. 
867. p diz: 
868. to everybody: which is easier listening, writingm speaking or reading? 
869. Apg diz: 
870. the first writing or the last 
871. Apg diz: 
872. ? 
873. Apg diz: 
874. hihihi 
875. Apg diz: 
876. sorry  
877. cfm diz: 
878. reading 
879. p diz: 
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880. why cfm? 
881. Lns diz: 
882. for me is reading 
883. p diz: 
884. why lns? 
885. p diz: 
886. you dont get to connect the ideas? 
887. Apg diz: 
888. I think I can understan almost everything thaat you speaks at the class in 

engk=lish 
889. cfm diz: 
890. i dont know why.. 
891. Apg diz: 
892. but I am not so good at talking 
893. cfm diz: 
894. i just feel 
895. cfm diz: 
896. the listening is easy too 
897. p diz: 
898. you talk good apg, u just have to pay attention here and there when u speak, but 

for me its  normal 
899. Lns diz: 
900. reading is most easier becouse for the other thinks its  necessery more 

"seguranca" 
901. An diz: 
902. sometimes I feel that also 
903. p diz: 
904. cfm, how many texts  n english do u read? 
905. cfm diz: 
906. but writing and talk is mor difficult than others 
907. p diz: 
908. lns, this question is for u too 
909. Apg diz: 
910. I need to improove my vocabulary and fluence 
911. Lns diz: 
912. reading is the most easier becouse for the other thinks its  necessery more 

"seguranca" 
913. p diz: 
914. talking now, do u have problems to express urself? 
915. p diz: 
916. lns, what do u mean by segurança=safety 
917. Apg diz: 
918. yes 
919. Apg diz: 
920. sometimes 
921. Apg diz: 
922. i think because we think the things in portuguese 
923. cfm diz: 
924. few texts  .... 
925. Apg diz: 
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926. and then we try to speak it in engklis 
927. p diz: 
928. but do you think its  wrong, to thing in portuguese? 
929. p diz: 
930. sorry, think 
931. An diz: 
932. sometimes during the class in I need to say something and that word doesn't 

come me the memory 
933. Apg diz: 
934. yes 
935. p diz: 
936. an, u use a lot of synonyms in class, but they are too formal. 
937. An diz: 
938. And I am a little nervous 
939. Apg diz: 
940. sometimes there is not possible to speak the same thing in portugues and in 

english 
941. p diz: 
942. do you think is it a problem? 
943. cfm diz: 
944. the most difficult is remember the words 
945. cfm diz: 
946. to speak 
947. p diz: 
948. apg, portuguese is ur language number 1, it is ur model 
949. p diz: 
950. theres no way to be different, just practice 
951. Apg diz: 
952. yes 
953. Apg diz: 
954. I know 
955. Lns saiu da conversa. 
956. An diz: 
957. I´m here 
958. Apg diz: 
959. But we have to work to get think and speak fast in english 
960. p diz: 
961. cfm, i guess u just have to find ways of memorizing the words 
962. p diz: 
963. why fast apg? 
964. cfm diz: 
965. yes!do you have any sugestions? 
966. p diz: 
967. yes, how do u do to study the formulas of your cours at college? 
968. Apg diz: 
969. if one day I entend to speak english like an american I think I have to asnwer 

questions fastly 
970. p diz: 
971. an? 
972. Lns foi adicionado à conversa. 
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973. p diz: 
974. ok, but tell, are u american apg? 
975. An diz: 
976. eacher, some people have fear of asking, for the fear than the friend will think  
977. Lns diz: 
978. hi 
979. p diz: 
980. cfm, i didnt get  ur answer... 
981. p diz: 
982. are u like that an? 
983. Apg diz: 
984. no teacher but you know what i am trying to say 
985. An diz: 
986. do you agree ? 
987. p diz: 
988. lns, we are talking about difficulties 
989. cfm diz: 
990. ok i will do the same 
991. p diz: 
992. which are yours? 
993. p diz: 
994. yes an, i agree 
995. An diz: 
996. Ok !!! 
997. p diz: 
998. cfm, do the same what? i havent answered me 
999. Apg diz: 
1000. I did an spainish couse and I can speak spanish well 
1001. Apg diz: 
1002. but no as an Spain person 
1003. p diz: 
1004. ok apg, but think about the way the americans speak portuguese... 
1005. Apg diz: 
1006. It´s terrible 
1007. p diz: 
1008. do u think they speak ok (eu achar o carro muita bonita) 
1009. Apg diz: 
1010. but say to me 
1011. An diz: 
1012. Rsss is true !!!! 
1013. cfm diz: 
1014. write and speaking till 2 am... 
1015. p diz: 
1016. u speak to yourself cfm? 
1017. Apg diz: 
1018. What is the nesecity that they have to speak portuguese? 
1019. cfm diz: 
1020. ok,ok i am crazy too 
1021. cfm diz: 
1022. kkkkkkkkkkkkkk 
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1023. p diz: 
1024. to cummunicate with brazilians. they love our country 
1025. Apg diz: 
1026. they don't care to speak well 
1027. Apg diz: 
1028. hihihi 
1029. Apg diz: 
1030. teacher 
1031. An diz: 
1032. I agree , teacher 
1033. p diz: 
1034. cfm, if u do it to memorize the formulas do it for english too 
1035. Apg diz: 
1036. they love the woman in our country 
1037. p diz: 
1038. so, apg we dont have to speak well too 
1039. p diz: 
1040. just communicate well 
1041. Apg diz: 
1042. no  
1043. Lns diz: 
1044. enouth if we can comunicate with them 
1045. cfm diz: 
1046. ok i'll do that 
1047. p diz: 
1048. yes, i know a professor at ufpe she hates english 
1049. p diz: 
1050. she went to the usa and could communicate there 
1051. Apg diz: 
1052. I think if we are studying a language to use it at a job we have to try to speak the 

better as it is possible 
1053. p diz: 
1054. her english isnt very good (i say this as a teacher) but she got to eat and rrink 

there 
1055. An diz: 
1056. how long in his opinion, we will take to speak not fluently but that understand  ? 
1057. p diz: 
1058. i agree with u apg 
1059. Apg diz: 
1060. I don´t want no die that 
1061. p diz: 
1062. and i think like leo, communicate first with them, after the particularities 
1063. p diz: 
1064. an, can u repeat ur question 
1065. An diz: 
1066. how long in his opinion, we will take to speak not fluently but that understand  ? 
1067. p diz: 
1068. well, i guess u speak in a way they can understand 
1069. Apg diz: 
1070. I want to understand everything since hot dog until politice and economics 
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1071. p diz: 
1072. apg, do u understand brazlian politics? 
1073. An diz: 
1074. Good answer 
1075. p diz: 
1076. an, sometimes they just dont want to pay attention to whta other people say 
1077. Apg diz: 
1078. no but I can understand what the politics speak 
1079. Apg diz: 
1080. here 
1081. p diz: 
1082. ok, u understand that its  portuguese, but the technical terms 
1083. Apg diz: 
1084. some 
1085. An diz: 
1086. you are right in his opinion   
1087. p diz: 
1088. lns, u are so shy 
1089. Apg diz: 
1090. in my country 
1091. p diz: 
1092. cfm, u gone? 
1093. cfm diz: 
1094. no 
1095. p diz: 
1096. so quiet? 
1097. Lns diz: 
1098. no, a reading that you are talkink 
1099. cfm diz: 
1100. reading 
1101. p diz: 
1102. so lns, tell me why did u decide to study english? 
1103. p diz: 
1104. the same to u cfm 
1105. Lns diz: 
1106. becouse its  important to job 
1107. An diz: 
1108. s this the cfm the engineer? 
1109. Lns diz: 
1110. and to cominicate with persons around the world 
1111. p diz: 
1112. did u study english before, lns? 
1113. Lns diz: 
1114. yes 
1115. Lns diz: 
1116. in america 
1117. p diz: 
1118. u've been to the states? 
1119. p diz: 
1120. how long were u there? 
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1121. cfm diz: 
1122. because i want to understand what the people is talking even the bad words for 

give to them a good answer too 
1123. Lns diz: 
1124. america is a course of english 
1125. cfm diz: 
1126. yes i am engineer 
1127. p diz: 
1128. oh, sorry, i thought in america, usa. cua this way its  AT america 
1129. Lns diz: 
1130. ah ok 
1131. Lns diz: 
1132. sorry 
1133. An diz: 
1134. I didn't know.. excuse. and I didn't speak to you 
1135. p diz: 
1136. cfm, do u understand waht i say in class? 
1137. p diz: 
1138. apg, where are u? 
1139. cfm diz: 
1140. 90 percent 
1141. Apg diz: 
1142. i am here 
1143. cfm diz: 
1144. why? 
1145. p diz: 
1146. cuz u said u want to understand everything 
1147. Apg diz: 
1148. it´s because i speak a lot and the others persons satay quite 
1149. p diz: 
1150. so 90% is a good percentage 
1151. p diz: 
1152. dont worry apg, tell ur opinio bout other people's opinion 
1153. Apg diz: 
1154. hummm 
1155. p diz: 
1156. people, our very confused conversation is coming to the end, we got to spend 

one hour talking in english 
1157. p diz: 
1158. Apg diz: 
1159. yes 
1160. Apg diz: 
1161. and the beguinner was a litte bagunçadoo^ 
1162. An diz: 
1163. nobody speech unless the teacher requests  
1164. cfm diz: 
1165. people it was very good to be with you but i have to go.. 
1166. p diz: 
1167. i am so happy and sad cuz aq could not join 
1168. An diz: 
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1169. Is it o K ? 
1170. p diz: 
1171. bye cfm and thank you a lot 
1172. p diz: 
1173. is it ok an, if u want u can leave 
1174. cfm diz: 
1175. i am sad too  
1176. cfm diz: 
1177. by, an ,apg, p, lns 
1178. p diz: 
1179. bye cfm 
1180. An diz: 
1181. Bye !!!! 
1182. p diz: 
1183. see you next week 
1184. An diz: 
1185. See you 
1186. cfm diz: 
1187. Apg diz: 
1188. so teacher I know that we like bagunça but I perceive that u were nervious 
1189. p diz: 
1190. no, i wasn't nervous 
1191. Apg diz: 
1192. bored 
1193. Apg diz: 
1194. ..... 
1195. p diz: 
1196. just as i said, in tyhe beginning people seem to be talking about everything in 

different windows 
1197. p diz: 
1198. just 
1199. p diz: 
1200. be sure, it was funny for me 
1201. p diz: 
1202. i hope for the others too 
1203. Lns diz: 
1204. tacher 
1205. Apg diz: 
1206. ihihihi 
1207. p diz: 
1208. yes lns 
1209. Lns diz: 
1210. a heve to go now 
1211. Lns diz: 
1212. ok? 
1213. p diz: 
1214. by lns, thank u a lot 
1215. An diz: 
1216. Today it was just the first day, gives next time more organized  
1217. Lns diz: 
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1218. bye 
1219. cfm...saiu da conversa. 
1220. Apg diz: 
1221. And I have to go too 
1222. p diz: 
1223. lets  organize it better nexta time bye bye for all 
1224. p diz: 
1225. see u monday 
1226. Lns diz: 
1227. see you on monday 
1228. Apg diz: 
1229. So I swer that I am going to class monday 
1230. An diz: 
1231. bye sr. 
1232. p diz: 
1233. by an 
1234. Apg diz: 
1235. BYE BYE MY FRIENDSSSSSSSSSS 
1236. Apg diz: 
1237. Lns diz: 
1238. see you 
1239. Lns diz: 
1240. bye 
1241. Apg diz: 
1242. HAVE A GOOD WEKEEND 
1243. An diz: 
1244. have  a nice good wekeend 
1245. Lns saiu da conversa. 
1246. p diz: 
1247. u too 
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ANEXO 2 
 

QUESTIONÁRIO PARA ESTUDO E ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 
 
 

1. How questions and answers are organized? 
 
2. Do the questions follow an order, i. e., is an answer linked to another question or the 

questions are linked to a subject that is not mentioned in the text? 
 
