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RESUMO 
 

A pesquisa científica sobre a escrita tem evoluído de uma visão centrada no produto 

para um enfoque nos processos individuais do sujeito cognitivo que produz o texto. Mais 

recentemente, os estudos incorporaram características de interatividade em que os modos de 

participação do outro revestem-se de suma importância, orientando o processo de construção 

e de reconstrução textual do indivíduo.  O propósito central desta pesquisa é averiguar o grau 

de aprimoramento na habilidade de produção textual escrita em língua inglesa de alunos em 

uma instituição particular de ensino de línguas no Recife.  Para tanto, os alunos foram 

submetidos a práticas de interação e mediação em sala de aula, procedendo-se, em seguida, às 

observações e análises dos processos lingüístico-cognitivos e sócio-interativos, envolvidos na 

escrita e na reescrita de narrativas de aventura e de textos de opinião.  O trabalho está 

fundamentado, entre outros, nos pressupostos teóricos de Vygotsky (1998), Bakhtin (1992) e 

Bronckart (1999).  O corpus foi constituído a partir de um questionário sociocultural, das 

produções escritas dos alunos, além das entrevistas e dos processos discursivos gravados em 

vídeo.  Os resultados da pesquisa revelaram a necessidade de buscar alternativas para os 

procedimentos didático-metodológicos vigentes na prática de ensino da escrita em língua 

inglesa.  Espera-se, assim, poder contribuir para investir o processo de ensino-aprendizagem 

de um caráter sociointeracional, no qual a mediação do outro se consagra como fator 

determinante para o desenvolvimento do aluno como leitor e produtor textual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 
 

The scientific research about the process of writing has gradually developed from a 

view on its product to an emphasis on the individual cognitive processes involved in the 

production of written texts. More recently, the studies have acquired characteristics of 

interactivity, in which the means of participation of the interlocutor have come to a level of 

utmost importance, concerning textual writing and rewriting process.  The main purpose of 

this paper is to investigate the amount of improvement in the ability of students of English as 

a foreign language to produce written texts in the target language.  Data were obtained in a 

private language school in Recife.  The analysis was based on the observation of linguistic, 

cognitive, social and interactive processes, implicated in textual (re)writing of narratives of 

adventure and texts of opinion.  The corpus includes a socialcultural questionnaire, video 

recorded interviews and interactive discourse processes, as well as the students’ (re)written 

texts.  This paper is based, among others, on the works of Vygotsky (1998), Bakhtin (1992) 

and Bronckart (1999).  Results have shown that there is still need for further studies and 

researches, which may come up with alternatives to the current teaching procedures of writing 

in the English language.  With this paper, we hope to contribute to invest the process of 

language teaching and learning with a social-interactive character, in which the mediation, 

carried out by the other, shall be regarded as a determinant factor to the development of the 

student’s abilities as a critical reader and writer. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SUMÁRIO 
 
INTRODUÇÃO..............................................................................................................14 
 
1.  O PAPEL DA LINGUAGEM NO ENSINO DE LÍNGUAS......................18 
 
1.1  Aquisição ou aprendizagem de línguas .......................................................18 
1.1.1 Aprendizagem de língua estrangeira: as mais recentes abordagens ............23 
1.2  A concepção vygotskiana de linguagem......................................................27 
1.3  O dialogismo bakhtiniano............................................................................34 
 
2.  LEITURA E ESCRITA: NOVOS PARADIGMAS....................................39 
 
2.1  Leitura: perpectiva tradicional.....................................................................40 
2.1.1  Perspectiva cognitivista ...............................................................................42 
2.1.2  Perspectiva sociointeracionista....................................................................45 
2.2  Escrita: processo ou produto?......................................................................48 
2.3  Perspectiva sociointeracionista da escrita....................................................51 
 
3.  OS GÊNEROS E O ENSINO DE LÍNGUAS.............................................58 
 
3.1  Gênero, discurso e tipos texuais ..................................................................61 
3.1.1  Grupos de gêneros que narram ....................................................................69 
 *A narrativa: algumas considerações ..........................................................69 
 * O discurso narrativo..................................................................................70 
 * A narrativa: prisma sócio-discursvo .........................................................71 
3.1.2 Grupos de gêneros que argumentam ...........................................................78 
 * A argumentação: algumas considerações .................................................78 
 * O discurso argumentativo.........................................................................81 
3.2  O processo da revisão para a reescrita.........................................................87 
3.2.1  O processo da revisão no ensino da escrita em língua estrangeira ..............90 
 
4.  METODOLOGIA........................................................................................96 
 
4.1  A pesquisa: procedimentos metodológicos ................................................96 
4.2  Os sujeitos da pesquisa ................................................................................97 
4.3  Os instrumentos de coleta dos dados...........................................................98 
4.3.1  O questionário sociocultural ........................................................................98 
4.3.2  As entrevistas...............................................................................................98 
4.4  As oficinas de produção textual...................................................................99 
 
5.  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS ...........................................................102 
 
5.1  A percepção sobre o processo de aprendizagem .........................................102 
5.2  Os mecanismos textualizadores enunciativos..............................................106 
5.3  Os processos discursivos .............................................................................110 
 
 
 
 
 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS .........................................................................................154 
BIBLIOGRAFIA............................................................................................................160 
ANEXOS .....................................................................................................................165 
 
 



 

 

 
ÍNDICE DOS ANEXOS 

 
 
 

Anexo 1 Questionário Sociocultural ..................................................... 165 

Anexo 2 Questionário Sociocultural: dados percentuais....................... 168 

Anexo 3 Gráficos................................................................................... 171 

Anexo 4 Como escrever uma narrativa de aventura (teoria)................. 175 

Anexo 5  Como escrever uma narrativa de aventura (prática) ............... 176 

Anexo 6  Entrevistas: narrativa de aventura........................................... 178 

Anexo 7 Como escrever um texto de opinião (teoria)........................... 183 

Anexo 8 Texto de opinião (prática oral e escrita) ................................. 184 

Anexo 9 Entrevistas: texto de opinião................................................... 186 

Anexo 10 Tópicos para correções e comentários .................................... 191 

Anexo 11 Os processos discursivos ........................................................ 193 

Anexo 12 As produções textuais ............................................................. 209 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LISTA DOS QUADROS 
 
 
Quadro 1 Agrupamento de gêneros no domínio social do narrar ...........................60 

Quadro 2 Agrupamento de gêneros no domínio social do argumentar ..................60 

Quadro 3  As distinções entre gêneros e tipos textuais propostas por Marcuschi ...65 

Quadro 4 O resumo da história ...............................................................................76 

Quadro 5 A orientação da história .........................................................................76 

Quadro 6 A ação complicadora ..............................................................................76 

Quadro 7 A avaliação..............................................................................................77 

Quadro 8 O resultado..............................................................................................77 

Quadro 9 O término da história ..............................................................................78 

Quadro 10 Seqüência argumentativa proposta por Bronckart ..................................85 

Quadro 11 O ponto de vista ......................................................................................85 

Quadro 12  A justificativa..........................................................................................86 

Quadro 13  Os contra-argumentos .............................................................................86 

Quadro 14 As respostas ............................................................................................87 

Quadro 15 Os mecanismos de conexão em narrativa de aventura............................107 

Quadro 16 Os mecanismos de coesão nominal e verbal em narrativa de aventura ..107 

Quadro 17 Voz do autor em texto de opinião...........................................................108 

Quadro 18 Voz de personagem em texto de opinião ................................................108 

Quadro 19 Voz social em texto de opinião...............................................................108 

Quadro 20 Mecanismos de conexão em texto de opinião.........................................109 

Quadro 21  Mecanismos de coesão nominal em texto de opinião.............................109 

Quadro 22 Mecanismos de coesão verbal em texto de opinião ................................110 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
SÍMBOLOS UTILIZADOS NAS TRANSCRIÇÕES 

 

Seguem as convenções adotadas neste projeto: 

 

 ((  )) Comentários da pesquisadora 

[ Sobreposição de vozes 

/ Interrupção no curso da fala com mudança de tópico 

... Hesitação no fluxo das enunciações 

/.../ Transcrição parcial ou eliminação de parte do enunciado 

[...] Interrupção e corte na produção de alguém 

(xxx) Incompreensível 

MAIÚSCULAS Ênfase ou acento forte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

INTRODUÇÃO 
 
O processo de ensino-aprendizagem do inglês como língua estrangeira, em 

instituições particulares de ensino, objetiva, primordialmente, capacitar o aprendiz a 

comunicar-se na referida língua com uma fluência próxima à do nativo.  Por fluência, deve-se 

entender a capacidade do aluno de se fazer compreender por seu(s) interlocutor(es), na língua 

alvo, ainda que sua mensagem tenha sido veiculada com algum tipo de incorreção lingüística.  

A menção do termo fluência lingüística, remete, inevitavelmente, a uma concepção paralela 

na prática de ensino de língua estrangeira: a acuidade lingüística.  Ou seja, a preocupação com 

a acuidade na produção oral e escrita do aluno enfatiza a habilidade deste de reproduzir 

corretamente a nova língua, isto é, sua aptidão para comunicar-se em um idioma estrangeiro 

sem apresentar erros ou imperfeições seja de ordem fonológica, gramatical ou lexical.  

 Entretanto, na maioria dessas instituições, o idioma continua sendo apresentado sob 

a forma de reprodução mecânica de conteúdos gramaticais.  Não se pode negar o fato de que o 

material didático utilizado, atualmente, em muitas escolas, priorize a prática comunicativa da 

língua, através de atividades que privilegiam o trabalho coletivo.  Ou seja, a proposta dos 

exercícios de produção oral converte-se, de um modo geral, em tarefas a serem 

desempenhadas em pares ou em grupos de aprendizes.  Ainda assim, constata-se, 

freqüentemente, a insistência de muitos docentes em conduzir o processo de ensino-

aprendizagem do inglês por meio de exercícios artificiais e descontextualizados, restritos aos 

aspectos formais da língua, que enfatizam definições, conceitos e classificações. 

É dentro desse cenário de contradições que se encontra o professor de inglês nos dias 

de hoje.  Em sua prática diária, o docente de língua inglesa, que leciona em cursos 

particulares, depara-se com o desafio de preparar o aluno para dominar o idioma em todas as 

suas manifestações, isto é, torná-lo proficiente em suas habilidades de compreensão e de 

produção oral e escrita, em situações diárias de comunicação.  

A esse respeito, observa-se, em muitos casos, um desnível significativo entre a 

produção oral e escrita do aluno. A maioria dos aprendizes de língua inglesa costuma 

apresentar maior fluência em suas habilidades de fala e compreensão oral do que de leitura e 

produção de textos.  Esse quadro de descompasso no aprendizado das habilidades dos alunos 

parece decorrer do fato de que um grande número de discentes não possui o hábito da leitura 

na língua alvo.  A maior parte das escolas não inclui a leitura em seus programas curriculares 

como uma atividade constante, obrigatória e indispensável para a formação de um produtor 

textual mais versátil e competente.  Em sala de aula, o aluno continua sendo treinado a 
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responder adequadamente aos exercícios gramaticais e a memorizar listas de itens lexicais, 

que visam ao sucesso em seus exames de final de curso. 

O professor, por sua vez, permanece limitado pelas demandas do programa de curso 

adotado, ou seja, mantém-se subordinado à obrigatoriedade de cumprir as metas determinadas 

pelo currículo escolar.  Conseqüentemente, não lhe resta tempo suficiente para desenvolver 

atividades mais extensivas de leitura e produção textual dentro de sala de aula.  Disso resulta 

um aprendizado incompleto, uma vez que não é oferecido ao aluno o espaço necessário para 

que possa desenvolver uma maior consciência sobre as estruturas e o funcionamento do 

inglês.  Com isso, o aprendiz tampouco apresenta domínio das diversas possibilidades de uso 

da língua, já que desconhece a maior parte dos recursos lingüísticos disponíveis nos mais 

variados gêneros discursivos e com os quais poderia realizar valiosas descobertas sobre o 

idioma, ao longo de seu percurso de desenvolvimento como produtor textual.   

Pelas hipóteses levantadas na pesquisa, entende-se ser possível aprimorar a 

capacidade de produção textual de alunos de língua estrangeira, uma vez que estes aprendizes 

estejam submetidos a práticas interacionais com pares de igual ou maior proficiência. O 

trabalho colaborativo deverá, então, permitir o exercício da mediação do colega que, por seu 

turno, atuará como importante agente promotor do desenvolvimento do indivíduo como leitor 

e produtor crítico de seus próprios textos. 

Inúmeras investigações em torno do processo de ensino-aprendizagem da escrita 

apresentam propostas alternativas para minimizar as dificuldades enfrentadas pelo professor 

em sala de aula.  Destacam-se, nesta pesquisa, as investigações voltadas para as perspectivas 

cognitivistas e sociointeracionistas da linguagem, que enfatizam seus aspectos cognitivos, 

metacognitivos, sociais e interativos.   Na vertente cognitivista, ganham relevo as pesquisas 

de Goodman (1994) e as de Flower e Hayes (1994).  Dentro da ótica sociointeracionista, 

destacam-se as concepções teóricas de Vygotsky (1988,1998) e de Bakhtin (1988,1992), 

segundo as quais a linguagem deve ser compreendida, fundamentalmente, como forma de 

ação e interação social.  Há que se evidenciar, ainda, o interacionismo sócio-discursivo de 

Bronckart (1999) que prioriza o status histórico da linguagem, sua natureza interacional, sua 

diversidade interna e seu uso social.   

Diante disso, revestem-se de crucial importância, neste trabalho, os estudos que 

visam à compreensão dos processos envolvidos no ensino da escrita de uma maneira geral e, 

mais particularmente, no ensino da escrita em língua inglesa.  As investigações partem, 

portanto, das seguintes questões: 
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1) Até que ponto o aluno de língua inglesa é capaz de aperfeiçoar sua 

habilidade de produção textual, uma vez submetido, em sala de aula, às 

práticas sócio-interativas com pares de igual ou maior nível de 

proficiência, sob a supervisão e mediação do professor?   

 

2) De que maneira a mediação exercida por um par dialogal pode contribuir, 

efetivamente, para uma maior conscientização do aprendiz quanto aos 

fatores que dificultam seu processo de aprendizagem da escrita em língua 

inglesa? 

 

Assim, a pesquisa está definida com base nos construtos teóricos cognitivistas e 

sociointeracionistas.  As observações centram-se no papel dos interlocutores, aluno – aluno e 

professor – aluno(s), quando interagindo de forma cooperativa no exercício da importante 

função de mediadores do processo de ensino-aprendizagem da língua inglesa escrita. 

O trabalho se divide em cinco capítulos.  O capítulo 1 encerra as discussões acerca 

do papel da linguagem e suas implicações no processo de ensino-aprendizagem de língua 

materna e de língua estrangeira.  Os pressupostos básicos que organizam as teorias de 

Vygotsky e Bakhtin ganham especial destaque nesse capítulo.   

No segundo capítulo, o foco recai sobre o percurso das pesquisas em torno dos 

processos da leitura e da escrita.  Parte-se de uma visão tradicional, que entende a leitura e a 

escrita como meras atividades de decodificação e de reprodução de textos, passando pela 

perspectiva cognitivista, que se ocupa dos processos cognitivos e metacognitivos envolvidos 

nos atos de ler e de escrever.  Ressaltam-se, por fim, os aspectos sociointeracionistas, que 

privilegiam a mediação do interlocutor na aprendizagem e na busca de construção e 

reconstrução de sentido para o texto. 

O terceiro capítulo trata das discussões sobre os gêneros e o ensino de línguas, 

enfatizando os grupos de gêneros que narram e que argumentam, já que as investigações da 

pesquisa concentram-se na escrita e reescrita de narrativas de aventura e de textos de opinião. 

Além disso, ressaltam-se também, nesse capítulo, algumas das mais importantes teorias 

acerca das diferenças terminológicas envolvendo o texto, o discurso, os gêneros e os tipos 

textuais.  Ainda nesse capítulo, empreende-se uma análise mais pormenorizada em torno das 

concepções teóricas sobre os discursos narrativo e argumentativo.  Por fim, discutem-se as 

estratégias revisionais utilizadas por leitores e produtores de textos, durante os processos de 
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compreensão e produção textual, com um enquadre especial para o papel da revisão no 

contexto de ensino-aprendizagem de língua estrangeira.  

No quarto capítulo, são introduzidas as bases teórico-metodológicas da pesquisa, que 

se apóiam em dados de ordem qualitativa e quantitativa.  A ênfase, no entanto, se dá sobre a 

observação dos aspectos qualitativos, salientando-se as interpretações subjetivas e a 

participação do sujeito na aquisição de novos conhecimentos.  Apresentam-se, em seguida, os 

sujeitos da pesquisa, os instrumentos de coleta dos dados, o questionário sociocultural, as 

entrevistas e os processos discursivos, desenvolvidos por ocasião das oficinas de produção 

textual. 

As discussões dos resultados da coleta dos dados estão reservadas ao capítulo 5. 

Nesse capítulo, são discutidas algumas das questões mais relevantes para a pesquisa, 

propostas pelo questionário sociocultural, que remetem, especialmente, à percepção dos 

sujeitos quanto ao processo de aprendizagem de língua inglesa.  Há também espaço para as 

análises das produções textuais dos alunos, no que se refere ao uso que estes fazem dos 

mecanismos textualizadores e enunciativos em suas redações.  Entretanto, a ênfase desse 

capítulo incide sobre o desenvolvimento dos processos discursivos.  Tais processos consistem 

nas interações entre os pares de alunos, sob a supervisão da professora pesquisadora.  As 

análises desses momentos discursivos são realizadas em função das trocas dialógicas e da 

maneira como reagem os interlocutores à mediação do outro.  Este outro, por sua vez, se faz 

presente tanto na figura do(a) colega de interação, como na da professora.  Ambos atuam 

como elemento de apoio, referência e orientação na evolução do processo de aperfeiçoamento 

do potencial de produção textual dos sujeitos da pesquisa. 

Espera-se, com esta pesquisa, motivar novos debates, reflexões e questionamentos 

sobre os processos lingüístico-cognitivos e sócio-interativos, vinculados à prática de ensino-

aprendizagem da escrita, contribuindo, em especial, para a identificação de ações alternativas, 

capazes de redirecionar os rumos dos atuais procedimentos didático-metodológicos, que 

conduzem e orientam os docentes em língua inglesa.  
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1. O PAPEL DA LINGUAGEM NO ENSINO DE LÍNGUAS 
 
 

 
Neste capítulo, objetiva-se discutir o papel da linguagem e suas implicações tanto no 

processo de aquisição de língua materna como no de aprendizado de uma língua estrangeira1. 

Serão também apresentadas algumas das mais recentes abordagens para o ensino de uma 

segunda língua, levando-se em conta a influência que tais abordagens têm exercido na 

compreensão de uso de língua e na configuração do contexto de ensino-aprendizagem de um 

idioma estrangeiro. 

A teoria de Vygotsky será, especialmente, abordada neste capítulo, uma vez que a 

pesquisa busca investigar a importância dos trabalhos realizados de forma colaborativa e nas 

interações em pares, visando desenvolver no aprendiz um maior grau de proficiência na 

produção de textos escritos em língua inglesa.  Assim, uma análise da perspectiva vygotskiana 

acerca da linguagem e sua visão sobre o modelo interacionista de aprendizagem se fazem 

imprescindíveis neste trabalho.  Além da teoria de Vygotsky, a concepção de Bakhtin sobre 

linguagem torna-se igualmente importante, na medida em que evidencia o caráter social do 

enunciado e sua estreita vinculação com o contexto no qual é produzido.  A inclusão da teoria 

bakhtiniana nesta pesquisa justifica-se pelo fato de Bakhtin entender o enunciado como o 

produto de uma interação social.  Isso vai ao encontro da hipótese levantada neste trabalho de 

que, em suas tentativas de aperfeiçoamento da habilidade da escrita, os aprendizes de língua 

estrangeira recorrem às interações dialógicas como valiosa ferramenta na produção e 

elaboração de seus textos escritos.  

 
 
 
1.1 Aquisição ou aprendizagem de línguas 

 

Os termos aquisição e aprendizagem de línguas são, muitas vezes, compreendidos 

como duas formas diferenciadas de se conceituar o processo pelo qual o indivíduo internaliza 

os conhecimentos fonológicos, lexicais, gramaticais e pragmáticos de uma língua.   

                                                 
1 As expressões língua estrangeira, idioma estrangeiro, segunda língua e língua alvo serão tomadas como 
sinônimas neste trabalho. Paralelamente, os termos língua materna e primeira língua também serão equivalentes. 
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De uma maneira geral, aquisição de língua refere-se à possibilidade do indivíduo de 

“pegar” ou de “captar” uma língua, uma vez exposto às suas mais variadas formas de 

manifestação.  O conhecimento adquirido, entretanto, se dá de forma inconsciente. 

A noção de aprendizagem, por outro lado, pressupõe que haja um envolvimento mais 

consciente por parte do indivíduo, que, propositadamente, se submete a um processo formal 

de ensino-aprendizagem, desenvolvido em um ambiente propício e empreendido por um 

professor ou tutor de línguas.  Uma discussão mais aprofundada sobre as distinções entre o 

que se entende por aquisição e aprendizagem de línguas não se faz necessário, nesta pesquisa, 

visto que a preocupação central do trabalho está voltada para o papel dos interlocutores na 

construção e reconstrução textual, objetivando-se, fundamentalmente, esclarecer a maneira 

como os aprendizes fazem uso de suas estratégias lingüístico-cognitivas e sociointerativas na 

busca por um aprimoramento em suas habilidades de produção de textos escritos.  Assim, os 

dois termos acima referidos serão tomados como conceitos intercambiáveis, neste trabalho, 

independente do fato de se referirem a processos conscientes ou inconscientes de apropriação 

de língua. 

Antes de concentrar as discussões em torno das investigações sobre os aspectos 

relacionados ao ensino e à aprendizagem de língua estrangeira, faz-se necessário buscar um 

melhor entendimento a respeito de como se dá a aquisição de língua materna.  Quanto a isso, 

duas relevantes teorias marcaram as pesquisas no século passado, tendo ambas oferecido 

significativa contribuição para a compreensão dos fatores envolvidos no processo de 

aquisição de língua materna. 

Importa, inicialmente, salientar a posição de Vygotsky (1998), para quem o 

aprendizado de língua materna que a criança realiza ocorre, fundamentalmente, em função da 

necessidade desta de comunicar-se com os outros membros de seu meio.  Assim, o 

desenvolvimento da linguagem tem início no momento em que a criança interage socialmente 

com outras pessoas, uma vez que ela vai precisar verbalizar seus pensamentos e atribuir 

significado a suas ações.   

Antes de falar, a criança demonstra uma inteligência prática, isto é, ela é capaz de 

agir no ambiente e resolver problemas práticos.  Em suas tentativas de resolver um dado 

problema, a criança pode, inclusive, fazer uso de instrumentos intermediários, como, por 

exemplo, usar um banquinho para alcançar um objeto, que está fora de seu alcance e que 

atende a suas necessidades. Vygotsky chama essa fase de estágio pré-lingüístico do 

desenvolvimento do pensamento.  Caberá, então, aos adultos, que já dominam a linguagem, 

não apenas interpretar e atribuir significados aos gestos, posturas, expressões e sons da 
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criança, como também a função de inseri-la no mundo simbólico de sua cultura.  Dessa 

maneira, ao interagir e dialogar com membros mais maduros de seu ambiente sócio-cultural, a 

criança aprende a usar sua língua materna como instrumento do pensamento e como meio de 

comunicação.  Para Vygotsky, é nesse momento que pensamento e linguagem se associam, 

constituindo o que ele denominou de pensamento verbal e fala ou discurso racional.  Esses 

conceitos serão discutidos mais detalhadamente no item 1.2 deste capítulo. 

Por enquanto, interessa chamar a atenção para o fato de que, no percurso de 

aquisição de sua primeira língua, a criança, na faixa dos dois anos, vivencia a interseção do 

pensamento verbal e da linguagem racional.  É aí que a criança começa a conscientizar-se do 

propósito da fala, e passa a perceber que cada coisa tem um nome.  Portanto, sua língua 

materna adquire uma função própria, a de servir ao intelecto para verbalizar o pensamento.  

Com isso, a criança começa a sentir necessidade de usar as palavras, de aprender os signos, 

uma vez que se encontra no momento da descoberta da função simbólica da palavra.   

Outra relevante teoria, que tenta explicar o processo de aprendizagem de língua 

materna, foi desenvolvida por Chomsky (1965). Em suas severas críticas à abordagem 

comportamentalista de Skinner – bastante popular nos anos cinqüenta do século XX, que 

enfatizava o papel da imitação e do reforço em todo e qualquer processo de aprendizagem 

(inclusive o de línguas), – Chomsky destacou a contribuição ativa da criança em suas 

tentativas de comunicar-se.   

De acordo com a teoria chomskiana, o conhecimento da criança sobre sua primeira 

língua seria derivado de uma Gramática Universal, que, por sua vez, especificaria a forma 

essencial que qualquer língua natural poderia assumir.  Em outras palavras, essa Gramática 

Universal consistiria em um conjunto de princípios lingüísticos inatos, os quais 

compreenderiam o estado inicial da língua e controlariam a forma que as sentenças de uma 

dada língua poderiam assumir.  Além disso, a Gramática Universal também proporcionaria 

uma série de mecanismos que facilitariam as descobertas lingüísticas da criança ajudando-a a 

associar esses princípios universais (comuns a todas as línguas) aos dados lingüísticos 

fornecidos pela exposição da criança a uma língua natural.  Assim, Chomsky argumenta que a 

aquisição de uma língua é, antes de tudo, o resultado da ação de mecanismos mentais 

especificamente lingüísticos.  Tal faculdade lingüística é denominada por Chomsky de 

dispositivo de aquisição de língua (“language acquisition device” ou LAD).  O LAD contém 

os conhecimentos dos universais lingüísticos, que habilitam a criança a adquirir a gramática 

da língua à qual está exposta desde o nascimento.   
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Pela perspectiva inatista de Chomsky, a simples exposição da criança à língua não é 

condição suficiente para explicar, de forma satisfatória, o processo de aquisição de sua língua 

materna.  Os estímulos lingüísticos que rodeiam a criança desde o nascimento servem apenas 

para ativar seus mecanismos internos, os quais, em última instância, garantiriam a 

consolidação da aprendizagem da língua materna.  Nesse sentido, Chomsky chama a atenção 

para o papel do input lingüístico, experimentado pela criança ao ser exposta à língua de seus 

pais. O termo input refere-se a qualquer estímulo de língua (verbal ou não-verbal) que é 

direcionado ao indivíduo, tanto em seu processo de aquisição de língua materna, como em 

seus esforços para aprender uma língua estrangeira. 

Entretanto, a teoria chomskiana não se manteve absolutamente imune de críticas.  

Uma dessas críticas a Chomsky refere-se à sua despreocupação com os significados da língua. 

Em seus trabalhos, o autor concentrou-se na descrição dos elementos formais da língua, sem 

se referir aos sentidos.  Sua nova teoria gramatical revelava um forte teor tecnicista e uma 

cientificidade matemática, que, por conseguinte, teria falhado ao desconsiderar os aspectos 

semânticos da língua. 

É oportuno lembrar que a proposta de Chomsky era a de apresentar uma descrição 

empírica, que se pretendia neutra e objetiva, da cadeia falada em si, não levando em conta o 

falante e o seu papel na constituição do enunciado.  Não obstante, tal pressuposto teórico é 

que vai permitir a construção de outras críticas à teoria chomskiana, já que a mesma evidencia 

uma certa negligência em considerar o contexto nas produções lingüísticas dos falantes.  Ao 

enfatizar as elaborações do aprendiz de língua, Chomsky coloca o papel do ambiente em 

segundo plano, pois, como já foi discutido, na visão desse autor, a melhor forma de se 

explicar o processo de aquisição de língua é através da tese que defende a existência, no 

indivíduo, de uma faculdade lingüística que opera de forma autônoma e independente.   

  No que concerne ao processo de aquisição de língua materna, Chomsky argumenta 

que, para internalizar as regras de sua língua, a criança não depende unicamente do input 

oferecido pelos pais (muitas vezes imperfeito).  Conforme explicitado anteriormente, a 

criança é detentora de um aparato cognitivo inato e especificamente humano para a aquisição 

de língua, que compensaria qualquer falha na apresentação do input lingüístico proveniente do 

meio no qual vive e se comunica. 

Nesse aspecto e ainda com referência ao papel do input lingüístico necessário para a 

aquisição de língua, importa realizar alguns esclarecimentos sobre a posição de Krashen 

(1984) quanto à importância desse input no processo de aprendizagem de uma segunda 

língua. 
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Em sua teoria, Krashen (1984) levanta uma questão que ainda causa bastante 

polêmica e não parece estar totalmente esclarecida. Tal controvérsia diz respeito a uma 

possível diferença entre aprendizagem e aquisição de uma língua estrangeira.  Quanto a isso, 

Krashen (1984) compara o processo de aquisição de uma segunda língua com o de uma 

criança ao adquirir sua língua materna.  Sabe-se que durante o processo de aquisição de sua 

primeira língua, a criança nunca está consciente de que está aprendendo uma língua.  Ela 

apenas ouve e experimenta sua própria língua nas situações em que precisa comunicar-se com 

um adulto.  O autor afirma que a habilidade crescente da criança para usar a língua de seus 

pais é o resultado de um processo subconsciente, pois a criança não decide, conscientemente, 

dar início às etapas de aprendizagem de sua língua materna.  Esse processo ocorre como uma 

conseqüência da constante exposição da criança ao input lingüístico proveniente do meio 

onde se desenvolve.   

 Por esse raciocínio, Krashen critica a maneira como um adulto tradicionalmente 

aprende uma língua estrangeira, uma vez que, para ele, tal processo limita-se a um método de 

aprendizagem consciente de língua em uma situação de isolamento e descontextualização.  

Como alternativa, propõe que o aprendiz submeta-se a um nível de input lingüístico que 

contenha, não apenas os conhecimentos de língua já dominados, mas também uma parcela de 

língua à qual o aprendiz nunca tenha sido exposto. O teórico argumenta que o mais 

importante é que o indivíduo seja capaz de compreender a mensagem, ainda que não possa 

decifrar, por completo, todo o input lingüístico que carrega a informação comunicada.   

Nesse ponto, Krashen distingue aquisição de aprendizagem de língua, visto que a 

primeira modalidade permite maior independência do aprendiz, que necessita apenas 

submeter-se a um nível mínimo de compreensibilidade do input lingüístico para tornar-se 

usuário dessa língua.  O aprendizado formal, por outro lado, remete a um ganho consciente 

desse input de língua, escolhido de maneira a adequar-se exatamente ao nível de 

conhecimento lingüístico no qual se encontra o aprendiz. Para os defensores da teoria 

krasheniana, esse tipo de língua não é jamais efetivamente adquirida e não será armazenada 

na memória de longo prazo do indivíduo, servindo apenas para monitorar a quantidade de 

língua que já foi adquirida pelo aprendiz e que poderá ser usada em suas tentativas de 

comunicar-se.   

Uma outra tentativa de explicar como se dá o processo de aquisição ou aprendizagem 

de uma segunda língua baseia-se na concepção universalista sobre a linguagem, que tinha 

como fundamento o fato de que a criança, ao aprender sua língua materna, segue um percurso 

lingüístico altamente previsível na aquisição de certas estruturas de língua, como o uso de 
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sentenças negativas e interrogativas e a aquisição de alguns morfemas gramaticais.  Se tal fato 

é pertinente nas pesquisas sobre a aquisição da língua materna, então não seria absurdo supor 

que o aprendizado de uma segunda língua deveria também passar por uma seqüência natural 

de desenvolvimento, ou seja, todo aprendiz, independente de sua primeira língua, seguiria 

uma ordem fixa, na aprendizagem da gramática de uma língua estrangeira.  Os defensores 

dessa concepção universalista respaldaram-se na teoria mentalista de Chomsky, anteriormente 

discutida.  Surge, assim, a hipótese da equivalência entre a língua alvo e a língua materna, 

conhecida como hipótese L2 = L1, segundo a qual os processos de aquisição de uma língua 

estrangeira seriam muito semelhantes ao processo de aquisição da primeira língua dos 

indivíduos. 

Por esse prisma, a tarefa de decifrar o código, que todo aprendiz de língua deve 

enfrentar, é realizada por meio da aplicação de diversos mecanismos que têm sua origem nas 

características especiais e tipicamente humanas da faculdade da linguagem. 

A esse respeito, vale destacar algumas das mais recentes abordagens para a 

aprendizagem de línguas estrangeiras que, ao longo dos últimos trinta e cinco anos, têm 

fundamentado inúmeras metodologias de ensino e justificado as mais variadas práticas e 

técnicas para o aprendizado de uma segunda língua. 

 
 
 
1.1.1 Aprendizagem de língua estrangeira: as mais recentes abordagens  

 

Apesar das tentativas de Krashen e de Chomsky de explicar como o indivíduo 

adquire uma língua, não existe ainda clara evidência de como se dá o processo de 

aprendizagem de língua estrangeira.  Sabe-se, no entanto, que aprender outro idioma é o 

resultado de um somatório de fatores que envolvem tanto o aprendiz quanto a situação de 

aprendizagem.  Se quisermos entender melhor o fenômeno da aprendizagem de uma língua 

estrangeira, devemos, portanto, levar em conta toda essa complexidade de aspectos, 

relacionada na interação entre o aprendiz e a situação em que ocorre a aprendizagem. 

O ensino de língua estrangeira, antes dos anos setenta do século XX, concentrava-se 

na apresentação da língua alvo sob a forma de regras gramaticais abstratas, com subseqüentes 

práticas automáticas e descontextualizadas de padrões lingüísticos desprovidos de significado.  

Nesse tipo de abordagem tradicional, privilegiava-se a forma em detrimento do significado, 

ou seja, o ensino de uma língua estrangeira deveria enfocar a apresentação dos padrões 

morfossintáticos da língua alvo, vistos de forma isolada de seu contexto significativo de uso.   
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A partir dos anos setenta do século passado, começou a surgir a crença (ainda hoje 

vigente) de que o significado é primordial para o sucesso no processo de ensino-aprendizagem 

de uma língua estrangeira, isto é, ao submeter-se ao aprendizado de uma segunda língua, o 

aprendiz deveria, idealmente, concentrar-se no significado e não na forma da língua. 

Dentro dessa perspectiva, vários teóricos passaram a advogar uma prática mais 

contextualizada e significativa de ensino de língua.  Surgiu, então, a idéia de envolver o aluno 

em práticas de ensino que privilegiassem a execução de tarefas, sem a necessidade de 

instruções formais de pontos gramaticais.  Com isso, o enfoque passa a ser no chamado task-

based learning (aprendizado baseado na realização de uma tarefa), de agora em diante 

denominado, neste trabalho, de TBL.  Por esse tipo de aprendizado, os alunos devem engajar-

se no exercício prático de atividades comunicativas que os force a usar a língua alvo com o 

objetivo de resolver uma determinada tarefa solicitada pelo professor.  O professor, por sua 

vez, não deverá corrigir os erros dos alunos e nem ajudá-los com explicações gramaticais, 

enquanto estes estiverem concentrados na solução do problema e na execução da tarefa.  O 

que se espera, com isso, é que o aluno possa adquirir a língua alvo ao ser obrigado a interagir 

com outras pessoas (muitas vezes falantes nativos da língua), com o intuito de resolver um 

dado problema.  Dessa maneira, o aluno estará usando a língua alvo e pensando nela, ao invés 

de apenas concentrar-se na aprendizagem de suas estruturas gramaticais.  

Com relação ao conceito de tarefa baseada na relevância do significado, Nunan 

(1989:10) afirma ser tal tarefa “uma atividade de sala de aula que envolve o aprendiz na 

compreensão, manipulação, produção e interação na língua alvo, enquanto sua atenção é 

principalmente voltada para o significado, ao invés da forma”.   

Para um melhor entendimento sobre como ocorre o aprendizado baseado na 

realização de uma tarefa, ou TBL, é preciso retomar a teoria de Vygotsky.  Para esse autor, a 

compreensão do funcionamento da mente humana requer um estudo sobre sua formação e 

atividade e não sobre sua estrutura. (Vygotsky, 1998) 

A atividade humana seja ela de ordem física, social ou mental sempre terá um 

motivo, e será sempre movida em direção a um objetivo.  Segundo Taylor (1985, apud 

Lantolf 2002), fazemos aquilo que tem um significado para nós, e que também faça sentido 

quando agimos como autores e construtores de nossos mundos, incluindo o nosso próprio 

aprendizado.  Assim, as atividades são constituídas de elementos observáveis (as condições 

materiais) e não observáveis (os motivos e os objetivos).  Por essa razão, nenhuma atividade 

pode ser totalmente entendida sem que haja acesso ao que a motivou e por que objetivo se 

orienta. 
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Para Foley (1991, apud Lantolf 2002), o TBL é, sobretudo, um “processo de 

capacitação”, que oferece ao aprendiz a oportunidade de executar suas ações como um ser 

lingüisticamente constituído e, como tal, capaz de participar integralmente das práticas 

comunitárias, ao invés de manter-se alheio ou indiferente a elas.  Foley enfatiza que o sucesso 

desse modelo de aprendizagem depende, principalmente, do real envolvimento do indivíduo 

com a tarefa solicitada, e não apenas das propriedades e características inerentes à tarefa.  

Entretanto, tal crença está sujeita a alguma controvérsia.  Ellis (1994), por exemplo, tece 

críticas ao TBL, pois, segundo o autor, algumas tarefas parecem propensas a induzir o 

aprendiz a alguns tipos particulares de comportamento lingüístico.  O resultado da atividade 

poderia, assim, tornar-se bastante previsível.  Tal polêmica remete a um problema crucial, já 

que um eventual fracasso do aprendiz, quando não apresentar o comportamento esperado ao 

realizar a tarefa, leva a inevitável questão: a falha estaria no aprendiz ou na própria tarefa? 

Resumidamente, tem-se que, a partir dos anos setenta do século XX, o ensino de 

língua estrangeira passa a dar lugar a uma prática indutiva de aprendizado, em contexto de 

uso real, com apresentação de exemplos autênticos em substituição aos exemplos inventados.  

Ou seja, passa-se a usar trechos de língua retirados de seus contextos originais, ou gerados 

pelos alunos em suas interações comunicativas. Essas interações, que anteriormente 

limitavam-se ao professor, dão lugar às atividades em pares ou em grupos, justificando o 

pressuposto de que o processo de aquisição de uma língua estrangeira ocorrerá se esta língua 

for usada para comunicação imediata, tanto dentro como fora de sala de aula.  Enfim, essa 

mudança significativa – de uma perspectiva estrutural para uma forma mais comunicativa e 

realista de se entender o ensino de língua estrangeira – é considerada como um episódio 

marcante, que redirecionou os princípios fundamentais das teorias sobre aquisição de uma 

segunda língua.  São essas as características do que, comumente, chamamos de abordagem 

comunicativa, que chegou para confrontar a denominada abordagem tradicional.  Essa última, 

como já foi mencionado antes, defende a apresentação do sistema da língua de forma analítica 

e dedutiva, com a explicitação de regras gramaticais e as subseqüentes práticas 

descontextualizadas, gerando exemplos irreais e desprovidos de significado. 

Nos últimos anos, portanto, o ensino de língua estrangeira tem se configurado em 

função da concepção de que o mais importante é que haja o desenvolvimento da compreensão 

antes da produção.  O significado, assim como a tarefa a ser realizada pelo aluno, adquiriu 

uma importância crucial no processo de ensino-aprendizagem de línguas.  

De acordo com Cook (2000), no entanto, existem também abordagens alternativas 

para o ensino de língua estrangeira que têm se destacado, mais recentemente, por enfatizarem 
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os aspectos sociais e pragmáticos envolvidos no processo de aquisição de línguas.  Por esse 

prisma, entende-se que a aquisição dos sistemas formais da língua deve se dar de maneira 

inseparável de seu contexto social de uso.  

Dentre as teorias que fundamentam os fatores de ordem sócio-cultural para a 

aquisição de uma língua, estão alguns estudos etnográficos, como os de Bremer et al. (1996), 

que buscam entender os processo de ensino-aprendizagem de uma segunda língua sob a 

perspectiva do aprendiz.   

Além disso, existem ainda as abordagens sócio-culturais – baseadas na teoria de 

Vygotsky sobre a aprendizagem.  Bruner (1977) e Cazden (1988) adotam essa linha teórica, e 

advogam a importância das atividades socialmente constituídas como uma espécie de andaime 

(scaffolding), através das quais, o aprendiz, ao ser orientado por um par mais experiente e 

melhor preparado, participa de uma determinada atividade para que, posteriormente, seja 

capaz de internalizar aquilo que foi praticado. 

Para Lantolf (2002), duas noções na concepção vygotskiana oferecem os 

fundamentos que respaldam a teoria sócio-cultural de aquisição de uma segunda língua.  

Dessas duas noções, a mais representativa para os estudos sobre a aprendizagem de língua 

estrangeira é a que possui, como princípio básico, o fato de que a mente humana será sempre, 

e em todo lugar, mediada, primeiramente, por comunicações com base em aspectos 

lingüísticos. 

A outra idéia de Vygotsky, também relacionada à aquisição de uma segunda língua, é 

a chamada teoria da atividade (Vygotsky, 1998).  Por essa linha de pensamento, o referido 

autor defende a idéia de que o funcionamento mental é mediado.  Essa teoria oferece ainda os 

princípios que explicam a mediação como um fenômeno tanto oriundo como vinculado às 

experiências das outras pessoas no presente (aspecto social), no passado (aspecto cultural) e 

as experiências imediatas do individuo, quando se relaciona com esses outros membros de sua 

comunidade, ou ainda quando entra em contato com os artefatos sócio-culturais por eles 

construídos.    

Tendo em vista que esta pesquisa centra-se nos processos interacionistas e na 

mediação dos pares, a teoria sócio-cultural de Lantolf (2002) ganha relevância na medida em 

que avalia o valor do processo de mediação na aprendizagem de uma segunda língua, sob três 

perspectivas: a da mediação social, exercida pelos membros mais qualificados e experientes; a 

da mediação por pares com semelhante grau de competência; a da mediação realizada pelo 

próprio indivíduo ou feita por algum artefato com o qual o sujeito se relaciona. 
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A mediação, realizada por um par com nível equivalente de competência, pode ser 

tão eficiente quanto a que é feita por um indivíduo mais experiente, como o professor.  Em 

colaboração, as pessoas são capazes de construir conjuntamente o conhecimento e transmiti-lo 

ao grupo a que pertencem.  Por conseguinte, os indivíduos têm a chance de explorar esse 

conhecimento, construído colaborativamente, a todo instante em que lhes for oferecida a 

oportunidade para aprender algo novo. Isso porque os aprendizes também possuem a 

capacidade de auxiliar uns aos outros (funcionando como scaffolding), através do uso de 

estratégias equivalentes às utilizadas por membros mais especializados. 

Essas abordagens mais recentes mostram-se bastante razoáveis, pois parecem mais 

imparciais e abrangentes do que as abordagens derivadas da concepção de aprendizado de 

língua oriundas da tradição da Gramática Universal, anteriormente discutida.  Isso se explica 

pelo fato de que essas novas formas de se pensar o processo de ensino-aprendizagem de 

língua estrangeira não visam separar o sistema formal da língua de seu uso social e 

psicológico. 

Para Vygotsky (1998) e Bakhtin (1992), o sujeito desenvolve uma trajetória que vai 

do social para o individual, sendo a linguagem o mais importante elemento mediador entre o 

sujeito e o objeto do conhecimento. A importância atribuída ao caráter interativo da 

linguagem pelos referidos autores torna imprescindível a discussão de suas teorias neste 

trabalho, uma vez que o enfoque das investigações incide sobre o uso da linguagem como 

forma de ação e interação social.   

Vygotsky, em especial, traz para a pesquisa um enorme embasamento teórico, na 

medida em que atribui às práticas interacionais (mediadas pela linguagem) a possibilidade da 

construção conjunta do conhecimento.  No presente trabalho, o destaque está nas interações 

aluno-aluno e aluno(s)-professor, o que torna o ambiente de sala de aula um precioso espaço 

para o esforço coletivo, para a aprendizagem colaborativa rumo ao desenvolvimento das 

potencialidades criativas de cada aprendiz.  

 
 

 
1.2 A concepção vygotskiana de linguagem 

 

Vygotsky construiu uma teoria histórico-cultural ou sócio-histórica do psiquismo, 

também conhecida por abordagem sociointeracionista. Sua teoria tem por objetivo central 

caracterizar os aspectos tipicamente humanos do comportamento e elaborar hipóteses de 
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como essas características se formaram ao longo da história humana e de como se 

desenvolveram durante a vida do indivíduo.   

Dentro da teoria vygotskiana, a linguagem assume uma posição central, sendo 

estudada em função de seus aspectos funcionais e psicológicos e não mais como um sistema 

lingüístico de estruturas abstratas.  Em suas pesquisas sobre a linguagem, Vygotsky procurou 

compreendê-la como constituidora do sujeito, deslocando o enfoque de seus estudos para uma 

perspectiva sócio-histórica, que procurava aliar o pensamento e a linguagem.  As concepções 

vygotskianas em torno da linguagem ganham relevância central neste trabalho, uma vez que, 

para o autor, a linguagem é o sistema simbólico básico de todos os grupos humanos, sendo a 

principal mediadora entre o sujeito e o objeto do conhecimento.  Assim, em suas atuações 

comunicativas, o sujeito traz para suas interações com outros indivíduos toda uma gama de 

possibilidades de interpretações acerca do mundo que o cerca. 

Vygotsky rejeitava a concepção clássica e, até então vigente, de que a relação entre 

pensamento e linguagem seria invariável ao longo do desenvolvimento, ou seja, pensamento e 

linguagem eram entendidos como elementos de desenvolvimento autônomo ou reduzidos às 

explicações de hábitos e reflexos. Quanto a isso, Vygotsky afirma que pensamento e 

linguagem se iniciam e se desenvolvem, efetivamente, como atividades distintas e 

independentes. Suas investigações concluíram que, nas crianças muito pequenas, o 

pensamento se desenvolve sem a linguagem, como, por exemplo, quando o bebê se esforça 

para alcançar um objeto.  Os primeiros balbucios da criança, segundo Vygotsky são 

linguagem sem pensamento, já que servem para satisfazer objetivos sociais, como atrair a 

atenção dos adultos.  Para ele, o momento crucial e decisivo ocorre por volta dos dois anos de 

idade, quando as curvas separadas do pensamento pré-lingüístico e da linguagem pré-

intelectual se encontram e se combinam para iniciar uma nova espécie de comportamento.  

Nesse estágio, e graças à inserção da criança num grupo social, o pensamento torna-se verbal 

e a fala racional, marcando a origem de um funcionamento psicológico bem mais sofisticado e 

tipicamente humano. 

 
“A capacitação especificamente humana para a linguagem habilita as 

crianças a providenciarem instrumentos auxiliares na solução de tarefas difíceis, a 
superarem a ação impulsiva, a planejarem a solução para um problema antes de sua 
execução e a controlarem seu próprio comportamento. Signos e palavras constituem, 
para as crianças, o primeiro e, acima de tudo, um meio de contato social com outras 
pessoas. As funções cognitivas e comunicativas da linguagem tornam-se, então, a 
base de uma forma nova e superior de atividade nas crianças, distinguindo-as dos 
animais”. (Vygotsky, 1984:31). 
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O que Vygotsky tentou mostrar, com isso, é que, tanto na criança, como nos adultos, 

a função primordial da fala é o contato social, a comunicação, isto é, o desenvolvimento da 

linguagem é impulsionado, basicamente, pela necessidade de comunicação. 

Vygotsky traçou uma trajetória da linguagem que, partindo de uma natureza 

interpsíquica, passa a ser definida, posteriormente, em função de seu caráter intrapsíquico.  A 

esse respeito, diz Vygotsky: “Todas as funções no desenvolvimento da criança aparece duas 

vezes: primeiro no nível social, e depois no nível individual; primeiro entre pessoas 

(interpsicológica), e, depois no interior da criança (intrapsicológica)”. (Vygotsky, 1984:64).  

Em outras palavras, o desenvolvimento da linguagem se inicia no uso da fala com 

uma função social, ou seja, linguagem como comunicação (discurso socializado). Em seguida, 

o indivíduo passa a fazer uso de sua linguagem como mediadora de suas ações.  É a fase da 

chamada fala egocêntrica, em que a criança fala alto para si mesma, independentemente da 

presença de um interlocutor.  A fala egocêntrica é uma forma de auxílio na solução de 

problemas, pois a criança, ao executar uma ação, fala em voz alta para se orientar nas 

seqüências que deve seguir a fim de realizar a atividade.  Mais tarde, a fala egocêntrica torna-

se ininteligível aos outros, passando a ser conhecida como fala interior ou discurso interior, 

que serve para regular as ações e o comportamento do indivíduo.   