3. How is the interviewer represented? 
 
4. How is the interviewed represented? 
 
5. Is there an introduction to the topic in all the interviews? What are they about? What 

is the intention? 
 
6. Are there pictures? What are they for? 
 
7. Is there any part of the interview highlighted? What is the intention? 
 
8. Who speaks more during the interview? 
 
9. Who controls the topic of the interview? 
 
10. How are feelings and reactions of the interviewed represented? 
 
11. Could you say that a written interview is the same thing as a spoken interview? 

Why? Why not? 
 
12. What are the similarities and differences between an interview and a spontaneous 

conversation? 
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ANEXO 3 
 

EDIÇAO DO AL1 – GRUPO A 
 
 

A teacher of english interviwing his students. 
 
Students of English talking about movies, grammar doubts and the best way to learn 
English. 
 
 Last Saturday, a Senac’s teacher of English, called P, and his students (An:, cfm, 
Lns and Apg) had a virtual class on Messenger. 
 The agreement was take some students’ doubts using internet, but it was a litllte 
bit different. They talked about movies, doubts, and the best way to learn English. 
Below you’ will have the best moments of the conversation. 
  
 
1. p:: 
2. you didnt go to the class 
3. p:: 
4. what happened? 
5. Apg: : 
6. because I fall very tired yesterday 
7. Apg: : 
8. Yes, fridays are the worse to me 
9. p: : 
10. just for u??? 
11. Apg: : 
12. yes because my classes at university and my job 
13. p: : 
14. the e mail is xxx? 
15. p: : 
16. why xxx 
17. p: : 
18. apg, you missed the movie... 
19. p: : 
20. well, we'll finish it on monday, i hope 
21. Apg: : 
22. the movie? 
23. Apg: : 
24. I can not believe 
25. Cfm: 
26. because was very difficult to do a e mail using cfm or cfm..or other name so i put 

xxx 
27. p: : 
28. hey, how 'bout movies 
29. p: : 
30. yes, movies 
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31. Apg: : 
32. II didn´t whatch the movie 
33. p: : 
34. all of them, but drama and comedies 
35. p: : 
36. any one here likes drama 
37. p: : 
38. u like drama? 
39. Lns: 
40. no 
41. Apg: : 
42. ah yes 
43. Lns: 
44. a like drama 
45. Cfm: 
46. yes  
47. Apg: : 
48. cause i didn´t whatch the movie yesterday 
49. Ts: 
50. what movie? 
51. Apg: : 
52. So I like Drama tooo 
53. p: : 
54. whichi is ur favorite 
55. Cfm: 
56. i don't remember the name of the movie 
57. Lns: 
58. i saw these movie 
59. Lns: 
60. a long time ago 
61. p: : 
62. did u like it? 
63. Lns: 
64. the life of deve gail 
65. p: : 
66. was it a true story? 
67. Apg: : 
68. I loved it 
69. p: : 
70. did u watch it? 
71. Apg: : 
72. It´s a great Mistery film 
73. p: : 
74. so, answer yes, who watched it before? 
75. Dm: 
76. I haven't seen that one 
77. p: : 
78. do u know if the movie is based on a true story? 
79. Lns: 
80. yes 

 171



81. p: : 
82. ist true lns? 
83. Lns: 
84. it´s based on a true story 
85. Apg: : 
86. But is an excelent store 
87. Cfm: 
88. i need someone to tell me the end of the film... 
89. Lns: 
90. yes 
91. p: : 
92. cfm, dont u want to wait till monday 
93. p: : 
94. so, which others do u know based on true stories? 
95. Cfm: 
96. hurricane 
97. Apg: : 
98. I loved, It´s a fantastic Drama  
99. p: : 
100. whats it bout? 
101. Cfm: 
102. i loved this film 
103. An: : 
104. TEACHER I HAVE ONE DOUBTS: WHEN WE USED THE PRESENT 

CONTINUE 
105. dm: 
106. you know, some time ago I was watching that the man in the iron mask 
107. Apg: : 
108. The pianist 
109. p: : 
110. tell me story cuz i havent watched 
111. dm: 
112. and the way it's shown, it seems that it is areal story 
113. Cfm: 
114. its about a life of a boxer named furacão 
115. dm: 
116. but could that be possibly be true? 
117. Apg: : 
118. It's a story about a "judeu" pianist 
119. p: : 
120. the man in the iron mask or the hurricane? 
121. Apg: : 
122. In times of 2 Mundial War 
123. Lns: 
124. a think o crime do padre amaro is a true story 
125. p: : 
126. the man in the iron mask is almost a true story, it was a medieval way of 

torturing people 
127. p: : 
128. the crime do padre amaro was a criticism to the church 
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129. p: : 
130. the pianist i dont know the story 
131. Lns: 
132. its a good film end the pianist too 
133. p: : 
134. do u like super hero movies, andre? 
135. p: : 
136. yes i do. cause i used to read comics a lot when i was a child 
137. p: : 
138. i see. do u like history movies, andre? 
139. p: : 
140. yes, very much 
141. p: : 
142. so, andre, what ur favorite historical movie 
143. p: : 
144. ok, remember the doubts about grammar? 

“but do you think it’s wrong to think in 
Portuguese?” 

145. p: : 
146. do u have any? 
147. An: : 
148. Yes i have 
149. An: : 
150. when we will use the present continue  ? 
151. An: : 
152. when we will use the present continue  ? 
153. p: : 
154. ok, an:, waht is ur problem with the present continuos? 
155. An: : 
156. sometimes I get confused when I should use it 
157. p: : 
158. well, therea are two basic uses of the present continuos 
159. p: : 
160. one is for the present, the other for the future 
161. p: : 
162. which is your problem? present of future? 
163. An: : 
164. don't I know when I should use the "going" understands? 
165. An: : 
166. Can you be a little more I specify? 
167. p: : 
168. be going to is to refer to the future and it has the following model >> be going to 

+ verb 
169. An: : 
170. Please give-me an eexemple  
171. p: : 
172. going in the present continuous is only be + verb (going, talking, dancing...) in 

the -ing 
173. p: : 
174. see: they are going to dance all night in the party (be going to) 
175. p: : 
176. they are dancing all night at the party 

 173



177. p: : 
178. normally, in everyday conversations u use both with no distinction 
179. An: : 
180. I think I am understand better 
181. p: : 
182. how bout the other people? 
183. p: : 
184. for example, how to develop listening... 
185. An:  
186. Please explain to us how to improve our audition  
187. p: : 
188. well an, audition i dont know, but listening i can tell u something: 
189. p: : 
190. so, let me ask u apg... 
191. An: : 
192. Ok!! how many hours would daily rates be good for the learning? 
193. p: : 
194. apg, which is easier for u: writing, speaking, listening or writing? 
195. p: : 
196. to everybody: which is easier listening, writingm speaking or reading? 
197. Apg: : 
198. the first writing or the last 
199. Cfm: 
200. reading 
201. p: : 
202. why cfm? 
203. Lns: 
204. for me is reading 
205. p: : 
206. why lns? 
207. p: : 
208. you dont get to connect the ideas? 
209. Apg: : 
210. I think I can understan almost everything thaat you speaks at the class in 

engk=lish 
211. Cfm: 
212. i dont know why.. 
213. Apg: : 
214. but I am not so good at talking 
215. Cfm: 
216. i just feel 
217. Cfm: 
218. the listening is easy too 
219. p: : 
220. you talk good apg, u just have to pay attention here and there when u speak, but 

for me its  
221. normal 
222. Lns: 
223. reading is most easier becouse for the other thinks its necessery more 

"seguranca" 

 174



224. An: : 
225. sometimes I feel that also 
226. p: : 
227. cfm, how many texts n english do u read? 
228. Cfm: 
229. but writing and talk is mor difficult than others 
230. Apg: : 
231. I need to improove my vocabulary and fluence 
232. Lns: 
233. reading is the most easier becouse for the other thinks its necessery more 

"seguranca" 
234. p: : 
235. talking now, do u have problems to express urself? 
236. p: : 
237. lns, what do u mean by segurança=safety 
238. Apg: : 
239. yes 
240. Apg: : 
241. sometimes 
242. Apg: : 
243. i think because we think the things in portuguese 
244. Cfm: 
245. few texts .... 
246. Apg: : 
247. and then we try to speak it in engklis 
248. p: : 
249. but do you think its wrong, to thing in portuguese? 
250. An: : 
251. sometimes during the class in I need to say something and that word doesn't 

come me the memory 
252. Apg: : 
253. yes 
254. p: : 
255. an:, u use a lot of synonyms in class, but they are too formal. 
256. An: : 
257. And I am a little nervous 
258. Apg: : 
259. sometimes there is not possible to speak the same thing in portugues and in 

english 
260. p: : 
261. do you think is it a problem? 
262. Cfm: 
263. the most difficult is remember the words 
264. Cfm: 
265. to speak 
266. p: : 
267. apg, portuguese is ur language number 1, it is ur model 
268. p: : 
269. theres no way to be different, just practice 
270. Apg: : 
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271. yes 
272. Apg: : 
273. I know 
274. Apg: : 
275. But we have to work to get think and speak fast in english 
276. p: : 
277. cfm, i guess u just have to find ways of memorizing the words 
278. p: : 
279. why fast apg? 
280. Cfm: 
281. yes!do you have any sugestions? 
282. p: : 
283. yes, how do u do to study the formulas of your cours at college? 
284. Apg: : 
285. if one day I entend to speak english like an american I think I have to asnwer 

questions fastly 
286. p: : 
287. ok, but tell, are u american apg? 
288. An: : 
289. teacher, some people have fear of asking, for the fear than the friend will think  
290. Apg: : 
291. I did an spainish couse and I can speak spanish well 
292. Apg: : 
293. but no as an Spain person 
294. p: : 
295. ok apg, but think about the way the americans speak portuguese... 
296. Apg: : 
297. It´s terrible 
298. p: : 
299. do u think they speak ok (eu achar o carro muita bonita) 
300. An: : 
301. how long in his opinion, we will take to speak not fluently but that understand  ? 
302. p: : 
303. well, i guess u speak in a way they can understand 
304. Apg: : 
305. I want to understand everything since hot dog until politice and economics 
306. p: : 
307. so lns, tell me why did u decide to study english? 
308. p: : 
309. the same to u cfm 
310. Lns: 
311. becouse its important to job 
312. Lns: 
313. and to cominicate with persons around the world 
314. An: : 
315. I didn't know.. excuse. and I didn't speak to you 
316. p: : 
317. cfm, do u understand waht i say in class? 
318. p: : 
319. 90 percent 
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320. Cfm: 
321. why? 
322. p: : 
323. cuz u said u want to understand everything 
324. Apg: : 
325. it´s because i speak a lot and the others persons satay quite 
326. p: : 
327. so 90% is a good percentage 
328. p: : 
329. dont worry apg, tell ur opinio bout other people's opinion 
330. p: : 
331. people, our very confused conversation is coming to the end, we got to spend 

one hour talking in english 
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ANEXO 4 
 

EDIÇAO DO AL1 – GRUPO B 
 

E-class: Teacher gives grammar class by the internet software computer, MSN 
Messenger. 
 
The teacher of Senac, P, has given a different class for his students. He innovates the 
kind of learning grammar instructions. On March, 12, the students Aq, Apg, An and 
Lns asked their questions using instant chatting software, the MSN Messenger. 
 
 
 
1. P:: hi!  hello apg: 
2. Apg: hi 
3. P:: 
4. you didnt go to the class. what happened? 
5. Apg: 
6. because I fall very tired yesterday 
7. Apg: 
8. yes because my classes at university and my job 
9. p:  
10. ok, remember the doubts about grammar? 

“We have to work to get thinking and 
speaking fast in English” 

11. p:  
12. do u have any? 
13. An: : 
14. Yes i have 
15. An: : 
16. when we will use the present continue  ? 
17. p:  
18. ok, an:, waht is ur problem with the present continuos? 
19. An: : 
20. sometimes I get confused when I should use it 
21. p:  
22. well, therea are two basic uses of the present continuos 
23. p:  
24. one is for the present, the other for the future 
25. p:  
26. which is your problem? present of future? 
27. An: : 
28. don't I know when I should use the "going" understands? 
29. An: : 
30. Can you be a little more I specify? 
31. p:  
32. be going to is to refer to the future and it has the following model >> be going to 

+ verb 
33. An: : 
34. Please give-me an eexemple  
35. p: 
36. going in the present continuous is only be + verb (going, talking, dancing...) in 
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the -ing 
37. p: 
38. see: they are going to dance all night in the party (be going to) 
39. p: 
40. they are dancing all night at the party 
41. p: 
42. normally, in everyday conversations u use both with no distinction 
43. An: : 
44. I think I am understand better 
45. p: 
46. how bout the other people? 
47. An: : 
48. thank you for the explanation  
49. p: 
50. it doesnt need to be about garmmar only, but somethig related to english 
51. p: 
52. for example, how to develop listening... 
53. p: 
54. apg, which is easier for u: writing, speaking, listening or writing? 
55. Lns: 
56. for me is reading 
57. p: 
58. why lns? 
59. p: 
60. you dont get to connect the ideas? 
61. Apg: 
62. I think I can understan almost everything thaat you speaks at the class in 

engk=lish 
63. Apg: 
64. but I am not so good at talking 
65. p: 
66. you talk good apg, u just have to pay attention here and there when u speak, but 

for me its normal 
67. Lns: 
68. reading is most easier becouse for the other thinks its necessery more 

"seguranca" 
69. p: 
70. cfm, how many texts n english do u read? 
71. Apg: 
72. I need to improove my vocabulary and fluence 
73. p: 
74. talking now, do u have problems to express urself? 
75. Apg: 
76. i think because we think the things in portuguese 
77. Cfm: 
78. few texts .... 
79. p: 
80. but do you think its wrong, to thing in portuguese? 
81. An: : 
82. sometimes during the class in I need to say something and that word doesn't 
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come me the memory 
83. p: 
84. an, u use a lot of synonyms in class, but they are too formal. 
85. p: 
86. do you think is it a problem? 
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ANEXO 5 
 

EDIÇAO DO AL1 – GRUPO C 
 

Interactive class: one more way of learning 
 
This interview was a meeting between a teacher and his students. Using Microsoft 
MSN Messenger, the teacher P and his students An, Cfm, Apg and Lns: took some 
doubts off about the English language as well as other things. 
 
 

 
 
1. P: 
2. hello apg 
3. Apg: 
4. hi 
5. p: 
6. you didnt go to the class 
7. p: 
8. what happened? 
9. Apg: 
10. because I fall very tired yesterday 
11. Cfm: 
12. hello 
13. p: 
14. hello wonder woman 
15. p: 
16. the e mail is xxx? 
17. p: 
18. why xxx 
19. Cfm: 
20. yes 
21. Cfm: 
22. because was very difficult to do a e mail using cfm orcfm...or other name so i put 

xxx 
23. p: 
24. hi lns 
25. p: 
26. is xxx ur girlfriend lns? 
27. Lns:: 
28. yes 
29. p: 
30. hello an 
31. Apg: 
32. HELLO AN 
33. Cfm: 
34. hi an 
35. An : 
36. good afternoon to all 
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37. p: 
38. hi sir 
39. An : 
40. Hi lns are you ok ? 
41. Lns:: 
42. yes an, i´m ok 
43. An : 
44. Master !!! 
45. p: 
46. yes an 
47. p: 
48. ok, remember the doubts about gr
49. p: 
50. do u have any? 
51. An : 
52. when we will use the present cont
53. p: 
54. ok, an, waht is ur problem with th
55. An : 
56. sometimes I get confused when I s
57. p: 
58. well, therea are two basic uses of 
59. p: 
60. one is for the present, the other fo
61. p: 
62. which is your problem? present of
63. An : 
64. don't I know when I should use th
65. An : 
66. Can you be a little more I specify?
67. p: 
68. be going to is to refer to the future

+ verb 
69. An : 
70. Please give-me an eexemple  
71. p: 
72. going in the present continuous is

the -ing 
73. p: 
74. see: they are going to dance all nig
75. p: 
76. they are dancing all night at the pa
77. p: 
78. normally, in everyday conversatio
79. An : 
80. I think I am understand better 
81. p: 
82. how bout the other people? 
83. An : 
84. thank you for the explanation  

 

“when will we use the present continuous?”
ammar? 

inue  ? 

e present continuos? 

hould use it 

the present continuos 

r the future 

 future? 

e "going" understands? 

 

 and it has the following model >> be going to 

 only be + verb (going, talking, dancing...) in 

ht in the party (be going to) 

rty 

ns u use both with no distinction 
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85. Apg: 
86. I ama think about 
87. p: 
88. it doesnt need to be about garmmar only, but somethig related to english 
89. Apg: 
90. ok 
91. p: 
92. for example, how to develop listening... 
93. An : 
94. Please explain to us how to improve our audition  
95. p: 
96. well an, audition i dont know, but listening i can tell u something: 
97. Cfm: 
98. an you can use cotonete for audition 
99. An : 
100. Rsss 
101. p: 
102. good cfm 
103. An : 
104. so cute !!! 
105. p: 
106. to everybody: which is easier listening, writingm speaking or reading? 
107. Cfm: 
108. reading 
109. p: 
110. why cfm? 
111. Lns:: 
112. for me is reading 
113. p: 
114. why lns? 
115. Cfm: 
116. i dont know why.. 
117. Cfm: 
118. i just feel 
119. Lns:: 
120. reading is most easier becouse for the other thinks its necessery more 

"seguranca" 
121. Cfm: 
122. but writing and talk is mor difficult than others 
123. p: 
124. lns, this question is for u too 
125. Apg: 
126. I need to improove my vocabulary and fluence 
127. Lns:: 
128. reading is the most easier becouse for the other thinks its necessery more 

"seguranca" 
129. p: 
130. cfm, how many texts n english do u read? 
131. Cfm: 
132. few texts .... 
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133. p: 
134. talking now, do u have problems to express urself? 
135. Apg: 
136. sometimes 
137. Apg: 
138. i think because we think the things in portuguese 
139. Apg: 
140. and then we try to speak it in engklis 
141. p: 
142. but do you think its wrong, to thing in portuguese? 
143. An : 
144. sometimes during the class in I need to say something and that word doesn't 

come me the memory 
145. p: 
146. an, u use a lot of synonyms in class, but they are too formal. 
147. An : 
148. And I am a little nervous 
149. Apg: 
150. sometimes there is not possible to speak the same thing in portugues and in 

english 
151. p: 
152. do you think is it a problem? 
153. Cfm: 
154. the most difficult is remember the words 
155. p: 
156. apg, portuguese is ur language number 1, it is ur model 
157. p: 
158. theres no way to be different, just practice 
159. Apg: 
160. yes 
161. Apg: 
162. I know 
163. Apg: 
164. But we have to work to get think and speak fast in english 
165. p: 
166. why fast apg? 
167. Apg: 
168. if one day I entend to speak english like an american I think I have to asnwer 

questions fastly 
169. An : 
170. how long in his opinion, we will take to speak not fluently but that understand  ? 
171. p: 
172. well, i guess u speak in a way they can understand 
173. Apg: 
174. I want to understand everything since hot dog until politice and economics 
175. p: 
176. ana, do u understand brazlian politics? 
177. Apg: 
178. no but I can understand what the politics speak 
179. p: 
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180. ok, u understand that its portuguese, but the technical terms 
181. p: 
182. lns, u are so shy 
183. p: 
184. so quiet? 
185. Lns:: 
186. no, a reading that you are talkink 
187. p: 
188. so lns, tell me why did u decide to study english? 
189. p: 
190. the same to u cfm 
191. Lns:: 
192. becouse its important to job 
193. Lns:: 
194. and to cominicate with persons around the world 
195. p: 
196. did u study english before, lns? 
197. Lns:: 
198. yes 
199. Lns:: 
200. at america 
201. Cfm: 
202. because i want to understand what the people is talking even the bad words for 

give to them a good answer too 
203. Cfm: 
204. people it was very good to be with you but i have to go.. 
205. Cfm: 
206. by,an,apg,p,lns 
207. p: 
208. bye cfm 
209. An : 
210. Bye !!!! 
211. p: 
212. see you next week 
213. An : 
214. See you 
215. Lns:: 
216. tacher 
217. p: 
218. yes lns 
219. Lns:: 
220. a heve to go now 
221. Lns:: 
222. ok? 
223. p: 
224. by lns, thank u a lot 
225. Apg: 
226. And I have to go too 
227. p: 
228. see u monday 
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229. Lns:: 
230. see you on monday 
231. An : 
232. bye sr. 
233. p: 
234. by an 
235. Apg: 
236. BYE BYE MY FRIENDSSSSSSSSSS 
237. Lns:: 
238. see you 
239. Lns:: 
240. bye 
241. Apg: 
242. HAVE A GOOD WEKEEND 
243. An : 
244. have  a nice good wekeend 
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ANEXO 6 
 