A fala interior vai refletir uma independência do contexto extralingüístico, já que se 

manifesta por meio da abstração que, por conseguinte, leva à conceitualização de objetos e 

eventos do mundo real.  A propósito disso, vale lembrar que a fala interior difere da fala 

exterior, na medida em que não se pode considerar a fala interior como propriamente uma 

fala, mas uma atividade intelectual e afetivo-volitivo.  Segundo Freitas, esse tipo de fala, com 

uma formação específica e leis próprias, relaciona-se com outras formas de atividade de fala.   

 

“Ela é uma fala para si mesmo, não é antecedente da fala exterior, nem 
reprodução desta. Ela interioriza-se em pensamento. A fala exterior, ao contrário, é 
direcionada aos outros e consiste na tradução do pensamento em palavras: é a 
materialização e objetivação do pensamento”. (Freitas, 1999:95). 

 
 

Vygotsky atribui à linguagem especial relevância, na medida em que esta também 

possui uma importante função mediadora entre o indivíduo e o objeto do conhecimento.  De 

acordo com Oliveira (1993), um conceito vital para a compreensão das idéias de Vygotsky 

sobre o funcionamento psicológico é o conceito de mediação.  Por mediação, entende-se o 

processo de intervenção de um elemento intermediário numa relação.  A relação deixa, então, 

de ser direta e passa a ser mediada por esse elemento.  Para haver mediação, é necessário o 
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uso de instrumentos e signos.  Um instrumento é algo que pode ser usado para fazer alguma 

coisa.  Ele provoca mudanças externas, já que amplia a possibilidade de intervenção e 

controle na natureza.  Um signo é algo que significa alguma outra coisa. 

Segundo Vygotsky, é com o auxílio de signos que o homem pode controlar, 

voluntariamente, sua atividade psicológica e ampliar sua capacidade de atenção, memória e 

acúmulo de informação, como, por exemplo, ao amarrar um barbante no dedo para não 

esquecer um compromisso.    

Para Vygotsky, as interações sociais permitem ao indivíduo a internalização ou 

interiorização (reconstrução interna de uma operação externa) de instrumentos e signos, que 

são construtos sócio-históricos e culturais, isto é, produzidos culturalmente.  A combinação do 

uso de instrumentos e signos possibilita o desenvolvimento das funções mentais ou processos 

psicológicos superiores, que, por sua vez, consistem em características unicamente humanas.  

Como resultado desse processo de interiorização, o homem é capaz de modificar o ambiente 

através de seu conhecimento, ao mesmo tempo em que tem seu comportamento influenciado e 

transformado pelo meio. 

Em forma de síntese, as estruturas mentais superiores têm origem em processos 

sociais, ou seja, o desenvolvimento cognitivo é resultado da conversão de relações sociais em 

funções mentais.  Resta, então, a pergunta crucial: como essas relações sociais se convertem 

em funções psicológicas superiores?  Como resposta, Vygotsky apóia-se na mediação (ou 

atividade mediada direta), típica da cognição humana.  Assim, é pela mediação que se dá a 

interiorização de atividades e comportamentos sócio-históricos e culturais.  Para Vygotsky, a 

linguagem possui um papel decisivo, pois é o elemento mediador mais importante entre o 

homem e todo o acervo de conhecimentos que o circunda.  Freitas (1999:98) explica que 

Vygotsky é defensor da idéia de que a criança, ao entrar em contato com o conhecimento 

humano, introjeta conceitos sobre o mundo em sua volta,“apropriando-se da experiência 

acumulada pelo gênero humano no decurso da história social. É também a partir da 

interação social, da qual a linguagem é expressão fundamental, que a criança constrói a sua 

própria individualidade”. 

Como foi visto, Vygotsky aponta para um percurso do desenvolvimento intelectual, 

que vai do social para o individual, sendo a linguagem a mais relevante forma de mediação 

entre o indivíduo e o contexto social no qual está inserido. 

Por essa perspectiva, Vygotsky entende ser o processo de aprendizagem uma etapa 

fundamental para que possa haver um pleno desenvolvimento do ser humano.  Desse modo, 

desenvolvimento e aprendizagem estão inter-relacionados desde o nascimento da criança, pois 
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a partir da primeira infância, a criança já realiza uma série de aprendizagens através de suas 

interações com seu meio físico e social.  Rego (1997) esclarece que ao experimentar, imitar e 

receber instruções de pessoas mais experientes, a criança aprende a perguntar e obtém 

respostas para muitas de suas dúvidas.  Conseqüentemente, é a partir das interações com 

outros indivíduos da espécie que a criança poderá internalizar os instrumentos e signos de seu 

contexto cultural, os quais possibilitam o movimento na direção do desenvolvimento de suas 

funções psicológicas superiores. Contudo, a aprendizagem só poderá se converter em 

condição essencial para o desenvolvimento dessas funções, se o indivíduo estiver dentro do 

que Vygotsky chamou de zona de desenvolvimento proximal ou potencial, como preferem 

alguns autores.   

“A zona de desenvolvimento proximal a distância entre o nível de 
desenvolvimento cognitivo real do indivíduo, tal como medido por sua capacidade de 
resolver problemas independentemente, e o seu nível de desenvolvimento potencial, 
tal como medido através da solução de problemas sob a orientação de um adulto (no 
caso da criança) ou em colaboração com companheiros mais capazes”. (Vygotsky, 
1988:97).   

 
 

O indivíduo, em nível de desenvolvimento potencial, realiza tarefas e soluciona 

problemas através do diálogo, da colaboração, da imitação, da experiência compartilhada e das 

pistas que lhe são oferecidas.  Por exemplo, uma criança de cinco anos pode demonstrar 

dificuldade em montar um quebra-cabeça sozinha.  No entanto, com a ajuda de um adulto ou 

de uma outra criança mais velha, poderá realizar a tarefa.    

A zona de desenvolvimento proximal é dinâmica, isto é, está constantemente 

mudando.  É nessa região que se encontram aquelas funções que ainda não amadureceram; que 

estão presentes em um estado embrionário, em processo de maturação. 

O fato de uma criança tornar-se capaz de realizar determinada tarefa ou de solucionar 

um dado problema sem ajuda externa indica que ela já internalizou esses processos, e tais 

habilidades passam a fazer parte das aquisições de seu desenvolvimento individual.  O nível de 

desenvolvimento que se refere às conquistas já efetivadas pelo indivíduo é conhecido como 

nível de desenvolvimento real ou efetivo. 

 Quanto a isso, Vygotsky afirma que “aquilo que é a zona de desenvolvimento 

proximal hoje será o nível de desenvolvimento real amanhã, ou seja, aquilo que uma criança 

pode fazer com assistência hoje, ela será capaz de fazer sozinha amanhã”. (Vygotsky, 

1984:98). 

Com relação ao aprendizado de uma segunda língua, pode-se concluir, com base 

nessa concepção vygotskiana, que, com o auxílio da mediação – feita por um par mais 
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preparado – deverá ocorrer progresso na aprendizagem de uma língua estrangeira. Essa 

evolução no aprendizado, por sua vez, se dá em etapas seqüenciadas, sob a condição de que a 

mediação leve em conta o estágio em que se encontra o indivíduo na zona de desenvolvimento 

proximal. Ou seja, o sucesso na aprendizagem de uma língua depende também da 

sensibilidade do professor, ou do par mais avançado, que, nas conversações com o aprendiz, 

deverá ser capaz de apresentar as instruções de tal maneira que este último possa 

compreender.  Dessa forma, a função de scaffolding (andaime) da atividade deverá surtir o 

efeito desejado de impulsionar o aprendiz em suas descobertas da língua alvo. 

 Para Vygotsky, o aprendizado em geral e, particularmente, o aprendizado escolar não 

só possibilitam como também estimulam processos de desenvolvimento.  Nessa concepção, a 

escola possui papel crucial para o desenvolvimento daqueles que vivem em sociedades 

letradas.  Por outro lado, o processo de ensino-aprendizagem deverá ser direcionado às etapas 

de desenvolvimento ainda não incorporadas pela criança, e não para estágios já alcançados.  A 

escola deverá, portanto, partir do nível de desenvolvimento real da criança (com relação a 

determinado conteúdo) e objetivar, como ponto de chegada, a consolidação dos conhecimentos 

e habilidades adequadas a cada faixa etária.  Para Vygotsky, o único bom ensino é aquele que 

está à frente do desenvolvimento cognitivo do indivíduo. 

O professor, como figura central na dinâmica das interações, deixa de ser apenas um 

agente de transmissão verbal de informação e assume o papel de principal promotor dos 

avanços psicológicos do aprendiz.  Por ser o professor o elemento mediador mais experiente, 

ele está em posição privilegiada para viabilizar no aprendiz o processo de apropriação do 

patrimônio cultural que lhe foi legado historicamente pelo contexto sócio-cultural no qual se 

insere.  A esse respeito, é mister destacar o fato de que uma das mais importantes formas de se 

apropriar do acervo histórico-cultural, que circunda o indivíduo, se faz por meio da aquisição 

da linguagem escrita. Para Vygotsky, tal etapa representa um significativo avanço no 

desenvolvimento da pessoa.  

 

“Algumas pessoas demonstraram que este processo ativa uma fase de 
desenvolvimento dos processos psicointelectuais inteiramente nova e muito complexa, 
e que o aparecimento destes processos origina uma mudança radical das 
características gerais, psicointelectuais da criança”. (Vygotsky, 1988:116). 

 
A partir do momento em que o indivíduo se apropria da escrita, instala-se nele um 

modo diferente e ainda mais abstrato de pensar e de se relacionar com as pessoas e com o 

conhecimento.  O domínio do sistema da escrita, com toda sua complexidade de signos, não só 

contribui para um aumento na capacidade de memória, como também propicia novas formas 
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de organizar a ação, permitindo um outro tipo de acesso ao patrimônio da cultura humana, que 

está registrado nos livros e em outros veículos de textos escritos.   

Pela concepção vygotskiana, o aprendizado da escrita tem início na criança muita 

antes que esta seja submetida a uma instrução escolar formal.  Vygotsky acredita que a escrita 

seja um sistema extremamente sofisticado que representa a realidade, sob a forma de um 

conjunto de símbolos de segunda ordem.  Ou seja, os símbolos escritos funcionam como 

designações dos símbolos verbais.  “A compreensão da linguagem escrita é efetuada, 

primeiramente, através da linguagem falada, no entanto, gradualmente essa via é reduzida, 

abreviada, e a linguagem falada desaparece como elo intermediário”. (Vygotsky, 1984:131).   

Assim, o teórico defende a idéia de que a linguagem escrita envolve a elaboração de 

todo um sistema de representação simbólica da realidade, o qual foi impulsionado por outras 

formas de atividade, como o desenho, o gesto e a brincadeira, contribuindo para o 

aperfeiçoamento da capacidade de representação simbólica do indivíduo. Dessa maneira, o 

desenvolvimento da linguagem escrita na criança se dá pelo deslocamento do desenho de 

coisas para o desenho de palavras, revelando, portanto, todo um processo simbólico.  

O ensino da linguagem escrita na escola, de acordo com a teoria vygotskiana, deveria 

levar em conta a necessidade dessa transição que, uma vez atingida, leva a criança à 

possibilidade do domínio da escrita.  Com isso, a escrita não deve ser ensinada na escola como 

a aquisição de uma habilidade motora, mas como o desenvolvimento de uma atividade cultural 

complexa. 

Vygotsky não admite, pois, que o ensino da escrita seja entendido como um tipo de 

treinamento artificial, imposto de fora para dentro, pelo professor.  A escrita deve ser relevante 

para a vida e ter significado para as crianças.  Seu ensino deve ser organizado de tal maneira 

que a leitura e a escrita se tornem necessárias à criança.  Os métodos para o ensino da escrita, a 

exemplo da leitura, devem ser naturais e implicar operações apropriadas sobre o meio 

ambiente das crianças.  “Deve-se ensinar às crianças a linguagem escrita e não apenas a 

escrita das letras”. (Vygotsky, 1984:134).   

A teoria vygotskiana, entretanto, parece ser insuficiente no que concerne ao 

aprendizado de uma língua estrangeira, uma vez que Vygotsky referia-se ao processo de 

internalização de língua materna.   

Não há ainda muita pesquisa quanto à aquisição de uma segunda língua.  A esse 

respeito, os estudos têm sido mais direcionados ao efeito da brincadeira sobre a aprendizagem 

de outro idioma.  Independente da relativa carência de dados nessa área da pesquisa, importa 

saber que, pela proposta de Vygotsky, a brincadeira abre uma zona de desenvolvimento 
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proximal, uma vez que, ao envolver-se em uma atividade lúdica – além de seu nível de 

desenvolvimento real – o indivíduo projeta-se em situações imaginárias como forma de 

satisfazer seus desejos não realizáveis, avançando em seu comportamento além do habitual e 

acelerando conceitos e processos em desenvolvimento.  No que se refere ao aprendizado de 

língua estrangeira, realizado por adultos, os dados revelam que aprendizes em níveis mais 

avançados de proficiência são menos propensos a brincar com a língua do que aqueles em 

níveis mais elementares (Lantolf, 2002).   

As concepções vygotskianas parecem estar redirecionando as práticas educacionais e, 

em especial, as escolares.  Os postulados teóricos de Vygotsky sugerem a necessidade de se 

repensar a forma de funcionamento da escola, que ainda hoje, negligencia a fundamental 

importância da criação de um espaço educacional que priorize as interações, o diálogo, os 

questionamentos, as discussões e a troca de saberes.   

Se pudermos construir uma escola, a partir das idéias de Vygotsky, estaremos 

proporcionando aos nossos alunos a oportunidade de experimentar um aprendizado 

colaborativo, no qual a prioridade está voltada para as práticas interativas entre aprendizes e 

professores, contribuindo para a formação de uma escola mais socializada, eficiente e 

significativa para todos. 

 
 
 
1.3 O dialogismo bakhtiniano 

 

 Para Bakhtin (1992), a realidade possui um caráter fundamentalmente contraditório 

e está em permanente transformação. Ou seja, Bakhtin encontra na dialética o seu método de 

estudos.  A dialética bakhtiniana, no entanto, apresenta uma característica dialógica, opondo-

se ao caráter monológico de outros pensadores do final de século XIX e início do século XX. 

A importância atribuída à teoria bakhtiniana, nesta pesquisa, baseia-se na concepção do autor 

de que todo enunciado é um puro produto da interação social e, com isso, pertencente a um 

universo de relações dialógicas que diferem das relações unicamente lingüísticas.  Dentro 

desse raciocínio, as enunciações para Bakhtin, são formas de um diálogo social ininterrupto.  

Apoiando-se, assim, numa visão sócio-histórica do homem, Bakhtin construiu uma 

teoria, segunda a qual o homem não tem nenhuma existência enquanto compreendido fora de 

seu contexto social, político e econômico.  Para esse autor, o homem deve ser visto como 

membro de um grupo social, de uma classe, isto é, participante ativo em seu ambiente cultural 

e histórico.  Em vista disso, Bakhtin afirma que a consciência individual nada pode explicar, 
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sendo a consciência de ordem sociológica, a única capaz de justificar os fenômenos psíquicos 

dos indivíduos. Contudo, essa consciência sócio-ideológica não pode ser acessada por 

métodos fisiológicos, ou das ciências naturais, já que, segundo Bakhtin (1992), os processos 

que determinam o conteúdo do psiquismo desenvolvem-se fora do organismo, sendo apenas 

compreendidos através do social. 

Dentro dessa perspectiva, o pensamento bakhtiniano revela um forte compromisso 

com a totalidade, com a história, com a prevalência do social.  Por conseguinte, sua visão de 

linguagem também está impregnada de um caráter social, na medida em que o fato lingüístico 

não pode ser entendido unicamente como uma realidade física.  Para Bakhtin, é preciso que o 

fato lingüístico seja inserido na esfera social para tornar-se um fato de linguagem. 

Partindo de investigações sobre as soluções trazidas pelas pesquisas da filosofia da 

linguagem e da lingüística, Bakhtin faz duras críticas aos pressupostos teóricos vigentes em 

sua época.  O autor concentrou suas críticas, particularmente, no subjetivismo idealista e no 

objetivismo abstrato, até então, os marcos teóricos capazes de responder a questões como: O 

que é a palavra? O que significa a linguagem? 

Segundo Bakhtin, o subjetivismo idealista entendia a linguagem como enunciação 

monológica isolada, isto é, o fenômeno lingüístico era tido como um ato significativo de 

criação individual e a língua, um instrumento pronto para ser usado.  A lingüística de seu 

tempo não buscava vincular os fatores físicos, políticos e econômicos aos fatos da língua, 

sendo esta última o objeto da construção de uma teoria de cunho descritivista, classificatório e 

categorial.  Com isso, imperava a idéia dicotomizante de que a linguagem era constituída de 

aspectos interiores e exteriores, priorizando-se os de caráter interior, ou seja, de ordem 

puramente subjetiva.  

Quanto ao objetivismo abstrato, Bakhtin atacou a idéia de que a linguagem seria um 

sistema abstrato de formas.  Em outras palavras, o teórico rejeitou a concepção de que para se 

compreender a linguagem, deveria haver uma separação entre língua e fala.  Bakhtin 

discordou dos lingüistas de sua época, quando estes procuravam dicotomizar os aspectos 

sociais da linguagem (língua) e seus fenômenos individuais (fala), pois, em assim procedendo, 

estariam incorrendo no grave erro de supor ser a língua essencialmente objetiva, ignorando, 

desse modo, o ato individual da fala (enunciação).  Quanto a isso, Bakhtin argumenta que: “o 

centro de gravidade da língua não reside na conformidade à norma da forma utilizada, mas 

na nova significação que essa forma adquire no contexto”.  (Bakhtin, 1988:92).  

Ao atacar o objetivismo abstrato (baseado na filologia e no estudo das línguas 

mortas), Bakhtin evidenciou a necessidade de se considerar a enunciação e o contexto na 
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tentativa de se compreender o fato lingüístico.  A língua não pode ser apenas o objeto de 

decifrações; ela deveria estar inserida em sua esfera real, e não desvinculada de sua realidade 

ideológica, pois, na prática viva da língua, falante e ouvinte não interagem com a linguagem 

como se ela fosse um sistema abstrato de normas. 

Essa concepção abstrata de linguagem parece, ainda nos dias de hoje, exercer forte 

influência sobre os métodos de ensino de língua, inclusive os de língua estrangeira. A 

tendência a um ensino de língua, tendo por base seus aspectos materiais, resulta em uma 

metodologia centrada em conceitos, definições e classificações.  Como conseqüência, o 

ensino de línguas ainda privilegia a transmissão de regras gramaticais e ortográficas, com o 

intuito de propiciar ao aluno, o aperfeiçoamento formal da língua.  Dessa maneira, o que se 

observa é a permanência de um sistema de ensino que desvincula a língua de seu contexto 

situacional, atribuindo ao aluno o papel de mero reprodutor de estruturas lingüísticas bem 

formadas, e originalmente transmitidas pelo professor. 

 Freitas (1999) enfoca a concepção bakhtiniana que considera o enunciado como um 

produto da interação social, isto é, o ato de fala e seu produto (a enunciação) não podem ser 

explicados somente a partir das condições do sujeito falante, mas também não podem 

prescindir dele.  Assim, toda enunciação tem uma natureza social e para compreendê-la é 

necessário entender que ela se dá sempre numa interação.   

O enunciado, portanto, pertence a um universo de relações dialógicas que difere das 

relações restritas apenas e tão-somente ao campo lingüístico.  De acordo com Bakhtin, todo 

enunciado é um diálogo, desde a comunicação de viva voz entre duas pessoas, até as 

interações mais amplas entre enunciados. Por esse raciocínio, até mesmo as produções 

escritas são formas de construções dialógicas, uma vez que, na enunciação, não é necessária a 

presença real e imediata do interlocutor; basta que se pressuponha sua existência para que seja 

constituída uma relação entre pessoas.  Sobre isso, Bakhtin afirma: “todo enunciado é um 

produto da interação social, quer se trate de um ato de fala determinado pela situação 

imediata ou pelo contexto mais amplo, que constitui o conjunto das condições de vida de uma 

determinada comunidade lingüística”.  (Bakhtin, 1979:109). 

Importa ainda ressaltar que a concepção de dialogismo resultante da interação verbal 

faz com que, na construção do discurso ou do texto, aquele que fala ou escreve perca seu 

papel central e dê lugar a uma noção de sujeito polifônico, ou seja, incorporador de outras 

vozes, inclusive a do outro.  O ouvinte ou leitor, por sua vez, vai determinar o sentido do 

enunciado, através de uma compreensão ativa e mais complexa que pressupõe, além da 
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decodificação do enunciado, uma associação entre o que está sendo dito e o que está sendo 

presumido, preparando, assim, uma resposta ao enunciado. 

Em forma de síntese, pode-se afirmar que Bakhtin entende a natureza dialógica da 

linguagem como constituidora de sua característica intrínseca e essencial.  O “eu” pressupõe o 

“outro”, que interagem pela linguagem e estão inseparavelmente ligados. 

Quando fala do discurso interior, isto é, da fala monologizada, Bakhtin também a 

reveste de um caráter dialógico.  A chamada monologização é relativa, já que o discurso de 

cada um está repleto de outras vozes em constante interação com outros discursos, com os 

quais tem alguma ligação, ainda que não explícita ou evidente. 

Dentro desse enfoque, é possível observar um ponto em comum entre Bakhtin e 

Vygotsky, uma vez que ambos defendem o percurso do social para o individual.  No entanto, 

Bakhtin enfatiza a permanência e a intensidade do caráter dialógico da fala, mesmo quando 

monologizada.  O que ocorre é uma diferenciação terminológica, pois ao que Bakhtin chama 

de monologização da consciência, Vygotsky prefere o termo internalização.  Contudo, ambos 

fundamentam-se no mesmo pressuposto teórico, qual seja, o de que o sentido de todas as 

coisas é apreendido pelo homem por meio do uso da linguagem, sendo o diálogo e a interação 

verbal (instrumentalizados pela palavra) os veículos da construção de uma realidade sócio-

histórica em constante transformação.  Segundo os dois pensadores, esse universo em 

permanente estado de mutação e evolução é determinado a partir das relações dialéticas de 

caráter social. 

A proposta deste trabalho está centrada numa perspectiva sociointeracionista, na qual 

a linguagem é vista como um meio de construção de significados resultante das interações 

entre professor / aluno(s) e aluno / aluno(s).  A linguagem deverá ser, portanto, compreendida 

como um processo de mediação entre os interlocutores na produção de textos escritos.  As 

práticas interacionais, na produção e elaboração desses textos, constituirão, 

conseqüentemente, o fator determinante que conduzirá as pesquisas neste trabalho.  O aluno, 

entendido como um ser ativamente integrado em seu contexto sócio-histórico e com ele em 

constante interação, será juntamente com a comunidade de sala de aula, responsável pela 

elaboração e apropriação do conhecimento. 

Assim, as análises dos resultados desta investigação (cf. cap.5) serão orientadas, 

fundamentalmente, pelas teorias de Vygotsky e de Bakhtin, na medida em que, como já foi 

anteriormente salientado, os referidos autores sustentam que o percurso de crescimento e 

amadurecimento psico-cognitivo do sujeito se dá do social para o individual.  Por essa ótica, 

apenas quando submetido a um processo de desenvolvimento e inserção social, onde a 
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linguagem (presente nos diálogos e nas interações) exerce papel de principal mediadora, é que 

o indivíduo será capaz de apropriar-se do conhecimento acumulado pelas gerações que o 

precederam.  Neste trabalho, portanto, a produção textual do aluno será analisada à luz dos 

pressupostos teóricos desses dois autores, uma vez que a linguagem é entendida por eles como 

o elemento que viabiliza as mediações entre os interlocutores.  O processo de mediação, por 

sua vez, reveste-se de vital importância, pois dele depende o potencial de evolução e 

aprimoramento das habilidades de leitura crítica e produção textual dos alunos, sujeitos da 

pesquisa. 
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2. LEITURA E ESCRITA: NOVOS PARADIGMAS 

 
 
 

O objetivo deste capítulo é o de examinar as contribuições de importantes pesquisas 

sobre a leitura, analisando, em particular, os aspectos cognitivos, metacognitivos e sócio-

interativos presentes na busca do leitor pela compreensão do texto.  Vale ressaltar que não 

serão desconsideradas as correlações e implicações do ato de ler na prática da escrita, já que 

ler e escrever estão intimamente ligados no processo de construção textual.   

A investigação da natureza dos processos lingüístico-cognitivos e sócio-interativos 

presentes na escrita só poderá ser satisfatoriamente realizada, levando-se em conta que esses 

mesmos processos também estejam envolvidos no ensino-aprendizagem da leitura, uma vez 

que escritores e leitores devem interagir com o texto na busca pela construção de sentido deste 

último. 

O esforço do leitor para compreender o texto escrito implica a ativação de uma série 

de processos cognitivos que agem simultaneamente, contribuindo para que o leitor possa 

depreender o sentido das frases, dos enunciados, das intenções e das motivações envolvidos 

em nível sintático, lexical, semântico e pragmático.  Assim, o ato de ler é sempre revestido 

por um alto grau de subjetividade, de individualidade, não podendo ser concebido apenas 

como um processo de decifração linear de um código.  Entender a leitura como um fenômeno 

de decodificação serial – que é iniciado na percepção ocular e finalizado na retenção 

mnemônica  –  seria reduzir o ato de ler a algo por demais simplista.  Ler não é simplesmente 

a tradução de um input gráfico para um input fonêmico, sem que o leitor leve em 

consideração o aspecto multidimensional de tal processo que, por sua vez, envolve a interação 

de fatores psicomotores, cognitivos e afetivos.   

Sabendo-se que a leitura é um fenômeno de construção de sentido do texto, este 

último deverá ser tecido pelo leitor, ou seja, o leitor deverá manter-se em constante interação 

com o texto, realizando relações e correlações, interligações, inferências e deduções.  O que 

realmente importa não é especificamente a forma que toma o texto, o seu conteúdo ou mesmo 

as habilidades individuais do leitor, mas todo um conjunto de fatores de alta complexidade 

que engloba uma rede intricada de relações entre os processos e as estratégias utilizados pelo 

leitor em sua busca pela construção e reconstrução de sentido do texto. 

A dicotomia leitura-escrita tem sido o alvo de inúmeras pesquisas que remontam ao 

século XIX. Os pressupostos teóricos que, historicamente, respaldaram as diferentes 
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abordagens sobre o processo da leitura e da escrita formaram também as bases para a prática 

do ensino-aprendizagem dessas habilidades. Eventuais falhas nesses construtos teóricos, 

naturalmente, refletiram em algumas inadequações quanto à compreensão da natureza da 

prática do processo de leitura-escrita. 

 
 
 
2.1 Leitura: perspectiva tradicional 

 

Segundo Gee (2001), dentro de uma perspectiva mais tradicional, a linguagem é vista 

como um sistema fechado, regular e homogêneo. Os enunciados, dentro dessa visão de 

linguagem, são considerados como representações de informações, e a compreensão de um 

enunciado só seria possível se este pudesse ser traduzido para um sistema representacional 

equivalente em outra língua ou numa linguagem mental capaz de copiar a estrutura das línguas 

naturais.   

A visão tradicional sobre o processo de leitura enfatiza o texto, focalizando questões 

como freqüência de palavras e organização sintática da frase. Trata-se de perceber a 

construção de sentido do texto como um processo de extração, isto é, de forma ascendente 

(bottom-up), que tem início no texto e finda no leitor.  Esse enfoque no texto tornou-se 

bastante popular nos anos 50 e 60 do século passado, especialmente nos Estados Unidos, onde 

falar de leitura seria o mesmo que falar na necessidade do texto ser visto como um elemento 

intermediário entre o leitor e o conteúdo.  O texto deveria ser, portanto, transparente e mostrar 

o conteúdo da maneira mais clara possível. 

Como conseqüência da excessiva preocupação com a clareza do texto, surgiram, 

principalmente no ensino de segunda língua, algumas fórmulas que auxiliavam a leitura de um 

texto.  Eram as chamadas fórmulas de inteligibilidade, as antologias básicas que, segundo 

Leffa (1999), tornavam os textos mais inteligíveis.  Para alcançar um nível aceitável de 

inteligibilidade, o texto deveria apresentar um vocabulário comum, medido pelo critério de 

extensão da palavra.  Deveria também possuir uma estrutura simples, medida pelo critério do 

tamanho da frase.  A idéia de que seria possível exprimir conceitos mais complexos em forma 

de linguagem simples, com um vocabulário comum, frases curtas e verbos na ativa, foi o que 

motivou a criação dessas fórmulas relativamente simples que poderiam avaliar, sem grande 

esforço, o grau de inteligibilidade de um texto.   

Essa perspectiva rigorosa das fórmulas de inteligibilidade resultou na criação de livros 

didáticos e paradidáticos que obedeciam a fronteiras bem delimitadas entre uma série e outra 
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do ensino primário e do secundário, não sendo permitida qualquer sobreposição de uma série 

para outra.  Fora da escola, procurou-se criar textos simplificados, com uma escolha lexical e 

sintática que respeitasse o limite de proficiência do leitor.  Esse foi o caso do grande sucesso, 

na época, das tiragens do “Reader’s Digest”, em português traduzido como “Seleções do 

Reader’s Digest”.   

Por esse prisma, a leitura era considerada como um processo passivo, onde o leitor 

seria incapaz de buscar ativamente uma compreensão para o texto.  O excesso de transparência 

do texto tornava-o demasiadamente familiar ao leitor e, por conseguinte, o processamento 

textual deveria ocorrer de forma total e inconsciente, pois a crença vigente era a de que não 

seria possível processar tanta informação de modo consciente.  

 Autores representativos dessa linha teórica, como Gough (1972, apud Leffa 1999) e 

La Berge e Samuels (1974 apud Leffa 1999), enfatizavam que o que caracteriza a leitura é a 

linearidade, representada por um movimento uniforme dos olhos, consumindo o texto da 

esquerda para a direita e de cima para baixo (em línguas como o português e o inglês), sem 

recuos e sem saltos para frente.  Para esses autores, ler é fundamentalmente um processo de 

decodificação, ou seja, passar do código escrito para o código oral.   

O objetivo da leitura, dentro dessa perspectiva, era a obtenção do conteúdo do texto.  

Esse conteúdo não estaria nem no leitor, nem na comunidade, mas no próprio texto.  Com isso, 

o significado prescindiria da negociação entre leitor e texto, assim como dispensaria qualquer 

contribuição de significação pessoal do leitor, já que o significado seria construído apenas por 

meio de um processo de extração.  Percebe-se aqui a influência de um dos pressupostos da 

teoria chomskiana, tendo em vista que tudo que está no texto deve ser separado em duas 

camadas: a camada profunda – o conteúdo a ser apreendido pelo leitor (estrutura profunda), e 

uma camada superficial (estrutura de superfície) – que recobre o conteúdo, mostrando-o com 

maior ou menor clareza, dependendo, justamente, de sua transparência. 

Os processos cognitivos ativados pelo leitor na busca pela compreensão do texto não 

estavam no escopo das investigações das pesquisas da época.  A leitura, como um processo 

ascendente (bottom-up), seria ativada a partir dos dados (data-driven), onde aquilo que o leitor 

faz, ao ler um texto, será basicamente determinado pelo que está escrito na página.  Portanto, 

um mesmo texto deveria produzir o mesmo significado em leitores com nível equivalente de 

proficiência de leitura. 

Outro aspecto de destaque, dentro da perspectiva ascendente do texto, é a habilidade 

no reconhecimento de palavras.  Por uma concepção de análise componencial das diferentes 

habilidades ou fontes de conhecimento do leitor, a competência lexical é fator crucial para a 
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compreensão do texto.  Segundo Grabe (1991), essa competência lexical seria mais relevante 

do que o conhecimento do tópico, o domínio das estruturas discursivas, a capacidade de síntese 

e as estratégias de monitoração. Assim, por essa ótica, quanto mais vocabulário possuir o 

leitor, maior será sua possibilidade de apreender o significado de um texto. 

 
 
 
2.1.1 Perspectiva cognitivista 

 

O ato de ler não pode permanecer restrito a um processo linear e serial que exigiria 

do leitor apenas a habilidade de decifrar um código.  Ler vai muito além do texto ou da 

atuação do leitor, como aquele indivíduo que deverá extrair da leitura de um texto um 

significado único.  

Sob o enfoque da perspectiva cognitivista, a leitura torna-se uma atividade de alto 

grau de complexidade, na qual estão envolvidos mecanismos cognitivos e metacognitivos, 

essenciais para a compreensão dos processos que participam do ato de ler.  Visto por esse 

ângulo, o leitor passa a ser entendido como um ser ativamente envolvido na leitura, e não um 

mero receptor passivo e incapaz de atribuir significado pessoal ao texto.  Em outras palavras, 

dentro da visão cognitivista, o leitor poderá atribuir significado pessoal a um texto, realizando 

previsões, separando amostras, confirmando e corrigindo hipóteses.   

De forma resumida, a ênfase da leitura passou a ser nos processos cognitivos e 

metacognitivos que ocorrem na mente do leitor. Tal pressuposto está em oposição à 

compreensão da leitura a partir do produto, como ocorria nas abordagens mais tradicionais, 

centradas em torno do texto.  

A perspectiva cognitivista respalda-se na Psicolingüística, que age como um elo 

entre a Psicologia e a Lingüística, enfatizando as contribuições de ordem cognitiva para o 

processo da leitura. Conseqüentemente, elevou-se o processo de ensino-aprendizagem da 

leitura a um patamar multidisciplinar e mais complexo, onde a concepção do ato de ler estará 

na dependência dos esquemas conceptuais e das experiências de vida tanto do leitor como do 

escritor.  Portanto, para que se obtenha sucesso em um processo de leitura, é necessário 

acionar nosso conhecimento prévio na forma de esquemas.  Os esquemas são estruturas 

cognitivas abstratas que possibilitam várias realizações (instanciações) com base no que é 

típico ou genérico.   

O sentido de um texto não será mais construído de modo ascendente, isto é, ativado 

pelos dados do texto, mas de maneira descendente.  O significado do texto será adquirido por 
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meio dos conceitos que, por sua vez, estão baseados nas experiências de vida do leitor, sendo 

anterior ao contato deste com o texto propriamente dito.  É indispensável, assim, que o leitor 

faça uso de seus conhecimentos lingüísticos, textuais, enciclopédicos e, até mesmo, de fatores 

afetivos para que possa obter bom êxito em sua leitura. 

Para tentar entender o processo de leitura, Goodman (1967) desenvolveu seu 

primeiro modelo, fundamentado em estudos com inúmeros leitores de diferentes idades, 

habilidades, experiências e culturas.  Por esse modelo, o autor procurou caracterizar a leitura 

como um “jogo psicolingüístico de adivinhações”, isto é, o leitor constrói um significado 

para o texto impresso, através de diversas transações com o mesmo.   

Dentro dessa noção, pensamento e linguagem estão fortemente intricados num 

processo transacional contínuo, no qual o leitor está sempre tentando obter um sentido para 

aquilo que lê.  Assim, o significado não estaria apenas e tão-somente no texto, já que o leitor 

assume uma postura mais ativa durante o ato de ler. Ou seja, o leitor está imbuído do 

propósito de buscar constantemente um significado para o texto, e, com isso, realiza, ao 

mesmo tempo, um processamento ascendente (bottom-up) e descendente (top-down) ao longo 

da leitura. Portanto, para Goodman, a leitura possui um caráter interativo, isto é, se 

desenvolve tanto das idéias do leitor para o texto (top-down), como também partindo do texto 

e se direcionando para os conhecimentos prévios do leitor (bottom-up). 

Em meados dos anos setenta do século passado, Goodman complementa seu 

primeiro modelo, acrescentando a ele três tipos de informação, que trazem ao modelo uma 

configuração mais complexa e detalhada.  Essas três informações são: a grafofônica (trata da 

informação gráfica, fônica e da interação entre as duas), a sintática (refere-se às sentenças, à 

ordenação das sentenças e às regras gramaticais) e a semântica (ocupa-se do vocabulário, dos 

conhecimentos de mundo e das experiências do leitor).  Nesse modelo, há uma explicitação 

do inter-relacionamento de todos os conhecimentos que o leitor traz para o texto.  Em outras 

palavras, é na interatividade dos conhecimentos gráficos, fonêmicos, sintáticos, semânticos e 

pragmáticos, que o leitor vai formulando hipóteses, durante a leitura, e testando essas 

hipóteses à luz de seus conhecimentos.   

 A leitura sofre, assim, a influência decisiva da ação dos esquemas do leitor, que são 

acessados ao longo de todo o processo.  Vale ressaltar, contudo, que por esse modelo 

interativo da leitura, o que ocorre (como resultado da ação dos esquemas do leitor) é apenas o 

acréscimo de novos conhecimentos a seus conhecimentos prévios.  Não existe, por enquanto, 

a idéia de que, a partir das transações com o texto, os esquemas do leitor são transformados 

em função da aquisição desses novos conhecimentos advindos da leitura. 
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Posteriormente, Goodman (1985) procurou respaldar sua teoria numa base 

multidisciplinar.  Assim, apoiou-se nas pesquisas da psicologia cognitiva, da lingüística e da 

etnografia, entre outras, para incluir o escritor, o leitor e o texto dentro de um contexto mais 

amplo de evento de fala e escrita.  Compartilhando das idéias de Rosenblatt (1988), para 

quem tanto o “conhecedor” como o “conhecido” são modificados durante o processo de 

“conhecer”, Goodman passa a incluir em sua teoria investigações sobre a escrita e a natureza 

dos textos escritos.  O autor busca, com isso, construir uma teoria unificada de leitura e 

escrita, na qual uma visão transacional (e não apenas interativa) é que vai direcionar e 

determinar todo processo de leitura.  

Em síntese, os estudos de Goodman (1994) culminam com elaboração de um modelo 

reformulado, segundo o qual o processo de leitura deve ser entendido como uma forma de 

transação entre o leitor e o texto, assim como entre o leitor e o escritor por meio do texto.  

Com isso, o leitor vai sempre trazer para a leitura toda uma gama de experiências pessoais, de 

conhecimento lingüístico e de mundo, além de seus processos cognitivos.  Por conseguinte, ao 

tentar construir um sentido para o texto, o leitor terá seus esquemas transformados devido à 

incorporação dos novos conhecimentos adquiridos ao final da leitura.  O que importa para 

Goodman é a percepção da leitura como um processo ativo e dinâmico, onde o leitor busca 

atribuir significado ao que lê, não apenas ao concluir a leitura, mas de forma cíclica no 

decorrer de todo o processo.  Assim, o leitor está constantemente avaliando e reavaliando o 

significado que constrói para determinado texto, e, conseqüentemente, acionando seus 

mecanismos cognitivos e metacognitivos durante o percurso de percepção semântica que 

permeia a leitura.  

No momento em que o leitor percebe que chegou a um significado final para um 

dado texto, terá findado uma trajetória de construção e reconstrução textual que envolve suas 

estruturas cognitivas e metacognitivas.  Ao final desse processo, o leitor terá modificado seus 

esquemas e conhecimentos prévios para que um novo conhecimento seja adquirido e uma 

nova representação mental de mundo possa se configurar.   

Com relação à participação das atividades metacognitivas no processo da leitura, 

importa lembrar a posição de Brown (1980), que define metacognição como um conjunto de 

estratégias de leitura que se caracteriza pelo controle planejado e deliberado das atividades 

que levam à compreensão.  Para Brown, as atividades cognitivas e metacognitivas seriam 

determinadas pelo critério da consciência, ou seja, segundo o teórico, as atividades cognitivas 

estariam abaixo do nível da consciência, enquanto que as metacognitivas envolveriam uma 

introspecção consciente.  Brown baseia-se em Flavell (1999) para quem a metacognição é um 
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aspecto de vital importância, tanto para a leitura como para a aprendizagem da leitura, pois 

permite ao indivíduo o monitoramento de sua compreensão e de alguma eventual dificuldade 

em apreender essa ou aquela informação nova. 

Ao engajar-se em uma atividade de leitura, o indivíduo aciona seus mecanismos 

metacognitivos no intuito de monitorar sua compreensão durante o ato de ler.  Ou seja, volta-

se para si mesmo e se concentra, não no conteúdo do que está lendo, mas nos processos que 

conscientemente utiliza para chegar ao conteúdo. 

As atividades cognitivas, por sua vez, remetem a uma inconsciência do processo, não 

do resultado.  Para ilustrar, podemos citar o exemplo da leitura de um romance.  Se o leitor 

realiza uma leitura rápida e fácil, estaria empreendendo uma atividade cognitiva concentrada 

no conteúdo do texto.  Se, por outro lado, esse mesmo leitor perceber que houve algum 

problema durante a leitura e que será necessário realizar uma correção que dê novo rumo ao 

processo e recupere o texto, então uma atividade metacognitiva deverá ser empregada.  

 

 

2.1.2 Perspectiva sociointeracionista  
 

A despeito das valiosas contribuições das pesquisas cognitivistas para o 

entendimento do processo de leitura, o que se observa mais recentemente, é uma concentração 

maior de investigações direcionadas à perspectiva sociointeracionista.  O enfoque passa a ser 

não apenas no aluno e na aprendizagem (como determina a perspectiva cognitivista), mas, 

fundamentalmente, na interação entre professor / aluno(s), assim como entre aluno / aluno(s), 

que são, em última instância, os maiores responsáveis pelo sucesso ou insucesso na 

construção de significado do texto. 

Nas abordagens psicolingüísticas e sociais da leitura, a linha teórica que se destaca é 

a que concebe o processo da leitura como uma forma de apropriação da experiência e do 

conhecimento humano.  Perez e Garcia (2001) entendem que tal processo de apropriação é 

feito de modo dialógico, pois no contato com o texto, o leitor acessa novos conceitos, 

informações, concepções e representações de mundo.  Por esse ponto de vista, a leitura torna-

se o instrumento que proporcionará ao leitor essa interação com o texto e com a cultura 

letrada na qual está inserido.  Essa interação facilita a participação social do sujeito leitor e 

amplia seu conhecimento de mundo.   

Segundo Leffa (1999), é dentro desse parâmetro social que a leitura deixa de ser 

apenas uma atividade mental para se tornar essencialmente uma atividade interativa, onde a 
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presença e o papel do outro adquirem fundamental importância.   Esse outro pode ser o autor 

do texto, o próprio texto, uma autoridade capaz de auxiliar o leitor em sua busca pela 

compreensão da leitura, como, por exemplo, o professor, ou um colega de sala de aula, capaz 

de trocar idéias com o leitor e, de forma colaborativa, chegar ao significado do texto. 

O ato de ler, por conseguinte, anteriormente visto somente como uma atividade 

individual, reveste-se de uma interatividade que aproxima a leitura a um comportamento 

social, onde o significado não se encontra apenas no texto ou no leitor, mas nos processos de 

interação social em que a leitura se desenvolve.  Ao interagirem, os leitores mudam e, com 

isso, a esfera social onde estão circunscritos também muda.   

Se reduzirmos esse meio social à sala de aula, e destacarmos os fatores que 

constituem o processo de ensino-aprendizagem da leitura, esta terá de incluir quatro 

componentes básicos: o leitor (aprendiz), o texto, o professor e o contexto de sala de aula. 

Ruddell e Unrau (1994) construíram um modelo sócio-construtivista de leitura, por 

meio do qual o ato de ler é entendido como um processo de construção de significados dentro 

de um contexto de sala de aula, no qual professor e aprendizes interagem ativamente na busca 

pelo sentido do texto. Nesse modelo, as crenças e os conhecimentos prévios do leitor e do 

professor constituem os fatores afetivos e cognitivos pré-exixtentes.    

As condições afetivas englobam as opiniões, suposições e convicções que, por sua 

vez, determinam os fatores motivacionais, as atitudes em relação à leitura e ao conteúdo, as 

crenças e os valores socioculturais. Assim, uma condição afetiva favorável afetará 

positivamente o desempenho acadêmico de aprendizes e professor, enquanto que uma atitude 

negativa, por parte de aluno(s) e/ou professor, resultaria em uma queda no aproveitamento 

acadêmico e, conseqüentemente, no fracasso na construção do significado do texto. 

As condições cognitivas envolvem, entre outras, a identificação e a classificação da 

informação, as hipóteses, a análise, a síntese, a organização textual, o reconhecimento das 

relações temporais e espaciais e as estruturas metacognitivas.  Aqui, fatores como a atenção, a 

percepção e a memória apresentam-se como cruciais para a compreensão da leitura e facilitam 

a conscientização do leitor do modo como a informação se processa em sua mente. 

Vale lembrar que essas condições afetivas e cognitivas estão em constante interação, 

ou seja, não agem separadamente, mas se inter-relacionam e interagem de forma 

interdependente.  Assim, a motivação do leitor, seus valores e sua atitude para com o 

conteúdo da leitura exercem forte influência sobre a aquisição de novas idéias e conceitos, 

sobre o processamento textual e sobre o uso das estratégias metacognitivas.  
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O conhecimento a que Ruddell e Unrau (1994) referem-se e que muito influencia as 

condições cognitivas são divididos em três: declarativo, procedural e condicional. O 

conhecimento declarativo inclui o conhecimento do leitor dos fatos, eventos, conceitos e o 

próprio conhecimento lingüístico. As formas de conhecimento procedural englobam a 

capacidade do leitor de identificar as habilidades e estratégias necessárias para a aplicação de 

seu conhecimento.  Por fim, o conhecimento condicional refere-se à consciência do leitor e ao 

uso de seu conhecimento, isto é, o conhecimento do “quando”, do “onde” e do “porquê” que 

gera as condições ideais para a aplicação de formas declarativas e procedurais de 

conhecimento.  É o conhecimento condicional, portanto, o responsável pelo entendimento do 

contexto social onde ocorre a leitura, e do propósito que tem o leitor ao realizar o ato de ler.  

Esses três tipos de conhecimento são armazenados na memória do leitor em forma de 

esquemas. 

Para uma compreensão bem sucedida dos textos em sala de aula, além dos fatores 

afetivos e cognitivos, é necessário também que o leitor (aprendiz) desenvolva uma 

competência pragmática que o habilite a fazer uso de padrões de interação social e de 

interação em sala de aula. Esses padrões incluem a forma e o conteúdo das mensagens, ou 

seja, o emissor, o receptor, a audiência e a mensagem.   

Com base nesse modelo sociointeracionista, Pinto (2002), ressalta que o ideal seria 

que o aprendiz internalizasse os padrões interativos e aprendesse os valores e crenças 

socioculturais para adquirir uma competência comunicativa e interagir apropriada e 

significativamente em sala de aula.  Para tanto, o aprendiz deve saber como responder aos 

textos, ao professor e à comunidade em sala de aula.   São os momentos de discussões em sala 

de aula que podem proporcionar a interação do aprendiz com o texto, com o professor e com 

os colegas.   Sob tais condições, serão ativadas as funções cognitivas e afetivas de aprendizes 

e professor.  Além disso, é também durante a interação em sala de aula que as estruturas 

metacognitivas do aprendiz se fazem sobremaneira presentes, já que a representação mental 

do significado do texto, que está sendo construída na mente do aprendiz, vai requerer uma 

constante revisão que, por sua vez, estará sob o controle da metacognição. 

O professor também passa por processo semelhante ao do aprendiz.  A ele caberá a 

função de controlar a atenção durante o ensino, revisar as interações e o conteúdo discutido, 

guiar a reconstrução das inferências e a conclusão.  Dito de outra maneira, é papel do 

professor a mediação da construção do significado do texto feita pelos aprendizes, no sentido 

de torná-los conscientes dos novos conhecimentos adquiridos. 
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O propósito do ensino-aprendizagem da leitura, por esse viés, passa a centrar-se na 

ação coletiva de aprendizes e professor, objetivando a transformação do pensamento em ação, 

e não mais na mera explicitação de respostas prontas e definitivas.  Em outras palavras, o 

aprendiz deve estar livre para descobrir suas próprias respostas e, através de negociações com 

a comunidade em sala de aula, será, então, possível a construção do significado do texto.  Tais 

negociações devem ser viabilizadas pela ação da linguagem, que, evidentemente, possui 

importância capital nas interações dialógicas entre os participantes. Ao final dessas 

negociações, toda comunidade deverá ter acesso a um conhecimento comum, o qual terá sido 

construído mediante um processo dialógico que envolve controle, negociação, compreensão e 

falhas na compreensão.    