ARQUIVO DE LOG 2 – AL2 
 

Chat número  – 19/03/2005  
Software utilizado: Trillian (Cerulean studios) 
 
 
1. Session Start (p@hotmail.com:Group Conversation 30303): Sat Mar 19 
15:21:22 2005 
2. [15:21] p: an, wait im changing some things in my software 
3. [15:22] An: OK !!! 
4. [15:22] aaqb:Cfm is in other window 
5. [15:22] *** cfm@hotmail.com has joined the conversation. 
6. [15:22] p: cfm, are u in here? 
7. [15:22] cfm: ok 
8. [15:22] aaqb:Hi, everybodey here? 
9. [15:23] An: TO: Aaqb - are you in here?  
10. [15:23] p: ok, lets just check 
11. [15:23] An: OK !!! 
12. [15:23] aaqb:Thanks good. I get it!! 
13. [15:23] p: aaqb are u here? say yes 
14. [15:23] cfm: evrybody is here 
15. [15:23] aaqb:Yes 
16. [15:23] An: Good !! 
17. [15:23] p: an, are u here? say yes 
18. [15:23] p: cfm are u here? say yes 
19. [15:23] aaqb:Say an!!!! 
20. [15:23] cfm: yes 
21. [15:23] An: YES !!! 
22. [15:24] p: excellent....:))) 
23. [15:24] p: im so happy. the problem was msn messenger 
24. [15:24] cfm: ;) 
25. [15:24] An: We are four 
26. [15:24] p: i'll give you another software on monday 
27. [15:24] p: so lets 
28. [15:24] aaqb:I was think that was me 
29. [15:24] An: Yes !! Sr. 
30. [15:24] p: we said that today we would discuss about death penalty,right? 
31. [15:25] An: Go ahead !! 
32. [15:25] aaqb:Why sir, an? 
33. [15:25] cfm: the fault is always of the computer 
34. [15:25] p: the fault is microsoft 
35. [15:25] aaqb:Right. I saw on news that i woman in USA get a process to die 
36. [15:25] p: so people, are in favor or against the death penalty? 
37. [15:26] cfm: everything is the same 
38. [15:26] aaqb:I absolutely against 
39. [15:26] An: The fault is always microsoft  
40. [15:26] cfm: i'm agaist  
41. [15:26] p: and an? 
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42. [15:26] p: for or against? 
43. [15:26] An: I am against 
44. [15:27] p: so, y are u against? religion\us reasons? 
45. [15:27] aaqb:I think the justice could do a mistake and someone die for a 

mistake 
46. [15:27] p: what kind of mistake aaqb? 
47. [15:27] An: For my reason 
48. [15:28] aaqb:The jsutice in Brazil is very slowly and sometimes a inocent people 

is on jail 
49. [15:28] cfm: not for religious reason,.i'm against for the same reason of aaqb... 
50. [15:28] p: ok, but if the person is really guilty? 
51. [15:29] p: an assassin, a raper? 
52. [15:29] An: I am divided some times... 
53. [15:29] aaqb:Imagine, if you are inocent and can't prove this. You will be 

murder. I thik a guilty person should work for his whole life 
54. [15:29] p: working and getting money for him or herself? 
55. [15:30] p: why divided an? 
56. [15:30] aaqb:Work for all life and pay for the "custos" of his prision. Could be a 

solution! 
57. [15:30] An: I am divided some times... 
58. [15:30] cfm: The state could use all that criminals for work intead of deatth 

penalty 
59. [15:31] p: but, work in what? i mean, would u feel confortabel working with 

someone who killed another person? 
60. [15:31] An: To have order in our house we have to impose rules... 
61. [15:31] p: rules=deathpenalty an? 
62. [15:31] aaqb:I think an is divided because a raper or someone who murder a 

Child must die. But i can't judge without be sure. And in Brazil have the sure is 
really dificult 

63. [15:32] aaqb:He should work in the prision. 
64. [15:32] An: I didn't want to be so. radical.. but us days today it is done necessary 
65. [15:32] p: right, working in prision is a good solution 
66. [15:32] cfm: obviously they would work separated from the other people, and 

the most dangerous criminals wold be in cajes  
67. [15:33] p: woeking in cages or not work cfm? 
68. [15:33] p: in that case of the movie the life of david gale? what do u think of 

that? 
69. [15:33] cfm: the most dangerous would not work 
70. [15:34] An: It ties a certain part of the film. I was twisting for him... but later. of 

the revelation. 
71. [15:34] p: not working and giving expenses to the state... 
72. [15:34] p: u wanted him to die an? 
73. [15:34] aaqb:A inocent die. But, thinking better he was not so inocent. He 

wanted that. 
74. [15:35] p: ok, aaqb, but to want and to be condemned are different things 
75. [15:35] p: in this case, we also have the woman, who had leukemia... 
76. [15:35] aaqb:Ok. But he knows that he could die. And did a choose. 
77. [15:36] cfm: but we know that some people are arrested by stealing a ring... 
78. [15:36] aaqb:He had his "motivos". He couldn't see his kid, his wife didn't 

believe in him and didn't get a job. 
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79. [15:37] p: right, but what would be a good way to prove someone is guilty or 
innocent? 

80. [15:37] *** An has left the conversation. 
81. [15:37] p: if u are sad cuz of ur life, u cannot choose to die 
82. [15:38] aaqb:The girl will die! And choose to die and do something for the other 

people. She die for something that she believed! 
83. [15:38] aaqb:I agree with you. I'm trying to understand him. 
84. [15:39] p: let me aks u something...:-o 
85. [15:40] p: death penalty is permitted in some states in the usa, but euthanasia 

isnt?  
86. [15:40] aaqb:Imagine a situation. Nobody belives in you, nobody helps you. 

Maybe the die was better to him. He Was  living in the die.  
87. [15:40] p: isn't it contradictory? 
88. [15:40] aaqb:Yes, it's a nosense 
89. [15:40] p: cfm, how bout u? 
90. [15:40] cfm: there is differences 
91. [15:41] aaqb:The state can take a life but the person can not?! Why? 
92. [15:41] p: waht differences ? 
93. [15:41] p: yes aaqb, why? 
94. [15:42] aaqb:I'd like to have the right to choose. It's my life and my body. I'm 

responsable for it. 
95. [15:42] p: so aaqb, u agree with euthanasia but disagrees with death penalty? 
96. [15:42] p: this is contradictory...:) 
97. [15:42] aaqb:I will not like to live like a vegetable. It is not a life. 
98. [15:42] p: :/ 
99. [15:42] cfm: the state heve to 'intervir' in security of the people  
100. [15:43] cfm: they' can ' to kill who is killing many people 
101. [15:43] aaqb:Yes. Because death penalty is related to prove a guilty. And 

sometimes you can't have the sure. And euthanasia is a choose.  
102. [15:44] p: but both cases human livs are involved 
103. [15:45] p: cfm, the state can or canoot kill the criminals? 
104. [15:46] cfm: euthanasia is for someone who is suffering  and this person is not 

bad 
105. [15:46] aaqb:Yes. But in one of this have a person who is "sofrendo" in life. Did 

You see "mar adentro"? 
106. [15:46] cfm: they make the rules 
107. [15:46] p: it depends. if thsi person is a bada father or mother, someone who 

made other people suffer a lot? 
108. [15:46] p: mar adentro? what is it about? 
109. [15:46] cfm: if they want  they will 
110. [15:47] aaqb:It's about euthanasia. 
111. [15:47] cfm: i did not see this film 
112. [15:47] aaqb:about a true story. A man choose to die because was sufering a lot 
113. [15:47] cfm: WHERE IS AN??????? 
114. [15:47] aaqb:Happend in Spain 
115. [15:48] p: an  dissapeared 
116. [15:48] cfm: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 
117. [15:48] aaqb:He's offline 
118. [15:48] aaqb:I can't believe. It's impossible do this. rssss 
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119. [15:48] p: but, aaqb, what arguments can u imagine for deffeding eutahnasia and 
not death penalty? 

120. [15:49] p: well, at least its one more saturday and thats over 
121. [15:50] p: cfm, how about u? what are ur arguments for euthanasia and not death 

penalty? 
122. [15:51] aaqb:Both are about lifes, but they are diferent situations. In euthanasia 

i'm deciding about my life. and death penalty is the state and a bad justice choosing 
if i must die. A person who doen't know me!! Sometimes they can not be sure. 

123. [15:52] aaqb:I believe that a lot of people die in Texas being innocent 
124. [15:53] cfm: euthanasia could happen while the patient could decide 
125. [15:53] cfm: it would be his own decision 
126. [15:53] p: but u r dying, how do u decide if u want to live or not 
127. [15:54] cfm: ok 
128. [15:54] aaqb:How can i thake a life. It's a legal murder! The state is not better 

that a raper or murder. Is taking a life in the same way. Trying to looks good! 
129. [15:54] p: good point aaqb 
130. [15:55] aaqb:You can say before the situation. I already told my family that i 

prefer to die in a case of be necessary pass all life in a bed.  
131. [15:55] cfm: when the patient could not decide the family is they don't have 

condition to pay uti , the family can chose  
132. [15:56] p: i dont know if i would have this conversation with my family... 
133. [15:56] aaqb:I think i'm not so strong in this cases. Could be a mistake or i'm 

saying "da boca para fora", but.. 
134. [15:56] cfm: so you are in their hands 
135. [15:56] p: in this case cfm, the family is also deciding a murder, they are 

assassins too 
136. [15:56] aaqb:Of course is not a serious conversation. It's hipotetic 
137. [15:57] p: and in the case of abortion? the same for euthanasia? 
138. [15:57] cfm: i will explain 
139. [15:57] aaqb:i agree with you, if the person didn't decided before 
140. [15:58] p: explain cfm... 
141. [15:58] aaqb:I only agree with abortion in cases of "estupro" or for risks of the 

kid or the mother. 
142. [15:58] cfm: it is only for illness whith painfull...when you see that the person is 

suffering 
143. [15:59] aaqb:We have condon, medicines. A lot of ways to not get a baby 
144. [16:00] aaqb:where's an? 
145. [16:00] p: but if u r raped, the baby has nothing to do with that. ist it ok to kill 

him or her? 
146. [16:00] p: an died... 
147. [16:00] p: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 
148. [16:01] cfm: i think the one who can decide of abort is each woman 
149. [16:01] cfm: kkkkkkkkkkkkkkkkkk 
150. [16:01] p: in allcase cfm? 
151. [16:01] cfm: who killed an/ 
152. [16:01] p: in all cases? 
153. [16:01] cfm: ? 
154. [16:01] aaqb:I agree with you in parts. Is better have the baby and don't like and 

care him. Is it "justo"? It's the body of the woman. She must decide 
155. [16:01] cfm: yes 
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156. [16:02] aaqb:I'll tell an that you kill him andre!!!rssss 
157. [16:02] p: well, she could have the bay and decide not to be with him/her. left 

the baby in an orphanage 
158. [16:02] cfm: he used euthanasia 
159. [16:02] aaqb:really cfm? 
160. [16:02] p: i think an got nervoius about the death penalty. he has crimes :) 
161. [16:03] cfm: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 
162. [16:03] p: right, last questions for u... 
163. [16:04] aaqb:Is it a good solution. One more baby in a orphanage in Brazil. I 

think is big the probability this kid be a street boy 
164. [16:04] aaqb:Is was a question. 
165. [16:04] aaqb:Sorry. It was a question> 
166. [16:04] p: a relative of yuors commited a crime, someone in yuoru family was 

raped or suffered an accident, euthanasia, death penalty or abortion? 
167. [16:05] aaqb:No! But i have a opnion about that. Everybody could have.rssss 
168. [16:06] cfm: nobody 
169. [16:06] aaqb:All this was hipotetic 
170. [16:06] aaqb:A way to discuss 
171. [16:06] p: yes, i think i would decide for abortion, eutahnasia and death penalty 

at the same time 
172. [16:06] p: kkkkkkkkkk 
173. [16:07] cfm: kkkkkkkkkkkkkkkkkkk 
174. [16:07] aaqb:You are terrible!!!:) 
175. [16:07] p: yes, kill the relative 
176. [16:07] aaqb:I don't know how your mother "aguenta" you 
177. [16:07] p: abort the child 
178. [16:07] aaqb:rssssss 
179. [16:08] p: and assassinate the one who suffered an accident 
180. [16:08] aaqb:Take care about this file log 
181. [16:08] cfm: and.. 
182. [16:08] aaqb:It's a prove if you kill your relative and kids. rsss 
183. [16:08] p: i will erase trhis part of the file:) 
184. [16:09] p: cfm, do u agree with me? 
185. [16:09] aaqb:Tell me. Do you agree with euthanasia, death penalty, and abort 
186. [16:09] cfm: and you studants 
187. [16:09] p: any of them 
188. [16:09] cfm: i have to know 
189. [16:09] aaqb:No cfm. He will not kill me!!!:-# 
190. [16:09] p: other ways shoul be adopted to resolve such cases 
191. [16:10] p: people, thank u very much 
192. [16:10] aaqb:What ways? 
193. [16:10] p: we got our hour for next week 
194. [16:10] p: for euthanasia, the sate should be responsible for the expenses 
195. [16:10] p: for abortion, i said, orphanage with responsability 
196. [16:10] aaqb:Ok. have a nice weekend!!!!:) 
197. [16:10] aaqb:i agree  
198. [16:10] p: and death penalty, the rest of their lives in prision, working  
199. [16:11] aaqb:i don't think its possible 
200. [16:11] aaqb:i agree 
201. [16:11] p: lets have some hope 

 191



202. [16:11] cfm:  i agree 
203. [16:11] cfm: ok 
204. [16:11] p: well, we must go now 
205. [16:11] aaqb:ok. if you have hope. What can i do? 
206. [16:11] p: kisses and tks a lot 
207. [16:11] aaqb:Bye!!!!!!!!!! 
208. [16:11] cfm: i am going now 
209. [16:12] p: see ya all monday 
210. [16:12] cfm: kisses 
211. [16:12] aaqb:have a nice weekend 
212. [16:12] p: u too 
213. [16:12] cfm: see you next week 
214. [16:12] aaqb:bye 
215. [16:12] *** cfm has left the conversation. 
216. Session Close (Group Conversation 30303): Sat Mar 19 16:12:37 2005 
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ANEXO 7 
 

QUESTIONÁRIO PARA ANÁLISE E OBSERVAÇAO DOS ARTIGOS DE 
OPINIÃO 

 
 
 

1. What called attention in your partner’s text? 

 

2. Which parts did you point as incorrect in your partner’s editorial? Why do you think 

they are wrong? Explain it. 

 

3. What could be improved in the text related to the genre editorial? 

 

4. Did you notice grammar problems? 

 

5. Did you notice the arguments from the chat present in your partner’s text? If not, ask 

him/her why they were not included. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 193



 

ANEXO 8 
 

ARTIGOS DE OPINIÃO ESCRITOS A PARTIR DO AL2  
 

Aluno Lf: 
 

Some of social polemic problem is death penalty, this problem have dificult 
resolution because depends of many factors like cuture, society, economy. 

We have to talk about this problem to konw how to act when it will be 
necessary, we just discuss about it when happen an importante case, in Texas USA, 
there is death penalty as a biggest penalty that someone can be convict, but it didn’t 
solve the problem. 

There is some view points that support this crime like economic factor, but to 
pay lawer, guards to prevent lynching, special jails until to day of him death and a 
hangman to execute the penalty are more expensive than keep him on jail until his 
death, he can pay his spent working. We have to know that when we defend death 
penalty we are partipating a crime with the state, we are responsable too. 
  Revange is other false positive point because you can’t compair a crime that 
almost times was been in unconscious situation with a crime that have judgment, 
condenation, wait and execution,  a thing is a men out of his normal state and other 
is a lucid state doing a crime.  
 No body  is abble to decide for live or death and if the society does things like 
this people will do the same 
   
Aluna aaqb: 
 

Death Penalty: a big choose in the actual society 

In the last days, the world is discussing about a really serious subject: Euthanasia. 
Could a person decide to die? And, when someone is really sick, could this family decide if 
this person should die? 

An american got a judicial order ro turn off the machines that kept his wife, Terri 
Schiavo, alive. Some people agreed with this decision and a lot of people disagreed with it. 
People can decide about their life and their body, the majority of people should agree with it. 
But, when a sick can not decide, can the family do it? A doctor, a family or a friend who 
help someone to do euthanasia should be arrested? I don't think so. This decision is 
personal and about human dignity. The law and religions can't oblige someone to live like a 
vegetable. Everybody must have the right to dispose of their body. Each one is responsable 
for his body. 

Other important topic is the death penalty. In a country like Brazil almost people 
can agree with death penalty because of the big criminality. But, if you think better... Just 
imagine Brazil adopting death penalty. Now, imagine the Brazilian's Justice. Do you think it 
could be right? A slowly, unequal and incompetent justice can do the right thing? Can we 
have sure about this kind of decision? Are you able to get the responsability and assure that 
anyone will die being innocent? In moments of angry and revolt you could say: this 
criminal should die! But, Do you want to be accomplice with a legal murder? Is there 
diference between a person who kill someone because of the law and a murder? Both are 
criminal. 
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There's something that everybody needs to think better before agree or desagree 
about this topics. People can dispose of their body and life. It's a reglit to choose, but about 
death penalty... Do you agree with the state and some judges deciding about the life of 
your family? If they shoul die? 
 
Aluna Anm:  
 

It probably you´ve heard yet "he or she should pay for what did". The people 
usually think about it, when someone who died, rapped, robbed or something like 
that. Some people believe, the accused must pay with own life, that is, the people 
agree with death penalty, but there are people who disagree and believe that accused 
must pay with some activities. Adriana Aquino said "the justice could do a mistake 
and someone die for a mistake" she completed "the justice in Brazil is very slowly and 
sometimes a inocent people is on fail. Work for all life and pay for the "custos"of this 
prision. Could be a solution." 

The Texas justice has a law it's called death penalty. Some people believe the 
Texas justice had to sentence to someone innocent. 

Actually, there is risk for some circumstance, but this question is social and 
enough difficult and complex. So death penalty demand really caution, time and 
cold of responsible. For example the most of dealer, murderer, leader of kidnapping 
and another is called Fernadinho Beira Mar. It´s absolutely clear and true all the 
accusation. He only stay into the prison for 30 years, because in Brazil the maximum of 
time to someone who can be in the prison is 30 years. Therefore Fernandinho Beira Mar 
keep coordinating others crimes into the prison. Another example is called the 
Obsessive of the park who mistreated and died women. 

We believe that death penalty must apply to some category, but it should as 
clear and obvious evidence. 

The same line of death penalty there's the euthanasia. Euthanasia is a 
decision of death, but what the different between death penalty and euthanasia is 
the decision of euthanasia is doing of the person who is very sick and not to have 
chance to alive or is  doing of the next family, and the death penalty is doing of 
justice. 

In fact, there are some people who agree with euthanasia and disagree with 
death penalty. Adriana Aquino said "death penalty is related to prove a guilty. And 
sometimes vou can't have the sure. And euthanasia is a choose”. And Carol 
believes that "Euthanasia is for someone who is suffering and this person is not 
bad”. 

We think that both can finish with suffering and scared, because the death 
penalty could eliminate the bad person of society, this cause could be to the person 
who suffered an act of aggression, it's felling more calm and a little free that bad 
event. The euthanasia be able to stop with anguish who is lying down on the bed. 

There's an interesting discussion about death penalty and euthanasia. So 
you can analyze the surprising remark and suggestions, while explain the pros of 
euthanasia and the cons of death penalty. 
 
Aluna Apg: 
 

Life: Polemics about Death Penalty, Euthanasia and abortion 
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These three polemics topics about life are dividing the society around the world. 
We can always read in importants magazines or see on TV News discusses about one of 
them. Protests in front of abortion clinics and hospitals asking for life and in the same 
time is possible to see others in front of foruns asking for die. In fact is very confused to 
have na opinion  and just decided to be in favor or against when we can encounter with 
diferent situations. 