Ruddell e Unrau (1994) ressaltam que, nesse processo, os aprendizes trazem seus 

próprios significados para a interação em sala de aula; o professor traz sua compreensão da 

leitura e todos interagem com o texto para construir e reconstruir significados. 

 
 
 

 
2.2 Escrita: processo ou produto?  
 

A exemplo das investigações sobre os processos envolvidos na leitura, as pesquisas 

científicas em torno da escrita estavam, inicialmente, centradas no produto final da produção 

textual.  Ao longo do tempo, contudo, os estudos passaram a priorizar os processos cognitivos 

e individuais do sujeito que produz o texto e, atualmente, o enfoque das investigações está 

voltado para o caráter interativo da produção textual.  Assim, a preocupação central dos 

pesquisadores tem se orientado, mais recentemente, para a perspectiva sociointeracionista de 

produção textual.  A esse respeito, cabe aqui uma breve reflexão em torno do que se entende 

por texto. 

A partir do fim dos anos sessenta do século XX, as tentativas de definição de texto 

por meio exclusivamente lingüísticos e, portanto, como uma unidade puramente lingüística, 

não se mostraram suficientemente adequadas.  No início dos anos setenta, o conceito de texto 

passou a ser explicitado em um nível mais abrangente (lingüístico e sociológico), já que como 

fenômeno, a língua nunca ocorre de forma isolada, mas sempre associada a outros fatores 

dentro do quadro de uma situação complexa de comunicação.  Além disso, sabe-se que a 

língua também não se manifesta sob a forma de componentes isolados (fonemas, palavras, 

etc), mas como complexos comunicativos múltiplos e integrados, que exercem uma função 
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comunicativa.  Dessa maneira, tendo-se em vista que uma das finalidades da lingüística é a de 

pesquisar a língua em suas mais variadas ocorrências sociais, e não apenas como um sistema 

artificial de elementos abstratos, tornou-se necessário que a língua, como objeto de estudos, 

fosse considerada dentro de um contexto sociocomunicativo e nas mais diversas instâncias de 

textos.  

Os estudos da linguagem passaram também a buscar um modelo de comunicação 

lingüística que deveria dar conta dos meios e das regras implicadas na produção e recepção de 

textos.  Ou seja, tal modelo deveria explicitar os fatores pertencentes aos jogos de atuação 

comunicativa e suas relações recíprocas. Com isso, partindo-se da hipótese de que as 

realizações de interação social (comunicativas ou não) são, em sua maioria, determinadas em 

função do indivíduo, e se concretizam nos vários modos de interação, pode-se concluir que os 

tipos de interação, de ordem comunicativa, são caracterizados pelos respectivos potenciais 

elocutórios (interrogar, cumprimentar, determinar, aconselhar, responder, solicitar, etc). 

Tornou-se imperativo, portanto, incluir as teorias de texto dentro da esfera pragmática.   

A maioria das abordagens contemporâneas adota uma perspectiva metodológica 

externa ou contextual, considerando as relações de interdependência entre as características 

das situações de produção e as características dos textos e, às vezes, o efeito que os textos 

exercem sobre seus receptores ou interpretantes.    

No que concerne à produção textual escrita, interessa voltar até meados dos anos 

setenta do século XX.  Foi então que alguns teóricos, especialmente da área da educação, 

começaram a levantar uma série de questionamentos quanto à eficácia das formas de se ensinar 

a escrita na escola, até então adotadas. Isso porque a prática escolar da escrita estava, 

anteriormente, centrada em exercícios artificiais de produção de texto, visando, na maioria das 

vezes, satisfazer os interesses do professor ou da escola.  Tudo o que o aluno produzisse por 

escrito deveria atender às expectativas do professor.  A preocupação maior era a de que o 

aluno chegasse a um produto final da escrita, e não a de viabilizar meios que facilitassem que 

tal produto fosse, fundamentalmente, o resultado de um processo que o aluno deveria percorrer 

antes de concluir sua produção textual.   

Nessa perspectiva tradicional, o ato de escrever bem deveria ser o objeto de uma 

instrução formal, na qual a prioridade dos professores recairia sobre o ensino de modelos de 

escrita. Assim, partindo da sistemática de textos que narram, descrevem e dissertam, o 

professor buscava mostrar ao aluno as características de cada um desses modelos de texto e 

aquilo que os diferenciava das outras modalidades.  Importa ressaltar o fato de que ainda não 
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havia, até então, uma efetiva preocupação com o ensino de gêneros na escola.  O gênero será 

um dos objetos das discussões no capítulo três deste trabalho. 

Esse tipo de prática pedagógica é, ainda nos dias de hoje, considerada por muitos 

alunos a melhor maneira de se aprender a escrever. Por conseguinte, muitos aprendizes 

continuam produzindo textos de forma mecânica, com um caráter impessoal e com um alto 

grau de previsibilidade.   

Apesar das limitações metodológicas dessa visão da escrita centrada no produto, foi 

justamente a partir da percepção de tais restrições que vários pesquisadores passaram a 

investigar outros aspectos relevantes da escrita.  Muitos teóricos começaram a repensar a 

forma de ensino da escrita e a levantar importantes questões sobre como os redatores planejam, 

como escrevem, como revisam, como a escola pode enfatizar o processo, como o professor 

pode diagnosticar dificuldades e como saber quais aspectos precisam ser alterados.  Surgem, 

então, novas propostas educacionais que passam a considerar o ensino da escrita de modo mais 

abrangente. 

Para Garcez (1998), foi em função desse redirecionamento das pesquisas que a ênfase 

dos estudos passou a ser sobre os mecanismos mentais do sujeito, as etapas da escrita e as 

relações entre as diversas variáveis que interferem no processo de produção de texto.   

Na tentativa de se entender a língua escrita como processo, evidenciando seus 

aspectos cognitivos e a relação da cognição com as práticas sociais, foi possível obter, como 

resultado, uma concepção lingüístico-cognitiva e sócio-interativa da escrita, segundo a qual o 

ato de escrever reveste-se de um caráter mais funcional, que rejeita os enquadres formais da 

vertente teórica anterior, centrada no produto. 

Desse modo, as investigações da escrita como processo passam a ser orientadas por 

novas correntes teórico-metodológicas. Dentre essas correntes, duas merecem especial 

destaque: a psicologia cognitiva e a psicologia interacionista.  Se, por um lado, lançou-se mão 

da primeira para dar conta da compreensão dos processos mentais envolvidos na produção 

textual, por outro, buscou-se, na segunda, as bases para melhor entender as dinâmicas 

interacionais e as formas de ação pela linguagem. 

Todos esses estudos, ao mesmo tempo em que rejeitam qualquer teoria que entenda a 

escrita unicamente como produto, visam examinar o processo de produção textual, partindo de 

formulações teóricas que buscam seus padrões abstratos e universais. 
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2.3 Perspectiva sociointeracionista da escrita 
 

O modelo de redação em três estágios lineares e subseqüentes – pré-escrita 

(planejamento), escrita e reescrita – aceito incondicionalmente até os anos setenta do século 

passado, passou a ser colocado em dúvida pelos cognitivistas, que começaram a perceber mais 

claramente a importância do caráter recursivo nas atividades de composição de texto escrito.  

Além disso, foi possível compreender melhor que toda produção de texto inclui fatores como 

contexto da escrita, estímulo, pré-escrita, começo, elaboração textual, reformulação e edição.   

Como forma de suporte às pesquisas de cunho cognitivista, alguns métodos de 

investigação tornaram-se práticas corriqueiras na condução dos trabalhos, como por exemplo, 

o protocolo do tipo thinking aloud, as entrevistas post hoc e a observação do comportamento 

durante o processo de composição.   

Dentre os diversos estudos embasados na perspectiva cognitivista de produção de 

texto, destacam-se as pesquisas de Flower e Hayes (1994).  Esses autores partiram da análise 

de uma série de protocolos realizados em um período de cinco anos, e puderam chegar a um 

modelo cognitivista do processo de escrita.  

No início dos anos oitenta do século passado, Flower e Hayes criticam o modelo 

anterior de redação em três fases fixas.  Para os referidos autores, tal modelo está baseado no 

desenvolvimento do produto escrito e não nos processos interiores e nos mecanismos mentais 

do indivíduo produtor do texto. 

Segundo esses teóricos, o ato de escrever deve ser entendido como um processo que 

envolve três elementos principais, os quais estão refletidos nas três unidades do modelo.  Essas 

três unidades do modelo são: o contexto da tarefa, a memória de longo prazo do redator e os 

processos da escrita.  Por contexto da tarefa, entende-se tudo o que for exterior ao redator, a 

começar pelo problema retórico e pela exigência de desenvolvimento da tarefa, incluindo ainda 

a construção do texto propriamente dito.   Na memória de longo prazo, o redator armazena não 

apenas o conhecimento necessário para o desenvolvimento do tópico da escrita, como também 

os conhecimentos sobre o receptor do texto e sobre os vários possíveis planos de escrita.  Os 

processos da escrita envolvem, especificamente, os processos básicos de planejamento, 

tradução e revisão, que são, constantemente, controlados por um monitor. 

Contrariamente à idéia de que a pré-escrita seria o estágio anterior à produção das 

palavras no papel, a escrita, o estágio no qual o produto está sendo composto, e a reescrita, a 

reelaboração final desse produto, Flower e Hayes defendem a teoria de que, ao compor seu 
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texto, o redator está constantemente planejando (pré-escrevendo) e revisando (reescrevendo).  

Para os autores, esse processo não ocorre em uma seqüência distinta de etapas. 

Flower e Hayes colocam o problema retórico como a questão central no processo de 

produção de texto.  Entendem que a escrita se dá em top down, ou seja, a informação é 

primeiramente acessada dentro do contexto da tarefa e na memória de longo prazo do redator, 

para que este possa, em seguida, estabelecer os objetivos de como o texto será escrito.  

Segundo os teóricos, a composição tem início no momento em que o redator se depara com o 

problema da tarefa.  Para representar o problema da tarefa em seus próprios termos, o redator 

procura simplificar o grau de complexidade, criando uma rede hierárquica de objetivos para a 

escrita. Essa representação do problema adquire uma importância crucial para o 

desenvolvimento da composição que vem em seguida.  Sabe-se que redatores inexperientes 

não têm habilidade para organizar um problema retórico da mesma forma que os redatores 

mais experientes. 

Flower e Hayes (1994:929) atribuem grande relevância ao que denominaram 

subprocessos, como a generalização, a organização, a tradução e a revisão, que são dirigidos 

pelos chamados feedback loops – circuitos de retroalimentação (tradução da autora).  São esses 

feedback loops que permitem ao redator recorrer a todos os subprocessos a qualquer momento 

da produção textual. 

De forma mais detalhada, a teoria cognitivista desses autores para o processo da 

escrita está baseada nos seguintes pressupostos: 

 

- O processo é melhor entendido como um conjunto de etapas 

cognitivas distintas que o redator planeja e organiza durante o ato de 

composição. 

- Essas etapas cognitivas obedecem a uma organização 

hierárquica, na qual qualquer um dos subprocessos pode estar embutido em um 

dos outros. 

- O ato de composição é um processo cognitivo orientado por um 

objetivo principal e guiado pela crescente gama de subobjetivos do autor. 

- Os escritores criam seus próprios objetivos de duas maneiras: 

gerando os objetivos mais amplos e de nível mais elevado e apoiando tais 

objetivos em alguns subobjetivos, que, por sua vez, passam gradativamente a dar 

forma ao sentido de propósito do autor. Esses subobjetivos podem, 

eventualmente, modificar os objetivos mais abrangentes que foram a princípio 
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estabelecidos; ou podem, até mesmo, substituí-los por outros objetivos totalmente 

novos, com base no que foi descoberto e aprendido, até um determinado 

momento, durante o processo de composição. 

 

Apesar da revolução gerada por esse modelo de produção textual, o mesmo não foi 

poupado de críticas.  Rojo (1992), por exemplo, identifica no modelo de Flower e Hayes, um 

recorte empirista estreito e linearizado nos processos envolvidos na produção de texto. De 

acordo com Rojo, o que atenua um pouco a linearidade do modelo é a presença de um 

monitoramento constante dos processos de planejamento, tradução e revisão.  

 As pesquisas dessa autora apontam para a necessidade de investigação do 

desenvolvimento do sujeito pela escola.  Para ela, o caráter de linearidade do processamento 

defendida por Flower e Hayes deve ser substituído por um processo de superação dialética de 

lugares de sujeito durante a composição. 

Meurer (1993) também tece críticas ao modelo de Flower e Hayes, por considerá-lo 

unicamente como a tentativa de descrição de um processo cognitivo interno, orientado para o 

indivíduo.  Para esse autor, Flower e Hayes falharam ao prescindirem de uma dimensão social 

na construção de seu modelo.  Isso porque, segundo Meurer, a escrita (particularmente a de 

estudantes secundários e universitários) deve ser vista como uma resposta às convenções 

discursivas que surgem a partir de modelos preferidos de criar e comunicar conhecimentos 

dentro de determinadas comunidades.  Ou seja, Meurer defende a teoria de que não podemos 

ver o que um texto está fazendo, sem olharmos para os mundos nos quais os textos 

desempenham uma atividade comunicativa. 

Kato (1987) também propõe uma revisão do modelo, em função de sua serialidade em 

etapas discretas, isto é, a autora tende a encarar o processo proposto por Flower e Hayes como 

trifásico (processamento de idéias, processamento de texto e revisão).  A exemplo de Rojo, 

Kato identifica uma diminuição na linearidade do modelo adquirida devido ao poderio do 

processo de monitoração, onde os metaprocessos de planejamento, estabelecimento de meta e 

editoração atuam em todos os subcomponentes como metacomponentes.  Ainda que atenuado 

pela capacidade de monitoração, Kato insiste que o modelo apresenta, no mínimo, um enfoque 

bifásico entre o processamento de idéias e o processamento do texto, o que, segundo a autora, 

divide o modelo em pelo menos dois estágios, o da produção de idéias e o da produção de 

texto. 

De acordo com Garcez (1998), um modelo cognitivista que levou o processo de 

composição a um nível mais interativo, foi o proposto por Van Dijk e W. Kintsch (1983 apud 
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Garcez, 1998).  Nesse modelo, foi intensificada a noção de recursividade entre as estruturas 

globais (macroestruturas-semânticas e pragmáticas), as estruturas menores (microestruturas, 

cujos esquemas encontram-se na memória do produtor) e as condições de produção. 

As pesquisas em torno da etapa da revisão têm-se mostrado muito profícuas ao longo 

do tempo.  Isso porque tais investigações podem contar com um leque de opções para a coleta 

de dados, além do fato de se beneficiarem bastante das noções de leitura, estratégia, 

conhecimento e produção, oriundas de investigações sobre planejamento e produção. 

Uma proposta teórica para o processo de composição, particularmente relevante para 

a compreensão da revisão foi a de Bereiter e Scardamalia (1987, apud Garcez 1998).  Esses 

autores entendem o processo de revisão em três etapas: a) comparação entre a intenção 

(propósito em relação à audiência) e o produto ou a execução;  b) diagnose ou identificação do 

problema e determinação das trocas necessárias e das alternativas de como fazê-las; c) 

operação, propriamente dita, de mudança de elementos do texto. 

Ainda quanto ao processo de revisão, Hayes e outros (1987, apud Garcez, 1998) 

defendem a tese de que tal etapa se define e se torna mais específica diante dos objetivos 

estabelecidos. A decisão sobre a forma de revisão varia de pessoa para pessoa, podendo 

ocorrer local ou globalmente, em um passo ou em várias etapas.  Assim, os objetivos, os 

critérios e os limites variam de redator para redator e de situação para situação, podendo, 

inclusive, sofrer transformações durante o processo. 

 

“É realmente no momento da revisão que o processamento se torna mais 
palpável, a interrupção e os diálogos podem fazer parte da atividade, e as mudanças 
no produto podem ser acompanhadas de forma concreta e interpretadas com o auxílio 
de depoimentos do próprio redator / revisor”.  (Garcez, 1998:35-36).  

 
 

Para essa autora, um outro aspecto importante – evidenciado pelas investigações 

sobre a revisão – é o fato de que tais estudos puderam acentuar o caráter recursivo da escrita.  

Entretanto, ainda não se considerou de forma adequada a participação do outro na construção 

dos procedimentos de revisão e reestruturação do texto.   

Garcez (1998:36) afirma que as críticas ao paradigma cognitivista resultaram das 

tentativas de prolongamento das concepções idealistas da linguagem, já que “seus estudos: 

privilegiam o mundo físico; focalizam como objeto de reflexão os conhecimentos formais; 

apresentam uma visão idealista, em que as estruturas mentais humanas apenas reencontram 

um modelo pré-construído, uma informação que preexiste numa lógica imanente do mundo 

concreto”. 
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Bronckart (1992, apud Garcez, 1998) percebe, nessa vertente de pesquisa, uma 

ausência importante: a do status histórico da linguagem, sua natureza interacional, bem como 

seu uso social e sua diversidade interna. 

Não obstante todas as críticas à visão cognitivista, não se pode negar que, a partir de 

suas investigações, surgiram novas formas de se pensar e entender o universo escolar.  Ao 

buscarem uma melhor compreensão sobre os processos de planejamento, elaboração e revisão 

de textos, os cognitivistas concentraram seus esforços nas tentativas de proporcionar uma base 

teórica que possibilitasse o aperfeiçoamento da habilidade de produção de textos escritos do 

aluno. 

A partir do início dos anos oitenta do século XX, surge uma outra perspectiva sobre o 

desenvolvimento da escrita que começa a questionar o paradigma cognitivista, considerado, até 

então, como a vertente teórica mais completa para a compreensão do processo de produção 

textual do indivíduo.  Por essa nova visão, o processo da escrita passa a ser investigado sob um 

prisma socioconstrutivista e sociointeracionista, no qual a participação do outro passa a ser 

elemento primordial para a construção de habilidades e para o desenvolvimento dos 

procedimentos mentais necessários à produção escrita. 

As pesquisas, portanto, revestem-se de um caráter sociolingüístico, direcionando os 

estudos para uma lingüística de cunho funcional, como a que tem sido preconizada por 

Halliday nos últimos vinte e cinco anos. Grabe e Kaplan (1996) destacam os trabalhos de 

Halliday (1993), evidenciando a importância atribuída por esse autor ao uso funcional da 

linguagem.  

A teoria de Halliday sobre o desenvolvimento da linguagem tem exercido forte 

influência sobre os trabalhos de lingüistas, pedagogos e educadores, pois apresenta uma 

abordagem socialmente contextualizada, destacando os propósitos funcionais da linguagem e o 

uso significativo da língua em contextos educacionais.  Para esse teórico, o desenvolvimento 

lingüístico ocorre em função da necessidade de interação dos indivíduos (por meio da fala e da 

escrita), para a consecução de seus objetivos funcionais. 

Assim, segundo Halliday, as habilidades da criança em sua língua materna nascem de 

sua contínua necessidade de se comunicar com os outros.  Primeiramente com seus pais e em 

seguida com outros indivíduos presentes em seu crescente mundo de relações. 

Sob o ponto de vista de Halliday, um importante objetivo da escola é o de ajudar o 

aluno a reconhecer e a fazer uso dos padrões lingüísticos apropriados para satisfazer suas 

intenções comunicativas.  Isso porque, para esse autor, o aluno, quando em processo de 

interação oral e/ou escrita, precisa compreender como a forma de língua e a estrutura textual 
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genérica podem proporcionar os recursos para transmitir informações e para interagir com os 

outros.  Em outras palavras, o aluno aprende a escolher os padrões lingüísticos mais adequados 

aos significados que está tentando comunicar. 

No que concerne, particularmente, aos estudos em torno do processo de ensino-

aprendizagem da escrita, vale ressaltar a importância da pesquisa etnográfica, surgida nos anos 

setenta do século passado.  Por essa perspectiva, a escrita (mais do que a fala) passa a ser 

analisada em seu contexto natural de produção.  Graves (1978, apud Garcez,1998) foi o 

precursor no uso da etnografia em estudos de casos.  Sua preocupação com a escrita de 

crianças resultou da constatação do baixo nível qualitativo nas produções escritas, 

especialmente, nas escolas de ensino fundamental dos Estados Unidos. 

Para Grabe e Kaplan (1996), é necessário observar o indivíduo em atividade de 

produção de texto escrito, para que se possa compreender melhor como e por que as pessoas 

escrevem.  A análise do desempenho do indivíduo em condições normais e naturais permite 

investigar como as crianças e os escritores iniciantes desenvolvem as habilidades da escrita. 

Orientando-se também pela pesquisa etnográfica, Calkins (1978, apud Garcez, 1998) 

advoga que a melhor forma de aprendizagem ocorre quando há um profundo envolvimento e 

quando este envolvimento é orientado por informações oportunas, dadas por especialistas por 

meio de conferências individuais ou minilições coletivas. O que essa autora chama de 

conferências individuais são os momentos em que o aluno conversa com o professor 

individualmente sobre seu próprio trabalho, explicando seu processo de composição e ouvindo 

sugestões ou comentários que o orientem em suas próximas produções textuais. Esses 

momentos podem ser também compartilhados com um colega ou amigo que, por sua vez, 

poderá chamar a atenção do redator para algumas questões que este, sozinho, provavelmente 

não teria percebido.   

Faz-se igualmente necessário ressaltar a postura do professor nesse processo de 

ensino-aprendizagem.  Se for capaz de proporcionar um ambiente de segurança, estímulo e 

liberdade, o professor deverá propiciar ao aluno a motivação necessária para que este se sinta 

completamente envolvido na realização das tarefas.  Compartilhando seus textos com os 

outros, o aluno perceberá em si mesmo a habilidade de se constituir no autor de um texto, 

capaz de selecionar, equilibrar e configurar as idéias. 

Verifica-se, assim, que o movimento das pesquisas, nos dias de hoje, tem procurado 

chegar a um novo embasamento teórico, redirecionando os interesses de lingüistas, sociólogos, 

antropólogos, psicólogos e educadores para uma abordagem sócio-histórica ou 

sociointeracionista.   
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Essa nova concepção metodológica tem demonstrado que os construtos cognitivistas 

parecem limitados e, desta maneira, incapazes de dar conta de um entendimento adequado do 

processo de produção de textos.  Os esquemas e modelos abstratos e logicamente organizados 

de armazenamento e estruturação do conhecimento, postulados pelos cognitivistas, consideram 

o indivíduo como um sistema universal de tratamento de informação (como se observa na 

metáfora cibernética).  Essa visão, entretanto, não tem uma preocupação com as condições 

sócio-históricas de produção do discurso, tornando-se, conseqüentemente, insustentável diante 

das evidências da pesquisa sobre as práticas interacionais.   

Diante disso, voltam-se as pesquisas para a busca de uma teoria que leve em conta a 

gênese da linguagem, do discurso e do conhecimento, capaz de oferecer a base necessária para 

a compreensão da linguagem em sua dimensão histórica, social e interativa.  

Por essa nova via teórica, a perspectiva sociointeracionista da linguagem ganha 

relevância central no presente trabalho, uma vez que o objetivo maior desta pesquisa é o de 

analisar a participação dos interlocutores na produção de textos escritos de aprendizes de  

língua inglesa. 

Com isso, as discussões em torno das investigações desta pesquisa estão também 

fundamentadas nas concepções sócio-discursivas de Bronckart(1999), que, por seu turno, 

respalda-se, sobremaneira, na teoria vygotskiana.   

A adoção das teorias dos referidos teóricos, entre outros, para os procedimentos de 

análise dos resultados (cf. cap. 5) justifica-se em função da crença de que o estudo dos 

fenômenos lingüísticos, sob um prisma discursivo, parte de uma psicologia interacionista-

social.  Dentro de tal perspectiva, as cooperações entre os indivíduos da espécie humana são 

reguladas pelas interações verbais (mediadas pela linguagem), e a ação ou o agir comunicativo 

é resultado da apropriação, pelo organismo humano, das propriedades da atividade social.  

 Nesta pesquisa, tais interações transcorrem dentro de um ambiente propício para o 

processo de ensino-aprendizagem de língua estrangeira. Assim, no próximo capítulo, o 

enfoque das discussões incide, principalmente, sobre as questões relativas aos gêneros e ao 

ensino de línguas, ressaltando-se os grupos de gêneros que narram e que argumentam, uma vez 

que as produções textuais dos alunos (sujeitos da pesquisa) consistiram em narrativas de 

aventuras e textos de opinião. 
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3. OS GÊNEROS E O ENSINO DE LÍNGUAS 
 
 
 
Em seus trabalhos sobre o ensino de língua, Dolz & Schneuwly (1996) destacam o 

fato de que as situações de ensino são concebidas, fundamentalmente, para permitir aos alunos 

que ultrapassem seus próprios limites na direção definida pelas finalidades do ensino.  Por essa 

visão, a proposta de uma progressão curricular global da escola está centrada em conteúdos 

disciplinares capazes de confrontar os aprendizes de um dado ciclo com problemas específicos 

para o nível de aprendizagem em que se encontram. 

Segundo os autores, essa progressão curricular visa à tensão entre as possibilidades 

internas dos aprendizes e as exigências externas de toda fonte de aprendizagem.  Contudo, por 

seu caráter geral e abrangente, a progressão curricular poderá apenas fornecer uma visão de 

conjunto das exigências externas e das etapas necessárias para alcançá-las.  Disso decorre que 

o professor ainda não está totalmente preparado para sistematizar um programa de ensino que 

possa dar conta satisfatoriamente das atividades de expressão oral e escrita, onde os saberes a 

se construir são muito mais complexos do que, por exemplo, as atividades de aprendizagem de 

estruturas gramaticais.   

Não obstante essa fragilidade embutida na missão da escola de encorajar a 

aprendizagem através da produção e compreensão textual, ainda parece ser necessária uma 

organização na progressão do ensino que pressuponha uma indispensável categorização dos 

gêneros textuais, para que seja possível incluí-los nos programas de ensino de línguas. 

Assim, Dolz & Schneuwly (1996) chamam atenção para a necessidade de se 

introduzir o gênero como parte obrigatória e permanente nos guias curriculares de todos os 

ciclos de aprendizagem. Para eles, os gêneros têm sido tradicionalmente abordados pela escola 

de forma rígida e pouco representativa da realidade exterior ao universo escolar.   

No que concerne à escrita, entendida como ato de representação perfeita do mundo, a 

prática escolar tem buscado inserir os gêneros escritos de forma gradativa na progressão, ou 

seja, evoluindo e desenvolvendo-se como expressão de uma arte (a arte de escrever), visando 

ao que os estudiosos chamam de uma espécie de “coroamento” do esforço pedagógico no 

ensino de língua. 

A grande dificuldade para definição e classificação dos gêneros deve-se à enorme 

diversidade de critérios e de terminologias adotadas.  Isso não se configura, contudo, em total 

impedimento para possíveis classificações. Marcuschi (2000), por exemplo, admite a 

possibilidade de classificação tipológica, enquanto representação de um conjunto básico de 
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tipos de texto e de gêneros, seguindo uma linha sócio-comunicativa.  Nessa perspectiva e 

orientado por um critério teórico-metodológico, o autor introduz uma série de tipologias, tais 

como: tipologias formais, funcionais, cognitivas e interacionistas.    

Dolz & Schneuwly (1996) também reconhecem tal dificuldade classificatória. Eles 

admitem, porém, que os gêneros podem ser facilmente identificáveis, especialmente os que 

fazem parte do cotidiano das pessoas.  Os autores entendem que, embora sejam referenciáveis 

e referenciados com relativa facilidade nas práticas corriqueiras de linguagem (são nomeados 

freqüentemente e sem hesitação), nunca se prestam à definição sistemática e geral.  Isso se 

deve, certamente, ao caráter multiforme, maleável e natural dos gêneros. 

Com efeito, Dolz & Schneuwly atribuem o grande paradoxo dos gêneros, de um lado, 

à necessidade de incluí-los como elementos básicos do trabalho escolar e, de outro, à 

impossibilidade de que eles venham a fornecer os princípios para a construção de uma 

progressão, uma vez que a grande diversidade dos gêneros impede que eles sejam tomados 

como unidades de base para a progressão curricular. Ainda assim, os referidos teóricos 

insistem que, sem os gêneros, os indivíduos não conseguem se comunicar e, por conseguinte, 

não há trabalho sobre a comunicação.  No que se refere à comunicação por meio da escrita, os 

estudiosos acrescentam que o que se convencionou chamar de arte de escrever decorre do 

domínio dos gêneros, e que o gradual aprimoramento no uso dos gêneros, dentro das diversas 

práticas de linguagem, constitui o percurso para que o aprendiz atinja um nível ideal na 

habilidade de produção textual. 

Com o intuito de apresentar uma proposta teórica que viabilize a inclusão dos gêneros 

nas progressões curriculares da escola, Dolz & Schneuwly (1996) optaram por um enfoque de 

agrupamentos de gêneros. Os teóricos, no entanto, ressalvam que para a eficácia de tal 

proposta, é preciso que os agrupamentos: 

 

- satisfaçam a finalidade social do ensino, relativamente à mestria 

da expressão oral e escrita nos domínios essenciais da comunicação na sociedade; 

- retomem certas distinções tipológicas que já fazem parte de 

inúmeros livros didáticos e manuais de redação; 

- sejam relativamente homogêneos quanto às capacidades de 

linguagem dominantes implicadas na mestria dos gêneros agrupados. 

 

Apesar da natureza maleável dos gêneros, que impossibilita uma classificação 

absoluta de cada um deles em um determinado agrupamento, os autores acreditam que exista 
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uma grande vantagem de ordem didático-metodológica quando se busca agrupar um dado 

gênero por critério de prototipicidade.    

Serão apresentados, a seguir, os quadros descritivos dos agrupamentos de gêneros 

elaborados por Dolz & Schneuwly.  Como neste trabalho as discussões restringem-se aos 

gêneros que narram e aos que argumentam, serão explicitados apenas os quadros que 

descrevem os referidos gêneros. 
 

Quadro 1 - Agrupamento de gêneros no domínio social do narrar 
 
Domínios sociais de comunicação 
ASPECTOS TIPOLÓGICOS 
Capacidades de linguagem 
dominantes 

Exemplos de Gêneros 
Orais e Escritos 

 
 

Cultura literária ficcional 
 
 

NARRAR 
 

Mimesis da ação através da criação da 
intriga no domínio do verossímil 

 
Conto maravilhoso 
Conto de fadas 
Fábula 
Lenda 
Narrativa de uma aventura 
Narrativa de ficção científica 
Narrativa de enigma 
Narrativa mística 
Sketch ou história engraçada
Biografia romanceada 
Romance 
Romance histórico 
Novela fantástica 
Conto 
Paródia 
Adivinha 
Piada 
 

 
 
Quadro 2 - Agrupamento de gêneros no domínio social do argumentar 
 
Domínios sociais de comunicação 
ASPECTOS TIPOLÓGICOS 
Capacidades de linguagem dominantes

Exemplos de Gêneros 
Orais e Escritos 
 

 
 

Discussão de problemas controversos
 
 

ARGUMENTAR 
 
 

Sustentação, refutação e negociação 
de tomadas de posição 

 
 

 
 

 
Textos de opinião 
Diálogos argumentativos 
Carta ao leitor 
Carta de reclamação 
Carta de solicitação 
Deliberação informal 
Debate regrado 
Editorial 
Discurso de defesa 
Requerimento 
Ensaio 
Resenhas críticas 
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A proposta de Dolz & Schneuwly objetiva, assim, o desenvolvimento no aluno – ao 

longo de toda sua escolaridade – das capacidades necessárias para dominar os gêneros 

agrupados, permitindo também a transferência dessas capacidades de um gênero a outro, dada 

a afinidade existente entre eles.   

As discussões em torno desses dois grupos de gêneros trabalhados na pesquisa –

pertencentes ao domínio social do narrar e do argumentar – serão desenvolvidas mais adiante, 

nos itens 3.1.1 e 3.1.2. Antes, porém, faz-se necessário tratar da problemática em torno da 

diversidade terminológica relativa às noções de gênero, discurso e tipos textuais, resultante do 

grande número de teorias que buscam explicitar as referidas concepções.   

 
 

3.1 Gênero, discurso e tipos textuais 
 

Bronckart (1999:72) admite que “a emergência de uma espécie de texto pode estar 

relacionada ao surgimento de novas motivações sociais; pode ser o resultado do 

aparecimento de novas circunstâncias de comunicação”.  Como exemplo, o autor cita o 

surgimento de textos comerciais ou publicitários.  Bronckart acrescenta que o surgimento de 

um tipo de texto “pode ainda ser decorrente do advento de novos suportes de comunicação, 

como os artigos de jornais, as entrevistas radiofônicas, televisuais, etc”.  Trata-se, pois, de 

uma enorme variedade de espécies de textos.  Como conseqüência, manifestou-se, desde a 

Antiguidade grega até os nossos dias, uma preocupação com sua delimitação e classificação, 

que se traduziu na elaboração de múltiplas proposições de classificação, centradas, na maioria 

dos casos, na noção de gênero de texto (ou gênero de discurso). 

Por esse raciocínio, Bronckart afirma que todo exemplar de texto observável pode ser 

considerado como pertencente a um determinado gênero.   

 

“Essa dificuldade de classificação também decorre do caráter 
fundamentalmente histórico (e adaptativo) das produções textuais: alguns gêneros 
tendem a desaparecer, ou podem, às vezes, reaparecer sob forma parcialmente 
diferente; outros modificam-se e outros gêneros novos aparecem no cenário sócio-
histórico”. (Bronckart, 1999:73-74).  

 
   

De forma resumida, o autor justifica a grande dificuldade para classificar os gêneros 

textuais existentes ao fato de serem tais tentativas de classificação divergentes e parciais e 

nenhuma delas poder ser considerada como um modelo de referência estabilizada e coerente.   
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Para o referido teórico, a diversidade de classificação é conseqüência da diversidade 

de critérios para a definição de um gênero: critérios referentes ao tipo de atividade humana 

implicada (gêneros literários, científicos, jornalísticos, etc); critérios centrados no efeito 

comunicativo visado (gênero épico, poético, lírico, mimético, etc), critérios referentes ao 

tamanho e/ou à natureza do suporte utilizado (romance, novela, artigo de jornal, reportagem, 

etc), critérios referentes ao conteúdo temático abordado (ficção científica, romance policial, 

receita de cozinha, etc). 

Na perspectiva de Marcuschi (2002), a língua é vista como uma atividade social, 

histórica e cognitiva.  Importa privilegiar sua natureza funcional e interativa e não seu aspecto 

formal e estruturante, enfatizando seu caráter constitutivo da realidade. Em outras palavras, 

assim como Bakhtin (1984), Marcuschi (2002:22) defende a idéia de que “a língua é uma 

forma de ação social e histórica, que ao dizer, também constitui a realidade”.  Nesse sentido, 

o autor insere-se no quadro da hipótese sócio-interativa da língua, segundo a qual “os gêneros 

textuais se constituem como ações sócio-discursivas para agir sobre o mundo e dizer o mundo, 

constituindo-o de algum modo”. 

Portanto, para Marcuschi (2002:19), “os gêneros textuais são fenômenos históricos, 

profundamente vinculados à vida cultural e social”. Resultado do trabalho coletivo, o autor 

afirma ainda que “os gêneros contribuem para ordenar e estabilizar as atividades 

comunicativas do dia-a-dia. São entidades sócio-discursivas e formas de ação social 

incontestáveis em qualquer situação comunicativa”.  Contudo, o autor ressalva que “não são 

instrumentos estanques e enrijecedores da ação criativa, mas caracterizam-se como eventos 

textuais altamente maleáveis, dinâmicos e plásticos”.  Refletem, segundo o autor, as 

atividades sócio-culturais, e renovam-se com as inovações tecnológicas, o que justifica, no 

decorrer da história, um número de gêneros textuais em ininterrupto crescimento. 

Bakhtin (1992) adota uma abordagem com base nos mecanismos sócio-enunciativos 

e, mais amplamente, nos mecanismos de interação verbal, atribuindo a verdadeira substância 

da língua ao fenômeno social da interação de linguagem, realizada através da enunciação e das 

enunciações.  Como já foi visto em 1.3, Bakhtin fundamenta sua reflexão sobre a língua em 

uma noção complexa de diálogo.  Para ele, tudo o que diz respeito à língua deve ser pensado a 

partir de um princípio dialógico.  Isso porque toda e qualquer estrutura lingüística existe em 

função da interlocução que se estabelece entre dois ou mais interlocutores.  O diálogo ocorre, 

assim, em todos os sentidos, seja nas trocas entre interlocutores, seja no interior do próprio 

enunciado com todos os enunciados já proferidos.  A noção de enunciado, abordada em 1.3, 

também se reveste de crucial importância, nesta concepção, uma vez que é entendida pelo 
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autor como a unidade fundamental da língua, que se configura em um ato comunicativo 

delimitado pela alternância entre os comunicadores. 

 
“A utilização de uma língua efetua-se sob a forma de enunciados concretos, 

únicos (orais e escritos) que emanam das representações de um ou de outro domínio 
da atividade humana. O enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de 
cada um desses domínios [...]. Todo enunciado tomado isoladamente, bem entendido, é 
individual, mas cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente 
estáveis de enunciados e é a estes que chamamos de gêneros do discurso”. (Bakhtin, 
1984:265). 

 
Nesses termos, os gêneros não são formas de língua, mas formas de enunciados.  São 

estruturas mais ou menos estáveis que caracterizam o enunciado e que, mesmo não sendo 

unidades lingüísticas, ainda são regidas por leis normativas, que, por sua vez, estão subjugadas 

à totalidade do ato comunicativo.  Segundo Bakhtin, os gêneros distinguem-se da língua por 

serem formas mais maleáveis, plásticas e mais livres. 

O autor também aponta para a existência de dois tipos de gênero: os primários e os 

secundários.  Os gêneros primários moldam os enunciados mais característicos da 

comunicação humana.  São produtos de uma interação falada do tipo face-a-face, concebidos 

pelo autor como formas simples.  Os gêneros secundários, por outro lado, são enunciados em 

que a interação apresenta-se mais complexa do que a conversação convencional.  Trata-se, por 

exemplo, de uma palestra em que um locutor apresenta o enunciado complexo e em bloco 

para, posteriormente, obter respostas que também passam a adquirir maior grau de 

complexidade. Assim, os gêneros secundários se constituem na evolução da situação 

conversacional natural, podendo assumir, em seu interior, formas características dos gêneros 

primários.  

Dolz e Schneuwly (1996), sustentam que os gêneros são meios sócio-historicamente 

construídos para realizar os objetivos de uma ação de linguagem.  São, portanto, instrumentos, 

ou mega-instrumentos mediadores da atividade dos seres humanos no mundo.  Por essa razão, 

a apropriação dos gêneros se consagra como um mecanismo fundamental de socialização, de 

inserção prática nas atividades comunicativas humanas.  Além disso, os autores afirmam que, 

nesse sentido, uma das particularidades do gênero é a de ser constitutivo da situação.  Por 

exemplo, sem o gênero romance, não há leitura e escrita de romance.  A mestria de um gênero 

aparece, pois, como co-constitutiva da mestria de situações de comunicação. Os autores 

noteiam-se pela concepção bakhtiniana e consideram que todo gênero se define por três 

dimensões essenciais: 1) os conteúdos que são (que se tornam) dizíveis através dele; 2) a 

estrutura (comunicativa) particular dos textos pertencentes ao gênero; 3) as configurações 
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específicas das unidades de linguagem, que são, sobretudo, traços da posição enunciativa do 

enunciador, e os conjuntos particulares de seqüências textuais e de tipos discursivos que 

formam sua estrutura. 

Parece haver uma grande confusão terminológica em matéria de classificação de 

textos, que resulta, eventualmente, no uso indiscriminado de expressões como gênero de texto, 

gênero de discurso, tipo de texto, tipo de discurso, etc.  Essa imprecisão terminológica pode ser 

decorrente do fato, anteriormente discutido, de que existe uma série de critérios que podem ser 

legitimizados para a classificação dos gêneros.  No entanto, o critério mais objetivo e que 

poderia ser adotado para identificar e classificar os gêneros é o das unidades e das regras 

lingüísticas específicas que eles mobilizam.  Segundo Bronckart (1999), um determinado texto 

pertencente a um mesmo gênero pode ser composto de vários segmentos distintivos.  Por 

exemplo, um romance histórico pode ser constituído por um segmento principal, no qual a 

cronologia dos acontecimentos é exposta e por segmentos intercalados que introduzem 

diálogos de personagens ou comentários do autor.   Assim, a análise lingüística constatou o 

fato de que somente no nível desses segmentos específicos é possível a identificação das 

configurações de unidades e de formas de organização sintática relativamente estáveis.  

Portanto, são esses segmentos particulares, e não os gêneros nos quais se inscrevem, que 

podem ser identificados com base em suas propriedades lingüísticas. 

Com o intuito de facilitar a compreensão da terminologia envolvida nas definições de 

gênero textual e de tipo textual, Marcuschi (2002:22-23) respalda-se em autores como Swales 

(1990), Adam (1992) e Bronckart (1999) e propõe as seguintes definições: 

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

b) “Gênero textual: 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 
característicos”. 

 
Segundo o autor, se os tipos textuais são apenas meia dúzia, os gêneros são inúmeros, 

como, por exemplo: telefonema, sermão, carta comercial, carta pessoal, romance, bilhete, 

reportagem jornalística, aula expositiva, reunião de condomínio, notícia jornalística, 

horóscopo, receita culinária, bula de remédio, cardápio de restaurante, instrução de uso, 

outdoor, inquérito policial, resenha, edital de concurso, piada, conversação espontânea, 

conferência, carta eletrônica, bate papo por computador, aulas virtuais, etc. 
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Quadro 3 - As distinções entre gêneros e tipos textuais propostas por Marcuschi (2002:23) 
  
TIPOS TEXTUAIS GÊNEROS TEXTUAIS 
1. construtos teóricos definidos por

propriedades lingüísticas intrínsecas; 
 

1. realizações lingüísticas concretas
definidas por propriedades
sociocomunicativas; 

2. constituem seqüências lingüísticas
ou seqüências de enunciados e não são
textos empíricos; 

2. constituem textos empiricamente
realizados, cumprindo funções em situações
comunicativas; 

3. sua nomeação abrange um
número limitado de categorias teóricas
determinadas por aspectos lexicais,
sintáticos, relações lógicas, tempo verbal; 

3. sua nomeação abrange um
conjunto aberto e praticamente ilimitado de
designações concretas determinadas pelo
canal, estilo, conteúdo, composição e função;

4. designações teóricas dos tipos:
narração, argumentação, descrição, injunção
e exposição. 

4. exemplos de gêneros: telefonema,
sermão, carta comercial, romance, bilhete,
aula expositiva, reunião de condomínio,
resenha, etc 

 
 
Tal distinção terminológica é compartilhada por Bronckart

(1999), quando este autor afirma que devido à sua relação de interdependência com as 

atividades humanas, os gêneros são múltiplos e até mesmo em número infinito.  Entretanto, os 

segmentos que entram em sua composição (segmentos de relato, de argumentação, de diálogo, 

etc) são em número finito, podendo, ao menos parcialmente, ser identificados por suas 

características lingüísticas específicas2. 

Segundo Bonini (1999), se concebido dentro de uma visão psicolingüística, tipo de 

texto (também denominado de esquema textual) deverá ser entendido como um esquema 

cognitivo que se compõe de partes características organizadas por uma sintaxe particular e que 

está arquivado na memória de longo prazo do indivíduo.  Nesse sentido, servirá como recurso 

nas tarefas de produção e recepção lingüística.  Tal concepção de tipo textual baseia-se no 

conceito de esquema cognitivo adotado por Rumelhart (1980, apud Bonini, 1999).  Para esse 

autor, esquema cognitivo é uma estrutura conceitual abstrata, armazenada na memória, que 

representa um conceito genérico através de variáveis atualizáveis face aos objetos, situações, 

eventos e seqüências de ações.  

O conceito psicolingüístico de tipo de texto deve servir como instrumento aos 

modelos de processamento de produção e recepção do texto oral e escrito.  O tipo textual, 

neste sentido, deve ser estudado como uma forma de conhecimento, de acordo com os modelos 

da memória semântica. 
                                                 
2 Os termos tipos de texto (tipos textuais), gêneros de texto (gêneros textuais) e gêneros de discurso (gêneros 
discursivos) serão tomados como sinônimos nas discursões dos resultados (cf. cap.5) nesta pesquisa. 
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A partir da década de setenta do século XX, vários autores (orientados pela idéia de 

esquema cognitivo de Rumelhart), passaram a adotar uma perspectiva cognitivista para o 

estudo dos tipos textuais.  Dentre esses autores destaca-se o trabalho de Van Dijk (1992) que 

criou o conceito de superestrutura ou estrutura esquemática.  Por superestrutura entende-se um 

esquema cognitivo abstrato que marca a existência de um determinado tipo de texto.  Esse 

esquema, por sua vez, compõe-se de categorias vazias de caráter abstrato que são preenchidas 

por proposições para formar o texto.  A essas categorias vazias Van Dijk chamou de 

macrocategorias.  São elas que auxiliam, como elemento formal, a distinção entre os vários 

textos de uma mesma classe.  

Dentro da superestrutura estão encaixados os esquemas chamados de intra-estruturas 

textuais, que podem ou não coincidir com as macrocategorias, e que equivalem aos conhecidos 

tipos narrativo, descritivo, argumentativo e outros, chamados por Adam (1992) de seqüências 

textuais. 

Essa noção de seqüência textual de Adam (1992) configurou-se no alicerce que o 

referido autor construiu para sua teoria de organização textual.  Adam parte da idéia de que o 

texto é formado por proposições que, em seu conjunto, recebem uma forma mais ou menos 

característica a partir de um processo de fixação sócio-histórica.  Esse processo de formação de 

um tipo de texto apresentaria duas dimensões: a configuracional e a seqüencial.  A primeira diz 

respeito a uma série de pressupostos semântico-pragmáticos que caracterizam o ambiente 

imediato em que dada seqüência textual funciona e que exercem determinada força de 

configuração sobre esta seqüência.  A segunda dimensão refere-se ao modo de organização do 

texto propriamente dito em seqüências de proposições típicas.  Nessa segunda dimensão, é 

possível o reconhecimento de qualquer seqüência textual em vários gêneros do discurso. 

Assim, para Adam, as seqüências são unidades estruturais relativamente autônomas, 

que integram e organizam macroproposições, que, por sua vez, combinam diversas 

proposições, podendo a organização linear do texto ser concebida como o produto da 

combinação e da articulação de diferentes tipos de seqüência.  O autor classifica as seqüências 

textuais em cinco tipos: narrativa, descritiva, argumentativa, explicativa e dialogal.   

A abordagem micropragmática de Adam apresenta a virtude de clarear bastante o 

processo de composição tipológica, já que um tipo de texto (gênero textual ou gênero do 

discurso) é constituído de outros tipos de natureza mais específica.  

Swales (1990), por outro lado, apresenta uma abordagem macropragmática para o 

problema dos gêneros e dos tipos textuais.  Tendo por base o campo interdisciplinar da 
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etnografia da fala e da análise do discurso anglo-saxã, o autor parte de dois conceitos-chave: a 

comunidade discursiva e o gênero textual.   

O termo comunidade discursiva de Swales refere-se a um grupo de indivíduos 

portadores de determinados hábitos comunicativos e conhecimentos lingüísticos comuns, cuja 

comunicação se realiza mediante a utilização de gêneros textuais convencionados.  Para o 

autor, uma comunidade discursiva apresenta as seguintes características: 1) um conjunto de 

objetivos detectáveis; 2) mecanismos de intercomunicação entre seus membros; 3) um 

conjunto de propósitos que move os mecanismos participatórios; 4) uma utilização seletiva e 

evoluinte desses mecanismos; 5) um léxico específico em desenvolvimento; 6) uma estrutura 

hierárquica explícita ou implícita que controla o processo de entrada na comunidade e a 

ascensão dentro dela.   

O conceito de gênero de Swales, por seu turno, diz respeito à forma e ao conteúdo 

característico de um texto e aos propósitos comunicativos que encerra o seu percurso social.  

Apresenta como características: 1) representar eventos comunicativos; 2) servir a certo 

conjunto de propósitos comunicativos compartilhados; 3) apresentar variações de 

prototipicidade entre seus exemplares; 4) ter seu conteúdo, posicionamento e forma limitados 

por conhecimentos e convenções relativos à totalidade de seus elementos; 5) apresentar um 

nome específico dentro da comunidade discursiva. 

Por esse prisma, o gênero textual apresenta uma configuração processual, refletindo o 

processo social envolvido na comunicação que encerra. 