When the subject is death penalty, euthanasia or abortion a lot of persons have 
theirs opinions depending of the situation, for example, someone can be in favor for 
death penalty but is against for euthanasia and abort or, this person is in favor of life 
when someone decide not to live suffering more or when a pragment woman who was 
raped decided don’t to have that baby, but is against for life when that raper who raped 
that girl is in jail waiting for his moment to die in the die hall. 

People who are in favor for death penalty defends that a criminal and dangerous 
person as na assassin or a raper have to pay for their crimes with their own lifes, but 
they don’t imagine that na inocent can suffer an injustice. The justice isn’t unerring and 
to kill a criminal don’t stop the crimes, in Texas for exemple, adopt death penalty but 
there is already happen crimes, and the death hall continues to grown . Is clear that we 
have to have order in the society and impose rules, but don’t work to be radical. 

In the same time, that same persons who are in favor for death penalty are 
against for euthanasia, and defends that as long as exist life in someone who just breath 
because of a litte machine, that person have to live for years and years. Everybody has a 
due to life, but we don’t have a due to not life. We hat on the news some months ago 
about a man that trie in justice to have a due to comits euthanasia for eight years, and 
for eight years the justice sai not to him. After these eigth times he get to convince his 
fiancee to give to him a poison. For eight years that man had a fisial life, but certainly 
had his soul die. The life should be a choose, firstly is a gift, but after each one have to 
have a due to choose to live or not. We have religions reasons to believe that persons 
who comit suicids gone to hell, they have physical conditions to live happy, but they 
were not good with their soons.  

The abort is other polemics about life and very delicate, because in this case the 
own of the life can’t choose. It’s only an innocent baby that pays for the wrong attitudes 
or for a crime as a rape and in same cases women knows that her babies will born an in 
few days will die because of one sickness. Persons are in favor to these women respect 
that li he life and don’t respect them ones. To have babies rejecters an full orphanages 
of this children and wait for someone who wants to give love to them is not the best 
solutions. Each women have a due to choose their futures and rup shoulders with their 
decision. In USA for example that are a lot of legal clinicals of aborts and it’s safer than 
try to do this alone or undercover and put them lives in risk. 

Approach about life will ever to be polemics and delicated. The respect of this 
due will be always contradictory, mainly because sometimes is counter the freedom of 
all. To solver that three points is important to respect both; the life and the freedom to a 
criminal person always exist a jail, they can work in the jail, they don’t want to die and 
can have other chance. To a that person who is suhering waiting for a die always exist 
the misericord and to a woman who wants to commits an abortion always exist the 
conscience and all her life to live with her decision. 
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Aluno An: 
 

DEATH PENALTY 

The high number of executions opened a discussion among the populatíon that, in spite of 
still to support the feather, it is already questioned on his efficiency. Theoretically, it would 
work as a moral repair to a vile crime but, in practíce, it is not iike this. What saying those 
what were exeeuted wihout enough proofs? ". 
It violates the right to the lifè assured by the Universal Declaration of the 
Human rights. It represents acts to total denial of the human rights. It is the premeditated 
murder and in cold blood of a human being, for the state, on behalf of the justice. It is the 
punishment cruellest, inhuman and degrading. 
It is an actíon of írreversíble violence, practiced by the state. It is incompatible with the 
norms of civilized behavior. It is an answer inapropriada and unacceptable to the 
vioient 
crime. 
The death penalty is discriminatory and a !ot of times used of form disproportionate against 
the poor., minorities and communities' members racial., ethnic and religious, reaching 
victims unavoidably innocent. The executed prisoners are not (Necessariamente the worse, 
but those that were too poor to negotiate good lawyers or that you/they had to face harder 
judges. All of the systems of crimhial justice are vulnerable to the discrimination and to the 
mistake. No system is, nor it will be, capable to decide with justice, wíth consistence and 
without flaws who should live or die. The routine, the discriminaiions and the force of the 
public opinion can influence the whole process. While the human justice is fallible, the 
scratch out of execuíing an innocent one cannot be eliminated. 
The Human Rights are inalienable, that is, they are rights of all the individuais 
independently of his/her statute, ethnic., religion or origin. They cannot be solitary, any that 
are the crimes that eventually certain person has committed. 
The same can talk about the euthanasia. All of the men can, and they owe, in any 
circumstance, to consider that the life is beautiful and to live in agreement with that. 
Nobody has reasons for to consider without nobility and magnificence. The pain and the 
annoyances were alvays part of the men's life, and nor for that they stopped loving. But it 
happens that in this life it is really suffered, and that - unlike what formerly happened - 
those that sufler are now a lot of times abandoned by the other ones, and they have to live 
alone with his/her pain. To which is increased, then, the enormous pain of the solitude. 
There was always sick and old, but formerly they were considered a treasure. Now they 
don’t pass of an obstacle... AND it is alone for that that today is spoken in euthanasia, when 
in the past there was just the suicide: the suicide is a personal decision; the euthanasia will 
end for being an imposition of the society. 
It is very easy to take advantage of the extreme weakness - physics and emotional - of a 
terminal patient. Even for convincing of the presumably advantages of a "sweet death". 
Much easier than to provide him/her the whole support and affection that he/she needs to 
take the life to the end - without giving up - and to die with true dignity. 
The pain is also a false subject The medicine knows how to remove the pain, and the rest.. 
he/she endures. The worst is the solitude and the abandonment. That is that it is difficult to 
support. And he/she has a very simple solution. it would Be enough that all the ones that 
are to the- turn of the patient looked for that life - for the life - without selfishness. 
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Aluno Ln: 
 

Death penalty, euthanasia and abortion are some of lhe most polemics subjects 
today in the world. Everybody have different point of view about it and no one have a 
agreement. They are polemics because it’s about life and life interesting about 
everybody. 

We have death penalty in some countries but all in the world have discussion 
about this. Some peoples says that the state have to do this to have order, Only like this we are 
safe. But it's not true. We not have the right to kill someone. If the state 
does this then it's a murder. We have statistics about mistakes and some innocents 
were deaths because this. One solutíon is the prisoners can work in the jail to pay all 
the expenses to me state.  

The euthanasia is much of delicate. Life like a vegetable could be terrible for the 
people and for the family. The euthanasia could be a right if the patient had agreed with 
this before. But the family could take this decision, depends the chances of the patient. 
The families have to be much strong to take this decision. Some months ago we had 
something like this. A woman in U.S.A was living like a vegetable and her husband fight 
with the justice for the euthanasia then he won and him wife died. It was so polemic all in 
the world about this discussion. 

Other subject that interesting many people is the abortion. Many people defends 
this. They say the woman have the rights to decide what to do with her bodies. Other people 
agree only in the case of rape or have risks of the kid or the mother. If the mother have risks 
it is ok. But if not have risks the woman have to have the baby and if she not wants to take 
care him, she says to the state and the state have to take care of the children. 

When we talking about life we have to be much rights as possible. The life have to 
be safe all the times. Al the problems have solution, only have to be humans and help 
who needs. 
 
Aluna Bm: 
 

What’s the best solution? 
 
Do you think the state has condition of decides everything for you? 

 One group of student’s of English and their teacher discussed in a chat room 
about polemic subjects that the justice can decide the future of one person. 
 In some states in the USA the death penalty is permitted to condemn criminals. 
The justice can make a mistake and can sentence someone to death! 
 Must a innocent person to be condemned to die because he didn’t prove it? 
 It’s so serious because human lives are involved. 
 It’s true that, criminals are so expensive for the state but there are many ways for 
the criminals pay their expenses in the jail. They could work in a public company and 
learn to do something to sell for other companys and supermarkets, they could study 
and have a profission to teach other criminals. 
 Must the justice gives solutions to resolve crimes or murder persons is more 
easier? 
 Recently one sick patient in the USA got a process to die, in this case, she chose 
about her own future, she chose the euthanasia. 
 When one family agree that euthanasia is the better solution for a sick patient 
because don’t have money to pay the hospital, can’t forget that they’re deciding a 
murder and they will be assassins, too. In this case, the state should be responsible for 
the expenses of the patient in the hospital until he dies. 
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 If one woman is pregnant and she decides to have an abortion, is it ok to kill him 
or her? 
 Don’t forget that nowadays, there are many medicines to avoid a pregnancy and 
if she to abort, she will become a assassin. 
 She could have the baby and left him or her in an orphanage, is a good solution 
for this problem. 
 Everybody has a right to live so, don’t give up, never! 
 
Aluna Cfm: 
 

The society always hope na atitude from authorities  when the issues are abort, 
death penalty and euthanasia. 
 The death penalty is not considered the solution for criminality. Neither atacs of 
rapist nor murders finished in those contries that use this kind of punishment. Justice 
can make mistakes like the case  happened in united states.A black man was released 
after  10 year in death corridor. 
 Euthanasia could be a painless way of dying for those people that are suffering 
in bed for a long time.maybe euthanasia could be a solution for poor families that do not 
have money to keep a family member in ‘u.t.i.’. A example for this happened in Canadá  
where a husband conquered the right to use it with his wife, althoug the wife family hd 
disagreed. 
 Women are owner of their own bodies and . They have the power to decide what 
to do with theirs bodies. A way to reduce the mortality of women that practice obortion 
and the number of children in streets is to turn it legal. 
 Death penalty can reach inocent peopple because the law is note qual to 
everybody, not only in Brazil. Avoid euthanasia could be na agotistical attitude instead 
of choosing the better for the patient. 
 To conclude all these problems could be resolved if the law was more practical :   
improving the security instead of death penalty and put the prisoners in life long prisons 
working to get food , analising carefuly each case for euthanasia  and to  legalize 
procedures for abortion even when the mother is a girl. 
 
Aluno Js: 

Death Penalty 

Every day a lot of people had been die because of the general violence in the 
world. Children’s, young’s, old, everybody suffer with the chaos in, greater part, urban 
areas, where the violence is bigger sometimes because of degrees condition that lives 
some families, in completely deprived and poverty. 

The point is one man dies other, for the law he committed one crime and your 
penalty will be why? Have some thesis that defends the death penalty and others wants 
that the prisoner pay for your crime in the jail. The first have one historical element very 
impregnated in your bases, and remit ours mind to Hamurabis codes that says ´´eyes by 
eyes, tooth by tooth´´. 

But is this the best choice? And when the person is innocent, the justice 
committed a serious error and between the justice and the error had one life that finishes 
because an inconsequent decision. The problem is when the people is jailed we pay 
imposts to the Estate to support the life of this criminals, and in countries like Brazil 
each person jailed coast more than R$ 1200 for the publics safes. In cases that doesn’t 

 199



involve crimes against life will be better to Estate to finance an efficient project that 
gives the confined to society again. 

There is a lot of absurd that we need to think when is talking about killer. 
Suppose that the life is a premise, so remove the life is a not accomplish and it results in 
penalty, but who will be against one dad that had your soon died because of violent 
criminals pass in front of your house and kill them, for this father that’s killers needs to 
die, but the law couldn’t to proceed with this idea because another situation is a man kill 
other man in a fight for your life ´´ or he kill or he was killed ´´ and for this man to pay 
with your life is correct? 

The life is so important to be lost in judge decision, no has man that could decide 
this point for another man. It is bigger than our bodies, but how penalty for this kind of 
people is good to live the rest of your life’s in a small and dark cage like animals 
dangerous, that their are. 
 
Aluno Fl: 
 

Death penalty 
 

 The death penalty is a complicated controversial and difficult subject to discuss 
about. 
 There are so many idea you can guess and each one depend on various reasons 
like relifion, costumes, graduation, sensitive and education but the most important thing 
is the executacion of it because you make absolutely sure you are doing the right one, if 
not you will be commiting a great mistake with a innocent person and all people ccan go 
wrong. It is easy to understand how is difficult to apply this penalty without doing 
injustice. 
 Otherwise we know that is impossible to do the people to understand is 
necessary to have a punition because the violence could get without control. 
 Talking in particular about Nrazil is still more difficult just because the laws are 
very slow and we know that the riches will never go to prison. 
 Another point is that we shall take in consideration is about people that suffer of 
mental problems and because that they must be treated like a ill not like a criminal 
principally with death penalty. 
 On balance we have to analyze that if exist so many hypothesis it means that we 
must be against but we have to try opening our minds for more details and in the future 
who know, the humanity will be prepared to resolve this problem but now it isn´t ready 
to make a judgement what is right or wrong. 
 
Aluno Dd: 
 

Some countries around the world, mainly the United States of America, use the 
death penalty as a way to punisher their guilty. The abort is allowed by the law in some 
European Countries in cases of rape and similar cases where the child is not wished. 
Euthanasia is choosing for someone, or his/her relatives, that is in critical state of life. 
What these things have in common? All is a way to take life from someone! They’re 
differente ways of passive murder. 

A lot of people every year die by the ways above, some of them die unfair. In 
penalty death case, where men decide when somebody should live or die, may happen 
some fatal mistakes taking innocents people to die. “The justice is blind!” how can this 
be true if it’s a man who ontrols the justice? Nobody has the right to say who must die 
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or live, but ccan to punisher who deserves without take life of anyone. The same way 
about abort: how can you take a baby life, someone that can bring to you a lot of 
happiness? Everybody has the right at least to try to live, although the baby is unwished. 
Euthanasia is an option from the person who is paining, the relatives or the state can not 
decide between his/her live or die. If person can´t decide the state por his/her relatives 
must pay the expenses. 

Im sum, nobody can decide between the live or die of anyone. There´s different 
way to solve sam problem, it´s enough take the way where nobody die. The justice can 
punisher a murder or raper with strict penalty. Euthanasia only should be allowed when 
the person who is suffering can decide by himself/herself. And about abort, only can be 
allowed when the mother´s lkfe is put in risk by the pregnancy, all other cases abort is 
an unacceptable way to kill a life, always has other way to solve the problem. 
 
Aluna Cl: 
 

Nowadays, the word is changed and the some concepts of illuminism are not 
correct anymore. The famous “reason” cannot solve all the questions the humanity has. 
We can feel that is missing something else than logic or science to face situations that 
we are going to discuss today –abortion, death penalty and euthanasia– but till the 
civilization link the ethic with the science evolution, these problems can’t be resolved. 
 Unfortunately, people are so used to see in the news people dying that they 
started to see death and pain without a minimum sense of empathy, and some times this 
sense is very confused. It’s possible link the three situations by pairs. The first pair 
would be death penalty and abortion. 

Mixing effects caused by mistakes of a justice slow and not so fair, with an 
information from discovery health that says 20% of the American women have been 
raped mostly by their relatives, we can imagine that is not so simple think about just 
punish with death penalty criminals like rapers. Imagine that this girls were injured by 
the men who financially assisted their selves, if the government kill their “protector” the 
government has to support these girls and their families for a while, until they have a 
new opportunity for restructure their lives. But even this is not so simple because all the 
society is involved, some of these rapers are important judges, busyness men, owns of 
multinational companies, and this kind of men cannot just die. It would be a chock for 
the economy! Anyway punish with death penalty could cause still mistakes accusing 
innocents who cannot prove his innocence. It would be better force these criminals to 
work hard to supply the victims, word forcedly all their lives in the perpetual prison. So 
for avoiding mistakes that could costs lives or for not have to fairly kill 1/5 of the 
American men, it’s better not considering a solution death penalty. 

And talking about force women to have sexual relations, in many cases of rapes 
the woman gets pregnant and one way to minimize the trauma is abort the child. Accept 
as true the think “if you’ve been raped, the baby has nothing to do with that, is not ok 
just kill him” is common and not irrelevant, but this kind of think is connected to a 
possible solution “have the baby and left him in an orphanage”. It’s puerile abandon 
more and more children in orphanages in Brazil or wherever. This reflect treat the 
woman like an assassin, and it’s not correct. The majority of the population raped is not 
assisted through the government and by not having assistance financially and 
psychologist these woman are very traumatized to suffer -- remembering the occasion of 
the rape-- nine months all day and fell this moment growing up in their own belly. We 
know the abortion is a trauma too, but lets the woman decide what kind of suffering she 
wants to pass now; she didn’t choose to get pregnant, the moment she gets was a 
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considered trauma too! If the woman raped is conscious enough to see the baby like her 
son and dissociated the relation between the child and the crime, it’s a great conquest, 
she is a heroine, but it’s not so easy… 
           And talking about suffering let’s remember other complicated situation that 
involves life. Euthanasia is a subject very discussed these days, some people consider a 
person suffering when the person is in a situation like that “nobody believes in you, 
nobody helps you, maybe is better you die”. If people real in this situation like the 
miserables (40 millions of Brazilians) choose this, or worse the state choose this for 
their selves it would be incredibly terrible. What has to be questioned is maintenance a 
“life” with cerebral death, or else a vegetate life for long years. Problem of depression 
has to not have supply of the state, also because people suffering hard painful cannot 
measure consciously if they really want to die or not, most of this people just want to 
not suffer anymore – not die! 
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ANEXO 9 
 

ARTIGOS DE OPINIÃO REESCRITOS ATRAVÉS DO TRABALHO EM 
PARES 

 
Aluna Bm: 
 

Do you think the state has condition to decide everything for you? 
 One group of students of English and their teacher discussed in a chat room 
about polemic subjects that the justice can decide the future of one person. 
 In some states in the USA, the dealth penalty is permitted to condemn criminals. 
The justice can make a mistake and can sentence someone to death! 
 Must a innocent person to be condemned to die because he didn’t get prove it? 
 It’s so serious because human lives are involved. 
 It’s true that, criminals are so expensive for the state, but there are many ways 
for the criminals pay their expenses in the jail. They could work in a public company 
and learn to do something to sell for other companys and supermarkets, they could 
study and have a profission to teach other criminals. 
 Must the justice gives solutions to resolve crimes or murder persons is easier? 
 Recently one sick patient in the USA got a process to die, in this case, she chose 
about her own future, she chose the euthanasia. 
 When one family agree that euthanasia is the better solution for a sick patient 
because don’t have money to pay the hospital, can’t forget that they’re deciding a 
murder and they will be assassins, too. In this case, the state should be responsible for 
the expenses of the patient in the hospital until he dies. 

When one woman is pregnant and she decides to have an abortion is it ok to kill 
him or her? 

The abortion is a kind of murder and nowadays, there are many medicines to 
avoid a pregnancy. 

In case of rape the public hospitals could take care for the woman until she has 
her baby in an orphanage or not. 
 Everybody has a right to live so, there are many ways before of choose the death 
like the best solution. 
 
Aluno Ln: 
 

Death penalty, euthanasia and abortion are some of the most polemics subjects 
today in the world. Everybody has different point of view about it and no one have an 
agreement. They are polemics because is about life and life is interesting for anyone. 

We have death penalty in some countries, but all in the world have discussion 
about this. Some people say that the state has to do this to have order. They have said that 
the men who kill someone have to dead. And they have many expensive with the 
prisoners. In other way the state doesn't have the right to kill someone. If the state does 
this then it's a murder. We have statistícs about mistakes of the state. Many innocents were 
deaths because this system of punitions. In some cases it is shipper stay with the jail then 
kills him. One solution for that is the prisoner working in the jail to pay all the expenses to 
the state. 

The euthanasia is the most delicate. Life like a vegetable could be terrible for a 
person and for the family too. In some cases a person have waked-up after many years. But 

 203



in other way many families wait for the patients and they never live agam. It is a terrible 
pain for everybody. The euthanasia could be a right if the patient had agreed with this 
before. But the family could take this decision, depends the chances of the patient The 
families have to be the most stronger to take this decision. Some months ago we had 
something like that. A woman in U.S.A was living like a vegetable and her husband fight 
with the justice for the euthanasia. This fact open the discussion in all world. Many families 
don't want to wait seeing the pain and cannot do anything. 

Abortion is very delicate because involves the body, the sadness of the mind and a 
baby that will born and have not to do with this. Some people agree with the abortion. 
They say the woman have the rights to decide what to do with her bodies. Other people 
agree only in the case of rapist or if have risks to the kid or the mother. But if not have 
risks to the woman some people defends the idea that she could have the baby and if she 
not wants to take care him, the state takes care of the children. This attitude has to be very 
carefully because this children could go to the steet if doesn’t be at a good place. 

When we talking about life we have to be must rights as possible. The life has to be 
safe all the times. All the problems have solution, we only have to be more humans and 
help who needs. 
 
Aluno Dd: 
 

Some countries around the world, mainly the United States of America, use the 
death penalty as a way to punisher their guilty. The abort is allowed by the law in some 
European Countries in cases of rape and similar cases where the child is not wished. 
Euthanasia is choosing for someone, or his/her relatives, that is in critical state of life. 
What these things have in common? All is a way to take life from someone! They’re 
differente ways of passive murder. 

A lot of people every year die by the ways above, some of them die unfair. In 
penalty death case, where men decide when somebody should live or die, may happen 
some fatal mistakes taking innocents people to die. “The justice is blind!” how can this 
be true if it’s a man who ontrols the justice? Nobody has the right to say who must die 
or live, but ccan to punisher who deserves without take life of anyone. The same way 
about abort: how can you take a baby life, someone that can bring to you a lot of 
happiness? Everybody has the right at least to try to live, although the baby is unwished. 
Euthanasia is an option from the person who is paining, the relatives or the state can not 
decide between his/her live or die. If person can´t decide the state por his/her relatives 
must pay the expenses. 