Outro importante aspecto, que parece ser ainda o foco de concepções equivocadas e 

que merece alguns esclarecimentos, refere-se à definição de discurso, cuja noção tem sido, 

com relativa freqüência, confundida com a noção de texto.   Com isso, as definições de texto e 

de discurso têm sido usadas, ao longo do tempo, ora como sinônimas, ora como referentes a 

diferentes entidades. 

Com uma visão semelhante à dos teóricos da Análise do Discurso, Koch (1998) 

apresenta uma distinção entre texto e discurso, na qual a noção de texto é construída a partir da 

noção de discurso, sendo a relação entre ambos entendida em termos da relação parte / todo.  

Assim, o texto, para a autora, seria a realização material de algo mais abrangente: o discurso (a 

atividade comunicativa). 

Koch (1999) amplia sua própria definição inicial de texto e o inclui na esfera sócio-

cognitiva, afirmando que se entendermos língua ou linguagem dentro de uma concepção 

interindividual, o processamento textual (quer na produção, quer na compreensão) deve ser 

visto também como uma atividade tanto de caráter lingüístico como de caráter sócio-cognitivo.  
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Buscando esclarecer diferenças conceituais entre texto, discurso e gênero, Marcuschi 

(2002) busca na noção de domínio discursivo a base para dirimir eventuais dúvidas, evitando, 

assim, usos inadequados dos referidos termos.   

Para Marcuschi (2002:23-24), domínio discursivo “designa uma esfera ou instância 

de produção discursiva ou de atividade humana. Esses domínios não são nem textos nem 

discursos, mas propiciam o surgimento de discursos bastante específicos”.  Segundo o teórico, 

do ponto de vista dos domínios, pode-se falar em discurso jurídico, discurso jornalístico, 

discurso religioso, etc.  O autor explica que as atividades jurídica, jornalística ou religiosa não 

abrangem um gênero em particular, mas dão origem a vários deles. Por esse raciocínio, 

Marcuschi (2002:24) entende o texto como “uma entidade concreta realizada materialmente e 

corporificada em algum gênero textual”.  Discurso, por seu turno, seria “aquilo que um texto 

produz ao se manifestar em alguma instância discursiva”.  Assim, para esse estudioso, “o 

discurso se realiza nos textos”. Ou ainda, como prefere o autor, “os textos realizam discursos 

em situações institucionais, históricas, sociais e ideológicas”. 

Meurer (1997:16) parece ratificar as definições propostas por Marcuschi (2002) e 

parte de uma visão sócio-cultural para designar o discurso como “um conjunto de afirmações 

que, articuladas através da linguagem, expressam os valores e significados das diferentes 

instituições”.  O texto para Meurer (1997:16) seria “uma realização lingüística na qual se 

manifesta o discurso”.  O autor explica que “enquanto o texto é uma entidade física (a 

produção de um ou mais indivíduos), o discurso é o conjunto de princípios, valores e 

significados ‘por trás’ do texto”.  Segundo Meurer, “todo discurso é investido de ideologias, 

isto é, maneiras específicas de conceber a realidade, além de ser o reflexo de uma certa 

hegemonia, ou seja, o exercício de poder e domínio de uns sobre outros”.  Com isso, o 

discurso é entendido como elemento organizador do texto, que vai determinar como o texto 

poderá ser elaborado.  Em outras palavras, a instância discursiva, na qual se inscreve um dado 

texto, determina que tópicos, objetos ou processos serão abordados e de que maneira o texto 

deverá ser organizado.  

Como já foi explicitado, o enfoque proposto nesta pesquisa recai sobre a escrita e a 

reescrita de textos que narram e que argumentam. Torna-se imperativo, assim, discutir mais 

específica e extensivamente tanto os grupos de gêneros que narram como os que argumentam.  

Os dois próximos itens, portanto, ocupam-se dessas discussões. 
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3.1.1 Grupos de gêneros que narram 
 
* A narrativa: algumas considerações 
 

Pode-se dizer que a narrativa é a forma mais antiga de organização textual. Como 

sugere Leite (1993:5), “histórias são narradas desde sempre e desde sempre entre os fatos 

narrados e o público se interpôs um narrador”.  Na Grécia antiga, Platão e Aristóteles já 

discutiam sobre qual a relação entre o modo de narrar, a representação da realidade e os efeitos 

exercidos sobre os ouvintes e/ou leitores.  Com efeito, uma característica peculiar a toda forma 

de narrativa é o fato de que haverá sempre a presença de um narrador, responsável por narrar 

uma série de eventos que estão vinculados uns aos outros por uma relação de tempo e 

causalidade. 

 Quanto à existência de um narrador, vale ressaltar que este foi, progressivamente, se 

ocultando.  Na Épica, o narrador se mostrava explicitamente como autoridade para narrar algo 

por ele presenciado ou vivido.  Aos poucos, aquele que narra foi se escondendo ora atrás de 

outro narrador, ora atrás dos fatos narrados.  Com o desenvolvimento do romance, por 

exemplo, os fatos passaram a narrar a si próprios e, mais recentemente, o narrador parece se 

constituir em uma espécie de fusão entre narrador e personagem. 

No que concerne à estrutura temporal de uma narrativa, importa também salientar 

que, independentemente do tempo histórico em que se manifesta, o ato de contar uma história 

tem sido a mais atraente e vívida forma de representação da experiência através da linguagem. 

De forma resumida, pode-se dizer que as narrativas, de uma maneira geral, são textos 

produzidos por um narrador que deverá narrar as ações e os fatos ocorridos num tempo 

anterior ao da narração. Em alguns casos, no entanto, a narrativa pode ocorrer 

simultaneamente aos eventos narrados.  A profecia é um dos poucos exemplos de narrativa na 

qual os eventos narrados são projetados para um tempo futuro. 

Outra característica importante, tanto da narrativa de ficção como da de não ficção, é 

a introdução de outros falantes.  A presença de discurso direto ou indireto poderá, assim, se 

constituir numa estratégia discursiva comum a todas as narrativas.  Na maioria dos textos 

narrados, há também a apresentação dos eventos em uma ordem cronológica linear.  Contudo, 

dependendo da perspectiva de ponto de vista adotada, a exposição dos eventos poderá ocorrer 

em uma ordem não linear, desobedecendo a seqüência cronológica esperada.  Esse é o caso, 

por exemplo, das narrativas de notícias jornalísticas, onde eventos mais importantes costumam 
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aparecer em um momento inicial da narrativa, ainda que não seja, necessariamente, o primeiro 

na cronologia de ocorrência dos fatos. 

 

* O discurso narrativo 
 

Conforme discutido em 3.1, o texto parece se constituir em uma entidade bastante 

heterogênea para ser tomada como uma entidade lingüística.  Por essa razão, o texto deverá ser 

estudado como um evento comunicativo, composto de unidades composicionais que são, por 

sua vez, constituídas pelo que Adam (1992) chamou de seqüências tipológicas (cf. 3.1).  Por 

essa ótica, são os traços lingüísticos predominantes que definem os tipos ou seqüências 

textuais.  Será, pois, a presença massiva de um determinado tipo de seqüência base que 

indicará se um texto deverá ser denominado de texto narrativo, descritivo, argumentativo, etc. 

A esse respeito, Longacre (1974, 1983, 1985 apud Caldas-Coulthard,1997) propõe a 

existência de cinco tipos de discurso em prosa: o narrativo, o expositivo, o oratório, o 

comportamental e o procedural. 

Segundo Longacre, cada um dos mencionados tipos de discurso difere dos outros 

quanto aos principais objetivos que encerram.  Dito de outra maneira, o discurso narrativo visa 

ao entretenimento ou à informação; o procedural objetiva demonstrar como fazer algo; o 

expositivo explicar ou descrever e o comportamental tem por finalidade influenciar a conduta 

dos outros.  Com isso, o propósito ou a intenção de qualquer tipo de texto pode ser expresso 

por meio dos verbos performativos.  Em temos nocionais, emprega-se no discurso narrativo: 

eu relato, eu narro; no procedural: eu prescrevo; no expositivo: eu explico e no 

comportamental: eu proponho, eu sugiro, eu insisto, eu comando.   

O autor chama atenção para o fato de que um dado propósito também pode ser 

alcançado, no nível da superfície, por um texto que, aparentemente, pertença a uma outra 

categoria, ou seja, um texto que costumeiramente se preste a outras finalidades.  Tome-se, 

como exemplo, a lição de moral, que apesar de possuir um propósito mais comumente 

veiculado sob a forma de discurso oratório, pode, eventualmente, ser apresentado através de 

uma narrativa.  Quanto à narrativa, particularmente, Longacre (1983) destaca as seguintes 

características como específicas desse tipo de texto: 

a) O discurso narrativo se dá normalmente em primeira ou em terceira 
pessoa, enquanto que o procedural, por exemplo, pode ocorrer na forma de pessoa 
não especificada “nós” ou “você(s)".  O discurso expositivo, por outro lado, vem 
geralmente em terceira pessoa e o oratório quase sempre inclui uma segunda pessoa.   
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b) O discurso narrativo é orientado pelo(s) agente (s); o procedural é 
determinado por um objetivo; o expositivo por um tópico, um referente ou um 
assunto e o oratório é orientado em função do(s) destinatário(s). 

 
c) A narrativa envolve uma realização no tempo e, desse modo, implica um 

encadeamento cronológico. A seqüência cronológica é também relevante para o 
discurso procedural, porém não o é para o expositivo ou para o oratório.  Estes não 
são, necessariamente, caracterizados por uma seqüência cronológica, mas por uma 
conexão lógica de idéias. 

 
d) A presença de um enredo no discurso narrativo também o distingue dos 

outro tipos de texto.  
 

Labov e Waletski (1967) apresentam um modelo estruturante das narrativas, segundo 

o qual, um texto narrativo típico deverá atender aos requisitos dos cinco questionamentos a 

seguir: 

1) Resumo: do que se trata? 
2) Orientação: quem? o que? quando? onde? 
3) Ação complicadora: o que aconteceu então? 
4) Avaliação: e daí? qual a implicação? 
5) Resultado: o que aconteceu no final? 
6) Término: sinal explícito do fim da narrativa. 

 
De maneira semelhante, Hoey (1986), defende que as narrativas são padrões 

lingüísticos organizados em termos de uma situação, um problema e uma resposta (ou 

solução).  Essa solução pode ser avaliada positiva ou negativamente.  Se sofrer uma 

apreciação negativa, a tendência é que se espere uma outra resposta complementar.   

Seguindo o programa de curso dos alunos e orientada pelo material didático utilizado 

pela instituição de ensino de língua inglesa (local onde foi implementado o projeto de 

pesquisa), a professora pesquisadora optou por adotar o modelo estruturante das narrativas, 

elaborado por Labov e Waletski, acima exposto. 

 
 
* A narrativa: prisma sócio-discursivo 

 

As atividades de linguagem, analisadas dentro de uma visão sócio-discursiva, 

remetem, fundamentalmente, aos estudos de Bronckart (1999). Para esse teórico, a 

representação da linguagem se dá em três níveis de abordagens, relacionadas ao discurso.  O 

primeiro diz respeito às atividades lingüísticas em funcionamento nas coletividades humanas; 

o segundo, aos textos, como formas comunicativas globais e finitas e o terceiro aos tipos de 

discurso, como formas lingüísticas identificáveis no texto. 
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Segundo Bronckart, os tipos de discurso se constituem na instância reveladora da 

existência dos mundos discursivos específicos.  Esses mundos discursivos, por seu turno, só 

podem ser definidos a partir das formas lingüísticas que os semiotizam, o que os tornam 

dependentes dessas formas lingüísticas.  

Para dar suporte a essa teoria, Bronckart baseia-se nos estudos de Benveniste (1959, 

1966, apud Bronckart, 1999), para quem existem dois planos de enunciação diferentes: o plano 

da história e o plano do discurso.  Para esse autor, a enunciação histórica consiste em fazer o 

relato de acontecimentos passados, sem implicar os traços do locutor, enquanto a enunciação 

discursiva caracteriza-se por uma mobilização do locutor, sobretudo por sua intenção de 

influenciar o destinatário de um modo ou de outro. 

Bronckart também se inspirou nas idéias de Weinrich (1973, apud Bronckart, 1999), 

que estabeleceu uma distinção entre os tempos do comentário e os tempos da narração, 

referindo-se, respectivamente, ao mundo comentado e ao mundo narrado. 

Assim, Bronckart descreve os mundos ou planos de enunciação e as operações 

psicológicas em que se baseiam.  No nível dos mundos ou planos de enunciação, o autor 

distingue o mundo da ordem do NARRAR e o mundo da ordem do EXPOR.  Ao primeiro, 

Bronckart atribui um narrar realista ou um narrar ficcional, situando-o em um outro espaço e 

tempo.  O segundo deverá ser interpretado à luz dos critérios de validade do mundo real.  São 

as formas lingüísticas constituintes de cada tipo de discurso que vão determinar dentro de qual 

mundo discursivo se insere um texto ou parte de um texto. 

Bronckart esclarece que ao lado das marcas lingüísticas que traduzem os mundos 

discursivos, há ainda as operações psicológicas constitutivas desses mundos.  Para o teórico, 

tais operações são gerais e a priori, isto é, são universais, uma vez que se mostram 

independentes das características próprias de cada língua natural.  Assim, Bronckart introduz 

os termos arquétipo psicológico e tipo lingüístico para distinguir as duas abordagens acima 

mencionadas.   

“A expressão tipo lingüístico designa o tipo de discurso tal como ele é 
efetivamente semiotizado no quadro de uma língua natural, com suas propriedades 
morfossintáticas e semânticas particulares. A expressão arquétipo psicológico, por sua 
vez, designa essa entidade abstrata ou esse construto que é o tipo de discurso, 
apreendido exclusivamente sob o ângulo das operações psicológicas ‘puras’, isto é, 
esvaziadas da semiotização particular que necessariamente lhe conferem as formas 
específicas de recursos morfossintáticos mobilizados por uma língua natural para 
traduzir um mundo”. (Bronckart, 1999:156). 
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A organização seqüencial ou linear do conteúdo temático, que constitui a infra-

estrutura textual, possibilita evidenciar as operações psicológicas que, por sua vez, se traduzem 

nos tipos de discurso e em seus respectivos mundos discursivos. 

Cruciais para a determinação dessa infra-estrutura textual são os tipos de discurso 

identificados por Bronckart como: discurso interativo, discurso teórico, relato interativo e 

narração. 

Em sua teoria, Bronckart apóia-se na terminologia classificatória de Adam (1992) que 

aponta para a existência de cinco tipos de sequência lingüística: a narrativa, a descritiva, a 

argumentativa, a explicativa e a dialogal. 

Conforme esclarecido anteriormente, esta pesquisa está centrada nas investigações em 

torno dos textos que narram e que argumentam.  Por essa razão, nos parágrafos seguintes, 

serão desenvolvidas apenas as discussões acerca das seqüências narrativas de Bronckart.  As 

seqüências argumentativas serão objeto de análise no item 3.1.2. 

Para Bronckart, as seqüências narrativas só podem se manifestar a partir da 

introdução de um processo de intriga no texto.  Isso porque é justamente esse processo de 

intriga que seleciona e organiza os eventos que originam a história, os que permitem seu 

desenvolvimento e os que determinam seu final. 

A narração é um tipo de discurso geralmente escrito e sempre monologado, 

constituído, portanto, apenas de frases declarativas.  Essa forma narrativa compõe-se de cinco 

etapas principais: a da situação inicial, a da complicação, a das ações, a da resolução e a da 

situação final.  Além dessas e dependendo da posição tomada pelo narrador em relação à 

narrativa, pode haver também as fases da avaliação e da moral.  Convém lembrar ainda que, 

em alguns gêneros, a seqüência narrativa poderá limitar-se a três fases: situação inicial (início), 

transformação (meio) e situação final (fim).   

Por conseguinte, dentro do esquema narrativo, destacam-se três momentos discursivos 

cruciais: a situação inicial (a principio estável e posteriormente alterada), a transformação ou 

nó, resultante da força perturbadora e a resolução final ou simplesmente resolução, quando 

novamente se instaura uma situação de equilíbrio. 

Bronckart acrescenta que, a despeito do gênero que poderá assumir uma estrutura na 

forma narrativa, todo texto, dentro desse tipo discursivo, deverá apresentar-se como um todo 

coerente.  Para tanto, é preciso que o texto esteja de acordo com as condições dos chamados 

mecanismos enunciativos e dos mecanismos de textualização. 

Os mecanismos enunciativos contribuem para o estabelecimento da coerência 

pragmática e interativa do texto.  Têm por finalidade a orientação e a interpretação do texto e 
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são pouco dependentes da organização linear do conteúdo tal como se apresenta na infra-

estrutura.  Assim, são mecanismos do tipo configuracionais e não seqüenciais, surgindo no 

texto sob a forma de ocorrências locais de atividades lingüísticas.  Tais mecanismos referem-se 

ora às modalizações que se aplicam a alguns aspectos do conteúdo, ora aos posicionamentos 

enunciativos. Portanto,  

“...explicitam, de um lado, as diversas avaliações (julgamento, opiniões, 
sentimentos) que podem ser formuladas a respeito de um ou outro aspecto do 
conteúdo temático, e, de outro, as próprias fontes dessas avaliações, isto é, as 
instâncias que assumem tais avaliações ou se ‘responsabilizam’ por elas”. 
(Bronckart, 1999:319). 

 
Os mecanismos de textualização articulam-se com a progressão do conteúdo temático 

tal como é apreensível no nível da infra-estrutura.  São eles que organizam os elementos 

constitutivos desse conteúdo, contribuindo para o estabelecimento da coerência temática do 

texto.  No plano dos significados, Bronckart destaca três subconjuntos de mecanismos de 

textualização: a conexão, a coesão nominal e a coesão verbal. 

Pertencentes a categorias gramaticais diversas (substantivos, advérbios, preposições, 

conjunções coordenativas e subordinativas), os mecanismos de conexão explicitam as relações 

existentes entre os diferentes níveis de organização de um texto.  

 
“No nível mais englobante, esses mecanismos explicitam as articulações no 

plano de texto: delimitam suas partes constitutivas e assinalam, portanto, 
eventualmente, os diferentes tipos de discursos correspondentes a essas partes. 
Assumem, nesse caso, uma função de segmentação. Num nível mais inferior, esses 
mecanismos podem marcar os pontos de articulação entre as fases de uma seqüência 
ou de uma outra forma de planificação; sua função específica é então denominada de 
demarcação ou balizamento”. (Bronckart, 1999:264). 

 
 
Ainda dentro desse nível mais inferior da estrutura textual, os mecanismos de conexão 

podem funcionar como integradores das frases sintáticas à estrutura que constitui uma dada 

forma de planificação.  Assumem, assim, a função de empacotamento.   

Esses mecanismos podem ainda exercer o papel de articuladores de duas ou mais 

frases sintáticas em uma só frase gráfica, assumindo, desse modo, a função de ligação 

(justaposição, coordenação) ou de encaixamento (subordinação).  

Quanto aos mecanismos de coesão nominal, o autor os define como os que 

introduzem os argumentos e organizam sua retomada na seqüência do texto, sendo realizados 

por um subconjunto de unidades chamadas de anáforas. 

Bronckart distingue duas funções de coesão nominal: a de introdução e a de retomada.  

A primeira marca no texto a inserção de uma unidade de significação nova (unidade-fonte), 
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que é a origem de uma cadeia anafórica.  A segunda é a responsável pela reformulação dessa 

unidade-fonte (antecedente) no decorrer do texto. 

Os mecanismos de coesão verbal são entendidos por Bronckart como aqueles que 

permitem retomadas entre séries de predicados, ou ainda, entre séries de sintagmas verbais.  

Eles contribuem, portanto, para a explicitação das relações de continuidade, descontinuidade 

e/ou de oposição existentes entre os elementos de significação expressos pelos sintagmas 

verbais.  

Vale lembrar que a utilização desses mecanismos textualizadores e enunciativos, 

pelos alunos (sujeitos da pesquisa) em suas produções textuais, será um dos objetos das 

discussões no capítulo 5, referente às análises dos resultados. 

Durante as oficinas de produção textual, os alunos foram submetidos a algumas aulas 

expositivas, ministradas pela professora pesquisadora.  Objetivou-se, com esse procedimento, 

esclarecer aos alunos como os textos que narram e os textos que argumentam poderiam ser 

adequadamente estruturados.   

A seguir, serão explicitados alguns exemplos de trechos das narrativas de aventura 

redigidas pelos alunos (por ocasião da realização das oficinas), para efeito de ilustração do 

modelo criado pelos autores acima referidos.  Cabe a observação de que todos os exemplos 

expostos neste trabalho são reproduções fiéis das escolhas lingüísticas dos alunos.  Não houve 

nenhuma intervenção por parte da professora (autora do trabalho), no sentido de corrigir 

eventuais inadequações de qualquer ordem. 
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Quadro 4  - O resumo da história 
 

 
 

 
 
 

1.  RESUMO: 

 
 

 
 
 

Do que se trata 

Exemplos: 
- “Every year in July 
I and my husband go 
to Garanhuns”. 

 
- “Hum… A true 
nightmare was that 
travel”. 

 
- “My nightmare was 
four years ago”. 

 
Quadro 5 - A orientação da história 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
2. ORIENTAÇÃO: 

   
Quem:   
 
 

 
 

O que:  
 
 
 
 

 
Quando:  
 
 
 
Onde:  

Exemplos: 
- “I lived in Rondônia 
and had a friend 
called ‘J’ (Jorge)”. 

 
- “Everything 
seemed perfect save 
the retard of the bus 
that transport us to 
Carne de Vaca 
beach”.  

 
- “It was Saturday of 
the last Carnival”.  

 
- “When I was about 
ten years old, I went 
with my parents to 
my grandfather´s 
farm”.   

 
Quadro 6 – A ação complicadora 

 
 
 
 
 
 
 
3. AÇÃO 
COMPLICADORA 

 
 
 
 
 

 
O que aconteceu então? 

Exemplos: 
- “I wanted to ride a 
horse, but the horse 
was furious. It began 
to run very much 
and I fell”.  

 
- “We were passing 
in the left of the 
truck, it pushed our 
car outside of the 
road and we only 
didn´t fall in a 
precipice because 
God didn´t want”. 
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Quadro 7 – A avaliação 
 
 
 
 
 
 
 
4. AVALIAÇÃO:  

 
 
 
 
 
 

E daí? Qual a implicação? 

Exemplos: 
- “The bus, Tacatur, its 
name, broke seven times. It 
was true, seven times and 
because this, a collegue of 
my mother, Joaquim, said 
seven times that he was 
coming back”. 

 
- “Because of the rain, it had 
many mud, so suddenly the 
bus stuck in the muddy way. 
Everybody had to push”. 

 
 
 
Quadro 8 – O resultado 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
5. RESULTADO: 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
O que aconteceu no final. 

Exemplos: 
- “They were tired 
and there was no 
beds for them. It was 
a hell. It wasn´t their 
fault, so they sat 
down the floor and 
some hours late, the 
hotel manager took 
them for the best 
place in the hotel”. 

 
- “After this incident, 
I didn´t carry on with 
my friend, of course. 
I didn´t have 
conditions! He went 
to his grandma´s 
house alone and I 
came back home 
with pains, my shorts 
teared and I was 
very angry”. 
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Quadro 9 – O término da história 
 
 
 
 
 

 
 

 
6. TÉRMINO: 

 
 
 
 
 
 
 

Sinal explícito do fim da 
narrativa. 

Exemplos: 
- “Finally I went to 
my home and stay 
sick for one week. In 
spite of all, I liked it 
very much”. 

 
- “That travel stayed 
in our history”. 

 
- “Felipe thought and 
promissed himself 
that won´t drive and 
delivery a 
merchandise never 
again”. 

 
 
 
 

3.1.2 Grupos de gêneros que argumentam 
 
*A argumentação: algumas considerações 
 

O fato de ser dotado de razão e vontade própria faz do homem um indivíduo capaz 

de tecer críticas e construir julgamentos sobre tudo o que faz parte do mundo real.  Enquanto 

ser pensante, vive em sociedade e está constantemente buscando efetuar mudanças e 

transformações no meio social no qual se inscreve.   

Em suas interações sociais, procura sempre o trabalho coletivo para que tais 

transformações possam se concretizar e para que possa realizar seus sonhos e satisfazer seus 

anseios de mudança e de evolução. 

Naturalmente, faz uso da língua como instrumento mediador em suas tentativas de 

comunicar aos outros suas idéias e pensamentos e, conseqüentemente, será também por meio 

do discurso que, segundo Koch (1996:19), é “a ação verbal dotada de intencionalidade”, que 

o homem vai tentar influir sobre o comportamento de seus pares ou fazer com que alguns de 

seus valores e opiniões sejam compartilhados pelos demais. 

Portanto, pode-se afirmar, como o faz Koch (1996:19), que o “ato de argumentar, 

isto é, de orientar o discurso no sentido de determinadas conclusões, constitui o ato 

lingüístico fundamental”.  Isso se explica pelo fato de que o discurso estará sempre revestido 

de uma certa ideologia; de uma forma particular de se pensar e refletir o mundo. 
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A esse respeito, cabe ainda a definição proposta por Fiorin & Savioli (1997:284) que 

entendem que o ato de argumentar não se limita unicamente a extrair conclusões de premissas 

anteriormente expostas, como acontece no silogismo. “Argumentar é, antes, persuadir através 

de recursos lingüísticos, é fazer o receptor aceitar o que lhe foi comunicado, é levá-lo a crer 

no que foi dito e a fazer o que foi proposto”.   

Os estudos do discurso e, por conseguinte, da argumentação ou ainda da retórica 

surgiram com o próprio nascimento da Retórica, na Grécia antiga. No século XX, a partir da 

filosofia da linguagem, esses estudos tomaram um grande impulso através da Pragmática, que, 

num sentido restrito, trata da atividade inter-individual realizada no discurso.  Assim, com o 

advento da Teoria da Enunciação, a preocupação maior voltou-se para as investigações acerca 

dos enunciados lingüísticos produzidos dentro de certas condições de enunciação.  Foi, então, 

que importantes teóricos, dedicados aos estudos dos atos de fala, como Austin (1962, apud 

Koch 1996) e Searle (1969, apud Koch 1996) introduziram conceitos fundamentais como o de 

ato ilocucionário e ato perlocucionário.  De acordo com Koch (1996:20) “os atos 

ilocucionários encerram a força com que os enunciados são produzidos e os atos 

perlocucionários dizem respeito aos efeitos visados pelo uso da linguagem, entre os quais os 

de convencer e persuadir”.  Há ainda os atos perlocucionários, que remetem ao desfecho do 

que foi produzido no enunciado. Para Kato (1987:83-84), o ato de escrever bem, expressando-

se com eficácia “depende de o escritor conseguir não apenas o entendimento da força 

ilocucionária, mas também o efeito perlocucionário pretendido, isto é, o efeito que o ato causa 

no ouvinte”.   

Quanto a isso, Perelman (1970, apud Koch, 1996) explica que a argumentação visa 

provocar ou incrementar a adesão dos espíritos às teses apresentadas e ao seu assentimento, 

caracterizando-se, portanto, como um ato de persuasão.  Assim, o que importa não é a forma 

que os enunciados assumem para transmitir adequadamente a mensagem a uma determinada 

audiência, e sim a eficácia no modo como esses enunciados foram escritos, no sentido de 

implementarem mudanças nas atitudes, crenças e comportamentos de um dado grupo de 

leitores. 

Importa, a propósito, distinguir entre as noções de convencer e de persuadir.  

Perelman (1970, apud Koch, 1996) explica que o ato de convencer volta-se para a razão, e 

baseia-se no raciocínio lógico efetivado através de provas objetivas.  Busca, assim, atingir um 

auditório universal, seus argumentos têm o caráter demonstrativo e atemporal (as conclusões 

decorrem naturalmente das premissas, como ocorre no raciocínio matemático).  O ato de 

persuadir, por outro lado, visa a atingir a vontade, o(s) sentimento(s) do(s) interlocutore(s).   
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Seus argumentos estão na ordem do plausível ou verossímil e se dirigem a um auditório 

particular.   Possui argumentos de caráter ideológico, subjetivo e temporal.  Ou seja, o ato de 

convencer procura chegar a conclusões aceitas como certas e inquestionáveis, enquanto que o 

ato de persuadir conduz à elaboração de inferências que podem levar esse auditório particular 

(ou parte dele) à adesão dos argumentos apresentados. 

Em síntese, o indivíduo que argumenta, o faz com o intuito maior de tornar suas 

idéias passíveis de aprovação no ambiente em que interage socialmente.  Diante disso, o ato de 

argumentar é decorrente da necessidade dos indivíduos de defenderem determinados pontos de 

vista, que são, por sua vez, resultantes das crenças, valores e princípios adquiridos ao longo da 

história de vida de cada um de nós. 

Desse modo, é na interação social que toda e qualquer forma de argumentação se 

manifesta, porém a maneira como os argumentos são produzidos e organizados deverá moldar-

se segundo o tipo de auditório ao qual se dirigem.  A esse respeito, Perelman (1999) ressalta 

que é também muito importante que o orador possa conhecer e reconhecer os interesses e 

aspirações de seu auditório, pois o que importa na argumentação não é saber o que o próprio 

orador considera verdadeiro ou probatório, mas qual é o parecer daqueles a quem ela se dirige.  

 

“O ato de argumentar é uma atividade discursiva e social, direcionada para 
a resolução de uma diferença de opinião pelo exame crítico de argumentos e contra-
argumentos em relação a pontos de vista conflitantes”.  Ainda segundo a autora, “a 
argumentação se define como uma forma de diálogo racional, no curso do qual, 
divergências entre pontos de vista são sistematicamente examinadas”. (Leitão, 
2001:120). 

 
 

Ao adotar uma perspectiva dialógica para compreender o ato de argumentar, Leitão 

(2001) propões que se supere a concepção estrita de diálogo como uma interação verbal face a 

face e se focalizem os mecanismos dialógicos que operam na linguagem.  Ou seja, para a 

referida autora, deve-se tentar explicar a linguagem e todas as ações humanas de um modo 

geral, tanto na interação face a face como em situações monológicas (no caso da escrita, por 

exemplo).  Assim, embasada pela teoria bakhtiniana, Leitão salienta os aspectos sócio-

históricos que permeiam toda manifestação de atividade humana (inclusive sob a forma de 

linguagem), chamando atenção para o fato de que mesmo em situações de monólogo 

(palestras, textos escritos, etc), ou naquelas em que um indivíduo se engaja na argumentação 

apenas consigo mesmo – argumentação interna –, o diálogo é ainda o modelo que define a 

estrutura e o funcionamento da argumentação.  
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“Em tais situações, o diálogo se realiza pela presença de um oponente 
imaginário a quem a argumentação se dirige e cuja ‘voz’ (no sentido bakhtiniano do 
termo) se faz presente no texto na forma de contra-argumentos e pontos de vista 
alternativos que o argumentador antecipa, considera e aos quais reage”. (Leitão, 
2001:120). 

 
Assim sendo, pode-se dizer que a argumentação é uma atividade fundamental à vida 

social, servindo como base de inúmeras negociações discursivas nas quais os indivíduos se 

engajam diariamente.  Além disso, a argumentação se constitui numa das formas básicas que o 

próprio pensamento assume numa variedade de situações em que reflexões e deliberações 

ocorrem apenas no plano intra-psíquico. 

 
 
* O discurso argumentativo 
 

Independente do conteúdo da argumentação veiculada, o ato de argumentar pode 

ocorrer tanto na forma de linguagem oral quanto na de escrita.  Koch (1996:23) chama atenção 

para o fato de que, “no texto escrito, alguém se fixa como locutor, focando o(s) outro(s) como 

destinatário(s), não havendo possibilidade de troca (pelo menos imediata) de papéis entre 

ambos”.  A autora reitera que, no diálogo (discurso oral), há uma constante troca de papéis 

entre as pessoas envolvidas no evento, uma vez que o destinatário será o “locutor de daqui a 

pouco”. 

É sabido que, tanto na fala como na escrita, a construção de um raciocínio 

argumentativo constitui atividade estruturante de todo e qualquer discurso, tendo em vista que 

a argumentatividade está inscrita em toda forma de uso da linguagem.  Para Koch (1996:23) 

isso se justifica pelo fato de que “a progressão de todo discurso se dá por meio das 

articulações argumentativas, de modo que se deve considerar a orientação argumentativa dos 

enunciados que compõem um texto como fator básico não só de coesão, mas principalmente 

de coerência textual”.  

Considerando-se que a argumentatividade estará sempre presente (em maior ou 

menor grau) em todo tipo de texto, tem-se, como conseqüência, que a tradicional distinção 

entre dissertação e argumentação deixa de ser vista como inequívoca. Garcia (1996) explicita 

essa distinção, entendendo que a dissertação visa, principalmente, a expor ou explanar, 

explicar ou interpretar idéias, sem necessariamente, qualquer posicionamento pessoal.  A 

argumentação, por seu turno, tem como propósito convencer, persuadir ou influenciar o leitor 

ou ouvinte. 
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Para Koch (1996:19), entretanto, “a simples seleção das opiniões a serem 

reproduzidas já implica, por si mesma, uma opção”.   Por esse raciocínio fica anulada toda e 

qualquer neutralidade na exposição das idéias alheias, imprimindo a todo tipo de texto um 

certo teor de argumentatividade.  

Para que exista argumentação, portanto, é necessário que se formule, implícita ou 

explicitamente, um ponto de vista a respeito do tema em discussão.  Sabendo-se que esses 

temas (sobre os quais se argumenta) são geradores de polêmica e controvérsia, faz-se 

necessário também que o indivíduo que propõe um certo posicionamento esteja apto a 

defendê-lo.  Para tanto, deverá ser capaz de apresentar razões para que suas opiniões sejam 

aceitas por aqueles a quem se dirige a argumentação.  Tais razões são elaboradas na forma de 

conceitos, valores, regras gerais, etc, que normalmente refletem as crenças socialmente 

compartilhadas e, como tal, capazes de conferir aceitabilidade ao ponto de vista em questão.  

A produção de textos argumentativos apresenta-se em um nível de dificuldade 

consideravelmente maior, quando comparada com a de textos narrativos.  Uma possível 

justificativa para o alto grau de complexidade inerente à estrutura do texto argumentativo está 

no fato de que as argumentações são eventos comunicativos não-cronológicos, enquanto nas 

narrativas, a própria seqüência temporal dos eventos organiza o conteúdo narrado.  Assim, nas 

produções argumentativas, os argumentos e contra-argumentos gerados não se desenvolvem 

numa cadeia seqüencial (cronológica), mas são melhor explicitados ora como paralelos ora 

como coordenados ou ainda subordinados uns aos outros. 

“A natureza controversa dos temas sobre os quais se argumenta implica 
que, para qualquer posição defendida, exista sempre a possibilidade de contestação, 
do levantamento de restrições, dúvidas e contra-argumentos por parte de oponentes 
comprometidos com pontos de vista alternativos”. (Leitão, 2001:121). 

 
  Com isso, a autora entende que a capacidade do argumentador de considerar tais 

restrições e contra-argumentos é uma operação de natureza metacognitiva. 

Os estudos revelam que a habilidade de justificar pontos de vistas pessoais e 

considerar perspectivas contrárias a eles aparece desde cedo na criança em situações de 

diálogos orais.  Na escrita, entretanto, tal habilidade requer um longo processo de 

desenvolvimento.  Por conseguinte, nos textos argumentativos escritos, a tarefa de 

implementar operações de contra-argumentação assume um grau de dificuldade 

significativamente maior do que nas produções argumentativas de caráter oral. 

Além dessa, uma outra dificuldade para a composição textual argumentativa escrita 

reside no fato de que, diferentemente da linguagem oral (nos diálogos), a escrita ocorre na 

ausência de um interlocutor na situação em que a linguagem é produzida.  Desse modo, o 
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redator deverá estar apto a usar formulações lingüísticas completas e explícitas em um nível 

mais sofisticado e complexo do que num diálogo comum.  De forma simplificada, pode-se 

dizer que o fato da escrita ser uma produção tipicamente monológica exige (daquele que 

escreve) o domínio solitário de uma série de operações.  Dentre essas operações estão as de 

planejamento, produção e organização de conteúdos, monitoração da compreensão do leitor, 

edição de texto, etc.  Os argumentos e contra-argumentos se inter-relacionam num texto por 

meio de complexas relações lógicas (coordenação e subordinação, oposição e similaridade, 

causa e efeito, parte e todo, etc), obrigando o argumentador não apenas a usar apropriadamente 

os organizadores textuais responsáveis pela articulação de seu discurso (eu acho, em minha 

opinião, etc), como também a dominar o uso dos conectivos que marcam o reconhecimento do 

posicionamento dos outros.  Com isso, o texto argumentativo escrito exige que o redator faça 

uso de mecanismos enunciativos específicos, por meio dos quais possa formular e sustentar 

seus pontos de vista e ainda ter a condição de interagir (de forma imaginária) com seus 

oponentes.  Essa interação ocorre dentro de um processo de “negociação”, onde o redator 

deverá considerar possíveis contra-argumentos à luz de seus próprios posicionamentos. 

Dentro dessa ótica, Leitão (1997) aponta os seguintes elementos como básicos nos 

textos argumentativos: 

- Ponto de vista: expressa a opinião do redator a respeito do tema 

que lhe foi proposto.  Nesses tipos de texto, é mister definir qual o ponto de vista 

adotado pelo produtor do texto.  Como já foi mencionado, esse ponto de vista 

poderá manifestar-se implícita ou explicitamente, como poderá também ser 

formulado de forma positiva (na proposição é verdade que x), ou de forma 

negativa (na proposição não é verdade que x).  

- Justificativas: após a exposição do ponto de vista, o autor deverá 

selecionar, de todo seu acervo de conhecimentos sobre o tema, as idéias que 

possam justificar o posicionamento adotado.  Nessa etapa, o redator faz uso de 

seus conhecimentos lingüísticos e articula o raciocínio de forma lógica, 

construindo elos lógicos e/ou pragmáticos entre seu ponto de vista e as 

justificativas apresentadas. 

- Contra-argumentos: além da habilidade de justificar seu ponto de 

vista, o argumentador deve ser capaz de antecipar objeções à sua posição 

(oriundas do leitor), que se concretizam tanto como crítica direta aos argumentos 

do redator como também sob a forma de idéias alternativas, com potencial para se 

traduzirem em pontos de vista contrários ao que foi proposto pelo autor. 
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- Respostas: após considerar e avaliar as possíveis objeções, o 

redator deverá explicitar uma reação de aceitação ou refutação das mesmas e 

reexaminar sua própria posição à luz dos elementos considerados. 

 

Neste trabalho, a proposta foi a de que as produções argumentativas dos alunos 

fossem realizadas sob a forma de textos de opinião e que suas construções textuais deveriam 

ser desenvolvidos de acordo com a estrutura de base acima exposta. 

Na visão de Bronckart (1999), os mecanismos enunciativos atuam na argumentação, 

estabelecendo as variadas instâncias responsáveis pelo que é enunciado no texto, isto é, “as 

vozes” que dialogam (do autor, de personagens identificáveis, vozes sociais não 

personalizadas) e que assumem no discurso a função de proponente ou oponente em relação ao 

ponto de vista discutido. 

A exemplo de Adam (1992), Bronckart (1999) defende que as seqüências textuais se 

constituem na efetiva forma de realização discursiva do raciocínio argumentativo. Tal 

raciocínio, no entanto, só se desenvolve a partir da existência de uma tese a respeito de um 

determinado tema.  A essa tese anterior são acrescidos dados novos, por meio dos quais o 

interlocutor constrói um processo de inferência, que, por sua vez, o conduz para uma 

conclusão ou nova tese. 

Todo esse movimento argumentativo, impulsionado por uma lógica inferencial, 

poderá ser apoiado e reforçado por algumas justificações ou suportes.  Por outro lado, esse 

mesmo fluxo cognitivo poderá ser moderado ou freado pelo que Bronckart chama de 

restrições.  A força da conclusão está na dependência do impacto e da pertinência desses 

suportes e restrições.  

Independentemente da instância enunciativa que o argumentador adota na 

explicitação de seus argumentos, o que se observa é que apesar da capacidade de construir uma 

estrutura argumentativa mínima (com ponto de vista e justificativa) surgir bem cedo no 

desenvolvimento do indivíduo, o ato de argumentar nas produções escritas (associado a um 

alto grau de complexidade típico da situação monológica) parece que se consolida de forma 

mais lenta e gradual do que nas produções orais.  Essa constatação evidencia um domínio 

progressivo da organização monológica do discurso. 

Importa ressaltar que uma ou outra fase da seqüência argumentativa poderá ocorrer de 

forma implícita, o que não implica anular toda a complexidade do raciocínio argumentativo. 

Bronckart (1999:226-227) propõe o seguinte protótipo para uma seqüência 

argumentativa, construída em quatro fases sucessivas. 
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Quadro 10 - Seqüência argumentativa proposta por Bronckart: 
 

• Fase de premissas (ou dados): constatação de uma tese inicial. 
• 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. 

• 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. 

• Fase de conclusão (ou de nova tese): momento final, que decorre 
da avaliação do peso dos argumentos e dos contra-argumentos. 

 
A exemplo da etapa centrada em torno da produção de narrativas de aventura, as 

aulas ministradas pela professora pesquisadora, que antecederam a escrita dos textos de 

opinião, também visaram à preparação dos alunos quanto à forma sob a qual estes últimos 

textos devem ser estruturados.  Mais uma vez, a professora pesquisadora procurou o respaldo 

dos materiais didáticos, disponibilizados pela escola, para orientar seus alunos no que diz 

respeito à elaboração desse gênero discursivo em inglês.  

Assim, o esquema base para a construção desse tipo de texto, proposto por Leitão 

(1997) e anteriormente descrito, serviu como apoio às explicações viabilizadas pela 

professora pesquisadora durante as aulas expositivas anteriores à escrita dos textos de opinião. 

Como ocorreu com os textos que narram aventuras, os exemplos dos quadros abaixo 

foram retirados dos textos de opinião, redigidos pelos alunos quando envolvidos nas 

atividades das oficinas de produção textual. 

 
Quadro 11 – O ponto de vista 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. PONTO DE    VISTA: 

 
 
 
 
 
 

Expressa a opinião do 
redator a respeito do tema 
que lhe foi proposto. 

Exemplos: 
- “In my opinion 
being famous at an 
early age involves 
some advantages 
and many 
disadvantages”.  

 
- “The dream of 
many people is to be 
famous… However, 
from my point of 
view, this brings 
more disadvantages 
than advantages”.  
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Quadro 12 – A justificativa 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. JUSTIFICATIVA: 

 
 
 
 
 
 
 

O autor seleciona as 
idéias que podem 
justificar o 
posicionamento adotado. 

Exemplos: 
- “On the other hand, 
the disadvantages 
are cruel. In my 
opinion, these 
children aren´t 
prepared 
psychologically for 
the success”.  

 
- “The main 
advantage of being 
famous is to have 
much money… 
Besides, the art help 
to develop the 
creativity of the child 
and the art help to 
surmount the 
shyness”.  

 
 
 
Quadro 13 – Os contra-argumentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. CONTRA-ARGUMENTOS 

 
 
 
 
 

Capacidade do 
argumentador de 
antecipar objeções à 
sua posição, 
concretizadas tanto 
como crítica direta aos 
argumentos propostos 
quanto como idéias 
alternativas à tese 
defendida pelo autor. 

Exemplos: 
- “On the other hand, 
not everything is 
what it appears to 
be. This lifestyle has 
som disadvantages. 
They lose a privacy 
early. As a result, 
the children can´t 
play freely…” 

 
- “In spite of the 
advantages of being 
famous early, there 
are drawbacks too. 
To have much 
money and much 
prestige can be 
dangerous. The 
youth could face up 
the life like a very 
easy happening. 
Thus, this little 
famous is 
sometimes spoilt”. 
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Quadro 14 – As respostas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
4. RESPOSTAS: 

 
 

 
 
 
 
 

 
Habilidade do redator de 
explicitar uma reação de 
aceitação ou de refutação 
das possíveis objeções à 
sua posição. As respostas 
envolvem também a 
capacidade do 
argumentador de 
reexaminar seu próprio 
posicionamento, após 
análise de contra-
argumentos plausíveis. 

Exemplos: 
- “Beautiful, 
intelligent, rich and 
talented, but they 
are working more 
young and in spite of 
all advantages, in 
my opinion, being 
famous very early is 
not wonderful”.  

 
- “On the other hand, 
not all is recreation. 
The youth needs to 
work at night or in 
the hour of school…” 

 
- “If to be famous is 
complicated for an 
adult, for children it 
is worse, because 
they are still growing 
up. But, in my 
opinion, a child can 
be famous and 
never have any kind 
of problem besides 
the typical problems 
of all the children”.  

 
 
Em suas produções textuais, os alunos tiveram a oportunidade de vivenciar o processo 

de escrita e reescrita em língua inglesa dos dois gêneros anteriormente discutidos.  O momento 

que antecedeu a reescrita de suas redações marcou a importante etapa das interações entre os 

pares de alunos sob a supervisão da professora pesquisadora.  Foi então que a capacidade para 

revisar o texto do colega, assim como o seu próprio, se fez crucial para o surgimento de uma 

versão mais bem elaborada e criativa de suas primeiras produçõs escritas.  Importa, pois, que 

se discuta mais detalhadamente a relevante influência do processo da revisão para a reescrita 

de textos de um modo geral, como para o ensino da (re)escrita de textos em língua inglesa. 

 

  

3.2 O processo da revisão para a reescrita 
   

Partindo-se de uma perspectiva sociointeracionista de ensino, pode-se dizer que o 

texto deve ser entendido como uma unidade de sentido dentro de uma situação comunicativa.  
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De acordo com a hipótese desta pesquisa, o texto adquire especial relevância, uma vez que se 

constitui no elemento central de onde partem todas as tentativas de construção de processos 

interacionais em sala de aula.  No que se refere à escrita e reescrita, os avanços nos atos de ler 

e escrever devem ser compreendidos, levando-se em conta as condições de produção e o 

fundamental papel dos intelocutores do aluno (o professor e seus pares) que atuam como 

elementos que promovem a mediação em diferentes contextos, sobretudo na sala de aula. 

Com a mudança de paradigma do produto para o processo de composição textual, os 

estudos em torno da escrita e reescrita passaram a identificar os obstáculos mais comuns que o 

redator deve superar enquanto escreve, na busca por uma maior competência na produção de 

textos escritos. 

O processo de reescrita de um texto deverá, idealmente, tornar esse texto mais 

refinado e organizado, de tal modo, que possibilite ao leitor uma melhor compreensão do 

sentido inicialmente proposto pelo redator, no momento do plano da escrita.  Para tanto, quem 

escreve um texto terá que executar uma revisão adequada a fim de identificar os elementos que 

se mostrem incongruentes com o que está efetivamente transcrito no papel. 

Spoelders & Yde (1991:47) ressaltam que o processo de composição textual não pode 

mais ser entendido como um modelo linear de estágios fixos. “A escrita compreende 

subprocessos que funcionam tanto simultânea quanto recursivamente em padrões um tanto 

irregulares e imprevisíveis”.  

Sabe-se que um fator importante para entender melhor o subprocesso da revisão na 

escrita está relacionado às diferenças individuais referentes aos estilos cognitivos 

predominantes em cada redator.  Quanto a isso, as pesquisas têm demonstrado que os bons 

redatores são aqueles capazes de revisar de forma contínua e extensiva.  Com efeito, Spoelders 

& Yde (1991:48) afirmam que “a maioria dos bons escritores revisa mais extensivamente do 

que os maus escritores. Entretanto, bons escritores revisam diferentemente do que escritores 

menos capazes”.  

Qual seria, então, o diferencial do qual resultaria um produto textual de melhor 

qualidade? Para Spoelders & Yde (1991:48), “bons escritores tendem a começar revisando 

globalmente e então localizadamente: eles acrescentam e omitem grandes porções de discurso 

primeiro e então consideram as frases e palavras”.  

Para os referidos teóricos, maus escritores preocupam-se com a adequação às regras 

gramaticais e ortográficas, isto é, para esses escritores menos hábeis, revisar é alterar palavras 

e substituir expressões incorretas por aquelas em conformidade com os padrões 

morfossintáticos da língua.  Os autores justificam essa dificuldade para revisar pelo fato de que 
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alguns escritores menos experientes costumam apegar-se a um só rascunho, o que denuncia “a 

falta de um repertório de habilidades de revisão que os habilite a renunciar à escrita de um 

único rascunho”. (Spoelders & Yde, 1991:48) 

Diante disso, a ação do professor poderá ser determinante para promover no aluno 

uma habilidade de revisão mais ou menos eficaz.  Muitos professores ainda percebem o 

processo da escrita como uma série de estágios discretos, dos quais a revisão textual seria o 

último.  Assim, nas tradicionais aulas de escrita, a tendência é a de desestimular a revisão na 

fase de elaboração do rascunho.  Ou seja, a revisão só é encorajada entre um rascunho e outro.  