Im sum, nobody can decide between the live or die of anyone. There´s different 
way to solve sam problem, it´s enough take the way where nobody die. The justice can 
punisher a murder or raper with strict penalty. Euthanasia only should be allowed when 
the person who is suffering can decide by himself/herself. And about abort, only can be 
allowed when the mother´s lkfe is put in risk by the pregnancy, all other cases abort is 
an unacceptable way to kill a life, always has other way to solve the problem. 
 
Aluna Cl: 
 

Nowadays, the world has changed and some concepts of illuminism are not 
correct anymore. The famous "reason" cannot solve all the questions humanity has. 
We can feel it is missing something rather than logic or science to face the situations 
that we are going to discuss today -abortion, death penalty and euthanasia-, but, untill 
the civilization link the ethic with the science evolution, these problems can't be resolved. 
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Unfortunately, people are so used to see in the news people dying that they started 
to see death and pain without a minimum sense of empathy, and some times this is very 
confusing. 

Mixing the effects caused by mistakes of a justice -slow and not so fair- with 
an information from Discoverv Health that says 20% of the American women have been 
raped mostly by their relatives, we can imagine that is not so simple to think about just 
punish with death penalty criminais like rapists. Imagine that these girls were injured by 
the man who financially assists them, once the govemment has killed their "protector" the 
government would have to support these girls and their families for a while, until they 
have a new opportunity to restructure their lives. But even this is not so simple because all 
society is involved, some of these rapists are important judges, businessmen, owners of 
multinational companies, and this kind of men cannot just die. It would be an economical 
crisis! Anyway. death penalty could still cause mistakes by accusing people unable to 
prove their innocence. For those who are really guilty it would be better force them to 
work to sustain the victims. So in view of avoiding mistakes that could costs lives or in 
views of not having to fairly kill 1/5 of the American men, it's better not considering death 
penalty a solution, 

When women are forced to have sexual relations, like in rape cases, women gets 
pregnant and a way to minimize the trauma is aborting the fetus. Accept as true the 
thought "if you've been raped, the baby has nothing to do with that, it is not ok just kill 
him" is common and not irrelevant, but this kind of thought is linked to a possible 
solution "have the baby and left him in an orphanage". It's puerile to abandon more 
and more children in orphanages in Brazil or wherever. This reflection treats women like 
assassin, and it's not correct. The majority of the raped population is not assisted through 
the government and, by not having psychologist and financially assistance, these women 
are very traumatized to suffer — remembering the occasion of the rape— nine months, all 
days, and fell that moment growing in their own belly. We know the abortion is a trauma 
too, but lets women decide what kind of suffering they want to pass now; they didn't 
choose to get pregnant, and the moment she gets is considered trauma too! If some of 
women raped are sufficiently conscious to see the baby like her son by dissociating the 
relation between the child and the crime, it's a great conquest, they are heroines, but it's 
not so easy... 

And talking about suffering let's remember other complicated situation that 
involves life. Euthanasia is a subject much discussed these days, some people consider a 
person that suffers when he/she is in a situation like "nobody believes in you, nobody 
helps vou. maybe it is better if you die". If people really in this situation like the 
miserables (40 millions Brazilians) choose this, or worse, the State choose this for them 
it would be incredibly terrible. What has to be questioned is the maintenance of a "life" 
with cerebral death, or of a vegetate Life for long years. Problems with depression must 
not have supply from the State, also because in pain cannot measure consciously if they 
really want to die or not, since most of them just want to not suffer anymore - not die! 
 
Aluno Lf: 
 

Students participated a virtual class 

A teacher of english did a new kind of class through the web using a software 
MSN messenger to develop the studant´s reading and writing, discussing about some of 
social polemic problem like death penalty, abortion and euthanasia. 

In Texas, USA, there is death penalty as a biggest penalty that someone can be 
condemned. Are vou in a favor or against? 

The justice in Brazil is very slowly and is not reliable, could do a mistake and kill 
someone who is innocent, because him or her can not prove it The expenses to keep a 
criminal on jail for the rest of life are realy a problem, mostly where the State doesn´t 

 205



have enough financial resources, but him or her could pay it working in specials 
programs to criminals, because probaly people won't like to work with criminals in a 
free society and the most dangerous could not work if they were unsocial, What is the 
intent, to become a society where don´t have crimes or to kill who killed somebody? So 
it´s not a good solution because where happen death penalty there is crimes yet. 

Death penalty is permitted in some states in the USA, but euthanasia isn't, what 
do you think about? The State can take a life but the person can not? 

Euthanasia could be decided before while the patient can decide. The family can 
not decide the future of the patient, they will commit a muder too If the family can't pay 
the expense of the patient the State have to do this, 

When a mother choose a future of a child, to live or not, what do you think about 
abortion? 
There is special cases when can be accept abortion when the baby doesn´t have brain, 
it is a serius problem, but the baby doesn't have mind. When a woman are raped will 
born a baby that were not made with love without plan, the woman need to have this 
baby or leave him or her in a orphanage, but the baby has nothing to do with it and 
needs a care. Is not a good idea to leave the baby in a orphanage in a country like Brazil 
where have a big chance of this child become a street boy. Except in rape the baby 
needs to stay with her or his mother, there so many kinds how don't get pregnant. 
 
Aluno An: 
 
DEATH PENALTY, EUTHANASIA AND ABORTfON 

 
The high number of executions opened a discussion among the population 

that, in spite of still to support the feather, it is already questioned on his effídency. 
Theoretically, it would work as a moral repair to a vile crime but, in practice, it isn't 
like how about those who were executed without enough proofs, ? It violates the right 
to the life assured by Universal Declaration of Human Rights. It represents acts to total 
denial of the humans rights. It´s the premeditated murder and in could blood of a human 
being for state, on behalf of the justice. It's the punishment cruelest, and degrading, lt's 
an action of irreversible violence, practiced by the state. It's incompatible with norms 
of civilized behavior. It's an answer inappropriate an unacceptable to the violent 
crime, in the countries where the death penatty exists the efficiency level it isn't of a 
hundred percent who will can happen some mistakes and then take an innocent to death. 
The death penalty could be better analyzed by members of Congress and then got an 
alternative way without more innocent deaths. 

The same can talk about euthanasia. All of the men can, and their 
owe, in any circunstance, to consider that life is beautiful and live in agreement with 
nobody has reasons for consider without nobility and magnificence. The pain and 
annoyances were always part of men's live, and nor for that they stopped loving. But it 
happens that inthis live it is realty suffered, and uniike what formerly happened those 
that suffer are now a lot of times abandoned by the other ones and they have to live 
alone with his pain. The medicine knows how to remove the pain, and the rest it 
endures. The worst is the solitude and the abandonment. That it's difficult support. And it 
has a very simple solution, it would be enough that all the ones that are to turn of he 
patient looked for that life - for life - without selfishness. 

Therefore, the subject of the abortion only admits two possibilties. The first is 
that the fetus is really a human - small and defenseless - that is development phase in a 
woman´s womb. If it like this, the abortion is maybe the largest of the crimes, the most 
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horrible and monstrous action that the men can commit. And the millions of abortions 
commitled annually in the world consíitute íhe bloodiest holocaust of the History: any 
such macabre and ignoble that in any way can be admitted by a person of well. Once a 
woman becomes mother, she will alvays be mother, have or no born it son. The dead 
son will be part of her life no matter how long she is." The abortion is not definitively a 
"solution easy" of a serious problem, but an aggressive action that it will have 
continuous repercussions in the woman's life. Nothing is told the women on the many 
psychological and physical harmful effects of the abortion. Nothing is told the women 
on the many psychological and physical harmful effects of the abortion. The abortion 
isn't safe. They exist, for instance, some factors of psychological risk that they should 
be investigated before this procedure. And they are not usually investigated. Women 
that made abortion have more probability of spontaneous abortion twice if they are 
pregnant again. One of the reasons is the "cervical incompetence”. During an abortion 
the cervical muscle is distended and opened hastily, and consequently it can be very 
weak to stay closed for another pregnancy. The legalization of the abortion is a 
historica! phenomenon hideous as intriguing. As it's possible that a society denies 
evidence of a person's existence in the human fetus, legitimate, protect, besides get 
stimulate the mothers to kill it the children that take in the breast, against all the reason 
and justice, against the woman’s natural and spontaneous inclination. 
 
Aluna Anm: 
 

It probably you've heard yet "he or she should pay for what did". The people 
usually think about it when someone died, rapped, robbed or did something like that. 
Some people believe the accused must pay with them own life. Some people agree with 
death penalty. Otherwise, there are people who disagree and believe that the accused must 
pay with some activities. Adriana Aquino from Senac's student said "the justice could do 
a mistake and someone die for a mistake" she completed "the justice in Brazil is very 
slowly and sometimes a innocent people is on fail. Work for all life and pay for the 
"custos"of this prision. Could be a solution." 

The Texas' justice has a law it's called death penalty. Some people believe the 
Texas' justice had to sentence someone innocent. 

Actually, there is risk for some circunstance, but this question is social and enough 
difficult and complex. So death penalty demand really caution, time and cold of 
responsible. For example the most of dealer, murderer, leader of kidnapping and another is 
called Fernadinho Beira Mar. It's absolutely clear and true all the accusation. He only will 
stay into prison for 30 years, because in Brazil the maximum of time to someone who can 
be in a prison is 30 years. Therefore Fernandinho Beira Mar keeps coordinating a lot of 
crimes into the prison. Another example is called the Obsessive of the park who mistreated 
and died women. 

It can consider that death penalty must apply to some category, but it should has 
clear and obvious evidences. 

The same line of death penalty there's the euthanasia. Euthanasia is a decision of 
death, but what the different between death penalty and euthanasia is the decision of 
euthanasia is doing of the person who is very sick and not to have chance to alive or it 
is doing of family more next while the death penalty is doing of justice. 

In fact, there are some people who agree with euthanasia and disagree with death 
penalty. Adriana Aquino said "death penalty is related to prove a guilty. And sometimes 
you can't have the sure. And euthanasia is a choose". And another student from Senac 
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who is called Carol believes that "Euthanasia is for someone who is suffering and this 
person is not bad." 

There's an interesting discussion about death penalty and euthanasia. So the people 
can analyze the surprising remark and suggestions while explain the pros of euthanasia 
and the cons of death penalty. 

It is thought that both can finish with suffering and scared, because the death 
penalty could eliminate the bad person of society, this cause could be to the person who 
suffered an act of aggression, it's felling more calm and a little free that bad event. The 
euthanasia be able to stop with anguish who is lying down on the bed. 
 