Tal prática pedagógica mostra-se evidentemente falha, uma vez que a preocupação central 

limita-se à correção ortográfica, aceitabilidade gramatical, pontuação, escolha lexical e 

progressão linear de uma fase para outra.  Essa forma de revisão inibe o desenvolvimento no 

aluno de sua capacidade de estabelecer objetivos, formular problemas e avaliar decisões, 

reduzindo-se, assim, a responsabilidade maior do aluno; a de construir um sentido para seu 

texto. 

Para Witte (1985), a revisão pode ocorrer antes mesmo que as palavras sejam 

transcritas no papel.  Witte defende que, num momento anterior ao da produção textual, o 

redator realize uma construção mental do texto.  A essa construção mental, o autor chamou de 

pré-texto, que seria assim, uma representação lingüística do significado pretendido pelo 

redator.  Essa representação seria produzida na mente, estocada na memória e eventualmente 

manipulada mentalmente antes de se converter em texto escrito.  De forma ideal, a revisão 

textual já deveria se manifestar nessa etapa prévia à escrita propriamente dita.  

Como já foi dito, o professor que ainda se orienta por uma abordagem mais 

tradicional para o ensino da escrita, poderá deixar o aluno bastante limitado em sua capacidade 

para julgar seu próprio texto.  Além disso, o contexto de sala de aula raramente favorece as 

trocas dialógicas entre os aprendizes.  Disso decorre que o aluno não se sente suficientemente 

apoiado em suas decisões quanto ao que deveria alterar em seu texto, para que sua intenção 

discursiva esteja em consonância com aquilo que está efetivamente transcrito no papel. 

Se for oferecida ao aluno a oportunidade de interagir com um parceiro de diálogo que 

possa guiá-lo num discurso falado, o aprendizado da escrita será, provavelmente, mais eficaz, 

uma vez que, ao dispor de um feedback imediato, o aluno poderá reconhecer e corrigir as 

eventuais inconsistências em seu texto com mais facilidade.  Deve-se salientar, por outro lado, 

que essas interações dialógicas com outros leitores podem ser igualmente prejudiciais no 

momento da reescrita.  Isso se explica pelo fato de que alguns aprendizes ainda não 

desenvolveram plenamente suas habilidades de leitura crítica, e, por conseguinte, ainda não 



 

90 

estão aptos a examinar um texto, apontar erros e sugerir as devidas correções.  Portanto, de 

forma resumida, tem-se que algumas escolhas de revisão (feitas em função de interações com 

outros leitores) tanto podem melhorar como piorar a reescrita de um texto.   

Quanto ao processo de escrita e reescrita de textos em língua estrangeira, por 

exemplo, os aprendizes mostram-se suficientemente efetivos quando interagem com seus 

pares e realizam tarefas como a de revisar redações.  Pelas pesquisas feitas por Villamil e 

Guerrero (1996, apud Lantolf 2002), foi possível a identificação de várias estratégias de 

mediação empreendidas por aprendizes de língua estrangeira, cuja primeira língua era o 

espanhol.  Dentre tais estratégias, os aprendizes, além de recorrer ao professor para ajuda, 

também fizeram uso de artefatos concretos como dicionários e gramáticas, na orientação e 

auxílio ao colega.  Nas reescritas de suas redações, muitos aprendizes incorporaram as 

correções realizadas pelo colega. Contudo, os redatores também modificaram suas primeiras 

versões, adicionando suas próprias revisões, antes de produzirem a versão final de seu texto.  

Villamil e Guerrero puderam, com isso, perceber um movimento contínuo do redator que, aos 

poucos, se desvincula da mediação do parceiro, para orientar-se por uma auto-mediação, na 

fase final de sua atividade de escrita e reescrita. 

Para Spoelders & Yde (1991:53), mais importante do que prescrever fórmulas para 

que o aprendiz desenvolva sua habilidade de revisão, o professor deverá conscientizar seus 

alunos de que “quando estes compreendem o seu próprio comportamento de revisão, eles 

podem ser capazes de adotar um papel mais intencional e sofisticado no desenvolvimento de 

suas próprias estratégias cognitivas”.  

 
 
 
3.2.1 O processo da revisão no ensino da escrita em língua estrangeira  

 

Antes de discutir sobre o papel da revisão no contexto de aquisição de uma segunda 

língua, faz-se necessário apresentar as quatro abordagens que, segundo Silva (1990), têm sido 

mais amplamente usadas para o ensino da escrita de língua estrangeira.   

A primeira delas é a chamada redação controlada (Controlled Composition).  Nessa 

abordagem, a escrita é vista como uma atividade secundária, ou seja, uma forma de praticar as 

estruturas e o vocabulário ensinado no ambiente de sala de aula.  O público alvo das produções 

textuais do aluno é o professor.  A ênfase recai sobre a forma e o produto escrito se converte 

no meio que permitirá ao professor avaliar as habilidades do aluno de manipular as estruturas 

exercitadas anteriormente em sala de aula. 
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A segunda abordagem, identificada por Silva, é a que associa a retórica tradicional à 

retórica atual (Current-Traditional Rhetoric).  Por essa abordagem, a escrita está também 

restrita à sala de aula e o professor permanece como o público para o qual se dirigem os textos 

escritos dos alunos.  Contudo, essa segunda abordagem diferencia-se da primeira por estar 

mais voltada para a organização textual, isto é, a preocupação central é a de determinar como o 

produto final foi organizado textualmente, e os alunos devem aprender a estruturar suas 

redações de acordo com as formas lingüísticas prescritas pelo uso normativo da língua.   

Há também a abordagem processual (Process Approach), embasada no modelo de 

Flower e Hayes (cf. 2.2).  Segundo essa abordagem, as preocupações voltam-se para o aluno-

redator.  Ou seja, importa analisar o comportamento do aluno enquanto submetido ao trabalho 

de composição de textos escritos.  Assim, a escrita é entendida como um processo que deve ser 

convertido em significado.  O ato de escrever revela-se, portanto, como um processo 

complexo, recursivo e criativo.  Tal abordagem visa ao desenvolvimento do aluno-redator de 

modo holístico e não apenas ao aperfeiçoamento da habilidade de escrever corretamente, isto 

é, em consonância com as regras morfossintáticas da língua alvo.  Para o bom êxito de seu 

aprendizado, o aluno deverá buscar aprimorar sua habilidade de escrever com propósitos 

diversos, em contextos múltiplos e para públicos diferenciados, libertando-se, com isso, da 

obrigatoriedade de escrever apenas e tão-somente para satisfazer as expectativas de seu 

professor. 

A quarta e última abordagem, direcionada particularmente ao aprendiz de língua 

inglesa, é conhecida como inglês para propósitos específicos (English for Specific Purposes, 

ou ESP).  Essa abordagem assemelha-se à processual no que concerne à produção de textos 

escritos dentro de contexto específico, cujos leitores são indivíduos especializados e 

previamente determinados, como, por exemplo, a comunidade acadêmica ou o público voltado 

para o mundo dos negócios.  O objetivo central dessa abordagem é o de recriar as condições 

reais nas quais as tarefas da escrita são efetivamente realizadas.  Com isso, o aluno-redator se 

engaja na prática da escrita do gênero textual mais comumente requerido em um dado contexto 

educacional ou profissional. 

Todas as quatro abordagens, acima expostas, levam em conta o redator, o leitor, o 

texto escrito e o contexto onde a produção textual ocorre.  No entanto, todas falham ao tentar 

inter-relacionar esses quatro elementos básicos, já que cada uma das abordagens descritas 

procura dar ênfase a um ou a outro aspecto em particular, negligenciando a interação entre 

todos os elementos no contexto de ensino da escrita em língua estrangeira. 
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As abordagens diferenciam-se uma das outras pelo modo como consideram a função 

de cada um dos elementos básicos e a relação entre eles.  Além disso, o tratamento dado à 

noção de erro na escrita é também fator diferencial entre as abordagens anteriormente 

explicitadas. 

Na abordagem da redação controlada (Controlled Composition) e na que associa a 

retórica atual e a tradicional (Current-Traditional Rhetoric), os alunos devem reproduzir 

sentenças e modelos retóricos baseados nos modelos apresentados pelo professor.  Assim, a 

revisão do texto consiste em um processo de leitura extensiva, objetivando eliminar qualquer 

elemento inadequado que esteja impedindo o texto de atingir sua forma perfeita.  Essa forma 

ideal de expressão escrita, por sua vez, deve refletir um padrão lingüístico apresentado aos 

alunos em um momento anterior.  Portanto, o enfoque se dá sobre os mecanismos de 

construção gramatical e organizacional do texto, desconsideram-se, assim, os aspectos 

semânticos e o sentido proposto pelo aluno-redator.  Nesse tipo de prática revisional, o erro é 

visto como manifestação de alguma imperfeição e, como tal, se constitui em elemento 

indesejável, cuja ocorrência deve ser, continuamente, evitada pelos alunos.  

Dentro dessa visão, os erros são tratados de forma isolada, sendo analisados pelo 

professor apenas quando este entender que a redação do aluno está pronta para ser corrigida, 

ou seja, quando o texto produzido pelo aluno for considerado um produto final e acabado.  O 

aluno-redator, por seu turno, deve orientar sua reescrita, mentalizando os erros apontados e 

corrigindo-os, uma vez que aprenderam com seu professor que o erro é um sinal de falha na 

tentativa de aquisição de uma versão padronizada de língua escrita. 

 Tal prática de revisão e reescrita, adotada por essas duas abordagens, decorre do fato 

de que o erro é percebido como conseqüência do fenômeno da transferência de algumas 

estruturas da língua materna para a escrita em língua estrangeira.  Isso reflete a noção da 

hipótese da análise contrastiva (Contrastive Analysis Hypothesis), desenvolvida nos anos 

setenta do século passado e, segundo a qual, muitas das dificuldades para o aprendizado de 

uma língua estrangeira poderiam ser identificadas e prevenidas se fosse realizada uma 

comparação entre a língua alvo e a língua materna do aprendiz.   

Assim, nessas abordagens, o aluno deve imitar e memorizar o que é tido como o 

“modelo perfeito” de língua e, em seguida, praticar tal modelo por meio de exercícios de 

repetição.  Evidentemente, essa prática está ancorada nos princípios básicos da teoria 

comportamentalista (behaviourism) que respaldou o método audiolingual (audiolingual 

method) nos anos sessenta e setenta do século XX. 
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Além da hipótese da análise contrastiva, que busca analisar o erro no produto final 

apresentado pelo aluno ao professor, há também que se considerar a influência da teoria 

inatista de Chomsky (cf. 1.1), que deu origem a outras perspectivas para a análise dos erros.  

Dentre elas está a chamada perspectiva interlingüística (interlanguage perspective), que 

entende o erro como uma etapa inevitável da aprendizagem.  Por essa ótica, os erros se 

constituem em valiosas ferramentas para a análise das redações dos alunos, na medida em que 

facilitam a compreensão dos processos de aquisição de língua estrangeira e, dessa maneira, 

auxiliam as pesquisas sobre a instrução da escrita em uma segunda língua. 

Nesse sentido, entendendo que o aluno é um indivíduo ativamente engajado na busca 

pela aquisição de uma língua estrangeira, tal perspectiva interlingüística valoriza sobremaneira 

o papel do erro na produção textual dos alunos.  Isso porque o erro é tido como o resultado das 

estratégias empregadas pelo aluno em seus esforços para aprender a língua alvo.  Os erros 

podem ainda contribuir positivamente uma vez que revelam em qual estágio do processo de 

aquisição de língua o aprendiz se encontra. 

Essa perspectiva interlingüística na análise dos erros dos aprendizes de língua 

estrangeira tornou-se forte inspiração para a abordagem processual no que diz respeito ao 

ensino da escrita.  É dentro dessa abordagem que o papel da revisão na escrita adquire maior 

relevância, na medida em que é vista como um componente recursivo do ato de escrever, isto 

é, pode ocorrer várias vezes e em diferentes estágios do processo da escrita (cf. 3.2). 

A abordagem adotada para o ensino do inglês para propósitos específicos (ESP) 

observa o erro de modo semelhante ao da abordagem processual, ou seja, os erros resultam das 

estratégias utilizadas pelos alunos para aprender a língua alvo e a revisão se dá recursivamente.  

Entretanto, uma vez que a preocupação maior dessa abordagem está voltada para o público a 

quem se destinam os textos, o processo de revisão é orientado por critérios específicos de 

avaliação.  Em outras palavras, quando solicitados a efetuar revisões em seus textos, os alunos 

recebem instruções específicas para concentrarem-se apenas em certos aspectos de suas 

produções textuais, visando satisfazer as expectativas daquele público em particular para o 

qual os textos foram inicialmente produzidos. 

Muitos professores ainda se apóiam na tradicional concepção de que a revisão seria 

uma atividade a ser realizada separadamente pelo aluno.  Para esses professores, o ato de 

escrever se desenvolve como um processo fragmentado, em etapas distintas, obedecendo a 

uma seqüência linear, na qual a revisão somente poderia ser executada depois que todo o texto 

tivesse sido escrito (cf. 3.2).   
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Com a introdução do modelo cognitivo de Flower e Hayes (c.f. 2.2), o aspecto da 

recursividade no ato de escrever passa então a determinar as novas abordagens para o ensino 

da escrita tanto em língua materna como em língua estrangeira.  Assim, o que passa a conduzir 

os estudos e a prática de ensino da escrita é a noção de que o bom redator ou o redator mais 

hábil deverá entender o processo da escrita como algo que nunca acaba.  A contínua revisão do 

texto proporciona ao aluno-redator um refinamento mental que o habilita a perceber seu texto 

de modo holístico.  Com isso, o aluno-redator poderá analisar cada aspecto a ser revisto por 

vez, podendo, por exemplo, concentrar-se a princípio na revisão das idéias e do conteúdo, em 

seguida checar os elementos organizacionais e posteriormente revisar as forma e estruturas 

lingüísticas. 

Disso decorre que o aluno deverá ser instruído e treinado a dedicar mais tempo aos 

momentos de revisão do texto e a preocupar-se constantemente com o público para quem 

escreve. Se for bem orientado nesse sentido, o aluno-redator terá uma reescrita 

significativamente mais bem elaborada do que a primeira versão de seu texto, sobretudo 

porque deverá refletir os objetivos propostos na etapa do planejamento textual. 

Deve-se ressaltar, ainda, que todo o sucesso no processo de revisão textual, do qual 

deverá resultar uma reescrita mais congruente com o propósito de construção de sentido do 

redator, está na dependência da capacidade de leitura do indivíduo.  No ambiente de sala de 

aula, o aluno deve ser capaz de ler um texto, compreendê-lo e, ao mesmo tempo, estar apto a 

executar uma leitura mais minuciosa visando detectar e corrigir as eventuais inadequações que 

surgirem no texto.  Essa segunda forma de leitura mais pormenorizada permeia todo o trabalho 

de revisão e exige que o revisor possa se colocar no lugar daquele que deverá ler o texto, a fim 

de verificar se o sentido proposto inicialmente no plano da escrita terá chance de ser 

efetivamente construído pelo leitor. 

As investigações objetivadas nesta pesquisa partiram de situações de interação aluno-

aluno, sob a mediação da professora-pesquisadora.  Tal prática pedagógica justifica-se em 

função da hipótese, levantada no trabalho, de que haverá aprimoramento na habilidade de 

produção textual se o processo de interação, ao qual os alunos de língua inglesa foram 

submetidos, resultar em exercícios de reflexão crítica dos aprendizes, enquanto leitores e 

produtores de textos.   

O que se espera é que, agindo de forma dialógica e colaborativa, na busca por um 

aperfeiçoamento na elaboração da segunda versão de seus textos, os alunos tenham a 

oportunidade de vivenciar, mais conscientemente, todo o processo de revisão textual.  Como 

conseqüência, o aluno-redator deverá também constatar que, para que obtenha uma reescrita 
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bem sucedida, terá que empreender uma revisão textual que não se restrinja a um único 

momento (em que o redator decide o que deve ser alterado), mas que se desenvolva continua e 

recursivamente.  Se isso ocorrer, o processo revisional poderá interromper a escrita a qualquer 

momento, contribuindo, assim, para que a construção de sentido do leitor seja de fato 

viabilizada conforme pretendida pelo redator.  
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4. METODOLOGIA 
 
 
 
4.1 A pesquisa: procedimentos metodológicos 
 

O desenvolvimento desta pesquisa, acerca dos processos da escrita e da reescrita em 

língua inglesa, segue uma orientação metodológica de base sociointeracionista, pautada, 

principalmente, nos pressupostos teóricos de Vygotsky e de Bakhtin. Em consonância com a 

teoria sócio-histórica de Vygotsky, as investigações empreendidas neste trabalho partem da 

concepção vygotskiana de mediação e da noção de linguagem como ação e interação. 

Os estudos desta pesquisa são também direcionados segundo a perspectiva dialética 

de Bakhtin, sobretudo no que se refere ao caráter dialógico da linguagem e na ênfase dada aos 

aspectos sociais, históricos e culturais dos fenômenos lingüísticos.   

Nesse sentido, a pesquisa tem como objetivo investigar os processos da escrita e da 

reescrita em língua inglesa, tendo como ponto de partida a observação do aluno submetido à 

prática interacional do tipo face-a-face com um par dialogal, em contexto de sala de aula e sob 

a mediação do professor.  Portanto, ao proporcionar um ambiente onde as trocas dialógicas 

permeiem as interações aluno / aluno, o professor oferece aos aprendizes a possibilidade de 

refletir sobre as estratégias adotadas em suas produções escritas.  Além disso, cada aluno tem 

a oportunidade de verificar até que ponto a proposta de sentido construída para seu texto foi, 

efetivamente, refletida no significado abstraído pela leitura de seu interlocutor.  

Justifica-se, assim, a hipótese levantada neste trabalho de que o indivíduo é, 

potencialmente, apto a desenvolver suas habilidades de produção de textos escritos, uma vez 

que esteja ativamente envolvido em processos interacionais, cuja dinâmica dialógica estimule 

as reflexões sobre as estratégias lingüístico-cognitivas utilizadas por ocasião do 

processamento textual. 

Ao engajar o aluno em um processo conjunto de construção de significados, o 

professor possibilita ao aprendiz tornar-se consciente do fato de que também deverá atuar 

como leitor e que, de sua capacidade de executar uma leitura crítica adequada, dependerá o 

trabalho de revisão e reelaboração textual empreendido não apenas no texto do colega como 

também em seu próprio texto. 

As investigações concentram-se, predominantemente, em aspectos subjetivos, de 

ordem qualitativa. Existe, porém, uma parcela menor de dados, estatisticamente 

quantificáveis.  Com isso, as conclusões são, sobretudo, decorrentes de longas observações do 
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comportamento dos indivíduos em situações reais, da análise dos dados obtidos em 

entrevistas, questionários e depoimentos.  Privilegia-se, assim, nesta pesquisa, uma 

abordagem qualitativa que, de acordo com Chizzotti (2000), está fundamentada na idéia de 

que o sujeito se relaciona de forma dinâmica com o mundo real e que entre o sujeito e o 

objeto existe uma forte interdependência, na medida em que as características subjetivas do 

indivíduo estão indissoluvelmente vinculadas aos aspectos objetivos do mundo.   

Por esse prisma, o referido autor acredita que o conhecimento não pode se resumir a 

uma série de dados isolados, explicados por meio de múltiplas teorias. Ou seja, não se pode 

alijar o sujeito-observador do processo de aquisição de conhecimento, já que é justamente 

esse sujeito que deverá atribuir significação aos fenômenos observados.   

Serão descritos, a seguir, os dados referentes aos sujeitos da pesquisa e aos 

instrumentos utilizados para a coleta dos dados – o questionário sociocultural, as entrevistas e 

as oficinas de produção textual. 

 
 
 
 4.2 Os sujeitos da pesquisa 

 

A pesquisa envolveu 11 (onze) alunos adultos jovens de língua inglesa, de nível 

intermediário, regularmente matriculados na Cultura Inglesa do bairro do Setúbal, em Recife. 

Todos os alunos possuíam, em média, dois anos de aprendizagem de inglês em instituição 

particular de ensino de línguas.  Entretanto, foi possível detectar algumas diferenças relativas 

ao nível de produção oral e escrita entre eles.  Assim, dos 11 (onze) sujeitos, oficialmente 

matriculados como alunos de nível intermediário, pode-se dizer que 05 (cinco) deles ainda se 

encontravam em um nível pré-intermediário de aprendizagem de língua inglesa.   

Os alunos atenderam ao convite da professora-pesquisadora, aceitando participar de 

oficinas de produção textual.  O trabalho foi dividido em duas etapas.  A primeira destinada à 

produção da narrativa de uma aventura e a segunda à de um texto de opinião.  Na primeira 

etapa, foi possível contar com todos os 11 (onze) sujeitos da pesquisa.  Na segunda, porém, 

apenas 08 (oito) sujeitos puderam participar das atividades.  Dos 03 (três) sujeitos ausentes da 

segunda etapa dos trabalhos, 02 (dois) deles se desvincularam do projeto por não demonstrar 

interesse suficiente para dar continuidade aos trabalhos e o terceiro não fez parte das oficinas 

por impossibilidade de ordem pessoal.   

Partindo-se da aplicação de um questionário sociocultural, foi possível delinear o 

perfil dos sujeitos participantes do projeto. 
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4.3 Os instrumentos de coleta dos dados 
 

4.3.1 O questionário sociocultural 
 

Os sujeitos da pesquisa foram solicitados a responder a um questionário (cf. anexo 

1), cujo objetivo era o de executar uma investigação inicial, no sentido de obter informações 

relativas a diversos aspectos, considerados pela professora-pesquisadora como relevantes para 

que se pudesse delinear um perfil sociocultural de cada sujeito envolvido na pesquisa.  

Elaborado com 17 (dezessete) questões fechadas, o questionário impôs ao sujeito a escolha de 

apenas uma das opções oferecidas em cada questão.  Vale ressaltar que, na discussão dos 

resultados (cf. cap 5), algumas dessas questões não foram submetidas a uma análise mais 

minuciosa, com ilustração gráfica.  No entanto, todos os gráficos, referentes às respostas dos 

sujeitos da pesquisa, foram apresentados como anexo (cf. anexo 3), objetivando, assim, 

oferecer uma visão mais abrangente dos resultados obtidos percentualmente, através das 

respostas dos sujeitos às perguntas do questionário.  

 As sondagens, viabilizadas pelas perguntas do questionário, incluíram questões 

como: sexo, faixa etária, nível de instrução, tempo de aprendizagem de língua inglesa, razões 

e objetivos pessoais para o aprendizado de uma língua estrangeira, interesses pessoais, 

interesse pela leitura e escrita em inglês, relação pessoal com a escrita em língua portuguesa e 

inglesa, motivações pessoais para a escrita em inglês, área do aprendizado da escrita em 

língua inglesa que apresenta maiores dificuldades e facilidades, percepções pessoais dos 

fatores que eventualmente dificultam o aprendizado da escrita nessa língua. 

A opção por elaborar um questionário na forma de questões fechadas resultou do 

entendimento de que, com tal procedimento, seria possível realizar uma análise mais ampla e 

ágil dos sujeitos da pesquisa, além da possibilidade de montagem de quadros demonstrativos 

com resultados em números percentuais e gráficos para ilustração (cf. anexos 2 e 3). 

 
 
 
4.3.2 As entrevistas 
 

Após submeter os alunos aos processos de interação em pares, que antecederam a 

fase da reescrita de seus textos, a professora-pesquisadora chamou-os, individualmente, para 

responder a algumas perguntas em uma entrevista gravada em vídeo e, posteriormente, 

transcrita (cf. anexos 6 e 9).  Foram duas séries de entrevistas distintas; uma referente à etapa 

das interações para a reescrita da narrativa de uma aventura (cf. anexo 6), e outra que 
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finalizou o momento em que os alunos concentraram-se na produção da segunda versão do 

texto de opinião (cf. anexo 9).  

A primeira entrevista, relativa à reescrita do texto que narra uma aventura, foi 

composta por três 03 (três) questões subjetivas, com a finalidade de extrair do(a) aluno(a) 

entrevistado(a) sua impressão final do processo, assim como sua avaliação pessoal de como (e 

se) as interações o(a) teriam auxiliado na busca de um aprimoramento em sua habilidade de 

produção textual.   

A entrevista que sucedeu a reescrita do texto de opinião, constituída de 07 (sete) 

perguntas subjetivas, objetivou promover nos alunos entrevistados a possibilidade de 

empreender uma apreciação mais minuciosa acerca do processo como um todo.  Ou seja, 

durante essa entrevista, os alunos puderam realizar uma análise comparativa entre as duas 

etapas do projeto (relativas, respectivamente, à escrita, interação e reescrita da narrativa de 

uma aventura e do texto de opinião).  Por conseguinte, cada um dos sujeitos da pesquisa pôde 

refletir criticamente sobre quanto e como os processos interacionais teriam, efetivamente, 

contribuído para um eventual aprimoramento de suas habilidades de leitura e de produção 

textual.  

As entrevistas foram também de significativa importância para que a professora- 

pesquisadora pudesse efetuar uma análise mais criteriosa e fidedigna dos efeitos das 

interações sobre os sujeitos da pesquisa.  Isso porque, após as entrevistas, foi possível avaliar 

mais objetivamente a percepção de cada aluno quanto à evolução de suas habilidades de 

leitura e escrita dos dois referidos gêneros.   

 
 
 

4.4 As oficinas de produção textual 
 

Realizadas em contexto de sala de aula, as oficinas puderam proporcionar aos alunos 

o espaço para que estes vivenciassem suas potencialidades criativas.  O projeto desenvolveu-

se ao longo de um período de 04 (quatro) meses de curso.  Os encontros ocorreram 

semanalmente aos sábados, das 9:00 às 12:00 h, entre os meses de março e junho do ano de 

2003. 

  Convém salientar que, antes de engajar os alunos, efetivamente, nas atividades de 

produção textual, a professora-pesquisadora ministrou duas aulas expositivas que 

antecederam tanto o momento da escrita do texto que narra uma aventura, como o da 

produção do texto de opinião, com argumentação.  Essas aulas corresponderam justamente à 
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etapa do programa do curso em que se encontravam os alunos, sujeitos da pesquisa.  Isso 

porque, de acordo com a programação curricular adotada pela escola, os aprendizes deveriam 

estar aptos a escrever os dois gêneros mencionados, ao final do período de aulas.   

Dessa maneira, a expectativa era de que, ao concluir sua participação no projeto, o 

aluno estivesse mais adequadamente preparado para desenvolver sua habilidade de escrita, 

tanto de narrativas de aventura como de textos de opinião.  Ou seja, a perspectiva era de que 

os sujeitos da pesquisa fossem capazes de produzir esses gêneros com mais segurança e 

conscientes de como proceder para que a construção de sentido, proposta em suas redações, 

pudesse ser devidamente inferida pelo leitor. 

Durante as aulas expositivas, a professora buscou, inicialmente, avaliar o grau de 

conhecimento dos alunos quanto às características dos dois referidos gêneros.  Com isso, 

alunos tiveram a oportunidade de interagir em pares e em grupos, trocar idéias, 

conhecimentos prévios e esclarecer dúvidas.  Em seguida, receberam informações quanto à 

maneira de estruturar e desenvolver textos que narram uma aventura e textos de opinião (cf. 

anexos 4 e 7) em inglês.  Por fim, com o intuito de consolidar o aprendizado, os alunos 

concentraram-se na resolução de exercícios escritos que viabilizaram a prática da leitura dos 

mencionados gêneros e, conseqüentemente, uma maior familiaridade com os modelos mais 

característicos de narrativas de aventura e de textos de opinião em língua inglesa (cf. anexos 5 

e 8). 

Após essa etapa, os alunos envolveram-se na produção da primeira versão de suas 

redações. A primeira delas foi o da narrativa de uma aventura, elaborada de acordo com as 

explanações da professora, relativas a como desenvolver esse gênero em inglês.  Concluída a 

primeira versão, os alunos (em pares) trocaram suas redações, para que o colega pudesse ler, 

comentar e corrigir essa primeira escrita (cf. anexo 10).  Em seguida, foram promovidos os 

processos interacionais (cf anexo 11).  No momento das interações, cada aluno, atuando ao 

lado de seu par dialogal, procedeu às análises críticas referentes à primeira produção escrita 

do(a) colega. Assim, todos tiveram a oportunidade de agir como leitores e de verbalizar as 

observações, as correções e as sugestões feitas acerca do texto lido.  Nessa fase também foi 

possível ouvir, do parceiro de interação, as explicações e justificativas para suas escolhas 

morfossintáticas e semânticas.  Antes que se engajassem na reescrita de suas redações, os 

alunos receberam cópias das transcrições das interações, para que pudessem contar com um 

registro das discussões, auxiliando, assim, o momento de recapitular o que foi dito pelo(a) 

colega e pela professora.  Todos os alunos foram orientados pela professora a analisar 

cautelosamente tudo o que foi discutido durante as interações, antes de empreenderem a 
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escrita da segunda versão para seus textos.  Vale lembrar que, para a etapa subseqüente 

(relativa aos textos de opinião), foi obedecida a mesma seqüência de procedimentos adotada 

para a escrita e reescrita da narrativa de uma aventura. 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
 
 
Os instrumentos de coleta, apresentados no capítulo referente à metodologia, 

proporcionaram o acesso a diferentes tipos de dados que, após exaustiva análise, 

possibilitaram interpretações de diversificada natureza. 

Os dados obtidos com o questionário sociocultural, cujo objetivo foi o de delinear o 

perfil dos alunos (sujeitos da pesquisa), serão os primeiros submetidos às análises neste 

trabalho.  Em seguida, os mecanismos textualizadores e enunciativos nos textos dos alunos 

passam a ser o foco das discussões e, em uma etapa subseqüente, as investigações centram-se 

em torno dos processos discursivos das interações, ocorridos por ocasião das oficinas de 

produção textual. Vale ressaltar que, concomitantemente com o desenvolvimento das 

discussões, serão apresentados alguns trechos das entrevistas individuais, realizadas com os 

alunos após a reescrita tanto da narrativa de uma aventura como do texto de opinião.    

O enfoque das análises e interpretações desses dados recai sobre o processo da 

escrita em língua inglesa.  Isso porque o objetivo central da pesquisa foi o de esclarecer 

questões relativas aos aspectos sociais, lingüísticos e cognitivos que permeiam o percurso de 

desenvolvimento da habilidade de produção textual em aprendizes de inglês como língua 

estrangeira.  

 
 
5.1 A percepção sobre o processo de aprendizagem 
 

As análises do questionário sociocultural permitiram definir o perfil dos sujeitos 

focais da pesquisa da seguinte maneira: trata-se, na maioria, de alunos adultos jovens, de nível 

universitário, cujo tempo de estudos de inglês em instituição particular de ensino oscila entre 

01 (um) e 03 (três) anos.  A maior parte estuda o idioma com intenções de comunicar-se 

fluentemente, tanto na parte oral como na escrita (cf. anexos 2 e 3). 

Na questão 08 (oito), pode-se perceber que uma parcela significativa dos sujeitos 

admite ler em inglês apenas se solicitado pelo professor.  Tal fato revela que, embora já numa 

idade adulta, os alunos não parecem conscientes da importância da leitura para o 

aprimoramento da capacidade de escrever bem em uma segunda língua. Contraditoriamente, 

essa percepção do valor da leitura torna-se bastante evidente nas entrevistas (cf. anexo 9), 

realizadas ao término de todo o processo, quando os sujeitos foram unânimes em suas 

declarações de que, um incremento do hábito de ler resultaria em aperfeiçoamento da 
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habilidade de produção textual escrita. Seguem alguns depoimentos onde os alunos 

verbalizam tal preocupação: 

 
 PP: O que você pode fazer para melhorar ainda mais sua habilidade de produção de 
textos escritos em inglês daqui por diante? 

MCC: Eu acho que é muito importante a gente se conscientizar que ler mais 
é fundamental, né, e que se a gente tiver uma orientação de outra pessoa, da professora ou 
dos colegas fica bem melhor também. 

 WECL: Ah, sem dúvida, a leitura, né?  Tenho que intensificar a leitura em inglês... 
não, não só desses textos, mas dos diversos gêneros, e... e continuar também com essa prática 
de produção textual, claro. 

 YRG: Ler mais. Sem dúvida, se eu lesse mais não teria tanta dificuldade.  

 

 
LÊ EM INGLÊS

36,36%

36,36%

27,27%

Espontaneamente com fins culturais e
de lazer

Somente quando solicitado pelo
professor para cumprir obrigaçõs
escolares

Espontaneamente e para manter-se
informado

 
Quanto à escrita em inglês, a questão 09 (nove) revela que a maioria dos sujeitos 

escreve na referida língua, ainda que não sejam solicitados pelo professor. Contudo, 

diferentemente da relação com a escrita em língua materna (os sujeitos consideram-se bons ou 

ótimos redatores em português), a maior parte demonstra certa dificuldade para expressar-se 

por escrito em língua inglesa.   

 
 



 

104 

RELAÇÃO PESSOAL COM A ESCRITA EM LÍNGUA INGLESA

63,64%

27,27%

9,09% 0,00%
Regular

Boa

Péssima

Ótima

 
 

A questão 13 (treze), que investiga a preocupação central dos sujeitos ao escrever em 

inglês, revela que a maior parte deles busca apresentar suas idéias de forma coesa e coerente, 

fazendo uso correto das estruturas lingüísticas. No entanto, na questão 17 (dezessete), 

observa-se que a maioria ainda enfrenta grandes dificuldades de ordem lexical e gramatical.  

Esse fato parece apontar para uma situação de frustração, pois mesmo imbuídos do propósito 

de escrever corretamente, com domínio das estruturas morfossintáticas, os sujeitos percebem-

se fortemente limitados em seus conhecimentos do idioma e, portanto, bloqueados em suas 

potencialidades criativas.  Os gráficos a seguir resumem essa situação: 

MAIOR PREOCUPAÇÃO AO ESCREVER EM INGLÊS

81,82%

9,09%
9,09%

Tanto apresentar as idéias de
forma coesa e coerente como
usar uma linguagem correta e
bem elaborada

Expressar-se com uma linguagem
bem estruturada, sem erros
gramaticais, de vocabulário ou de
ortografia

Apresentar as idéias com coesão
e coerencia
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ASPECTO DE MAIOR DIFICULDADE NA ESCRITA EM LÍNGUA INGLESA

54,55%36,36%

9,09%
0,00%

0,00%

Vocabulário

Gramática

Uso de conectivos para
estruturar bem a linguagem

Ortografia

Conteúdo das idéias

 

Com efeito, os trechos das entrevistas, expostos abaixo, demonstram que, para 

muitos sujeitos, o fato de não possuírem um conhecimento mais aprofundado das estruturas 

da língua se constitui no maior responsável pelas dificuldades, no momento de desenvolverem 

seus textos conforme delineado na etapa do planejamento da escrita.  

 PP: Ao reescrever a primeira versão de sua narrativa de aventura, qual foi / 
quais foram sua(s) maior(es) dificuldade(s)? A que você atribui tais dificuldades? 

 WECL: ...Então, eu acho que a maior dificuldade foi ter que escrever bons 
argumentos com o nível de inglês que eu tenho. É como se eu sentisse que minhas idéias 
não foram colocadas exatamente como eu queria, porque...eh... justamente porque faltou 
nível de conhecimento de língua mesmo. 

 MDS: Foi na hora de organizar as idéias... e de manter todas elas bem 
coesas. Acho que isso foi por causa da falta de prática, né, da prática de escrever em inglês. 

 YRG: Acho que a minha maior dificuldade foi contar uma história, quer 
dizer, ter que formular um texto narrativo sem o nível de vocabulário ideal pra fazer isso. 
Mas eu acho que é minha culpa porque eu tinha que ler mais, né? 

 
É importante ressaltar que as práticas de ensino da escrita em língua inglesa ainda 

ocupam um espaço de pouca relevância mesmo em instituições particulares de ensino de 

línguas. As atividades comunicativas concentram-se em exercícios orais, com ênfase no 

aperfeiçoamento da habilidade de falar a língua correta e fluentemente. 

 O desenvolvimento da capacidade de produção textual escrita parece, ainda nos dias 

de hoje, relegada a um patamar inferior de importância. Os momentos de prática escrita 

limitam-se, não raro, a exercícios artificiais e mecânicos, realizados mais freqüentemente 

como tarefas de casa para consolidação de tópicos gramaticais.   

Esse quadro de desprestígio do ensino da escrita em língua inglesa redunda em uma 

atrofia do potencial de expressão criativa do aluno que, em geral, conclui seu curso de inglês 

com um significativo desnível entre sua habilidade de comunicação oral e escrita. No que 
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concerne à produção escrita dos alunos (sujeitos da pesquisa), as próximas análises 

evidenciam como foram utilizados os mecanismos textualizadores e enunciativos em suas 

narrativas de aventura e em seus textos de opinião.  

 
 
 
5.2 Os mecanismos textualizadores e enunciativos 
 

Um importante procedimento, adotado para a análise dos resultados desta pesquisa, 

foi a investigação em torno da presença dos mecanismos textualizadores e enunciativos nas 

produções textuais dos alunos. Como já foi mencionado em 3.1.1, são eles que garantem a 

unidade comunicativa de um texto, independente do gênero ao qual pertençam.   

Tornou-se necessário, assim, observar de que forma o aluno, agente produtor textual, 

fez uso desses mecanismos a fim de se fazer compreender pelo leitor de seu texto.  Em outras 

palavras, buscou-se averiguar as estratégias lingüísticas, utilizadas pelo autor, no momento em 

que este procurou beneficiar-se dos referidos mecanismos para que seu propósito comunicativo 

fosse devidamente interpretado por seu destinatário. 

Conforme explicitado anteriormente, pode-se dizer de forma resumida, que os 

mecanismos textualizadores sustentam a progressão e continuidade do conteúdo temático; 

organizam os textos e auxiliam o estabelecimento de sua coerência temática.  Os mecanismos 

enunciativos, por sua vez, respondem pela manutenção da coerência pragmática do texto, ou 

seja, são reveladores das vozes enunciativas e das modalizações que se constituem nos 

julgamentos, nos sentimentos, nas idéias e nas opiniões presentes no texto. 

Tanto os mecanismos textualizadores como os enunciativos foram objetos de 

investigações neste trabalho.  As análises centraram-se, inicialmente, sobre o mecanismo 

textualizador de conexão em narrativas de aventura. 

Antes da apresentação dos exemplos de como os sujeitos da pesquisa fizeram uso 

desse mecanismo, vale lembrar que o primeiro texto produzido pelos alunos pretendeu 

desenvolver a narrativa de uma aventura e, como tal, deveria pautar-se pela lógica temporal na 

evolução dos fatos.  Dessa maneira, a preocupação central dos alunos (seguindo as orientações 

da professora), foi a de elaborar um texto, cuja progressão temática obedecesse a uma 

cronologia temporal, que, por sua vez, funcionasse como elemento estruturante do discurso 

narrativo. 

Portanto, recorrer aos mecanismos textualizadores, nesses tipos de texto, tornou-se 

um recurso apropriado, já que, em suas produções textuais, os alunos procuraram se concentrar 
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na construção de um discurso coerente, que evoluísse segundo uma seqüência lógica de tempo 

e que fosse orientado, no nível da infra-estrutura, pelos seguintes requisitos 3 (cf. anexo 4).  

- Configuração da história (the beginning and the setting of the scene) 

- A sequência lógica da narrativa: ordenação dos acontecimentos 

- A colocação do problema (what went wrong, what happened) 

- A coesão e coerência na exposição dos eventos: o uso de time links 

- O uso adequado dos verbos narrativos (narrative verbs) 

- A conclusão, o término da história (ending)  

 

Seguem, abaixo, os quadros com alguns exemplos da presença do mecanismo 

textualizador de conexão em narrativas de aventura. 

 
Quadro 15 - Os mecanismos de conexão em narrativa de aventura 
 
Mecanismo de conexão:  
 
 

Contribui para delimitar partes da narração

Exemplos: 
- “After some tense minutes he 

started to speak”. 
- “While the driver began to change   

the tyre, it began to rain strongly”. 
- “Finally, one day late, they arrived 

in Bahia…” 
 
Quadro 16 - Os mecanismos de coesão nominal e verbal em narrativa de aventura 
 
Mecanismo de coesão nominal: 
 

* Introduz nomes e sintagmas nominais 
 
 

 
* Retoma a unidade fonte no decorrer do 
texto 

Exemplos: 
- “I lived in Rondônia and had a friend 
called ‘J’ (Jorge)…” 
- “In September the last year, my     
friend Felipe was relaxing…” 

 
- “It was a woman! But she was better 
than me”.  

Mecanismo de coesão verbal: 
 

Situa um processo em relação a outro 

Exemplos:  
- “Last year we couldn’t stay at the 
house that every year we stay…” 
- “Until February I often travelled from 
Gravatá to Recife by bus”. 

 
 
Em seguida, as análises concentraram-se em torno da presença de mecanismos 

enunciativos nesses gêneros textuais (narrativa de aventura).  Pôde-se constatar que os 

referidos mecanismos não surgiram massivamente nesses textos.  Esta ausência significativa 

                                                 
3 Os itens descritos foram sugeridos pela professora-pesquisadora como uma espécie de guia para a orientação 
dos alunos, no momento da análise e correção do texto produzido pelo colega. A opção por essses tópicos 
baseia-se no modelo estruturante de Labov e Waletski (1967), descrito em 3.1.1. 



 

108 

de vozes enunciativas e de modalizações foi atribuída ao fato de que, em narrativas de 

aventura, não se tem por principal objetivo a exposição de valores ou opiniões pessoais, como 

ocorre caracteristicamente com os textos que encerram discursos argumentativos. 

A esse respeito, os quadros seguintes apresentam exemplos de como os alunos 

utilizaram-se dos mecanismos enunciativos em seus textos de opinião, revelando a voz do 

autor, vozes de personagens e vozes sociais. 

 
Quadro 17 - Voz do autor em texto de opinião 
 
Voz do autor: aquele que produz o 

texto; avalia, comenta, critica ou sugere algo 
do que foi enunciado. 

Exemplo: “From my point of view, if the 
child is educated in a good way, there isn’t 
any problem about to be famous at a very 
early age”.   

 
 
Quadro 18 - Voz de personagem em texto de opinião 
 
Voz de personagem: detectada 

implícita ou explicitamente em enunciados 
de outros seres humanos ou entidades 
humanizadas (nos animais das fábulas ou 
personagens de contos) 

Exemplo: “It depends of the mind, depends 
of the age, depends of the family. As 
Einstein said: ‘all is relative’.” 

 
 
Quadro 19 - Voz social em texto de opinião 

 
Voz social: grupos, instituições 

sociais ou personagens representativos dos 
mesmos. Revelam posicionamentos de 
instâncias externas acerca do conteúdo 
temático. 

Exemplo: “The society obliges them to be 
perfect and to give good examples for all 
children”.  

 
Nas discussões desenvolvidas em 3.1.2, buscou-se esclarecer o fato de que em textos 

de opinião, o autor deve se conduzir por um propósito comunicativo de convencer ou 

persuadir.  Com isso, a expectativa era a de que fosse constatada uma forte presença de 

mecanismos enunciativos em tais produções textuais.  Com efeito, após as análises desses 

textos percebeu-se a constante intenção dos autores de explicitar valores e opiniões, 

provenientes tanto deles próprios (como criadores de texto), como também de outras 

personagens, grupos sociais ou instituições, conforme se observa nos exemplos acima. 

Por fim, procederam-se às análises dos mecanismos textualizadores em textos de 

opinião.  Antes de expor os quadros de exemplos, cabe observar que, por estar ciente da 

necessidade de preparar os alunos para a elaboração de um texto de opinião, cuja organização 

lingüística se faz de forma mais complexa do que nas narrativas de aventura, a professora 
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procurou familiarizá-los com o uso de diversos conectores lingüísticos (linking expressions), 

muito comuns nesse gênero de texto (cf. anexos 7 e 8).  

Com tal procedimento, a professora parece ter facilitado o fluxo dos argumentos 

apresentados pelos alunos, haja vista que, em muitas redações, a utilização desses conectores 

lingüísticos se deu de forma adequada, resultando na elaboração de um raciocínio 

argumentativo bem estruturado, cujo percurso foi orientado a partir de uma tese inicial e 

encaminhado, progressivamente, para uma conclusão com a esperada força argumentativa.  

Para melhor entendimento, seguem os três últimos quadros com exemplos que 

revelam como os alunos fizeram uso dos mecanismos textualizadores em seus textos de 

opinião.  

 
Quadro 20 - Mecanismos de conexão em texto de opinião 
 
Mecanismos de conexão:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funciona como marcadores das grandes 
articulações da progressão temática. 

Exemplos: 
- “Firstly, it is obvious that for a 
famous child everything is easier”.  
- “On the other hand, the 
disadvantages are bigger”.  
- “In spite of the advantages of being 
famous early, there are drawbacks 
too”.  
- “What is more, the money that the 
child earns and can save”.  
- “Also they don’t have a normal 
private life…” 
- “However, from my point of view, 
this brings more disadvantages than 
advantages”.  
- “For instance, they don’t go to 
school, to the shopping, to the 
cinema like us”.  
- “As a result, the children can’t play 
freely…”  
- “In conclusion, I believe that to be 
a famous child is not good…” 

 
Quadro 21 - Mecanismos de coesão nominal em texto de opinião 
 
Mecanismos de coesão nominal: 

 
 

Atua como introdutores dos argumentos 
e organizadores de suas retomadas na 
seqüência textual. 

Exemplos: 
- “The famous child knows new 
cultures in many countries”.  
- “The youth needs to work the 
night…” 
- “In my opinion, these children 
aren’t prepared psychologically for 
the success”. 
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Quadro 22 - Mecanismos de coesão verbal em texto de opinião 
 
Mecanismos de coesão verbal: 
 

Serve como recurso para a explicitação 
das relações de continuidade, 
descontinuidade e/ou de oposição 
existentes entre os elementos de 
significação expressos pelos sintagmas 
verbais. 

Exemplos:  
- “... these children don’t see neither 
the obligations in the work, nor the 
money”.  
- “… they became famous when they 
were five or six years old.”  
- “… when the young star will be 
more old, will have very 
experience…” 

 
Ao cabo das investigações acerca da presença dos mecanismos textualizadores em 

textos de opinião, pôde-se concluir que tais mecanismos surgiram em grande número no 

referido gênero, provavelmente, devido ao fato de que as avaliações e os comentários 

(tradutores dos valores e das opiniões do autor e típicos desse gênero) dependem também do 

modo como são usados esses mecanismos textualizadores, no sentido de garantir uma 

articulação lógica do raciocínio argumentativo.  

As discussões, a seguir, ocupam-se dos processos discursivos que permearam as 

interações entre os pares dialogais e a professora-pesquisadora (cf. anexo 11). 

 

 

 

5.3 Os processos discursivos 

 

Conforme explicitado no capítulo 4, referente à metodologia, antes de engajarem-se 

nos processos interacionais, os alunos foram orientados pela professora a realizar uma leitura 

crítica do texto produzido pelo colega, no sentido de detectar inadequações relativas a 

diferentes aspectos.  Por um lado, concentraram-se em incorreções gramaticais, lexicais, de 

pontuação e ortografia e, por outro, observaram a maneira como o colega estruturou e 

desenvolveu tanto a narrativa de uma aventura, como o texto de opinião, – objetos, 

respectivamente, da primeira e da segunda etapa da pesquisa. 

É pertinente lembrar que, durante as interações, a professora procurou atuar como 

uma espécie de supervisora dos diálogos, ou seja, conduzindo os turnos das conversações sem 

interferir diretamente na progressão natural das trocas dialógicas entre os interlocutores. 

Objetivou-se, com tal procedimento, criar um ambiente de liberdade, confiança e estímulo 

entre os alunos.  Com isso, a expectativa era de que, ao participarem das interações, os 

sujeitos atentassem para o fato de que todo o processo interacional estaria, fundamentalmente, 
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na dependência da atuação de cada um deles, como agentes mediadores da trajetória que o 

colega deveria percorrer, ao buscar um aperfeiçoamento na qualidade de suas produções 

textuais. 

Assim, interessa-se a pesquisa pelos processos dialógicos que conduzem o produtor 

do texto a mobilizar diversas estratégias lingüístico-cognitivas, nos momentos de operar como 

revisor de suas próprias produções escritas. Como resultado, observa-se o aluno, agente 

produtor textual, em um processo de conscientização de seus próprios estilos cognitivos, isto 

é, um indivíduo capaz de tecer um olhar crítico sobre suas estratégias pessoais de produção de 

textos escritos em língua inglesa.   

Além disso, um outro foco das atenções deste trabalho volta-se para o processo de 

progressiva mudança de atitude do aluno, que ao assumir o papel de leitor crítico e revisor do 

texto do outro, passa a agir de forma mais eficaz enquanto leitor e revisor de seus próprios 

textos.   

Seguem seis (06) processos discursivos (cf. anexo 11), selecionados dentre as 09 

(nove) interações, gravadas em vídeo, para que se procedam às análises e discussões das 

estratégias lingüístico-cognitivas e sócio-interativas, subjacentes ao percurso do aluno 

(produtor textual), em seu processo de escrita e reescrita.   As observações estão centradas nos 

mecanismos participativos dos interlocutores (professor – aluno(s) / aluno – aluno) durante as 

interações.  Os resultados e conclusões das investigações também deverão servir como base 

para uma análise mais criteriosa dos procedimentos teórico-metodológicos adotados pela 

prática escolar, quanto ao processo de ensino-aprendizagem da escrita em língua inglesa. 
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1° processo discursivo (cf. anexo 11) 
 

Esse processo envolve a interação das alunas MCC e ACML, sob a mediação da 

professora-pesquisadora.  Nesse momento as discussões giram em torno da produção de uma 

narrativa de aventura. O 2° e o 3° processos discursivos, explicitados posteriormente, também 

englobam as interações realizadas após a reescrita do referido gênero em língua inglesa.  

 
Excerto discursivo 1 

1. PP: Vamos dar início, então, ao primeiro processo de interação, onde a aluna MMC 
fará a apreciação do texto produzido por ACML e, em seguida, ACML terá 
oportunidade de fazer as observações com relação ao texto de MCC.  

2. MCC: Primeiro eu achei que, que... a redação tá, assim... muito coerente.  A 
seqüência das idéias tá muito...bem feita.  Eh...tudo muito claro.  As únicas 
observações que eu fiz foi num pedacinho aqui, no parágrafo de desenvolvimento, 
no meio, eh... faltou, faltou coesão aqui.  Eu acho que pela DISTÂNCIA do... do 
sujeito.  ((lê um trecho da redação da colega)). “The bus was very, very, very old. 
The oldest that we saw that night. Horrible. A nightmare. But it was free”. ((faz um 
comentário pessoal em inglês)): What was free?  Eh... acho que faltou um pouco 
de COESÃO nessa parte. E... Só. Talvez... 

3. PP: Não ficou muito claro? 
4. MCC: Não ficou muito claro quem...  quem.... o que, que era livre; que não precisava 

pagar. 
5. PP: Ok. 
6. MCC: E na conclusão. Ela, ela continua desenvolvendo a... a narrativa, e não... 

não mostra o FINAL da viagem.  Ela mostra a conclusão dum problema que ela 
criou, mas não de uma forma TOTAL.  Acho que ela poderia, eh... mostrar 
melhor, assim... como, como que a viagem REALMENTE terminou.  Acho que 
ficou faltando só essa parte. 

7. PP: Então, não ficou muito evidente pra você a conclusão de ACML ? 
8. MCC: Isso. Não ficou muito evidente. 
9. PP: Deveria ter sido um pouco mais explicitada? 
10. MCC: Isso. 
11. PP: Ok. Mais algum comentário? 
12. MCC: Não, é só isso. 
13. PP: ((dirigindo-se a ACML)) Você entendeu tudo, ACML?  Quer colocar alguma 

coisa? 
14. ACML: Não. Entendi, sim. 

 
Percebe-se que MCC inicia seu turno de forma amena e polida, evidenciando os 

aspectos positivos da produção textual da colega.  Em seguida, passa a tecer comentários 

críticos, detectando a presença de ambigüidade em um trecho da redação de ACML, quando a 

autora não deixa claro a que se referia o adjetivo free (livre), introduzido no segundo 

parágrafo de seu texto.  Mais adiante, no turno 6,  MCC chama a atenção da colega para o 

modo como esta conclui seu texto. A expectativa de MCC, ao ler o final da redação de 
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ACML, não parece ter sido devidamente satisfeita, pois, para a leitora, ACML escolheu um 

término pouco explícito, não deixando claro como finaliza sua história. 

Pela primeira vez, ACML pôde atentar para algumas deficiências no 

desenvolvimento de sua redação, que só se fizeram evidentes em função dos comentários 

derivados da leitura crítica realizada por MCC. 

 
Excerto discursivo 2 

15. PP: ((dirigindo-se a ACML)) Então, com relação à redação de MCC, você poderia 
fazer suas observações, por favor? 

16. ACML: Bom, ela começou com um título...excelente. ((cita o título do texto de 
MCC)) “The last time”.  Começou já dizendo alguma coisa com o título.  ((repete 
o título do texto de MCC)) “The last time”.   Ela conseguiu mostrar já no título... 
o quanto DESAGRADÁVEL foi essa viagem, né? A jornada dela.  Ela inicia, ela 
abre o primeiro parágrafo e mostra... ela mostra o que é que ela vai narrar, a viagem 
para Garanhuns.  Mostra que é uma coisa freqüente. Todo ano, na mesma época e 
tudo.  Com quem, com o marido.  Agora, ela diz já no primeiro parágrafo que não 
vai ser tudo a mesma coisa, porque ela não conseguiu ficar no mesmo local de 
sempre.  Aí, eu acho que faltou o PORQUÊ disto.  É uma coisa, corriqueira, uma 
coisa que acontece sempre? E o que mudou? O diferencial não está justificado. 

17. PP: Talvez esteja claro pra ela, mas não está claro pra você, como leitora? 
18. ACML: Isso. O porquê que ela não conseguiu ir pro mesmo local. 

 
Nesse instante, ACML manifesta uma capacidade de realizar inferências quanto ao 

conteúdo da redação de MCC, partindo apenas do título escolhido pela redatora.  Com tal 

procedimento, ACML mostra-se imbuída do propósito de buscar um sentido para o texto que 

ainda está para ser lido.  Trata-se, nesse caso, da elaboração de um processamento textual 

descendente (top-down) que, segundo Goodman (1994), caracteriza-se por revelar uma 

postura mais crítica e ativa do leitor.  Ou seja, desde o início da leitura, ACML já está voltada 

para a tentativa de construir um significado para o texto de MCC, trazendo todos seus 

conhecimentos prévios para o ato de ler.  Dessa maneira, viabiliza-se a realização de uma 

leitura de caráter interativo, isto é, evolui em dois sentidos: partindo do texto e se 

direcionando para os conhecimentos prévios do leitor (bottom-up) e originando-se nas idéias 

daquele que lê em direção ao conteúdo do texto (top-down).   

Ao mesmo tempo em que procura inferir significados para o que lê, ACML, a 

exemplo de MCC, também apresenta uma visão de leitora crítica, quando afirma que a colega 

deveria explicitar melhor suas idéias, expondo todos os detalhes introdutórios, característicos 

dos textos que narram.  As expectativas de ACML se fazem evidentes no turno 16, acima 

exposto.  
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Excerto discursivo 3 
27.  PP: ((dirigindo-se a ACML)) Então, você acha que tá claro, mas ela poderia ter 
colocado de uma maneira mais dramática? 
28. ACML: É. Ela tem muito argumento pra trabalhar melhor, assim... pra narrar 
fatos terríveis, inusitados. Ela pode explorar mais o drama que ela viveu. 
29. PP: Você quer dizer que ela poderia ter explorado mais os problemas e ter dado 
mais detalhes, mais realismo? 
30. ACML: Isto.  Ela explorou, mas falta... assim... aquilo que chamaria mais 
atenção do leitor. 
31. PP: Ok. ((dirigindo-se a MCC)) Tá certo, MCC?  
32. MMC: Hã, hã.  ((meneia a cabeça afirmativamente)). 

 
Observa-se, no trecho acima, que, enquanto leitora, ACML também possui a 

habilidade de se colocar no lugar do produtor textual para fazer algumas sugestões, no sentido 

de ajudar a colega a tornar seu texto mais rico e elaborado, atendendo, assim, aos anseios do 

leitor. 

 
 

 
Primeira versão de ACML 
 

The first congress trip 
 

It was July 2001, I forgot the day, but it was the day, or the night that my mother had to travel to 
Bahia, for a congress, so we went to the UFPE theatre, the place where the bus had to left Recife at 
8:00 p.m. 

The bus had to arrive in Bahia 12 hours late, but the trip just finished 24 hours after. The bus 
was very, very, very, very old, the oldest that we saw in that night, horrible, a nightmare, but it was 
free and my mother and the other teachers had to be in Bahia in the next day. They left Recife at 
11:00 p.m. more or less, very slowly, but they left. The bus, Tacatur, its name, broke seven times. It 
was true, seven times, and because this, a collegue of my mother, Joaquim, said seven times that he 
was coming back. He took his baggage seven times and he waited seven times for a ride. There was 
no ride and seven times he returned to the bus. For other teacher, Juvino, it was worse. He was 
blind, so, Joaquim had to go with him to the bathroom, a bathroom in the highway. He did it but 
before he told the problem for everyone. 

Finally, one day late they arrived in Bahia. The police had been on stike. It was a war, the army 
was in the streets and it was ordering everyone home. They didn’t have home in Bahia and they 
didn’t have a hotel. They were so late that their rooms in the hotel had been occupied. 
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Reescrita de ACML 

 
The first congress trip 

 
It was July 2001, I forgot the day, but it was the day, or the night, that my mother had to travel 

to Bahia, for a congress, so, we went to the UFPE theatre, the place where the bus had to left Recife 
at 8:00 p.m. 

The bus had to arrive in Bahia 12 hours late, but the trip just finished 24 hours after. The bus 
was very, very, very, very old, the oldest that we saw in that night, horrible, a nightmare, but it was 
a free bus and my mother and the other teachers had to be in Bahia in the next day. They left Recife 
at 11:00 p.m. more or less, very slowly, but they left. The bus, Tacatur, its name, broke seven times. 
It was true, seven times, and because this, a collegue of my mother, Joaquim, said seven times that 
he was coming back. He took his baggage seven times and he waited seven times for a ride. There 
was no ride and seven times he returned to the bus. For other teacher, Juvino, it was worse. He was 
blind, so Joaquim had to go with him to the bathroom in the highway. He did it, but before he told 
the problem for everyone. Juvino had had a big tummyache. 

Finally, one day late, they arrived in Bahia, in a five stars hotel, but the police had been on 
strike. It was a war, the army was in the streets and it was ordering everyone home. They didn’t 
have home in Bahia and they didn’t have a hotel. They were so late that their rooms in the hotel had 
been occupied. They didn’t sleep but they had a long nightmare. They were tired and there was no 
beds for them, it was a hell. It wasn’t their fault so they sat down the floor and some hours late the 
hotel manager took them for the best place in the hotel. The hell became the heaven. 
 

 
Comparando-se as duas versões do texto de ACML, verifica-se que, no parágrafo 

final da reescrita, o texto mostra-se mais definido, mais explicitado.  A redatora obedece às 

orientações da colega e apresenta sinais mais explícitos do término da redação.  Com isso, a 

segunda versão de ACML apresenta-se mais próxima do modelo estruturante de Labov e 

Waletski (1967), segundo o qual, além de evidenciar o resultado da ação complicadora, o 

redator deve revelar sinais explícitos do fim da narrativa. 

Com efeito, na entrevista realizada após a reescrita do texto que narra uma aventura 

(cf. anexo 6), ACML afirma ter seguido as recomendações da colega, concentrando-se na 

reescrita de um texto mais coeso, claro e sem ambigüidades.  Além disso, o depoimento de 

ACML demonstra que a aluna foi capaz de perceber a necessidade de concluir seu texto de 

forma mais explícita, como solicitado por MCC.  Em sua entrevista, a redatora justifica tal 

modificação por entender que uma extensão no parágrafo conclusivo determinaria um final 

mais evidente para sua história. 
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PP: Cite exemplo(s) de modificações que você realizou ao reescrever seu texto que 
narra uma aventura, efetuadas em função das observações e dos comentários de sua colega e 
da professora, por ocasião da interação. 

ACML: Assim... as mudanças foram feita como foi pedido, né?  Foi mais a queixa 
com relação à coesão, que eu não devia me estender muito numa oração.  Então, eu procurei 
diminuir e... fazer a repetição mesmo, né, pra deixar claro quem era o sujeito daquela 
frase.  Quando ela pergunta: “what was free?” Bem no início da oração, eu coloquei que 
tava falando sobre o ÔNIBUS na viagem e no final eu poderia ter botado um montão de 
adjetivos... mas eu coloquei só que era DE GRAÇA. E outra coisa foi a parte da conclusão, 
né, a conclusão que eu tentei dar mais detalhes, né, assim.. pra ficar mais claro como 
realmente TUDO  termina.  

 
 

 
Primeira versão de MCC 

 
The last time 

Every year in July I and my husband go to Garanhuns. Last year we couldn’t stay at the same house that 
every year we stay. However my husband has some relatives there. So, we went to his aunt’s house. Her son, 
Karlão’s (my husband) cousin lives near our house, here in Recife. His wife with his two little girls went to 
Garanhuns with us. 

I didn’t imagine how boring were that two girls. In the way they was crying, shouting, singing. I was just 
feeling a terrible headache. When we arrived in Garanhuns, my husband was with fever and had tummyache, 
so we couldn’t go out. My husband’s aunt didn’t do anything at home and she asked me to clean up, to cook, 
to wash up and to take care of the children. They were very unpolite, once I was in the bathroom and the lock 
of the door was broken, so my husband’s aunt got into without knock. 

Finally, the travel was arriving in the end. My husband’s cousin was coming back at the same time than 
us. So, his wife, who likes very much to talk with me, decided to come back in our car and she took only one 
girl, the other was with her father in the other car. In thirty minutes the older girl that wasn’t in our car, 
started to cry: “I want mom”.  So, her father imediatly stopped the car and us too, and they changed the girls 
and the older came to her mom. Then, fifteen minutes after, she cried again and asked to go with her father. 
We needed to stop the car five times. Our travel was a nightmare because of the two children. And I already 
decided: this year I won’t go to Garanhuns.  
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Reescrita de MCC 

The last time 
 

Every year in July I and my husband go to Garanhuns. Last year we couldn’t stay at the same house 
that every year we stay because our friends that invite us to their house were travelling. However, my 
husband has some relatives there. So, we went to his aunt’s house. Her son, Karlão’s (my husband) cousin 
lives near our house, here in Recife. His wife with his two little girls went to Garanhuns with us. 

I didn’t imagine how boring were that two girls. They didn’t obey their parents and they beat in their 
parents. Karlão wanted to be polite and sang songs with the girls. And he asked to me sing with the girls. 
My head was exploding. I was feeling a terrible headache. When we arrived in Garanhuns, my husband had 
fever and tummyache, so we couldn’t go out. My husband’s aunt didn’t do anything at home and she asked 
me to clean up, to cook, to wash up and to take care of the children. She was very lazy and I was needing to 
rest. They were very impolite. Once I was in the bathroom and the lock of the door was broken, so my 
husband’s aunt got into without knock. I cried and wanted to go back. 

Finally the travel was arriviving in the end. My husband’s cousin was coming back at the same time 
than us. So, his wife, who likes very much to talk with me, decided to come back in our car and she took only 
one girl, the other was with her father in the other car. I thought “my God, that nightmare again.” In thirty 
minutes the other girl that wasn’t in our car started to cry: “I want my mom”. So, her father imediatly 
stopped the car and us too and they changed the girls. The older came to her mom. Then, fifteen minutes 
after she cried again and asked to go with her father. We needed to stop the car five times. Our travel was a 
nightmare because of the two children. And I already decided. This year I won’t go to Garanhuns. I like very 
much children and I couldn’t revange against them, but I can’t talk and play with them.  
 

 

Pode-se verificar que, em comparação com a primeira versão, a reescrita da redação 

de MCC parece estar mais de acordo com as expectativas geradas pela leitura crítica de 

ACML.  Seguindo a sugestão da colega, MCC reescreve seu texto que narra, apresentando um 

parágrafo introdutório, que compreende todos os elementos, característicos desse gênero 

textual.  Assim, MCC atende às solicitações de ACML, adicionando, inclusive, o motivo de 

não ter ficado no local onde costumeiramente se hospeda. 

Observa-se também a preocupação de MCC em produzir uma segunda versão mais 

elaborada, com mais riqueza de detalhes e, com isso, maior poder descritivo. A reescrita da 

aluna revela, por conseguinte, maior carga de realismo e dramaticidade, atendendo aos 

anseios da leitora do texto.   

Na entrevista subseqüente à reescrita de seu texto, MCC demonstra ter, de fato, 

assimilado as orientações de ACML. Em seu depoimento, a aluna relata que, como 

recomendado pela colega, procurou inserir o motivo pelo qual não se hospedou no local de 

costume.  MCC também declara ter orientado sua reconstrução textual no sentido de criar um 

texto mais longo, mais realista e dramatizado, conforme as sugestões de seu par dialogal. 
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PP: Cite exemplo(s) de modificações que você realizou ao reescrever seu texto que 
narra uma aventura, efetuadas em função das observações e dos comentários de sua colega e 
da professora, por ocasião da interação. 

MCC: ACML me falou que eu poderia dramatizar um pouco mais, e no primeiro 
parágrafo dizer eh... porque eu disse o que aconteceu, como aconteceu, mas não disse  
porque. Aí, eu coloquei aqui ... coloquei que... ((lê seu texto)) “last year we couldn’t  stay at 
the same house that every year we stay, because…”  Então, eu complementei, falei porque, 
né? ((volta a ler seu texto)) “because our friends, that invited us, were travelling”.  Eu dei 
uma justificativa. E no desenvolvimento, eu dramatizei um pouco mais. Porque ela falou 
que eu poderia ter explorado um pouco mais a tragédia, né? Aí, eu... eu coloquei que tipo de 
música as crianças cantavam, falei que... ((lê seu texto))  “Carlão wanted to be poilte and 
sang songs with the girls too”.  Aí, eu aumentei e saí dramatizando mais, pra o texto ficar 
mais longo, né, mais... interessante também. 
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2° Processo discursivo (cf. anexo 11) 
 

Segue o momento da interação entre os alunos MGA e WG.  Cabe ressaltar que este 

foi o processo discursivo de maior duração (cerca de 16 minutos), envolvendo dois alunos 

com alguma fragilidade em suas capacidades de leitura e produção textual em língua inglesa. 

 

Excerto discursivo 1 
1. PP: Vamos iniciar com a correção do texto de WG, realizada pelo aluno MGA. 

Posteriormente, o aluno WG vai fazer suas observações sobre a redação “A 
nightmare journey” escrita por MGA. 

2. MGA: Quanto à redação de WG, eu achei que não houve grandes problemas.  
No primeiro parágrafo, ele colocou o que ele queria dizer, quando aconteceu, quem 
são os personagens, né, e também os outros pontos.  Ou seja, a colocação das idéias 
de forma correta, o bom uso dos narrative verbs.  Os time links, eu também não 
consegui ver nenhum problema.  Só com relação `a parte de spelling da palavra... 
ele esquece uma letra, um ‘s’ numa palavra na sexta linha, que é transfer e ele 
colocou “tranfer”, sem o ‘s’.    

3. PP: Ah, então você observou aí uma incorreção no item ‘A’ ((refere-se à correção de 
um dos itens na parte ‘A’ das correções)). 

4. MGA: Do item ‘A’. 
5. PP: A estrutura da narrativa ((refere-se ao item ‘B’)), você acha que está ok?    
6. MGA: Eu acho que tá ok. Ele fez de acordo com o que foi pedido, né.  Em três 

parágrafos, e cada parágrafo cumprindo a sua função, com a introdução, o 
desenvolvimento e o final de acordo. 

7. PP: Então, você não teria nenhuma sugestão para ele reelaborar a redação, com 
exceção dessa correção dessa falha na parte de spelling da palavra transfer?  

8. MGA: Eu acho que seria interessante se ele mudasse a letra, porque foi difícil 
pra ler e traduzir.  

9. PP: Você acha que ele deve melhorar a clareza do... da... da caligrafia, da 
handwriting?  

10. MGA: [ A caligrafia, que tá um pouquinho ruim pra entender ((risos)). 
 
Percebe-se, desde o início do turno de MGA, que este não se mostra apto a efetuar 

uma leitura extensiva do texto de WG, limitando-se a corrigir inadequações de ordem local. 

Disso resulta que as sugestões de MGA para a reescrita do colega restringem-se a algumas 

incorreções ortográficas e maior esmero na caligrafia. 
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 Excerto discursivo 2 
11. WG: Punctuation, tranqüilo, vocabulary, também. ((WG ainda menciona as 

correções feitas sobre os tópicos do item ‘A’)).  Mas com relação à grammar, eu 
coloquei aqui uma observação ((lê a redação de MGA)): “when we arrived many 
things happened”, e aqui, no caso, seria um much. 

12. PP: Seria o much ? 
13. WG: Porque é things, ‘coisas’, ‘coisas’ são incontáveis. 
14. PP: ‘Coisas’ são INCONTÁVEIS? 
15. WG: Não é ?  Uma coisa, duas coisas, três coisas... 
16. PP: Você tá contando, não tá ? ((risos)) 
17. WG: Mas não tem especificação. No caso, se enquadra em contável ? 
18. PP: ((dirigindo-se a MGA para auxiliar o colega)) O que você acha, MGA? 
19. MGA: É contável.  
20. WG: Ah, então aqui tá correto.  Foi eu que errei. 
21. PP: Tudo bem. Mas você também recapitulou isso, né?  
22. WG: É, lembrei agora. 
23. PP: Hum, hum. Bom. 

 

O que chama a atenção, nesse trecho, é o fato de que, ao implementar correções 

equivocadas no texto do colega, WG beneficia-se de sua própria falha para corrigir 

concepções errôneas adquiridas anteriormente em função de um aprendizado inadequado. 

Nesse momento da interação, a professora atua de modo a explorar do aprendiz sua 

capacidade para chegar a suas próprias conclusões, isto é, ao mediar a aprendizagem, extrai 

do aluno a forma gramatical correta.  Além disso, busca despertar um sentimento de confiança 

nos dois alunos, na medida em que apela para o auxílio do colega, ao elicitar deste o 

determinante apropriado para quantificar o substantivo things (coisas).  
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Excerto discursivo 3 
40. PP: Você poderia ler EXATAMENTE a parte que você não entendeu ? 
41. WG: Vou ler. ((lê e, ao mesmo tempo, traduz para o português)). Ele botou que ele ia 

andar a cavalo, em seguida correu e caiu. E depois, quando ele foi tomar um banho, 
né... um banho de rio, o peixe assustou ele, né.  Ele se assustou com o peixe. E aí ele 
colocou ((lê o texto de MGA)): “CAUSE it was very strange”.  Então, ele não estaria 
explicando o susto que ele tomou. Se ele quisesse dar uma explicação do susto que 
ele tinha tomado, ele teria escrito: “eu tomei um susto porque tal, tal tal...” 

42. PP: Mas veja, esse cause dele...  ((dirigindo-se a MGA)) você poderia explicar 
sua intenção MGA, de colocar esse cause aqui ?  

43. MGA: Foi de dar uma explicação mesmo.  PORQUE o peixe era estranho. 
44. PP: ((dirigindo-se a WG)) O que acontece é que o cause AQUI não significa 

‘causa’ em português. ((dirigindo-se a MGA)) O cause do seu texto teve qual 
sentido, MGA? 

45. MGA: De explicar, o POR QUÊ do susto.  
46. PP: Mas o que é cause aqui ?  
47. MGA: Eh... eh... 
48. PP: [ Nesse contexto, o que é cause em português ?  
49. MGA: Uma resposta para um ‘por que?’, um why.   
50. PP: Então, significa ‘PORQUE’ como resposta em português ? 
51. MGA: É. ‘Porque’.  
52. PP: Então, cause que você escreveu é uma... é uma... é uma...((gesticula para 

indicar que a palavra está escrita de forma abreviada)).   
53. MGA: Contração. 
54. PP: Uma redução, uma abreviação de...de...  because. 
55. MGA e WG: [ Because.  
56. PP: ((dirigindo-se a WG)) Entendeu ? 
57. WG: Ah, então está correto. 

 
Pode-se detectar, mais uma vez, que a mediação da professora nessa etapa da 

interação, objetiva desconstruir um aprendizado ineficiente de WG.  Esse aprendizado mal 

sucedido parece estar dificultando as interpretações do aluno, após a leitura do texto do 

colega.  A professora recorre, novamente, aos conhecimentos de MGA (produtor do texto) 

para esclarecer as dúvidas que persistem em interferir nas correções e nos comentários de 

WG.  Procura também apoiar suas explanações em recursos paralingüísticos (quando 

gesticula para WG), explorando, assim, as habilidades visuais de aprendizagem do aluno.  

Importa enfatizar que a ação da professora se dá, levando-se em conta o fato de que o 

aprendiz se encontra em uma zona de desenvolvimento proximal.  Ao mediar o aprendizado 

do aluno, desperta neste as funções mentais necessárias para seu amadurecimento 

psicocognitivo e, conseqüentemente, viabiliza os avanços psicológicos indispensáveis para 

uma aprendizagem sólida e duradoura.  De acordo com Vygotsky (cf. 1.2), esse tipo de 

mediação faz do professor muito mais do que um mero reprodutor de conhecimentos, uma vez 

que o transforma em agente catalisador dos potenciais de aprendizagem dos alunos. 
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Excerto discursivo 4 
79. WG: E um segundo ponto muito bom, que eu achei muito interessante foi o time link 

que ele usou aqui... que não... não tinha visto em canto nenhum, e só, 
coincidentemente, vi na aula passada. 

80. PP: Qual é ? 
81. WG: ((lê o texto de MGA)) O “In spite of all”.  
82. PP: Mas in spite of all é um TIME link ? 
83. WG: Não é, não ? 
84. PP: Não. ((dirigindo-se a MGA)) Lembra, MGA, os time links que gente viu ? 

Você pode dar uns exemplos pra WG?  
85. MGA: Ah, as soon as... 
86. PP: As soon as. O que mais ? 
87. WG: Eventually. 
88. PP: Eventually. ((dirigindo-se a MGA)) Você lembra, MGA, alguns mais ? 
89. MGA: Deixa eu ver... when.    
90. WG: Then. 
91. PP: Then. E com idéia de ‘DEPOIS’ em português? 
92. MGA: After, afterwards. 
93. PP: [Afterwards... Ou seja, esses são time links, porque dão idéia de tempo, de 

seqüência temporal. O in spite of significa ‘apesar de’, ‘embora’, em português. É 
uma expressão que liga as idéias, mas não de tempo. 

94. WG: Eu achei interessante. 
95. PP: Ok. Mas você entendeu o que significa o “in spite of all” do texto de MGA ? 
96. WG: É ‘em todo caso’, né? 

 
Nos turnos acima, observa-se que, além das dúvidas de ordem morfossintática, WG 

também demonstra não ter compreendido bem as explanações da professora (por ocasião das 

aulas expositivas), referentes ao uso dos time links (conectivos de tempo).  Com o recurso dos 

conhecimentos do colega, a professora não apenas incrementa os diálogos, como também 

promove uma atmosfera de auto-confiança, estímulo e segurança, com o intuito de 

proporcionar um momento de aprendizado colaborativo, reforçado pela função de scaffolding 

(andaime) do colega (cf. 1.1.1). 
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Excerto discursivo 5 
104. PP: Não ? Tudo certo ? Então, vamos tentar reescrever nossas redações em função 
do que foi dito hoje. ((dirigindo-se a WG) E eu... eu queria te perguntar WG, se essa 
leitura da redação de MGA te ajudou a compreender melhor algumas questões que 
você... tinha se enganado. Agora, você entendeu melhor? 
105. WG: Sim. Por exemplo, eu achava que ‘coisas’ fosse incontável. 
106. PP: E a questão do because ? 
107. WG: A contração. 
108. PP: A forma abreviada, cause. E o in spite of?  
109. WG: [ In spite of, que não é um time link. É um outro tipo de conectivo. 
110. PP: É. É uma linking expression.  Uma expressão que UNE as idéias numa 
frase, mas não com relação a tempo.  Por exemplo, quando eu digo: “in spite of the 
bad weather, we went to the beach”, quero dizer: “apesar do mau tempo, fomos à 
praia”. Percebe? Ela liga as idéias, mas não com relação à cronologia, à ordem 
temporal. Quer dizer, são linking words, mas não de tempo. Mas, como eu disse, a gente 
ainda vai estudar melhor esse assunto, tá bom? 
111. WG: Ok.  

 
Constata-se, aqui, o efetivo aprendizado de WG, que demonstra uma postura mais 

confiante e a conscientização de suas próprias falhas, no momento em que realizou a leitura 

do texto de MGA. 

 
Primeira versão de MGA 
 

                         A nightmare journey 
 

When I had 10 years old, I went with my parents to the my grandfather’s farm. I was on 
vacation. When we arrived there, many things happened. 

I wanted hide a horse, but the horse was very furious, then it run very much and I fell. When 
I went to take a river shower, the fishes scared me, cause was very strange. 

Finally I went back to my home and stay sick for one week. In spite of all, I liked very much. 
 

 

 

 
Reescrita de MGA 

    
A nightmare journey 

 
When I was about 10 years old, I went with my parents to the my grandfather’s farm. I was 

on vacation. When I arrived there, many things happened.  
I wanted ride a horse, but the horse was furious. It began to run very much and I fell. When I 

went to take a river shower, the fishes scared me, cause it was very strange. 
Finally, I went back to my home and stay sick for one week. In spite of all, I liked very much 

my unforgetable vacation. 
 
 

 



 

124 

 
Primeira versão de WG 

 
My nightmare journey 

 
My nightmare journey was four years ago. My family and I were come back from 

Pirassununga. My family and I were traveling of the car because was more cheap and besides we 
stopped when wanted to know the places. I had been transferred from the local work from Recife. 

But all stayed wrong when we were passing in the State from Maceió, more exactly in a hill, 
we were passing in left of a truck, it pushed our car outside of the street and only we didn’t fall in 
a precipice because God didn’t want! 

Finally after of stayed one hour stopped, we stayed to recovered and went on our journey and 
put the car to concert because it break. Than we went in a garage with thirst, hungry, afraid, 
sleep, until the night late. 
 

 
 
 

 
Reescrita de WG 
 

My nightmare journey 
 

My nightmare was four years ago.  I and my family were coming back from Pirassununga.  I 
and my family were travelling of the car, because was more cheap and besides we stopped when 
wanted to know the places.  I had been tranferred from the local work to Recife.   

But all stayed wrong when we were passing in Maceió more exactly in a hill.  We were passing 
in left of the truck, it pushed our car outside of the road and only we didn’t fall in a precipice 
because God didn’t want. 

Finally after of stay one hour stopped, we stayed to recovered and went on our journey and put 
the car to concert, because it breaked.  Then, we went in a garage with thirst, hungry, afraid, sleep 
until night late. 
 

 
Apesar de engajados na mais longa das interações, os alunos MGA e WG ainda se 

mostram pouco hábeis em suas tentativas de aprimorar as versões originais de seus textos.  

Como se pode notar, ao reescreverem os textos, ambos efetuam correções localizadas em suas 

redações.  Sobre isso, importa salientar que as reescritas desses alunos persistem em 

denunciar produções abaixo da média para aprendizes de nível intermediário. WG, em 

especial, ainda demonstra sérias inconsistências lingüísticas em suas produções escritas, o que 

aponta para a necessidade de um intensivo trabalho de recuperação junto ao aluno.  

Possivelmente é essa a razão para a constante preocupação de ambos em produzir uma 

segunda versão textual, com formas gramaticais adequadas, em detrimento da possibilidade 

de desenvolver um texto mais interessante e criativo. 
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Por ocasião da entrevista, após a reescrita do texto que narra uma aventura (cf. anexo 

6), os dois alunos coincidem no conteúdo de suas respostas, quando declaram que, ao 

reescreverem seus textos, a prioridade de ambos foi a de efetuar correções locais de 

inadequações morfossintáticas.   

 
PP: Cite exemplo(s) de modificações que você realizou ao reescrever seu texto que 

narra uma aventura, efetuadas em função das observações e dos comentários de sua colega e 
da professora por ocasião da interação.  

MGA: Eu havia escrito... eu queria escrever, eu queria dizer ‘andar a cavalo’ , 
‘ride a horse’ em inglês, e eu escrevi com ‘h’. E também a idade, que o certo é ‘I WAS ten 
years old’ e não ‘I had ten years old.’ 

WG: Sim. Porque quando a gente escreve, nem toda vez a gente vê os erros que 
cometeu. E... a gente não percebe alguns erros em algumas palavras. E... na, na... quando a 
gente  fez a interação, foi visto isso. Foi visto que algumas palavras estavam erradas. 
 

A análise comparativa entre as duas produções textuais dos alunos indica que ambos 

ainda não demonstram maturidade suficiente como leitores e produtores de texto em inglês. 

Tanto MGA como WG foram incapazes de realizar uma leitura extensiva de seus próprios 

textos e, conseqüentemente, reescrevê-los de modo a implementar mudanças globais e de 

ordem estrutural.  Aparentemente, os dois aprendizes estão inseridos no grupo de revisores 

menos capazes, que, segundo Spoelders & Yde (1991), costumam encontrar grandes 

dificuldades para revisar de forma contínua e extensiva.  Para os referidos teóricos, o que falta 

a esses alunos é a habilidade de começar revisando seus textos globalmente e só então partir 

para revisões localizadas.  Disso decorre que, ao reescreverem os textos, MGA e WG 

praticamente reeditam a primeira versão de suas produções, pouco acrescentando ao que 

tinham inicialmente planejado.  
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3° Processo discursivo (cf. anexo 11) 
 

Nesse processo discursivo, os alunos WECL e MDS também discutem suas 

produções de textos que narram uma aventura. 

 
Excerto discursivo 1 

1. PP: Vamos para a primeira interação entre os alunos WECL e MSD. A princípio, 
WECL fará suas observações sobre o texto “A nightmare journey”, produzido por 
MDS, que posteriormente vai fazer suas apreciações sobre o mesmo texto escrito por 
WECL. Pode começar, WECL. 

2. WECL: Bom, pra começar, vou falar sobre a apresentação. Eu achei que a 
apresentação da narrativa dele foi bem desenvolvida, eh... digo isso, porque eu 
pude identificar, através das respostas... através da apresentação, as respostas às 
perguntas: o que, quando, onde, com quem, por que. Isso aí é básico e é 
interessante ter na apresentação. Agora, eu acho que ele poderia ter sido um pouco 
mais criativo, até mesmo para chamar... como é... como é uma narrativa e... seria 
interessante, sei lá... escrever algo que pudesse chamar mais a atenção do leitor 
pra que ele possa ir com mais expectativa pro resto da história. 

3. MDS: Certo. 
 

 No turno 2, WECL mostra-se apto a detectar uma introdução adequada para uma 

narrativa, quando apela para as perguntas iniciais que, segundo Labov e Waletski, determinam 

a orientação deste tipo textual.  Entretanto, como leitor preocupado em analisar um texto que 

narra, tem expectativas de encontrar um parágrafo introdutório mais atrativo para quem lê.  

Chama, assim, a atenção do redator para a possibilidade de se reconstruir esse tipo de texto, 

iniciando-o de modo a torná-lo mais convidativo, isto é, despertando a atenção do leitor e o 

interesse pelo desenrolar da história.  

 
Excerto discursivo 2 

8. WECL: E vai percorrendo o parágrafo inteiro até o desfecho da história.  Eu acho que 
foi bom essa... essa apresentação do problema da narrativa. ((dirigindo-se a MDS)) 
Ah, a coesão de idéias, né... quanto à coesão das idéias, com relação aos time links, eu 
acho que você... eh... utilizou os time links bem.  Eu até anotei aqui ((lê sua 
anotações)) o when, o after that ... Agora, eu acho que você poderia... 

9. MDS: [ Foi pouco, né? 
10. WECL: Eu acho que você poderia utilizar mais e diversificar esses time links, até 

pra evitar repetição.  
11. MDS: Foi.  Eu acho que eu usei pouco mesmo os time links. 
12. WECL: Então, eu acho que você poderia usar um pouco mais, e daí, você evitaria 

algumas repetições que ocorreram no enredo. 
13. MDS: Sim. 

 
Nesse momento, WECL volta-se para o uso que MDS faz dos conectivos de tempo 

(time links), típicos de textos narrativos, nos quais a evolução cronológica dos fatos orienta o 
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desenvolvimento da trama.  O leitor percebe que se MDS refizesse seu texto, utilizando-se 

mais desses conectivos e de forma mais variada, poderia desenvolver sua redação com uma 

linguagem diversificada, o que resultaria em uma configuração melhor para sua redação.  

No turno 9, é possível observar que MDS já parece antever os comentários do 

colega, reconhecendo não ter sido realmente bem sucedido nas escolhas que fez desses 

conectivos.  O que se destaca, aqui, é a consciência do produtor textual de seu insucesso com 

relação a uma de suas estratégias cognitivas.  Esse processo de conscientização do redator 

parece estar latente durante os diálogos em questão, uma vez que quem escreve o texto 

apercebe-se de imediato da própria falha, no instante em que esta é evidenciada pelo leitor. 

 

No turno 21, tem-se o momento da tomada de consciência de MDS daquilo que o 

próprio aprendiz já suspeitava. 

 
Excerto discursivo 3 

20. PP: ((dirigindo-se a MDS)) Quer fazer alguma observação? 
21.MDS: Não, não. Eu achei mesmo que faltou eu botar mais time link.   

Principalmente essa observação dele, que eu gostei, porque eu já tinha visto que 
eu tinha botado pouco mesmo isso daí.  Eu deveria ter posto mais... eu acho, né?  
E o... o começo também, um pouquinho rápido, sem muita... sem chamar a atenção. 
Acho que faltou isso.  

 
 

Excerto discursivo 4 
 

22. MDS: A dele, eu tô achando que foi muito parecida a correção, porque eu... eh... 
achei a dele bem construída, tá.... a coesão do texto dele, no geral... tá boa. 
((dirigindo-se a WECL)) Identifica bem o início, o meio e o fim. Só que isso não 
faz a coesão se perder. Tá bem separado, mas também tá bem ligado um ao outro. 
Só que também achei o teu começo um pouco não atrativo, mas foi... besteira. É 
pequeno, mas tava bom. Só faltou um pouquinho mais de atração para ele. E o final 
também foi cômico ((risos)). Que eu não esperava aquele final e... e também achei 
cômico o final dele. Tava bom... tava bem parecido com o meu. E o final, eu ri. 

23. PP: Então houve uma semelhança aí nas estratégias e nas escolhas de vocês dois? 
24. MDS: [Foi. Mas a dele tá melhor que a minha. E Os time links dele...eu gostei.     

 
MDS se beneficia, aqui, da leitura de um texto semelhante para conduzir suas 

estratégias lingüístico-cognitivas, visando construir uma segunda versão para seu próprio 

texto, mais próxima à da primeira versão do texto de WECL.  MDS também faz a mesma 

sugestão do colega, ou seja, que este deveria efetuar mudanças em seu parágrafo inicial a fim 

de despertar maior interesse no leitor.   
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Excerto discursivo 5 
    

25. WECL: Eu procurei diversificar um pouco pra evitar repetir. E foi isso que eu 
senti falta na dele.   

26. PP: ((dirigindo-se a MDS)) Então, foi porque ele usou os time links de forma  
      diversificada e variada ? Foi por isso que você gostou dos time links dele ?  
28. MDS: É. Porque ele usou numa quantidade boa. Eu, por exemplo, eu só usei...eu 

acho que foi um ou dois em cada parágrafo, e no primeiro, nem usei.Ele usou 
uns três no parágrafo de desenvolvimento. E o... o problema dele  não foi só um 
problema, foram dois problemas que ele apresentou, e eu gostei disso  
também. Ficou... não ficou só em cima de um... ficou mais diversificado. 
Porque...claro, se fosse dois e não resolvesse... mas foi dois e acabou, né, e ficou 
legal. 

 
No turno 28, MDS compara sua produção textual com a do colega e confirma sua 

hipótese de que um uso mais freqüente e diversificado de conectivos temporais tornaria sua 

redação mais bem elaborada.   

Nos instantes finais da interação, MDS mostra-se também um leitor atento às 

escolhas gramaticais de WECL, quando detecta o emprego inadequado do advérbio hard 

(duro, pesado), usado incorretamente pelo redator, como se vê no trecho a seguir:  

 
Excerto discursivo 6 

32. MDS: E tem um spelling dele que eu só achei um erro, que foi o “hardy”, com a 
letra ‘y’, que a senhora falou que não existia, né, que é só até o ‘d’.  
((dirigindo-se a WECL)) Foi um lapso, né ? ((risos)).  

33. PP: É. A palavra hard, ela é... ela pode ser tanto o adjetivo, como o advébio, que foi a 
intenção de WECL. Não existe o hardy com ‘y’. OK?  É só isso?  

34. MDS: Hum, hum. Só. 
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Primeira versão de WECL 
 

My nightmare journey 
 

In 2001 I went to Maceió with my girl.  We were very happy because we had studied hardy all 
the semester. We decided stay there for one week. It was summer and we wanted profited by go to 
the beach. 

The nightmare began on the bus. The journey was a little difficult because I hate stay in the bus 
for a long time. I felt nausea. After that, I wanted sleep for the journey pass more quick, but on the 
bus was a girl speaking a lot, all the time. She was very talkative and she speaked loud.  I and my 
girl didn’t sleep during all the journey. When we arrived in Maceió, it was night. We stayed in 
Cristina’s home. Cristina is my cousin. I was very tired and as soon as I had dinner, I went to bed. 

In other day, I woke up very early, because I wanted go to the beach. I wanted know some 
beaches like Pontal, Pajuçara, but it was rainy, then I thought: “no problem, tomorrow I go to the 
beach”.   I thought wrong, because it was raining a lot in other day too and rained all the week. In 
the end, I stayed all the time in front of TV, watched a program about… Recife’s beaches.   
 

 
 
 

 
Reescrita de WECL 
 

My nightmare journey 
 

It was summer, a good time to travel and forgot all the problems.  I and my girl decided travel 
to Maceió.  We were very happy because we had studied hard all the semester. We decided stay 
there for one week.  I thought: “We will have a good holiday”.  But I didn’t know what will happen 
during this holiday. 

The nightmare began on the bus.  The journey was a little difficult because I hate stay in bus for 
a long time.  I felt nausea.  After that, I wanted sleep for the journey pass more quick, but on the bus 
there was a girl speaking a lot, all the time.  She was very talkative and she speaked loud.  I and my 
girl didn’t sleep during all the journey. When we arrived in Maceió, it was night.  We stayed in 
Cristina’s home.  Cristina is my cousin.  I was very tired and as soon as I had dinner, I went to the 
bed. 

In other day, we woke up very early because we wanted go to the beach. I wanted know some 
beaches like Pontal, Pajuçara, but it was raining. Then I thought:  “No problem, tomorrow we will 
go to the beach”.  I thought wrong !  Because it was raining a lot in other day too and rained all the 
week.  In the end, I stayed in all the time, in front of TV, watched a program about Recife’s beaches. 
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Primeira versão de MDS 
 

Nightmare Journey 
 

When I lived in another city (Guajará-Mirim, RO) I had a friend called “Jota” (J-Jorge). Once, 
he invited me to his grandma’s house by bike, and I went, of course. I love bike so much. 

We’re pedalling in a normal speed, when he said: “Do you wanna bet a race?”  “Yes”, I 
answer. I didn’t know why I agree with that! When I thought to pedal more fast, I had already 
crashed with another bike. It was a woman! But she was better than me. I stayed under the bicycle 
with my right leg got caught in the vehicle. The woman was angry: “Don’t you see?! Pay 
attention!”  But after, she saw my situation and offered help. She asked if I was OK, and when I 
stand up (lame) and answer that I was well she went without demand about her bike. 

After this, I didn’t carry on with my friend. He went to his grandma’s house alone and I came 
back home with pains. My shorts teared and I was very angry. The worst: the day after this my class 
knew, imagine my shy??? 
 

 
 
 
 

 
Reescrita de MDS 
 

Nightmare Journey 
 

My mistake began when I agreed with it. I lived in Rondônia and had a friend called “J” 
(Jorge), that once invited me to his grandma’s house by bike.  I like bike very much, so I went with 
him. 

We were pedalling in a normal speed when he said: “Do you wanna bet a race?”   “Yes.” I 
answer.  But when I thought to pedal more fast I had already crashed with another bike in the 
middle of the street.  It was a woman !  But she was better than me.  I stayed under the bicicle with 
my right leg got caught in the vehicle.  The woman was very angry: “Don’t you see?! Pay 
attention!” But when she saw my situation, she offered help.  After this, she asked if I was o.k.  As 
soon as I stood up (lame), I answer that I was well. Then, she went without demand about the bike. 

After this incident, I didn’t carry on with my friend, of course.  I didn’t have conditions!  He 
went to his grandma’s house alone and I came back home with pains, my shorts teared and I was 
very angry.  The worst: the day after this, in my classroom, everybody knew about it.  Imagine my 
shy !!! 
 

 
Comparando-se as duas versões textuais dos alunos WECL e MDS, pode-se concluir 

que esse processo discursivo parece ter sido muito bem aproveitado pelos interlocutores.  

Ambos os alunos revelam uma qualidade textual significativamente maior na segunda versão 

de suas redações.  Houve um aperfeiçoamento nos aspectos estruturais e lingüísticos dos dois 

textos, o que indica um ganho real e efetivo na habilidade de produção textual dos sujeitos 

envolvidos nessa interação.   



 

131 

MDS, particularmente, mostrou ser um aprendiz com forte grau de independência 

contextual, já que não se limitou aos comentários, feitos no momento da interação, na busca 

pelo aprimoramento de sua capacidade como produtor textual.  A leitura crítica e 

comparativa, realizada extensivamente entre o seu texto e o do colega, parece ter sido o fator 

diferencial (dentro de seu repertório de estratégias de aprendizagem), que contribuiu para uma 

efetiva evolução na qualidade textual evidenciada na reescrita de sua redação.  

Ao ser entrevistado, MDS manifesta consciência de que as modificações aplicadas 

em sua reescrita tornaram seu texto um pouco diferente do que aquele de sua primeira versão. 

Aparentemente, o resultado de seus esforços o surpreende positivamente, pois o que sobressai, 

em seu depoimento, é a percepção de um progresso real em sua habilidade de produzir textos 

que narram em língua inglesa. 

 
PP: Você acredita que o processo de interação com a colega e a professora o 

auxiliou na reescrita de seu texto que narra ?  Em caso afirmativo, de que maneira ? 
MDS: Auxiliou. Porque quando eu reescrevi a redação, eu percebi que ficou de 

uma maneira um pouco diferente da outra. Mas, eu gostei bem mais da segunda, né... E me 
ajudou também a mostrar algumas coisas que eu tava... que tava em falta. 
 

Constata-se, no trecho abaixo, que MDS realmente procurou auxílio na leitura 

comparativa das duas redações.  Esse procedimento rendeu ao aluno uma reescrita com maior 

qualidade estrutural, maior coesão lingüística e com a apresentação de um enredo, 

desenvolvido logicamente no tempo e no espaço.    

 
PP: Cite exemplo(s) de modificações que você realizou ao reescrever seu texto que 

narra uma aventura, efetuadas em função das observações e dos comentários de sua colega e 
da professora por ocasião da interação. 

MDS: Eu coloquei mais alguns ‘time links’, até porque eu vi que o WECL tinha 
usado bem esses ‘time links’ na redação dele. Aí, eu também acrescentei alguns dados, na... 
no   texto, né, pra melhorar a história e eu acho que eu deixei a começo um pouco mais.... 
mais interessante, né, mais atrativo. 
  

Em suas declarações, WECL revela-se como grande leitor crítico.  Mostra também 

ter consciência da importância da leitura do outro para o aperfeiçoamento de sua habilidade 

de produção textual.   

PP: Você acredita que o processo de interação com a colega e a professora o 
auxiliou na reescrita de seu texto que narra ?  Em caso afirmativo, de que maneira ? 

WECL: (( lê seu depoimento)) Sim, porque quando alguém lê o texto de outrem, 
com olhos críticos, consegue verificar equívocos que, possivelmente, passaram 
desapercebidos pelo  produtor do texto... 
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Ao final de sua entrevista, no entanto, verifica-se que WECL é igualmente capaz de 

vislumbrar a possibilidade de que a interferência de um colega (com grau semelhante de 

competência) pode vir a ser praticamente nula, ou seja, pouco contribuindo para o 

crescimento do aprendiz como produtor textual.   

 
PP: Você tem alguma sugestão para melhorar o processo interacional ao qual foi 

submetido, na prática de produção de textos que narram em língua inglesa ? 
WECL: Achei a estratégia interessante, no entanto, uma pergunta pairou quando 

reescrevia meu texto e me dei conta de que nem todos os equívocos foram corrigidos, e ainda 
tinha dúvidas em algumas passagens da minha narrativa: até que ponto o colega é capaz de 
dirimir com plenitude os possíveis equívocos cometidos por mim durante a produção 
textual? 
 

O questionamento de WECL reflete a posição de Spoelders & Yde (cf. 3.2) que, 

mesmo reconhecendo a eficácia do feedback imediato oferecido por um par dialogal (com 

nível equivalente de competência), há sempre o risco de que a colaboração do parceiro em 

nada acrescente ao aprendiz.  Para esses autores, torna-se ainda mais grave, se o feedback vier 

de um aprendiz inexperiente e com pouca habilidade para aplicar uma leitura crítica ao texto 

do outro.  Ainda que não tenha sido o caso do processo discursvo envolvendo MDS e WECL, 

as interações dialógicas podem também redundar na consolidação de aprendizados 

inadequados e deficientes. 
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4° Processo discursivo (cf. anexo 11) 
 

Nesse processo discursivo, os alunos YRG e MDS discutem as análises do texto de 

opinião com apresentação de argumentos.  Os dois próximos processos discursivos (5° e 6°) 

também se ocupam das discussões relativas à escrita desse mesmo gênero textual em inglês. 

 
Excerto discursivo 1 

1. PP: Esta é a primeira interação entre os alunos YRG e MDS para discussão de textos  
que argumentam com exposição de opinião. A redação foi do tipo For and Against, com 
o título: “The advantages and disadvantages of being famous at an early age”.  Pode 
começar, YRG. 
2. YRG: ((lê suas anotações)) A respeito do ponto sobre clareza de opinião, eu 
coloquei que a redação teve clareza e objetividade, né. O que facilitou a minha 
compreensão como leitora. Mas achei que os pontos positivos, eh... naquele 
parágrafo destinado a isso... eu achei uma certa contradição... ou um radicalismo. 
Porque... a respeito dessa fama, quando criança, por exemplo, o autor disse que... NÃO 
era bom. O sucesso, assim, a fama, né, enquanto criança. Mas nessa parte, nos pontos 
positivos, ele colocou que para a criança famosa TUDO é mais fácil. Então, eu achei uma 
contradição, porque se tudo é mais fácil, por que não era bom? 
3.MDS: Mas aí é que tá. O... é bom... quer dizer, não é bom, é fácil, mas não é bom, 
porque quando alguém tem TUDO fácil, não tem... eh... como é que se diz... 
4.PP: Frustração? 
5.MDS [ Frustração. Não tem frustração. Não tem responsabilidade, vai achar que 
tudo para ele é maravilhoso, que tudo vem na mão quando ele quer. 
6.PP: ((dirigindo-se a YRG)) Quer dizer, talvez você tenha entendido o FÁCIL como 
bom, mas não foi isso que ele quis dizer, né? ((risos)) 
7.MDS: É. Eu até quando eu tava corrigindo meu texto, eu pensei... mas não é bem isso 
que eu quis dizer. ((dirigindo-se a YRG)) Mas, se você olhar direitinho, eu coloquei 
essa parte no parágrafo das vantagens... eh... vantagem entre aspas, né? E só depois, 
no parágrafo das desvantagens, é que eu falo da parte negativa da fama. 

 
YRG faz a mesma opção de muitos outros alunos, ou seja, inicia a interação, dando 

relevo aos pontos positivos da redação de MDS.  Mais adiante, porém, acredita ter 

identificado a presença de uma certa contradição no texto do colega.  A leitura de YRG 

obviamente não reflete o sentido proposto por MDS, já que nos turnos 3, 5 e 7, o redator 

esclarece que a idéia que tentou fazer chegar ao leitor não foi aquela extraída por YRG. 

Esse é mais um exemplo de falha na tentativa de construção de significado para o 

texto lido, pois o sentido, inicialmente pretendido pelo autor, não coincide com as 

interpretações do leitor.  O que se destaca, aqui, é a aparente dificuldade de YRG de 

identificar, nesse tipo de texto, os elementos básicos que auxiliam na elaboração de uma 

conclusão com poder argumentativo.  
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Em sua leitura, YRG não foi capaz de detectar a intenção do colega quando este 

afirma que para uma criança famosa tudo é mais fácil: “Firstly, it is obvious that for a famous 

child everything is easier”.  YRG não acompanhou o raciocínio argumentativo de MDS, que 

começa a ser desenvolvido com a apresentação de possíveis objeções a seu ponto de vista.  

Em outras palavras, o redator começa seu percurso de argumentação, antecipando eventuais 

contra-argumentos que podem surgir de leitores cujas opiniões diferem daquela defendida 

pelo autor. 

Assim, YRG não percebeu a habilidade de seu par dialogal ao incluir em sua redação 

os elementos básicos para a construção de textos que argumentam.  Segundo Leitão (1997), 

tais elementos se constituem no ponto de vista, nas justificativas, nos contra-argumentos e nas 

respostas (cf. 3.1.2).  Leitão reflete Bronckart (1999), para quem uma seqüência 

argumentativa deve destacar as seguintes fases: fase das premissas, de apresentação de 

argumentos, de apresentação de contra-argumentos e fase de conclusão.  

 

Excerto discursivo 2 
22. YRG:[...] Por exemplo, ele colocou aqui na linha 15 dois conectivos iguais numa 

mesma parte. Por exemplo, aqui ((lê o texto de MDS)) “however, despite...” Eu acho 
que apenas uma poderia dizer a mesma idéia. 

23. PP: ((dirigindo-se a YRG)) Você acha que however e despite significam a mesma 
coisa? 

24.  YRG: Eu achava que sim. 
25.  PP: Não, não. Não é a mesma coisa, não. Dá pra você ler o que MDS escreveu?  
26.  YRG ((lê o texto de MDS)) “However, despite these are too much tempting…” 
27.  PP: Veja bem, no texto de MDS, parece que foi a colocação gramatical que não 

foi ideal aqui. Seria melhor “However, despite THE FACT THAT these 
advantages are too tempting...” ((dirigindo-se a MDS)) O melhor aqui seria TOO 
tempting e não too MUCH tempting, tá, MDS? E aí você podia continua com o 
texto, né? Traduzindo para o português: “Contudo, apesar do fato de que essas 
vantagens são demasiadamente tentadoras...”.  Aí, você desenvolve o resto da 
idéia. Faltou só um complemento aqui depois do despite, entende? 

28. MDS: Hum...((meneia a cabeça afirmativamente)) 
29. PP: ((dirigindo-se a YRG)) Mas eu queria que você percebesse que não é um exagero 

usar however e despite na mesma frase, como ele fez. Lembre que eles NÃO têm o 
mesmo significado. Mesmo que MDS tenha faltado com esse complemento que eu 
expliquei: despite THE FACT THAT... pra clarificar melhor o ponto, mesmo assim é 
possível o uso dos dois conectivos no mesmo período, ta?  Porque however significa 
‘contudo’, ‘entretanto’, ‘todavia’. Já despite em português tem outro sentido, de 
‘apesar de’. Entendeu?  Então, a gente pode dizer: However, despite something.... 
quer dizer: “Contudo, apesar disso ou daquilo...” Você tá acompanhando o 
raciocínio? 
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No trecho acima, YRG demonstra não ter efetivamente assimilado as diferenças de 

significado entre os conectivos mais comumente usados nesse gêrnero de texto.  Ao perceber 

a falha no aprendizado, a professora aproveita para tentar esclarecer, novamente, o sentido 

dos conectivos de ligação however (contudo) e despite (apesar de).  

A opção da professora por um esclarecimento explícito, ao invés de elicitar do aluno 

a função dos referidos conectivos, justifica-se em função da importância do uso correto desses 

conectivos na construção de textos de opinião.  Aparentemente, ainda persistem algumas 

dúvidas quanto a isso.  Diante disso, no turno 29, a professora sentiu-se obrigada a esclarecer 

as diferenças de significado e de função entre os dois conectivos mencionados. 

 
Excerto discursivo 3 

32. YRG: Mesmo assim, no geral, a redação foi muito bem feita. E esses conectivos 
foram bastante importantes para o entendimento geral. Eu coloquei aqui ((lê suas 
anotações)) “Mesmo com um exagero de conectivos, a redação foi coesa, não 
apresentando idéias soltas”. Porque a função dos conectivos é essa, né? Tava tudo 
bem, agora eu acho que ele poderia ter colocado menos conectivos. 

33. PP: Ok. Foi... foi uma... uma percepção sua, mas foi você mesma que observou 
que o uso dos conectivos dele facilitou o seu entendimento. Então, acho que você 
se contradisse um pouco quando percebeu a importância dos conectivos na 
redação dele, mas achou que ele usou demais. Será que foi mesmo demais?  

34. YRG: Eu achei, né? ((risos)) 
35. PP: ((dirigindo-se a MDS)) E você, MDS, o que acha? 
36. MDS: Eu não sei. Tem muito mesmo? 
37. PP: Eu acho que o que você colocou faz sentido, eh... tem um propósito. Eu não sei se 

YRG estranhou porque ela não tá ainda muito acostumada com esse tipo de texto em 
inglês ou... 

38. YRG: ((lê o texto de MDS)) Você colocou  “firstly”, depois colocou “also”, “what’s 
more”, “for example”, “on the other hand”.  Eu acho que não precisava tanto. 

39. PP: ((dirigindo-se a YRG)) Ok. Eu...eh.. mas me parece que esses conectivos 
clarificaram bastante as idéias dele, não? Veja bem, pode até parecer exagerado, 
parecer um pouco... artificial, talvez, mas o texto escrito possibilita esse uso 
maior de conectivos, certo? É diferente da fala, porque no discurso oral, geralmente 
a gente usa menos conectivos, percebe?  

40. MDS: Mas esse tipo de redação, de falar das advantages e disadvantages tem que ser 
mesmo um pouco exagerado, porque você tem que convencer o leitor. 

41. YRG: Bom, talvez na minha redação deve ter tido menos. Pode ter ficado pouco 
o que eu botei, então. ((dirigindo-se a MDS)) Mas você vai falar sobre isso agora, 
né? 

 
Nesse momento da interação, a professora procura fazer com que YRG perceba a 

necessidade do uso dos conectivos na redação de MDS.  Assim, nos turnos 33 e 39, conduz o 

raciocínio da aluna para que esta possa chegar a suas próprias conclusões, sem imposições 

externas. Para tanto, chama MDS para a discussão, com o intuito de reforçar suas explicações, 

apoiando-se nos conhecimentos do redator do texto. No turno 41, YRG mostra-se mais 
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consciente da importância desses conectivos, já que parece demonstrar certa preocupação com 

uma possível escassez deles em seu texto. 

 

Excerto discursivo 4 
44. YRG: Não. Mas eu ainda acho que foi demais o uso de conectivos. 
45. PP: Tudo bem. Mesmo que você continue com esse entendimento por enquanto, mas 

a gente vai ver direitinho isso, ok? ((dirigindo-se a MDS)) Eu gostaria que você 
colocasse pra YRG essa questão dos conectivos. Porque eu acho muito importante 
esclarecer essa parte. Porque me parece, YRG, que eles foram usados 
corretamente. Talvez a tua dúvida seja porque você não tá ainda tão habituada a 
ler esse tipo de texto em inglês. Até porque a gente não trabalhou ainda de forma 
suficiente em sala de aula. A gente tá aprendendo agora como fazer esse tipo de 
texto, com argumentação, com opinião, do tipo for and against.  E eu acho que o 
teu estranhamento foi nesse sentido. Mas se você perceber bem, a maioria dos 
conectivos foi colocada no lugar correto, de forma certa. Eu espero até que isso possa 
servir pra você como forma de exemplo, pra ajudar na sua aprendizagem. 

46. YRG: Talvez eu esteja raciocinando em português. Porque em português, isso aqui 
seria muito. ‘É claro’, ‘mas’, ‘contudo’, ‘por outro lado’, ‘então’... 

47. MDS: [...] É porque, por exemplo, naquele outro tipo de texto que a gente fez 
antes desse, o da narrativa, não tem tanto esse uso de conectivo. Nesse aqui, não. 
Você tem muita opção e é bom usar, porque... como a professora falou, dá mais 
clareza, e... aumenta a coesão do texto, né? E... como precisava CONVENCER, 
quanto mais usar e melhor organizar as idéias, o texto vai ser mais convincente 
ainda, né? 

48. PP: O que não é interessante é você repetir a MESMA palavra... 
49. MDS: [...] O MESMO conectivo sempre. Por exemplo, ficar usando sempre however, 

however, however. Mas sempre que possível é interessante usar, né, assim... mesmo 
que pareça esquisito em português, eh... um pouco estranho, né? 

 
O que se destaca, aqui, é uma outra instância de aprendizado colaborativo. MDS 

parece, gradativamente, assumir o papel de mediador da aprendizagem da colega.  Ainda que 

sem a solicitação da professora, MDS naturalmente incorpora a função de par mais avançado 

e procura esclarecer as dúvidas de YRG.  Atuando, assim, como o indivíduo mais competente, 

faz uso de estratégias equivalentes às utilizadas pela professora, substituindo-a aos poucos na 

função de promotora de um processo de construção conjunta de conhecimentos. Com isso, 

esses novos conhecimentos são transmitidos a YRG de forma mais diluída, facilitando a 

compreensão da aluna menos hábil. A intervenção de MDS confirma o pressuposto 

vygotskiano de que muitos aprendizes podem se tornar suficientemente efetivos, quando 

atuam como leitores e revisores das produções textuais de aprendizes menos capazes. 
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Primeira versão MDS 
 

The advantages and disadvantages of being famous at an early age  
  

Being famous since the childhood, in my opinion, is not good for the life of a child.  Of course, 
there are advantages, however the drawbacks overcome. 

Firstly, it is obvious that for a famous the child, everything is easiest.  Also, he or she has a lot 
of oportunities since very early.  For example, if is an actor or acterss, when the young star will be 
more old, will have very experience and a great curriculum.  What is more, the money that the child 
earns and can save. 

On the other hand, the mini artists miss the best stage of their life.  They can’t play like other 
children.  Besides, sometimes they miss some classes.  What is more, they accumulate a lot of 
responsibility that is not for your age. 

As you can see, being famous since very early has its advantages.  However, despite these are 
too much tempting, the fame can be very bad for the minds of children and this can change 
completely their personality. 

 
 

 
 
 
 

 
Reescrita MDS 
 

The advantages and disadvantages of being famous at an early age  
  

Being famous since the childhood, in my opinion, is not good for the life of a child.  Of course 
there are advantages, however the drawbacks overcome. 

Firstly, it is obvious that for a famous child everything is easier.  Also, he or she has a lot of 
opportunities since very early.  For example, if is an actor or actress, when the young star will be 
more old, will have very experience and a great curriculum, and will be called easier to make a film 
than the others.  What is more, the money that the child earns and can save. 

On the other hand, the mini artists miss the best stage of their life.  They can’t play like the 
other children.  Besides, they miss some classes.  What is more, they accumulate a lot of 
responsibility that is not for their age. 

As you can see, being famous very early has its advantages. However, despite the fact that these 
advantages are too tempting, the fame can be very bad for the minds of children and this can 
change completely their personality. 
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Primeira versão YRG 
 

The advantages and disadvantages of being famous at an early age 
 

The dream of many people is to be famous; mainly if the success goes at an early age. However, 
this brings more disadvantages than advantages. 

The famous child knows new cultures in the more varied countries, he has power of shopping 
very early and he helps all the family finantially. 

However, the disadvantages are cruel, because these children aren’t prepared psychologic for 
the success.  The loneliness is often in these situations.  There are excess of activity for them and the 
loss of childhood, and so there is a few time for themselves. 
 

 
 

 
Reescrita YRG 

 
The advantages and disadvantages of being famous at an early age  

 
The dream of many people is to be famous; mainly if the success goes at an early age. However, 

from my point of view, this brings more disadvantages than advantages. 
The famous child knows new cultures in many countries. Besides, he has power of shopping very 

early, and what’s more he helps the familly finantially, because he grows up professionally. 
On the other hand, the disadvantages are cruel. In my opinion, these children aren’t prepared 

psychologically for the success.  The loneliness is often in these situations, for example, there are 
excess of activities for them and few time to live like children.  

In conclusion, I think that being famous at an early age is not good for the children, because 
they don’t have time for themselves, so they don’t have a normal childhood. 
 

 

Os dois alunos apresentam uma reescrita mais bem elaborada do que suas primeiras 

versões.  O texto final de ambos revela que os diálogos da interação não foram em vão. MDS, 

entretanto, não modifica a estrutura de sua redação.  Em sua segunda versão, ressaltam 

algumas correções localizadas de erros de ortografia, de gramática. Observa-se, entretanto, 

que seu primeiro texto já possui uma estrutura argumentativa próxima àquela prescrita por 

Bronckart (1999) e anteriormente explicitada em 3.1.2.  Ou seja, MDS já é capaz de expor, 

em sua primeira produção, um texto argumentativo com a presença dos elementos 

fundamentais que, para Bronckart, constituem a seqüência básica desse gênero textual. 

Além das mudanças sugeridas durante o processo discursivo, MDS também detecta 

incorreções em seu texto original que não foram alvo dos comentários de seu par dialogal e da 

professora.  O aluno, por exemplo, faz a troca da forma superlativa inadequada easiest (o mais 

fácil) pelo comparativo easier (mais fácil), no segundo parágrafo.  Houve também a correção 
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na ortografia da palavra opportunities, escrita no texto de MDS somente com um ‘p’. No 

terceiro parágrafo, o redator altera o uso inapropriado do adjetivo possessivo your age pela 

forma gramatical correta their age. 

Esse movimento, também identificado na reescrita de outros sujeitos da pesquisa, 

aponta para uma progressiva independência do redator que vai, aos poucos, se desvinculando 

da mediação do outro para orientar-se por uma auto-mediação.  Esse avanço no processo de 

auto-regulação de MDS se faz notar em sua segunda entrevista, após a realização das duas 

etapas do projeto (cf. anexo 9). 

PP: Após as interações, você sentiu mais facilidade para a reescrita de algum dos 
dois textos? Em caso afirmativo, qual deles foi mais fácil reescrever? A que você atribui essa 
maior facilidade? 

MDS: O segundo texto foi mais fácil, né, porque eu não mudei quase nada. Eu 
mudei bem mais o outro, né, o que era pra narrar a historinha.  Assim...  Porque esse da 
opinião, eu acho que eu já tava com o texto bem DEFINIDO na minha cabeça, quando 
eu... eh... quando eu escrevi pela primeira vez. Eu achei que já tava bonzinho, como a gente 
aprendeu, né, aí eu só precisei mudar umas coisinhas que eu já falei antes.   

 
O texto final escrito por YRG é também bastante indicativo de um notável 

crescimento na capacidade de produção textual da aluna. Comparada com sua primeira 

versão, a reescrita de YRG desenvolve-se de forma mais coesa, contribuindo para a criação de 

um texto com maior força argumentativa na fase da conclusão. Em sua segunda versão, a 

aluna atende à principal recomendação de seu par interacional, acrescentando alguns 

conectivos (linking expressions), tais como: besides (além de) what’s more (e mais), no 

segundo parágrafo; on the other hand (por outro lado), no terceiro e in conclusion (como 

conclusão), no último parágrafo. 

Com isso, sua reescrita não ganha apenas mais um parágrafo, isto é, não cresce 

unicamente no número de palavras, mas, revela, acima de tudo, um notório amadurecimento 

em sua habilidade de redigir esse gênero de texto, haja vista o quanto evolui sua produção 

textual em consistência, refinamento e fundamentação de argumentos. No trecho abaixo de 

sua segunda entrevista, YRG encontra as palavras certas para expressar a consciência de suas 

maiores deficiências e de como proceder para corrigi-las e aprimorar seu texto. 

PP: Cite exemplos de mudanças na reescrita de seu texto de opinião, efetuadas em 
função dos comentários e das observações de seu colega e da professora, por ocasião da 
interação. 

YRG: Meu texto, o primeiro que eu escrevi, sabe... ele tava meio impessoal. Aí, eu 
procurei me posicionar mais no segundo. Eh... e também o uso de conectivos, que tava... que 
tava pouco, né... o texto tava meio pobrezinho, então eu tentei colocar mais pra... pra melhorar um 
pouco e ficar mais de acordo com o que foi explicado na interação. 



 

140 

5° Processo discursivo (cf. anexo 11) 

 

Esse processo desenvolve-se em torno da interação das alunas MCC e SQP. 

Excerto discursivo 1 

1. SQP: ((lê suas anotações)) Bom, no geral a redação tá muito boa. Ela faz a 
introdução falando de uma forma geral, falando sobre a fama e depois ela vai 
especificando. Eu gostei muito da introdução. O primeiro parágrafo, ela, ela fala 
dos pontos positivos, ela coloca os pontos positivos, a apresentação de exemplos 
acontece já no primeiro parágrafo. E... ela foi muito feliz assim, porque ajudou a 
sustentar e a EXPLICAR direito até o argumento, o que ela quis dizer com aquele 
argumento. Quer dizer, a oportunidade, a possibilidade de que... que isso poderia 
oferecer na vida de uma criança. Então isso é bom. ((dirigindo-se a MCC)) No 
terceiro parágrafo, foi que eu achei que...você, você misturou aqui... 

2. MCC: [ Que desandou... ((risos)). 
3. SQP: Porque como no primeiro parágrafo, ela não colocou a opinião dela, ela 

deixou pra colocar no TERCEIRO parágrafo. Aí eu não sei se foi uma inovação 
que ela quis fazer ou se ela tinha esquecido de botar no primeiro parágrafo e 
quando chegou no terceiro, botou. ((risos)). 

4. PP: ((dirigindo-se a MCC)) Você não se posiciona no texto? 
5. MCC: Como assim? 
6. PP: A sua opinião... Você não expressa seu posicionamento no início da redação? 
7. MCC: Foi. Eu não coloquei logo no início da composição. Eu percebi que tava 

faltando, aí botei lá na frente pra ficar claro, né? Agora, eu acho que não ficou. 
((risos)). 

8. PP: Não é que seja uma questão de certo ou errado, já que você pode, por exemplo, 
deixar sua opinião implícita, que também é válido, mas idealmente, seria melhor que 
você se posicionasse de uma maneira mais clara  no começo da redação, pra retomar 
no final. Pra fazer uma exposição de opinião mais bem estruturada, mais evidenciada. 

9. MCC: Certo. 
 

A aluna SQP, a exemplo de outros sujeitos da pesquisa, parte de uma análise 

favorável do texto de MCC, ressaltando o que percebeu de positivo em sua redação. Observa-

se também que, agindo como leitora crítica, que analisa um texto de opinião, SQP procura 

encontrar no início da redação de MCC um dos elementos básicos que caracterizam esse 

gênero discursivo: o ponto de vista da colega, produtora do texto.  Assim, ao chamar a 

atenção de MCC quanto à necessidade desta de posicionar-se mais claramente na parte inicial 

de sua redação, SQP parece despertar na colega a consciência de ter introduzido seu texto de 

forma incompleta.  Nesse instante da interação (no turno 7), MCC aparentemente já 

suspeitava do fato de que talvez tivesse ignorado, a princípio, uma importante etapa na 

construção desse gênero, isto é, a autora se deu conta de que teria omitido seu posicionamento 

pessoal sobre o assunto na introdução de seu texto. 
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Excerto discursivo 2 
10. SQP: Não, só assim... só nesse ponto. Aí, o que aconteceu no terceiro parágrafo? 

Como era o dos pontos negativos, e ela é a favor da questão aqui... da fama de 
crianças, da fama de pessoas muito jovens, então como no terceiro parágrafo 
eram os aspectos NEGATIVOS, aí chegou e colocou a opinião dela e... ficou uma 
coisa meio... então não sei se teria sido melhor ela ter finalizado a parte negativa, 
assim, trabalhando melhor a parte negativa nesse parágrafo e deixando pra 
conclusão, a opinião dela. ((dirigindo-se a MCC)) Porque eu notei que você 
desconstruiu esse argumento que tava sendo feito no terceiro parágrafo. Assim, 
eu achei que ficou meio embolado. ((risos)). 

11. PP: Ficou meio confuso? 
12. SQP: Não, eu só não achei que ficou tão estruturadozinho, né? Porque a 

argumentação, normalmente, ela segue um PADRÃO. 
13. PP: ((dirigindo-se a SQP)) O que você sugeriria, então, como leitora, que ela fizesse 

pra ficar uma redação mais bem organizada? 
14. SQP: Não, acho que ela poderia ter se colocado no primeiro parágrafo e no final. 

Acho que ela poderia ter trabalhado e ponto final. Esses são os aspectos 
negativos e ponto final. Aí, chega na conclusão, diz, no final das contas, que eu 
não acho isso uma verdade por causa disso, disso, disso e daquilo, e ponto final. 

15. PP: ((dirigindo-se a MCC)) Entendeu, MCC? 
16. MCC: Sim. 

 
Nesse momento discursivo, percebe-se, mais uma vez, que a atuação de SQP é 

crucial para a reescrita de MCC, já que quando se depara com os aspectos negativos a respeito 

da fama de pessoas muito jovens, SQP mostra-se bastante perspicaz ao detectar uma certa 

inconsistência no terceiro parágrafo da colega.  Para a leitora, nessa parte de sua redação, 

MCC incorre em uma aparente contradição, pois explicita sua opinião favorável à fama de 

crianças e adolescentes no parágrafo reservado ao desenvolvimento das desvantagens que essa 

condição acarreta aos jovens. 

Assim, no turno 14, SQP assume o papel de crucial importância quando procura 

orientar a colega sobre como proceder para produzir um texto mais claro e mais bem definido 

em termos de exposição de argumentos e contra-argumentos.  Para Leffa (1999), ao atuar de 

forma diretiva, orientando o desenvolvimento da redação de MCC, SQP reveste-se da 

autoridade capaz de auxiliar a colega a agir como leitora crítica de seu próprio texto, o que a 

capacita a implementar as modificações necessárias que deverão viabilizar uma compreensão 

textual condizente com o sentido inicialmente proposto. 

Como aconteceu com outros pares dialogais, a intervenção de SQP foi fundamental 

para que MCC pudesse efetuar a mudança sugerida em sua redação original, apresentando 

todos os elementos básicos de um texto de opinião (cf. 3.1.2) de forma mais bem estruturada 

em sua reescrita.  
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Excerto discursivo 3 
29. PP: ((dirigindo-se a MCC)): A tua dúvida é a questão da ortografia? 
30. MCC: Não. Essa life.  Whose life? A vida de quem assim? Eu acho que faltou um 

pouco de coesão, e AÍ que acarreta falta de clareza. 
31. PP: Hum. Você acha que ficou ambíguo sobre quem ela estava falando? 
32. MCC: É. Da vida de quem? É da vida dos ((lê o texto de SQP)) “little pop stars” 

que ela até falou antes, ou... que DÁ vida ao espetáculo? 
33. PP: Uma reconstrução gramatical talvez fosse pertinente aqui pra deixar mais claro de 

quem ela tá falando? 
34. MCC: Exato. 
35. PP: ((dirigindo-se a SQP)) Você tá de acordo? 
36. SQP. Eu concordo. 

 
Nota-se, nos turnos 30 e 32, que a preocupação de MCC refere-se ao manejo 

apropriado dos elementos lingüísticos que assegurem à autora a construção de um texto claro 

e coeso.  Interessa evidenciar, aqui, o fato de que, ao buscar construir um significado para o 

texto que lê, MCC traz também toda uma gama de conhecimentos prévios, com os quais tenta 

auxiliar a colega a reescrever seu texto.   

De acordo com Ruddell e Unrau (1994), com tal procedimento, as alunas estão 

promovendo um processo interacional, no qual a construção de significados ocorre 

conjuntamente, ou seja, as alunas e a professora interagem ativamente dentro do contexto de 

sala de aula, visando a um objetivo comum, a construção de um sentido para o texto. Dessa 

maneira, ao denunciar a ausência de coesão nesse trecho da redação de SQP, MCC demonstra 

possuir suficiente conhecimento lingüístico para revelar a existência de eventuais 

inadequações na produção textual da colega.  Ainda segundo Ruddell e Unrau, nesse instante, 

MCC apela para suas condições cognitivas, a fim de ativar seu acervo de conhecimentos 

declarativos.  Esses, por sua vez, incluem o conhecimento que o leitor possui sobre os fatos, 

eventos, conceitos e, no caso da intervenção de MCC, o próprio conhecimento lingüístico (cf. 

2.1.2). 
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Excerto discursivo 4 
37. MCC: E... também gostei muito da introdução. Porque ela vai direto ao ponto. 

Diz que há pontos positivos, negativos, diz qual a opinião dela e desenvolve. Aí, 
chega no segundo parágrafo, o primeiro do desenvolvimento, né, ela fala de 
várias coisas. Ela expõe os pontos positivos. Fala da importância do dinheiro, 
fala da importância do desenvolvimento da criatividade da criança. Eh... só que 
aí ela vai usar um exemplo, o que é muito bom, né, porque vai sustentar a 
argumentação. Mas eu acho que ela devia desenvolver melhor. Porque ela só 
CITA. ((dirigindo-se a SQP)) Talvez você pudesse explorar um pouco mais. 
Porque você só cita, fala o nome de Sandy e Júnior, mas se tivesse umas duas 
linhas explorando um pouquinho mais, ficaria melhor. Porque vai dar mais 
força pra teus argumentos, né... vai reforçar tua opinião de que ser jovem e 
famoso... não é... não é um problema sério.  E o terceiro e o último parágrafo 
também não tem problema. Tudo muito claro. Sem problema. Eu achei que só foi o 
problema do exemplo, essa falta de clareza na linha três, né, essa pequena falta de 
coesão que eu já falei. 

 
No turno 37, MCC começa destacando os pontos em que o texto de SQP revela uma 

redação bem construída, com o posicionamento pessoal da aluna na introdução e boa 

diversidade de argumentos.  Mesmo assim, para a leitora a produção textual de SQP pode 

tornar-se ainda melhor, se o exemplo apresentado em seu texto for explorado de tal maneira 

que possa dar maior sustentação ao argumento principal da autora.  Para MCC, em assim 

procedendo, a colega terá encontrado um elemento a mais para respaldar seu ponto de vista. 
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Primeira versão de SQP  
 

The advantages and disadvantages of being famous at an early age 
    

Nowadays, all artistic productions have children in the cast.  They are the little pop stars, they 
are responsible for life and brightness in a spectacle.  However, this fact is very controversial 
because there are advantages and disadvantages.  In my opinion, being famous at an early age is 
not a problem. 

The main advantage of being famous is to have many money.  It’s very important to assure the 
good school for the child.  Besides, the art heps to develop the creativity of the child.  The art is 
another type of school.  In Brazil, a good example is the double Sandy and Junior. 

On the other hand, there are disadvantages. They lose privacy early.  As a result, the children 
can’t play freely because they are surrounded by fans and photographers.  It’s very stressing for 
them. 

Although famous children have no privacy, their parents can assure a normal life.  Therefore, 
the important is to have money in the end of the month. 

 
 

 
 
 

 
Reescrita de SQP 
 

The advantages and disadvantages of being famous at an early age  
  

Nowadays, all artistic productions have children in the cast.  They are little pop stars, they are 
responsible for brightness in a spectacle.  However, this lifestyle is very controversial because, for 
children, there are advantages and disadvantages.  In my opinion, being famous at an early age is 
not a problem, but the parents of famous children need to be careful. 

The main advantage of being famous is to have too much money.  It’s very important to assure 
the good school for a child.  Also, these angelic people can know different countries.  Besides, the 
art helps to develop the creativity of the child and the art helps to surmount the shyness.  This is 
another kind of school.  In Brazil, a good example is the double Sandy and Junior, because they 
became famous when they were five or six years old.  They never have had any serious problem. 

On the other hand, not everything is what it appears to be.  This lifestyle has some 
disadvantages.  They lose privacy early.  As a result, the children can’t play freely because they are 
surrounded by fans and photographers.  It’s very stressing for them. 

Therefore, famous children have no privacy, but their parents can assure a normal life. The 
parents need to be attentive with the jounalists and fans.  They should prohibit the abuse of these 
persons, besides the parents should follow the children when these little persons are working. 

 
 

 
É bastante perceptível que a reescrita de SQP apresenta uma produção textual mais 

completa, com argumentos mais bem fundamentados. Em sua conclusão, SQP também 

explora mais suas estratégias lingüísticas, atribuindo, assim, maior força persuasiva a seus 

principais argumentos.   
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Não se pode negar a importância da leitura e das recomendações de MCC para a 

evolução no processo de reescrita de SQP.  No entanto, a segunda versão do texto de SQP 

mostra claramente que, ao revisar sua redação, a aluna fez uso de seus próprios recursos para 

efetuar outras mudanças, além daquelas sugeridas por MCC.  Pode-se deduzir, com isso, que 

SQP possui grande potencial como redatora de textos de opinião e que a mediação da colega e 

da professora seguramente contribui para alavancar essa capacidade criativa de SQP, 

despertando a habilidade de produção textual da aluna. 

Ao responder à primeira pergunta de sua entrevista, SQP desvenda esse potencial 

como revisora de seus próprios textos, ou seja, mostra-se capaz de adotar uma atitude mais 

consciente e intencional nas escolhas de suas estratégias lingüístico-cognitivas.  

PP: Esta segunda interação, para discussão de textos que argumentam com 
exposição de opinião, a auxiliou na reescrita de sua redação? Em caso afirmativo, de que 
maneira? 

SQP: Auxiliou, sim. Porque a interação me ajudou a deixar a redação mais clara, 
porque eu pude corrigir os erros gramaticais, né, e também pude melhorar a própria 
estrutura do texto.  Porque assim... quando a gente RELER nossa redação, a gente vê que 
tem muita coisa que a gente pode melhorar... que quase tudo pode ser dito mais... mais... de 
forma mais clara, né? Pode ser mais bem escrito”.  
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Primeira versão de MCC 
 

The advantages and disadvantages of being famous at an early age 
 

Nowadays fame is very important to people in general. As a prove, we can see how many TV 
programmes, magazines and sites are based in it and survive, showing famous people’s life.  If to be 
famous is complicated for an adult, for children it is worse, because they are still growing up. 

On the other hand, a famous child has an oportunity to show her / his ability.  If he or she is a 
singer, he or she could learn many things about to sing and get it better, for example.  Another 
advantage is the job, because the young person has one very early and learn about responsibility 
and money value. 

However, there are many difficult points to a famous child.  To have much money and many 
prestige can be easy.  Happening so, this little famous is sometimes spoilt.  In my opinion, a child 
can be famous and never have any kind f problem besides a common child matters.  But it is just 
possible if the family bring up the child well, showing the life like it really is. 

In conclusion, a famous child can take advantages of fame, like money and a best lifestyle, 
without harm her / his life.  It only depends on the familiar education that the youth received.  
 

 
 
 

 
Reescrita de MCC 

 
The advantages and disadvantages of being famous at an early age 

  
Nowadays fame is very important to people in general. As a prove, we can see how many TV 

programmes, magazines and sites are based in it and survive, showing famous people’s life.  If to be 
famous is complicated for an adult, for children it is worse, because they are still growing up.  But, 
in my opinion, a child can be famous and never have any kind of problem besides a common child 
matters.  However, it is just possible if the family bring up the child well, showing the life like it 
really is. 

On the other hand, a famous child has an oportunity to show her / his ability.  If he or she is a 
singer, he or she could learn many things about to sing and get it better, for example.  Another 
advantage is the job, because the young person has one very early and learn about responsibility 
and money value. 

In spite of the advantages of being famous early, there are drawbacks too.  To have much money 
and much prestige can be dangerous.  The youth could face up the life like a very easy happening.  
Thus, this little famous is sometimes spoilt. 

Therefore, the family is very important in this case.  From my point of view, if the child is 
educated in a good way, there isn’t any problem about to be famous at a very early age.  In 
conclusion, a famous child can take advantages of fame, like money and a best lifestyle, without 
harm her / his life.  It only depends on the family education that the youth received. 
 

 

Embora não tenha efetuado um grande número de mudanças localizadas para 

correção de inadequações gramaticais ou lexicais, a reescrita de MCC foi suficientemente 

alterada para apresentar um texto final mais bem construído e estruturado.  
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Além da inclusão de seu ponto de vista no primeiro parágrafo (que ajuda a definir 

sua produção escrita como um texto de opinião), percebe-se ainda que o amadurecimento de 

MCC, como produtora de texto em língua inglesa, se faz bastante evidente na parte final de 

sua redação.  Os dois últimos parágrafos são desenvolvidos com um maior grau de coerência 

lingüística, mais variedade no uso dos conectivos de ligação e maior poder argumentativo.  

Por conseguinte, a leitura do texto tende a fluir mais livremente, sem as mesmas dificuldades 

de compreensão textual, verbalizadas por SQP ao ler a primeira versão de MCC. 

Na entrevista realizada após a reescrita do texto de opinião, MCC parece consciente 

de suas razões para as alterações aplicadas em sua segunda produção escrita. 

 
PP: Cite exemplos de mudanças na reescrita de seu texto de opinião, efetuadas em 

função dos comentários e das observações de sua colega e da professora, por ocasião da 
interação. 

MCC: Uma coisa foi esse erro né, que eu procurei corrigir, colocando minha 
opinião na introdução. Então eu disse ((lê seu texto)): “In  my opinion, a child can be 
famous and never have any kind of problem, besides a common child matters”. E outra foi 
que eu tentei, que eu tentei… fazer um término melhor, né, com mais clareza, como SQP 
disse. Pra não confundir o leitor sobre o que eu penso de verdade do assunto. 
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6° Processo discursivo (cf. anexo 11) 
 

Momento da interação entre os alunos MGA e WECL acerca do texto de opinião.  

 
Excerto discursivo 1 

1. PP: Estamos dando início à primeira interação entre MGA e WECL. Nesta 
interação os alunos comentam sobre a produção de textos de opinião com 
argumentação. O tema proposto foi: “The advantages and disadvantages of being 
famous at an early age”.  Pode começar, MGA. 

2. MGA: ((lê suas anotações)). Bom, quanto ao ponto sobre exposição de opinião 
eu, pessoalmente, não, não achei muito boa. Porque eu li... se eu lesse somente 
a introdução e a conclusão, não teria uma idéia clara se ele é contra ou a favor. 
Então, assim, ele deixa a entender... mas lendo somente a introdução e a 
conclusão, a gente não consegue saber direito. / Quanto à exposição de pontos 
negativos e positivos, eu achei bom. Aliás, eu achei boa os pontos positivos. Já 
os pontos negativos foi mais ou menos, porque o espaço que ele ocupou... pra... 
pra falar sobre os pontos negativos, ele retomou um pouco no espaço dos 
positivos. 

3. PP: Você diz o parágrafo que ele deveria se concentrar nos pontos negativos, ele 
retoma os positivos? 

4. MGA: [ Os positivos. Pequenos, mas como o parágrafo era pequeno, a parte 
negativa ficou ainda menor. 
 

Na etapa inicial da interação acima, têm-se as observações de MGA sobre o texto 

produzido por WECL.  Verifica-se que o primeiro mostra-se muito direto e objetivo em suas 

críticas.  Diferentemente da maioria dos sujeitos da pesquisa, que procuraram amenizar o 

impacto das críticas ao texto do colega, MGA não se preocupa em poupar WECL do rigor de 

seus comentários.  A despeito disso, WECL responde positivamente às críticas de MGA, 

entendendo que as dificuldades enfrentadas pelo leitor de seu texto podem servir de base para 

a elaboração de uma reescrita com mais qualidade e sofisticação de língua. Isso pode ser 

detectado no o trecho da interação abaixo. 

Excerto discursivo 2 
13. PP: Ok. ((dirigindo-se a WECL)) Você quer falar alguma coisa sobre as observações 
de MGA. 
14. WECL: Não, acho que ele... se ele como leitor entendeu dessa forma, acho que tá 
perfeito. Eh... eu vou levar o que ele disse em consideração pra... pra desenvolver 
melhor as idéias no próximo texto. 
15. PP: Você acha que algumas colocações de MGA poderiam ser pertinentes para 
melhorar sua reescrita? Para alguma mudança? 
16. WECL: Eu poderia... eu acho que... eu nunca havia escrito textos argumentativos em 
inglês. Acho que foi o primeiro contato, assim... e... acho que os conselhos de MGA vão 
servir pra mim. Porque, assim... ele está colocando a sua impressão de leitor, né?  
Então, quanto mais sincero ele for, melhor pra mim quando eu reescrever o texto. 
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Excerto discursivo 3 

20. WECL: Hum, hum. / Eh... uma outra coisa que eu observei assim, no texto dele, eh... 
ele apresenta bons argumentos, ele apresenta exemplos, né, mas ele poderia ter 
aprofundado mais os argumentos dele. Quer dizer, ele apresenta os argumentos bem, 
ele desenvolve, mas poderia ter explorado mais, e ter feito, assim, parágrafos 
maiores, com mais idéias, né, pra deixar a redação mais rica e o texto mais 
convincente. 

21. PP: Hum, hum. 
 

De todas as observações de WECL sobre o texto do colega, é no turno 20 que se 

encontra a maior crítica à redação de MGA.  Quando WECL verbaliza a necessidade de MGA 

elaborar seu texto do modo a torná-lo mais longo, mais rico e com argumentos mais bem 

desenvolvidos, está, naturalmente, expressando suas expectativas como leitor.  Além disso, o 

aluno está manifestando também seu próprio potencial como produtor de texto. 

 
Excerto discursivo 4 

35. PP: ((dirigindo-se a MGA)) Certo. Então, não há um posicionamento seu assim... 
notoriamente contra ou notoriamente a favor? 

36. MGA: Eu disse assim... que era relativo, que dependia, dependia da família, dependia 
do momento. Você é jovem e é famoso em que época? 

37. PP: Sei. Eu estou perguntando isso, porque WECL falou que MGA começou com as 
desvantagens e depois foi pras vantagens. Como eu disse, não é que seja uma regra 
rigorosa começar com as vantagens e só depois ir pras desvantagens, como foi 
visto no exemplo dado em sala. Mas a gente prefere começar com as vantagens e 
depois falar sobre as desvantagens num outro parágrafo, quando a gente tem 
uma posição mais contrária a uma determinada situação, né?. Porque assim... 
você FECHA sua redação com uma argumentação contrária, no último 
parágrafo, e, se os pontos negativos estiverem no parágrafo anterior, você, de 
alguma forma, fecha mais próximo dos argumentos negativos, REFORÇANDO 
sua posição. É uma estratégia de retórica também.  

38. WECL: Aí, você tá sendo tendencioso, você acaba CONVENCENDO o leitor de 
sua posição. 

39. PP: Exatamente. Esse é o ponto. 
40. WECL: Que é exatamente isso, né? Todos os textos argumentativos de opinião têm 

esse objetivo, né? 
  
O que se coloca em relevo, nesse trecho da interação, é que a dúvida sobre a ordem 

ideal para a exposição dos argumentos (favoráveis e desfavoráveis) em textos de opinião 

converteu-se na oportunidade para que a professora retomasse seu papel de elemento 

mediador mais capacitado e, assim, transmitisse aos aprendizes as informações necessárias 

para a elucidação daquilo que tenha sido, eventualmente, mal compreendido em um momento 

anterior.  Como preconiza Vygotsky (1988), ao se posicionar como figura central na dinâmica 

da interação, o professor busca promover nos aprendizes os avanços psicológicos 
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indispensáveis para que estes posam, gradativamente, se apropriar das estratégias lingüístico-

cognitivas vitais ao processo de desenvolvimento de suas habilidades de produção textual (cf. 

1.2).  Nesse caso, em particular, a professora procura facilitar a compreensão dos alunos sobre 

como proceder, ao elaborar um exemplar desse gênero discursivo, para que a força 

argumentativa de seu texto seja também resultante do uso inteligente de alguns artifícios de 

retórica. 

 
 

 
Primeira versão de MGA 
 

The advantages and disadvantages of being famous at an early age  
 

The most of person want to be famous.  They think in all glamour, to have expensive cars, big 
houses… However, just a few persons think about the bad points of being famous.  First of all, it’s 
very important to say that be famous is very hard in all ages, although, it’s more difficult to 
children. 

When we are child, we want to play a lot.  The world is a joke.  The childhood is the age that we 
have to develop our mind.  The fame gives more responsibility that a child must have and is the 
biggest problem. 

On the other hand, there are many young famous that get being famous and happy the most of 
the time, like Sandy and Junior.  That depends of each mind and each family. 

In conclusion, nobody can be strongly sure if is good or bad be famous at an early age, because 
all is changeable very much.  It depends of the mind, depends of the age, depends of the parents.  As 
Einstein said: “all is relative”.  
 

 
 

 
Reescrita de MGA 

 
The advantages and disadvantages of being famous at an early age 

 
The most of people want to be famous.  They think in all glamour, to have expensive sport cars, 

big houses… However, just a few people think about the bad points of being famous.  First of all, 
it’s very important to say that be famous is very hard in all ages, although it is more difficult to 
children. 

When we are child, we want to play a lot.  The world is a joke.  The childhood is the age that we 
have to develop our mind.  The fame gives more responsibility that a child must have and this is the 
biggest problem. 

On the other hand, there are many young persons that get being famous and happy the most of 
time, like Sandy & Junior.  I believe that depends of each mind and each family. 

In conclusion, nobody can be strongly sure if it is good or bad be famous at an early age, or 
when adult, because all is changeable too much.  It depends of the mind, depends of the age, 
depends of the family.  As Einstein said: “all is relative”. 
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A reescrita do texto de opinião de MGA não apresenta mudanças significativas que 

possam ilustrar um crescimento em sua habilidade como produtor desse tipo de gênero em 

inglês.  MGA não demonstra, portanto, ter efetivamente introjetado as sugestões advindas da 

leitura crítica do colega.  A questão, aqui, é determinar se a incapacidade de MGA de 

aperfeiçoar seu texto, conforme as expectativas de seu par dialogal, deve-se ao fato de se 

tratar de um aluno que habitualmente apresenta dificuldade na aprendizagem de língua 

inglesa, ou se tal ausência de progresso evidente, entre a primeira e a segunda versão de seu 

texto, é resultado de uma deficiência do aprendiz em sua habilidade para redigir qualquer tipo 

de gênero textual, seja em língua materna ou em língua estrangeira. 

O próprio MGA reconhece, na entrevista subseqüente à reescrita do texto, que não 

efetuou nenhuma modificação estrutural em sua segunda versão, a não ser uma pequena 

alteração local para obter a forma adequada people, ao invés de person, no primeiro 

parágrafo. 

 
PP: Cite exemplos de mudanças na reescrita de seu texto de opinião, efetuadas em 

função dos comentários e das observações de sua colega e da professora, por ocasião da 
interação. 

MGA: Eu só mudei a palavra “person” para “people”. Porque eu tava usando o 
plural, né, então era “people” nesse caso. 
 

Como se constata no trecho da entrevista abaixo, o aluno parece preferir não se 

arriscar a desenvolver um texto mais bem elaborado, por se considerar limitado em seu 

repertório lexical.  Com isso, MGA dá sinais de estar conformado com o nível de redação que 

apresentou na primeira versão de seu texto de opinião. Aparentemente, o maior receio de 

MGA é que mudanças mais ousadas e de ordem estrutural, implementadas em sua reescrita, 

poderiam redundar em uma produção textual final ainda mais deficitária do que sua primeira 

versão.  

PP: Ao reescrever a primeira versão de seu texto de opinião, qual foi / quais foram 
sua(s) maior(es) dificuldades? A que você atribui tais dificuldades? 

MGA: Novamente, eu acho que foi o mesmo problema da narrativa. Foi falta de 
vocabulário em inglês na hora de... de colocar as idéias no papel, né.  Não deu pra mudar 
muita coisa porque podia ficar pior ainda, né? ((risos)) 
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Primeira versão de WECL 
 

The advantages and disadvantages of being famous at an early age 
 

Everyday we see on TV many children working in films, publicities and soap operas, for 
instance.  Many of them begin work, motivate for her parents, that dream with a beautiful career to 
her children.  However, in this career, there are advantages and disadvantages. I believe that be 
famous at an eraly age involves any problems, sometimes. 

The main advantage of this fact is the quality of life, because most of the famous children have 
opportunity to know other places, they live in a comfortable house, they study other languages, 
among other things.  What is more, they learn have responsibility. 

If, on the one hand, famous children have a glamorous life, on the other, they waste her 
childhood, because follow a hard schedule and they don’t have time to play and stay in with her 
family. 

In conclusion, I think that a child should be seen like a child, even if famous. Therefore, this 
talents young should have time to be happy and have childhood. 
 

 
 
 

 
Reescrita de WECL 
 

The advantages and disadvantages of being famous at an early age 
 

Everyday we can see on TV many children working in films, publicities and soap operas.  Many 
of them begin work at once.  This form, they waste her childhood.  In my opinion, being famous at 
an early age involves some advantages and many disadvantages. 

The main advantage is the quality of life, because most of the famous children have opportunity 
to know places, they live in a comfortable house, they study other languages, among other things. 

On the other hand, famous children don’t have a normal life.  For instance, they don’t go to 
school, to the shopping, to the cinema like us.  To go out, they need have a bodyguard.  What is 
more, they follow a hard schedule and they assume many obligations that are difficult for a young 
person. 

In conclusion, I think that is complicated for a young person conciliate a private life and a 
career.  The fame at an early age can be dangerous, because can make difficult for the normal 
development of the young person. 
 

 
As alterações efetuadas na reescrita de WECL mostram que o aluno foi capaz de 

seguir as orientações do colega, especialmente, quanto à queixa de que deveria ter se 

estendido um pouco mais no parágrafo referente aos argumentos contrários à fama de pessoas 

muito jovens. Como conseqüência, o parágrafo conclusivo de WECL, que reforça sua 



 

153 

opinião, também ganha maior poder de persuasão, uma vez que se desenvolve com mais 

sofisticação de língua, oferecendo maior respaldo a seus argumentos. 

WECL, ao contrário de MGA, não apresenta as mesmas hesitações em aplicar 

mudanças em sua reescrita, ainda que, com essa atitude, o aluno possa incorrer em erros 

gramaticais. Portanto, apesar das dificuldades, prevalece a busca por um texto mais 

aprimorado, em detrimento da possibilidade de surgirem inadequações lingüísticas em sua 

segunda versão textual, como se vê no trecho da entrevista abaixo: 

 
PP: Ao reescrever a primeira versão de seu texto de opinião, qual foi / quais foram 

sua(s) maior(es) dificuldades? A que você atribui tais dificuldades? 

WECL: Esse já foi um pouco mais difícil de escrever, né, porque... assim... eu acho 
que pelo fato de não ter experimentado antes, né, esse tipo de texto em inglês, aí a gente sente 
um pouco mais de dificuldade pra redigir. Então, eu acho que a maior dificuldade foi ter que 
escrever bons argumentos com o nível de inglês que eu tenho. É como se eu sentisse que 
minhas idéias não foram colocadas exatamente como eu queria, porque...eh... justamente 
porque faltou nível de conhecimento de língua mesmo. Mas mesmo assim, mesmo assim, 
quer dizer... mesmo difícil, eu acho que o resultado da reescrita foi melhor do que o 
primeiro texto. 

Observa-se no depoimento acima, que WECL atribui suas maiores dificuldades às 

limitações em seu conhecimento lingüístico da língua inglesa.  Contudo, o aluno revela-se 

também capaz de reconhecer o progresso obtido em sua reconstrução textual. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 
Um importante legado do trabalho, realizado nesta pesquisa, foi a percepção de que 

os processos envolvidos na produção de textos em língua estrangeira são de natureza muito 

complexa e implicam um vasto número de operações e ações estratégicas de cunho lingüístico 

cognitivo e social.  O embasamento teórico, aliado à prática observada durante as atividades 

de coleta dos dados, possibilitaram fazer desta pesquisa uma fonte de reflexões sobre alguns 

relevantes aspectos referentes à escrita e reescrita em língua inglesa. Ou seja, as investigações 

empreendidas neste trabalho resultaram em significativas descobertas sobre os processos de 

construção e reconstrução textual em uma segunda língua. 

A primeira questão levantada na pesquisa referiu-se à possibilidade de 

aperfeiçoamento na habilidade de aprendizes de inglês de redigir textos na referida língua, 

uma vez submetidos a processos interativos com pares de igual ou de maior proficiência.  Ao 

analisar os resultados da pesquisa, pôde-se constatar que a forma como se desenvolveu o 

trabalho colaborativo, ao se construir e reconstruir um texto, na busca por um crescimento 

conjunto, adquiriu importância crucial durante as interações.  Em outras palavras, o sucesso 

ou insucesso, na tentativa de aprimoramento das habilidades de redação dos sujeitos, revelou-

se diretamente relacionada ao modo como evoluíram os diálogos e as intervenções por 

ocasião dos processos discursivos.  Isso porque, nos casos em que houve uma mediação eficaz 

por parte do colega, o aprendiz pôde exercitar sua capacidade de auto-avaliação e refletir 

sobre suas áreas de maior deficiência como leitor e produtor de textos escritos em inglês. Uma 

mediação bem empreendida, portanto, propiciou a descoberta de ações alternativas, que foram 

somadas aos recursos lingüístico-cognitivos já incorporados pelo aprendiz, contribuindo, 

assim, para uma ampliação em seu leque de estratégias de leitura e produção de textos em 

língua inglesa.   

A segunda questão da pesquisa diz respeito à influência da mediação feita por um par 

dialogal sobre o processo de conscientização do aprendiz com relação a determinadas áreas de 

seu aprendizado que poderiam estar, eventualmente, dificultando a evolução de sua 

capacidade de produção textual em língua inglesa.  A esse respeito, pôde-se concluir que 

todos os sujeitos da pesquisa mostraram-se conscientes de que as dinâmicas sócio-interativas, 

anteriores à reescrita de seus textos, foram determinantes para o amadurecimento de suas 

habilidades de produzir um texto em língua inglesa, e, conseqüentemente, para um gradativo 

progresso em suas potencilaidades como produtores de textos escritos na referida língua. 
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Importa salientar que esse progresso, nas trajetórias dos sujeitos da pesquisa, como 

autores de textos em inglês, está também vinculado à possibilidade de ter havido, durante as 

interações, a identificação das áreas do aprendizado que estivessem, efetivamente, 

obstaculizando esse fluxo de crescimento em suas produções textuais.  A dinâmica interativa 

permitiu a cada um dos sujeitos a vivência de papéis diversificados. Todos se beneficiaram da 

experiência de atuar conjuntamente como leitores e produtores de textos em inglês, 

interagindo com seus conhecimentos, vivenciando práticas realistas, compartilhando dúvidas 

e expectativas e apontando alternativas.   

As atividades participativas nos processos discursivos contribuíram, sobremaneira, 

para que os aprendizes se apercebessem do fato de que o processo da escrita demanda um 

contínuo aperfeiçoamento de suas estratégias lingüístico-cognitivas.  Estas, por sua vez, estão 

na dependência do exercício introspectivo da reflexão, que leva ao reconhecimento dos estilos 

de aprendizagem de cada aprendiz e dos recursos cognitivos dos quais podem se beneficiar, 

na busca por uma crescente autonomia, evidenciada na capacidade de elaborar textos escritos 

mais refinados e criativos. 

Outro aspecto que se fez relevante, após as apreciações dos resultados, foi o fato de 

ter havido uma progressiva conscientização, por parte dos sujeitos da pesquisa, quanto à vital 

importância da atuação de cada um deles como leitor e produtor textual.  Isso se explica em 

função do surgimento, no decorrer dos trabalhos, de um processo evolutivo na capacidade dos 

alunos de monitorar seus próprios sucessos ou fracassos na busca pela construção e 

reconstrução de sentido para seus textos. 

Pôde-se observar ainda, na pesquisa, que as dinâmicas interacionais proporcionaram 

a criação de um ambiente bastante favorável às trocas de conhecimentos e experiências entre 

os sujeitos.  Disso decorreu que os alunos puderam expressar mais livremente suas 

ansiedades, incertezas e conflitos. Assim, todos eles contaram com uma atmosfera de 

segurança, estímulo e suporte que serviu, em última instância, como mais um agente 

motivador tanto para a verbalização espontânea de suas dificuldades como para o mergulho 

introspectivo em seus próprios comportamentos como leitores e produtores de texto em 

inglês.  Por conseguinte, cada um dos sujeitos foi favorecido com a chance de entender 

melhor a natureza e o funcionamento de suas estratégias de processamento textual. 

Ao interagir dentro desse tipo de ambientação, propícia ao trabalho coletivo, os 

alunos foram constantemente beneficiados com a oportunidade de aprender algo novo. A 

aprendizagem conjunta, na qual o auxílio do outro abriu as portas às descobertas de cada 

aprendiz, permitiu também o acesso a uma zona de desenvolvimento proximal.  Segundo 
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Vygotsky (1998), a aprendizagem efetiva somente ocorrerá quando o indivíduo estiver 

atuando em sua zona de desenvolvimento proximal, isto é, pela teoria vygotskiana, a mediação 

feita por pares mais capazes, impulsiona o desenvolvimento cognitivo do indivíduo que se 

adianta, de um nível real para um nível potencialmente mais avançado. Esse contínuo 

movimento de amadurecimento psicointelectual, por seu turno, viabiliza mudanças radicais no 

comportamento dos indivíduos. 

Deve-se ressaltar ainda que, ao longo dos processos discursivos entre leitores e 

produtores de textos, a palavra do outro se fez notar, freqüentemente, como uma forma de 

confrontação de idéias, ou seja, o sentido proposto pelo redator, ao elaborar seu texto, foi em 

inúmeros casos, rejeitado pelo leitor.  Deste modo, a leitura crítica do colega não esteve 

sempre em consonância com a intenção do produtor do texto.  Tal dissonância, no processo de 

construção de sentido para o texto, remete à teoria bakhtiniana que confere à linguagem um 

caráter essencialmente interacional.   

Para Bakhtin (1992), na construção do discurso ou do texto, o sujeito que fala ou 

escreve não será mais o único capaz de determinar o sentido final de seu enunciado.  O que 

ocorre, segundo o autor, é um processo de construção de sentido, no qual o ouvinte ou o leitor 

adquire papel fundamental na elaboração de significados, desvendando o texto por meio de 

uma compreensão ativa e complexa, que resulta na decodificação do enunciado de forma 

associativa.  Assim, o que se ouve ou se lê deverá ser compreendido inferencialmente, já que 

tanto o ouvinte como o leitor são capazes de realizar pressuposições sobre o enunciado 

produzido, preparando, assim, uma resposta para o mesmo.  A dialética desse exercício 

dialógico possibilita, portanto, um leque de interpretações para o mesmo enunciado.   

Durante as interações, pôde-se detectar a presença dessa dinâmica discursiva, na qual 

tanto a professora como os alunos se alternaram na relevante função de agente mediador e 

facilitador do processamento textual.  No que se refere à ação do par dialogal por ocasião dos 

processos discursivos, cabe enfatizar o esforço de todos os sujeitos para orientar e conduzir o 

colega, rumo ao desenvolvimento deste como leitor e produtor de textos em inglês.  Como já 

foi mencionado, com tal procedimento, cada aprendiz pôde desvendar uma série de estratégias 

lingüístico-cognitivas que acabaram por se configurar em caminhos alternativos para o 

processo de construção e reconstrução textual.   

Com isso, todos tiveram a chance de vivenciar valiosos momentos de reflexão mais 

aprofundada não apenas sobre a escrita, de uma maneira geral, como também, e em especial, 

sobre a escrita em língua inglesa.  Como resultado, instalou-se um processo gradativo de 

amadurecimento das potencialidades criadoras e criativas de cada um dos sujeitos da 
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pesquisa.  O coroamento de todas essas etapas se fez sob a forma de conscientização da 

crucial importância da mediação do outro na trajetória evolutiva do aprendizado da escrita em 

inglês.  

Pode-se afirmar, em síntese, que a concepção inicial da escrita como uma atividade 

basicamente solitária foi, pouco a pouco, cedendo lugar ao entendimento de que o trabalho 

colaborativo para viabilização do processamento textual transforma tanto o leitor como o 

produtor do texto em agentes igualmente responsáveis pelo resultado final da produção.  

Para concretizar essa percepção dos alunos na forma de atividades práticas e 

benéficas ao aprendizado comum, a atuação da professora durante as interações se fez, não 

raro, no sentido de permitir uma maior integração entre os aprendizes, no desempenho de seus 

papéis de mediadores da aprendizagem. Ao perceber alguma dificuldade ou compreensão 

equivocada por parte de um dos interlocutores, a professora, de imediato, convocava o 

parceiro, que passava, então, a auxiliar o colega em suas descobertas sobre a língua ou sobre o 

processo de produção textual dos dois gêneros discursivos trabalhados na pesquisa.    

Em tais casos, a função scaffolding (andaime), discutida no capítulo 1, tornou-se 

determinante para os avanços dos diálogos, assegurando, assim, a construção social do 

processo de ensino-aprendizagem.  Conforme Bruner (1977) e Cazden (1988), com esta forma 

de aprendizagem, identificou-se, muitas vezes, um benefício real para os sujeitos envolvidos 

nos processos discursivos.  Estes passaram, aos poucos, a adquirir maior conscientização 

sobre a estrutura e o funcionamento da língua inglesa, como também sobre diferentes 

possibilidades de se produzir textos escritos nos dois gêneros adotados nesta pesquisa.   

Assim, pôde-se deduzir que o exercício da interação, proposto nas oficinas de 

produção textual, corroborou algumas práticas diático-metodológica, incorporada pelas 

instituições de ensino de língua estrangeira a partir do final dos anos setenta do século XX.  

Dentre essa práticas, destaca-se o envolvimento de aprendizes e professor com a língua em 

suas dimensões mais realistas. Ou seja, ao participarem dos processos discursivos, os alunos 

puderam vivenciar situações de aprendizagem indutiva em contexto de uso real de língua. Os 

exemplos apresentados tiveram caráter de autenticidade, pois foram retirados de fontes 

originais, isto é, foram gerados pelos próprios alunos em suas produções textuais e embasados 

na capacidade criativa de cada aprendiz. 

Para as abordagens mais recentes, o aprendizado de um idioma estrangeiro 

dependerá da possibilidade de se apresentar a língua ao aprendiz de tal maneira que este possa 

atribuir significados às tarefas realizadas.  Em resumo, o processo de ensino-aprendizagem 

será bem sucedido uma vez que as tarefas, propostas pelo professor, possam provocar no 



 

158 

aluno uma reação espontânea, capaz de motivá-lo o bastante para engajar-se, ativamente, na 

tentativa de solucionar o problema embutido na tarefa.  Como conseqüência, o aprendizado 

deverá acontecer naturalmente, na medida em que a língua é apresentada ao aprendiz, 

fundamentalmente, como um meio para a consecução de propósitos comunicativos e não 

como um fim em si mesma.   

O que se observa, ainda nos dias de hoje, é a persistência de práticas escolares 

ultrapassadas, que apresentam modelos obsoletos para o ensino de língua inglesa, ressaltando 

seus aspectos formais em detrimento da possibilidade de envolver o aprendiz em contextos 

mais relevantes e comunicativos de aprendizagem.   

Contudo, uma mudança na postura do professor de línguas deverá repercutir 

favoravelmente na aprendizagem do aluno, se essa nova abordagem no exercício da docência 

for concretizada sob a forma de práticas interativas, realizadas como atividades de rotina em 

sala de aula.  Assim, ao adotar uma dinâmica dialógica, subjacente a todos os momentos de 

aprendizagem, o professor oferecerá ao aluno a oportunidade para refletir sobre seus próprios 

estilos como aprendiz de língua estrangeira.  Desse modo, o aluno terá a chance de monitorar 

suas próprias ações e reações, de acordo com as estratégias lingüístico-cognitivas e 

sociointeracionistas por ele adotadas nas mais diversas situações de ensino-aprendizagem.   

Com relação ao ensino da escrita em língua inglesa, a ação do professor deverá estar 

orientada na tentativa de motivar o aluno a envolver-se constantemente em tarefas de leitura e 

produção textual na referida língua.  Este parece ser o ponto de partida para que o aprendiz 

possa redefinir sua própria concepção quanto ao ensino da escrita, assumindo um papel de 

maior responsabilidade pelo próprio aprendizado.  Além dessa, uma outra medida a ser 

tomada pelo professor de inglês vincula-se à sua capacidade de promover significativos 

avanços no desenvolvimento psico-cognitivo do aprendiz.  Para tanto, o professor deverá 

orientar sua prática pedagógica, ciente da importância capital de inserir o aluno dentro de uma 

zona de desenvolvimento proximal, que, conforme descrito em 1.2, consiste na condição 

indispensável para que o sujeito esteja apto a se apropriar da imensa gama de conhecimentos 

que lhe é legada pelas gerações que o antecederam.  

Resumidamente, o ensino do processo da escrita e, particularmente, da escrita em 

língua inglesa deverá partir da compreensão da linguagem como elemento de mediação e da 

aceitação dos novos papéis assumidos por alunos e professores.  Estes deverão estar sempre 

voltados para o diálogo e para a interação em sala de aula, pois da troca dos saberes e da 

partilha das limitações e das falhas resultará uma construção conjunta de novos 

conhecimentos.  A perspectiva, com isso, é de poder abrir caminho para uma prática mais 
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efetiva e eficaz de ensino da escrita em língua inglesa.  Por esse novo viés, o processo 

interativo em torno de atividades realistas deverá proporcionar aos aprendizes um contexto de 

sala de aula mais estimulante, criativo e instigador.   

Espera-se, assim, com esta pesquisa, motivar reflexões e debates entre professores, 

pedagogos e educadores, no sentido de despertar novos questionamentos sobre o ensino da 

escrita tanto em língua materna como em língua estrangeira.  No que concerne, em especial, 

ao ensino da escrita em língua inglesa, as conclusões deste trabalho apontam para a 

necessidade de envolver as práticas de ensino-aprendizagem dentro de uma perspectiva 

sociointeracionista, na qual o compartilhamento das dúvidas, dos erros, das contradições e das 

diferentes formas de pensar possam redundar em um novo modelo de escola: mais autônoma, 

colaborativa e plena de significado. 
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ANEXO 1 
 
 

QUESTIONÁRIO SOCIOCULTURAL 
 

Este questionário objetiva a investigação acerca dos dados socioculturais dos alunos que 
participaram das interações e das produções de textos escritos em inglês.  As identidades dos 
alunos serão preservadas e as informações obtidas serão consideradas de forma coletiva e por 
percentagem. 

 
Responda o seguinte questionário, escolhendo apenas uma das opções oferecidas. 
 

01) Sexo: 
a. (     ) Masculino  b. (     ) Feminino 
 
02) Idade: 
a. (     ) Menos de 18 anos 
b. (     ) Entre 18 e 24 anos 
c. (     ) Entre 25 e 30 anos 
d. (     ) Mais de 30 anos 
 
03) Nível de instrução: 
a. (     ) Ensino médio incompleto 
b. (     ) Ensino médio completo 
c. (     ) Nível universitário (incompleto) 
d. (     ) Nível universitário (completo) 
 
04) Há quantos anos você estuda inglês em instituição particular de ensino de línguas? 
a. (     ) 1 ano 
b. (     ) 2 anos 
c. (     ) 3 anos 
d. (     ) 4 anos 
 
05) Há quantos anos você estuda inglês na Cultura Inglesa? 
a. (     ) 1 ano 
b. (     ) 2 anos 
c. (     ) 3 anos 
d. (     ) 4 anos 
 
06) O que você espera obter com o seu curso de língua inglesa? 
a. (     ) Comunicar-se satisfatoriamente (apenas na parte oral: falar) 
b. (     ) Comunicar-se satisfatoriamente (na parte oral e escrita: falar e escrever) 
c. (     ) Comunicar-se com fluência próxima à do nativo (na parte oral e escrita) 
d. (     ) Apenas obter o certificado de conclusão do curso 
e. (     ) Obter o certificado de conclusão de curso para fins profissionais 
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07) Por qual das atividades abaixo você mais se interessa? 
a. (    ) Leitura 
b. (     ) Esportes 
c. (     ) Música 
d. (     ) Computador 
e. (     ) Televisão 
 
08) Você lê em inglês 
a. (     ) Espontaneamente e para manter-se informado 
b. (     ) Espontaneamente e com fins culturais ou de lazer 
c. (     ) Apenas quando solicitado pelo(a) professor(a), para cumprir as obrigações 
escolares 
 
09) Você escreve em inglês 
a. (     ) Espontaneamente e quando solicitado pelo(a) professor(a) 
b. (     ) Apenas quando solicitado pelo(a) professor(a), para realizar tarefas escolares 
 
10) Qual a sua relação pessoal com a escrita em língua portuguesa? 
a. (     ) Péssima 
b. (     ) Regular 
c. (     ) Boa 
d. (     ) Ótima 
 
11) Qual a sua relação pessoal com a escrita em língua inglesa? 
a. (     ) Péssima 
b. (     ) Regular 
c. (     ) Boa 
d. (     ) Ótima 
 
12) Além das tarefas escolares, por que outra razão você escreve em inglês? 
a. (     ) Para comunicar-se à distância 
b. (     ) Por necessidades profissionais 
c. (     ) Para a expressão de idéias e sentimentos 
d. (     ) Apenas para cumprir as tarefas escolares 
 
13) Quando você escreve em inglês, qual sua maior preocupação?  
a. (     ) Apresentar suas idéias com coesão e coerência 
b. (     ) Expressar-se com uma linguagem bem estruturada,  sem erros  gramaticais,  de 
vocabulário ou de ortografia 
c. (     ) Tanto apresentar suas idéias de forma coesa e coerente, como usar uma linguagem 
correta e bem elaborada 

 
14) Levando em conta o seu nível atual de aprendizado em língua inglesa (intermediário), 

você considera sua habilidade de escrita na referida língua estrangeira 
a. (     ) Péssima 
b. (     ) Regular 
c. (     ) Boa 
d. (     ) Ótima 

 



 

167 

15) Ao escrever em inglês, em qual dos itens abaixo você acha que possui maior 
facilidade? 

a. ( ) Gramática 
b. ( ) Ortografia 
c. ( ) Vocabulário 
d. ( ) Conteúdo das idéias 
e. ( ) Uso de conectivos para estruturar bem a linguagem 
 
16) Em qual dos itens você acha que possui maior dificuldade?  
a. ( ) Gramática 
b. ( ) Ortografia 
c. ( ) Vocabulário 
d. ( ) Conteúdo das idéias 
e. ( ) Uso de conectivos para estruturar bem a linguagem 
 
17) A que você atribui sua eventual dificuldade em escrever em inglês? 
a. ( ) Ausência do hábito de leitura em língua inglesa 
b. ( ) Pouca prática de escrita em língua inglesa 
c. ( ) Ausência do hábito de leitura e pouca prática de escrita em língua inglesa 
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ANEXO 2 
 
 

QUESTIONÁRIO SOCIOCULTURAL: DADOS PERCENTUAIS 
 
* NÚMERO DE SUJEITOS: 11 (onze) 
 
1. SEXO 
- Sexo Feminino: 6 (seis) = 54,54%  
- Sexo Masculino: 5 (cinco) = 45,45% 
 
2. IDADE 
- Entre 18 e 24 anos: 10 (dez) = 90,90% 
- Mais de 30 anos: 1(um) = 9,09% 
- Menos de 18 anos: 0% 
- Entre 25 e 30 anos: 0% 
 
3. NÍVEL DE INSTRUÇÃO 
- Nível universitário incompleto: 10 (dez)= 90,90% 
- Nível universitário completo: 1(um) = 9,09% 
- Nível médio incompleto: 0% 
- Nível médio completo: 0% 
 
4. TEMPO DE ESTUDOS DE LÍNGUA INGLESA EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR 
- Há 2 (dois) anos:  7 (sete) = 63,63% 
- Há 3 (três) anos:  3 (três) = 27,27% 
- Há 4 (quatro) anos:  1 (um) = 9,09% 
- Há 1(um) ano:  0%  
 
5. TEMPO DE CURSO DE LÍNGUA INGLESA NA CULTURA INGLESA 
- Há 2 (dois) anos: 9 (nove) = 81,81% 
- Há 1 (um) ano: 1 (um) = 9,09% 
- Há 3 (três) anos: 1 (um) = 9,09% 
- Há 4 (quatro) anos: 0% 
 
6. O QUE ESPERA OBTER COM O CURSO DE LÍNGUA INGLESA 
- Comunicar-se com fluência próxima à do nativo (oral e escrita): 7 (sete) = 63,63% 
- Comunicar-se satisfatoriamente (oral e escrita): 3 (três) = 27,27% 
- Obter certificado para fins profissionais: 1 (um) = 9,09% 
- Apenas obter o certificado do curso: 0% 
 
7.  ATIVIDADE DE MAIOR INTERESSE 
- Música: 5 (cinco) = 45,45% 
- Leitura: 4 (quatro) = 36,36% 
- Esporte: 4 (quatro) = 36,36% 
- Televisão: 1 (um) = 9,09% 
- Computador: 0% 
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8.  LÊ EM INGLÊS 
- Espontaneamente com fins culturais e de lazer: 4 (quatro) = 36,36% 
- Somente quando solicitado pelo(a) professor(a) para cumprir obrigações escolares: 4 
(quatro)= 36,36% 
- Espontaneamente e para manter-se informado: 3 (três) = 27,27% 
 
9. ESCREVE EM INGLÊS 
- Espontaneamente e quando solicitado pelo(a) professor(a): 7 (sete) = 63,63% 
- Apenas quando solicitado pelo(a) professor(a) para cumprir tarefas escolares: 4 (quatro) = 
36,36% 
 
10. RELAÇÃO PESSOAL COM A ESCRITA EM LÍNGUA PORTUGUESA 
- Boa: 6 (seis) = 54,54% 
- Ótima: 5 (cinco) = 45,45% 
- Péssima: 0% 
- Regular: 0% 
 
11. RELAÇÃO PESSOAL COM A ESCRITA EM LÍNGUA INGLESA 
- Regular: 7 (sete) = 63,63% 
- Boa: 3 (três) = 27,27% 
- Péssima: 1 (um) = 9,09% 
- Ótima: 0% 
 
12. POR QUE ESCREVE EM INGLÊS 
- Apenas para cumprir obrigações escolares: 4 (quatro) = 36,36% 
- Por necessidades profissionais: 4 (quatro) = 36,36% 
- Para comunicar-se à distância: 2 (dois) = 18,18% 
- Para expressão de idéias e sentimentos: 1 (um) = 9,09% 
 
13. MAIOR PREOCUPAÇÃO AO ESCREVER EM INGLÊS 
- Tanto apresentar as idéias de forma coesa e coerente como usar uma linguagem correta e 
bem elaborada: 9 (nove) = 81,81% 
- Expressar-se com uma linguagem bem estruturada, sem erros gramaticais, de vocabulário ou 
de ortografia: 1 (um) = 9,09% 
- Apresentar as idéias com coesão e coerência: 1 (um) = 9,09% 
 
14. AVALIAÇÃO PESSOAL DA HABILIDADE DE ESCRITA EM INGLÊS 
- Regular: 7 (sete) = 63,63% 
- Boa: 4 (quatro) = 36,36% 
- Péssima: 0% 
- Ótima: 0% 
 
15. ASPECTO DE MAIOR FACILIDADE NA ESCRITA EM LÍNGUA INGLESA 
- Conteúdo das idéias: 6 (seis) = 54,54% 
- Gramática: 3 (três) = 27,27% 
- Vocabulário: 2 (dois) = 18,18% 
- Ortografia: 0% 
- Uso de conectivos para estruturar bem a linguagem: 0% 
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16. ASPECTO DE MAIOR DIFICULDADE NA ESCRITA EM LÍNGUA INGLESA 
- Vocabulário: 6 (seis) = 54,54% 
- Gramática: 4 (quatro) = 36,36% 
- Uso de conectivos para estruturar bem a linguagem: 1 (um) = 9,09% 
- Ortografia: 0% 
- Conteúdo das idéias: 0% 
 
17. A QUE ATRIBUI A DIFICLDADE PARA ESCREVER EM LÍNGUA INGLESA 
- Ausência do hábito da leitura e pouca prática de escrita em língua inglesa: 7 (sete) = 63,63% 
- Pouca prática de escrita em língua inglesa: 3 (três) = 27,27% 
- Ausência do hábito da leitura em inglês: 1 (um) = 9,09% 
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ANEXO 3 
 
 

GRÁFICOS 
 

LÊ EM INGLÊS

36,36%

36,36%

27,27% Espontaneamente com fins culturais e
de lazer

Somente quando solicitado pelo
professor para cumprir obrigaçõs
escolares

Espontaneamente e para manter-se
informado

 
 

ESCREVE EM INGLÊS

63,64%

36,36%
Espontaneamente e quando solicitado
pelo professor

Apenas quando solicitado pelo
professor para cumprir tarefas
escolares
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RELAÇÃO PESSOAL COM A ESCRITA EM LÍNGUA PORTUGUESA

64,29%

35,71%

0,00%

0,00%

Boa

Ótima

Péssima

Regular

 
RELAÇÃO PESSOAL COM A ESCRITA EM LÍNGUA INGLESA

63,64%

27,27%
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Boa

Péssima

Ótima

 
 

POR QUE ESCREVE EM INGLÊS

36,36%

36,36%

18,18%

9,09% Apenas para cumprir
obrigações escolares

Por necessidades
profissionais

Para comunicar-se à
distância

Para expressão de idéias
e sentimentos
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MAIOR PREOCUPAÇÃO AO ESCREVER EM INGLÊS

81,82%

9,09%

9,09%
Tanto apresentar as idéias de
forma coesa e coerente como usar
uma linguagem correta e bem
elaborada

Expressar-se com uma linguagem
bem estruturada, sem erros
gramaticais, de vocabulário ou de
ortografia

Apresentar as idéias com coesão e
coerencia

 
 
 
 

AVALIAÇÃO PESSOAL DA HABILIDADE DE ESCRITA EM LÍNGUA INGLESA

63,64%

36,36%

0,00%

0,00%
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ASPECTO DE MAIOR FACILIDADE NA ESCRITA EM LÍNGUA INGLESA
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ASPECTO DE MAIR DIFICULDADE NA ESCRITA EM LÍNGUA INGLESA
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0,00%

0,00% Vocabulário

Gramática

Uso de conectivos para
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A QUE ATRIBUI A DIFICULDADE PARA ESCREVER EM LÍNGUA INGLESA
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língua inglesa

Ausência do hábito da leitura em
ingês
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ANEXO 4 
COMO ESCREVER UMA NARRATIVA DE AVENTURA (TEORIA) 

Telling a story: how to write 
 

1) Beginnings and endings: 
- These kinds of stories need an interesting beginning to catch the reader’s attention. 
- They also need a clear ending to round the story off satisfactorily. 

 
2) The story: 
- It’s usually easy to write a story, which is based on your own experience, but you can 

change the details or invent new parts to make the story more interesting. 
- Try to describe the events in the order in which they happened. 
- Use a new paragraph for each main stage of the story. 
- Use narrative verbs: past simple, past continuous, past perfect. 
- These stories are usually narrated in indirect speech, but you can also use direct 

speech, mainly when there are dialogues. 
- If you have direct speech, you can use other verb forms (not necessarily narrative 

verbs). 
Example: “I was relaxing in my room, when my American friend called me and  

      said:‘Hi, I’ve got food in the fridge. Do you want something to eat?’”.  
 
3) Time links: 
- Use the following words or phrases to arrange the events in a clear sequence. 

  FIRST  -  FIRST OF ALL  -  AS SOON AS  -  WHEN  -  WHILE  - THEN  -  
  AFTER THAT (AFTERWARDS)   - FINALLY - EVENTUALLY (IN THE END) 

 Note: “Eventually” (in the end) = after some problems or difficulties. 
 

4) Steps: telling a story in three main stages. 
- Paragraph 1: 
• Set the scene: where - when  - who  - who with  - why   
 
- Paragraph 2:  
• Mention what went wrong; what happened (the problem). 

 
- Paragraph 3:  
• What happened in the end (ending).You may: 
a. explain the final result 
b. surprise the reader 
c. amuse the reader 

 
5) Verb tenses: narrative verbs 
- Past Simple: use the past simple to describe the main events. 

Example: I ran to answer the phone, but it stopped ringing when I picked up the 
receiver. 

  
- Past Continuous: use the past continuous to set the scene. 

Example: It was raining heavily as we left the island. 
 

- Past Perfect: it’s used to describe events which happened before the main event. 
Example: When we arrived at the station our train had already left. 
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ANEXO 5 
 
 

COMO ESCREVER UMA NARRATIVA DE AVENTURA (PRÁTICA) 
 

PRACTICE 1 
 
Read two mixed-up stories. The Wedding and The Interview. Which four paragraphs belong to 
each story?  Write the correct order 1 –  4. The first one is already done. 
The Wedding:    1E   2_____ 3_____ 4_____ 
The Interview:   1 _____   2_____  3_____ 4_____ 
 

 

NIGHTMARE JOURNEYS 
 

We asked our readers to send us their “nightmare journeys”. Here are this week’s two best 
stories called The Wedding and The Interview. 
 

A. After a few agonizing minutes of indecision I decided to abandon the car and take a 
taxi.  But even the taxi took ages to get there because there was a terrible traffic 
jam. I eventually arrived, ten minutes late, hot, sweaty and really stressed. When I 
walked into the manager’s office, the first thing she asked me was, ‘Did you have a 
good journey?’ Oh, yes,’ I said. It was fine. ‘But at least the story has a happy 
ending, because I got the job !  

 
B. Finally, with my car repaired, I reached the village at two o’clock in the 

                 afternoon,but the wedding had already finished. My friend was furious because 
                 I’d missed one of the most important moments in his life. ‘Why don’t you buy a  
                 normal car, he  said, ‘which doesn’t always break down when you really need  
                 it?’ 
  

C. I started to change the wheel myself, but I was wearing a very tight white skirt 
          and jacket and I was afraid of getting dirty. Time was running out, and I knew 
          that being late for the interview would be disastrous. They might not even believe  
          what had really happened. 

 
D. But when I arrived at the crossroads, I took the wrong turning and I soon found 

myself completely lost. The engine was beginning to get very hot and suddenly 
black smoke began coming out. Five minutes later the car broke down. In my 
elegant suit I began wallking towards the nearest village to find a mechanic. Luckily 
a passing car stopped and gave me a lift to the garage. 

 
E. The worst journey I’ve ever had was three years ago when I was going to my 

friend’s wedding at a small village in Scotland. I was the best man so it was very 
important for me to arrive early.  

 
F. First of all, I saw that I’d almost run out of petrol, and had to stop at a garage. Then 

as I was driving towards the centre, another car hooted at me and I realized that I 
had a puncture. I couldn’t believe it ! 
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G. My nightmare journey happened last year. I’d been unemployed for about six 

months but I had just been called for an interview for a job. The interview was at 
4.15 in the centre of town. But as soon as I got into the car, everything started to go 
wrong.  

 
H. The ceremony was at 1 p.m., but my car, an old sports car which I loved, was 

eighteen years old and sometimes used to break down. Although it was only an 
hour’s journey from my home in Aberdeen, I’d decided to set off at 11.00 in the 
morning. 

 
 
 
 
PRACTICE 2 
 
Read the text below. Pay attention to the use of the time in links in italics. 
 
We had a fantastic time in London yesterday.  First (of all) we went to the British Museum to 
see the Egyptian rooms.  Then / After that / Afterwards we went for a walk in Hyde Park and 
had lunch in a pub. But unfortunately as soon as / when we got to Hyde Park, it started to rain. 
After lunch we went shopping in Oxford Street and bought some clothes. As / When / While 
we were walking down Oxford Street, we met some friends.  Finally, we decided it was time 
to go home.  We got completely lost looking for the station, but eventually / in the end * we 
found it, and we caught the last train. 
 

• Eventually / in the end = finally, after some problems or difficulty. 
 
Nota: Os exercícios acima, assim como os referentes à etapa de produção de textos de 
opinião, foram retirados do livro English File Intermediate, de Clive Oxeden e Christina 
Lathan-Koening, usado pelos alunos, sujeitos focais do projeto.  
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ANEXO 6 
 
 

ENTREVISTAS: NARRATIVA DE AVENTURA 
 

 Estas foram as perguntas que constituíram a primeira entrevista: 
 
1. Você acredita que o processo de interação com o (a) colega e a professora o (a) 

auxiliou na reescrita de seu texto que narra uma aventura?  Em caso afirmativo, de que 
maneira? 

 
2. Cite exemplo(s) de modificações que você realizou ao reescrever sua narrativa de 

aventura, efetuadas em função das observações e dos comentários de seu/sua colega e 
da professora por ocasião da interação. 

 
3. Você tem alguma sugestão para melhorar o processo interacional ao qual foi    

submetido(a), na prática de produção de textos que narram uma aventura em língua 
inglesa?   

 
 

Explicitação dos alunos após a reescrita da narrativa de uma aventura. 
 

 Aluna: DB 
Data da entrevista: 05.04.2003 
 

1. Sim. Eu acredito que sim. Esclareceu a melhor maneira de desenvolver a coesão e a 
coerência da estrutura da narrativa. 
2. No segundo parágrafo, eu antecipei o final da narrativa, e, através da orientação, 
eu pude desenvolver melhor os três parágrafos. 
3. Nada assim muito forte, né, muito presente. Mas, assim... talvez se não houvesse 
muito essa preocupação de tempo pra falar, acho que talvez tivesse sido um 
pouquinho melhor.  Eh... pra explicar melhor, porque talvez com aquela preocupação 
do... do horário, talvez a gente fique... com medo de falar demais e com essa 
preocupação, talvez não diga TUDO... que é necessário.  

 
 

Aluna ACML 
Data da entrevista: 05.04.2003 
 

1. Eu acredito que sim... que ajudou bastante. Agora...  no MEU caso foi mais a 
questão da segurança. Eu acho que eu me senti bem mais segura depois que outra 
pessoa leu o que tava escrito e... e opinou. 
2. Assim... as mudanças foram feitas como foi pedido, né? Foi mais a queixa com 
relação à coesão, que eu não devia me estender muito numa oração.  Então, eu 
procurei diminuir e... fazer a repetição mesmo, né, pra deixar claro quem era o sujeito 
daquela frase.  Quando ela pergunta: “what was free?” Bem no início da oração, eu 
coloquei que tava falando sobre o ÔNIBUS na viagem e no final eu poderia ter botado 
um montão de adjetivos... mas eu coloquei só que era DE GRAÇA. E outra coisa foi a 
parte da conclusão, né, a conclusão que eu tentei dar mais detalhes, né, assim.. pra 
ficar mais claro como realmente TUDO  termina. 
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3. Tenho.  Eu acho que além da acusação tem que vir a defesa.  Eu acho que se a 
gente tá fazendo a interação e tá acontecendo essas observações, eu acho que a gente 
deveria opinar.  Porque... talvez... tem o problema também de quem tá lendo.  Leu, 
não prestou atenção, ou passou despercebido.  Então, com um esclarecimento, talvez 
quem tá opinando, mude de opinião.  Teria esclarecido melhor a leitura e se era 
REALMENTE aquilo que tava escrito ali... Se o que eu queria dizer, não tava escrito 
ali, eu acho que ficaria mais claro TAMBÉM pra gente com a discussão na hora... 
com uma maior discussão dos dois participantes. 

 
 

Aluna: PFDN 
Data da entrevista: 05.04.2003   
  

1. Sim. No desenvolvimento esclareceu, porque eu confundi.  A minha colega disse 
que eu apresentei dois problemas e... não conclui nenhum dos dois.  Ela esperava uma 
coisa, e eu terminei dando outra.  Aí, eu reescrevi como termina.  Quer dizer... a 
interação serviu porque deu... assim... um CAMINHO.  Melhorou bem mesmo a minha 
redação. 
2. Eu modifiquei praticamente a história toda.  Porque... como eu apresentei dois 
problemas e eu precisava de um SÓ, então eu peguei o inicial, que foi... que eu queria 
dizer que ela estava bêbado. Então, eu peguei essa história, dei sinais... porque ela 
tinha falado pra mim que eu não tinha dado sinais na história.  Então, eu modifiquei 
pra maior coerência e coesão.  Então, modifiquei isso também.  Eu acho que ficou 
outra história. Tudo por causa da interação. 
3. Eu achei a interação boa.  Adorei. Tanto é que a gente deu continuidade fora da 
filmagem.  Então, eu acho que esse processo é muito bom.  Mas a gente deu 
continuidade fora da sala de aula, pra... pra crescer, porque o processo é muito legal. 

 
 

Aluna: SQP 
Data da entrevista: 12.04.2003 
 

1. Auxiliou. A partir do momento em que eu percebi que existiam alguns... alguns 
erros, algumas coisas que interferiram na perfeita compreensão do texto, né?  E com 
isso eu tive que alterar algumas coisas. Eh... por exemplo, eu não situava direito. 
como existia no meu texto um tipo de suspense, que eu queria que as pessoas 
sentissem, a minha AGONIA, então eu não tinha conseguido passar isso 
perfeitamente. Então, eu tive que reescrever essa parte, usando melhor os conectivos, 
tentando... passando mais, talvez o CONTEXTO, ficando mais claro. Então, essa 
parte, eu reescrevi. Que seria exatamente a parte do problema, que é o gancho de 
toda a história, né? 
2. Bem , citar exemplos...eh... eu já dei mais ou menos  a dica do que eu fiz, né? Eu... 
por exemplo, eu não tinha situado bem a distância de... de Gravatá a Recife. Eu 
reescrevi essa parte, botei a distância, o tempo de... de percurso, e... eh... como se 
diz... outras informações para tornar essa parte do texto ais clara. 
3. Assim... eh... como a gente passa uma vez, eu acho que o ideal seria se fosse um 
aplicação mais cotidiana. Cotidiana não do... do dia-a-dia, mas assim... acho que 
você fixa mais o uso dos tempos verbais... porque é assim que você consegue 
RACIOCINAR dentro da língua. Então, eu acho que pra que tenha bastante efeito, 
deveria ser uma coisa mais constante. 
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Aluna: MCC 
Data da entrevista: 12.04.2003 
 

1. Auxiliou, porque se você corrige um texto e só escreve as observações sem  essa 
interação, pode ficar pouco claro, né? Eu trabalho também com correções de texto e 
reescritura, eh... e aí, a gente também fez essa proposta, né, que haja uma interação 
pra... pra que seja tudo bem explicadinho. É uma prática em língua  portuguesa. 
Esse... trabalho eu fiz antes da gente aqui, mas eu... eu consegui mesmo agora, né? 
Apesar de já ter essa experiência com língua portuguesa. Mas, no caso,  eu.... eu sou 
a corretora. Então, ficava... faltava clareza, né, eu botava as minhas observações e o 
aluno não entendia bem. Aí, eu fiz essa proposta pro colégio, eles concordaram, 
achando que essa interação entre mim e os alunos iria facilitar a compreensão deles. 
2. ACML me falou que eu poderia dramatizar um pouco mais, e no primeiro 
parágrafo dizer eh... porque eu disse o que aconteceu, como aconteceu, mas não disse 
porque. Aí, eu coloquei aqui ... coloquei que... ((lê seu texto)) “last year we couldn’t 
stay at the same house that every year we stay, because…”  Então, eu complementei, 
falei porque, né? ((volta a ler seu texto)) “because our friends, that invited us,were  
travelling”.  Eu dei uma justificativa. E no desenvolvimento, eu dramatizei um pouco 
mais. Porque ela falou que eu poderia ter explorado um pouco mais a tragédia, né? 
Aí, eu... eu coloquei que tipo de música as crianças cantavam, falei que... ((lê seu 
texto)) “Carlão wanted to be poilte and sang songs with the girls too”.  Aí, eu 
aumentei e saí dramatizando mais, pra o texto ficar mais longo, né, mais... 
interessante também. 
3. Sinceramente... não. Eu acho que esse processo foi perfeito.  

 
       Aluna: YRG 
      Data da entrevista: 12.04.2003 

Nota: As perguntas dessa entrevista foram entregues aos alunos com uma 
semana de antecedência, e a aluna YRG preferiu ler suas respostas em voz alta 
durante a gravação. 

 
1. Certo. O processo de interação com MGA e a professora me auxiliou muito,  pois 
me fez enxergar erros que eu havia deixado passa no texto”.  
2. Na segunda versão do meu texto, eu procurei escrever de maneira diferente, de 
modo a não repetir os erros da primeira versão. Como? Eu modifiquei alguns verbos, 
utilizei os conectivos de forma mais adequada e modifiquei toda a estrutura da minha  
conclusão.  
3. Não. Pra mim tá ótimo. 

 
Aluno: AQP 
Data da entrevista: 12.04.2003  

 
1. Sim. Porque existem níveis diferentes de aprendizado. E... existem coisas que 
passam despercebidas, e a interação chama atenção para algumas coisas. 
2. “Eu tentei condensar mais o texto, deixar mais claro, não é.... deixei mais direto a 
nível das informações. Tentei deixar ele mais claro, né? Algumas afirmações 
mais...mais diretas, mais curtas”.  
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3. “Não. Pra mim foi suficiente. É um processo de interação aluno-aluno, com a 
intervenção da professora. Pra mim, foi ótimo”.  

 
 

Aluno: MGA 
Data da entrevista: 26.04.2003 

 
1. Eu acredito que sim, porque apesar de não ter havido muitos problemas quanto à  
estrutura de meu texto, houve quanto às palavras... assim.. umas palavras eu errei e 
outras  assim... o sentido, o SENTIDO eu troquei.  O significado de algumas palavras, 
que quando  reescrevi... aí, eu pensei melhor na palavra certa. 
2. Eu havia escrito... eu queria escrever, eu queria dizer ‘andar a cavalo’, ride a horse 
em inglês, e eu escrevi com ‘h’.  E também a idade, que o certo é I WAS ten years old e  
não I had ten years old. 
3. Não. Eu acho que pra mim seria bom eu escrever mais. Uma composição, da  
próxima vez, MAIOR. Porque assim... como eu escrevi pouco, a minha chance de usar 
o  o que eu aprendi também foi pouca. 

 
 

Aluno: WECL 
Data da entrevista: 26.04.2003 

Nota: As perguntas dessa entrevista foram entregues aos alunos com uma semana de 
antecedência, e o aluno WECL preferiu ler suas respostas em voz alta durante a 
gravação. 
 
1. Sim, porque quando alguém lê o texto de outrem, com olhos críticos, consegue  
verificar equívocos que, possivelmente, passaram desapercebidos pelo produtor do 
texto. 
Os argumentos tecidos sobre um texto são sintomáticos, e revelam se devemos 
melhorar enquanto produtores de texto.  Após a interação realizada, pude notar, 
através da intervenção do colega e da professora que era possível melhorar e tornar 
mais atraente minha narrativa. 
2. Após a interação, modifiquei o início de minha narrativa com a intenção de torná-
lo mais atraente, como sugeriu meu companheiro de interação. Foi possível, 
inclusive, ‘consertar’ equívocos que não foram notados, observados durante o 
momento da interação. 
3. Achei a estratégia interessante, no entanto, uma pergunta pairou quando  
reescrevia meu texto e me dei conta de que nem todos os equívocos foram corrigidos, 
e ainda tinha dúvidas em algumas passagens da minha narrativa: até que ponto o 
colega é capaz de dirimir com plenitude os possíveis equívocos cometidos por mim 
durante a  produção textual ? 
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Aluno: MDS 
Data da entrevista: 03.05.2003   
 

1. Auxiliou. Porque quando eu reescrevi a redação, eu percebi que ficou de uma 
maneira  um pouco diferente da outra. Mas, eu gostei bem mais da segunda, né... E me 
ajudou  também a mostrar algumas coisas que eu tava... que tava em falta”. 
2. Eu coloquei mais alguns “time links”, até porque eu vi que o WECL tinha usado 
bem   esses “time links” na redação dele. Aí, eu também acrescentei alguns dados, 
na... no texto,  pra melhorar a história e eu acho que eu deixei a começo um pouco 
mais interessante, né,   mais atrativo. 
3. Tá bom assim. Pra mim foi bom. 

 
 

Aluno: WG 
Data da entrevista: 03.05.2003   
 

1. Sim. Porque faz com que a gente consiga refletir mais o pensamento que a gente 
quer  elaborar. E... fazendo com que a gente... esse refletir faz com que a gente reveja 
o que a  gente escreveu e quis dizer. 
2. Sim. Porque quando a gente escreve, nem toda vez a gente vê os erros que cometeu. 
E... a gente não percebe alguns erros em algumas palavras. E... na, na... quando a 
gente fez a interação, foi visto isso. Foi visto que algumas palavras estavam erradas. 
3. Eh... só conversar mais, porque a gente conversando, a gente... aperfeiçoa. Fazer 
com mais freqüência. Por exemplo, a gente vai esquecendo das palavras assim... E se a  
gente usar com mais freqüência, elas ficam mais.... consolidadas. 
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ANEXO 7 
 
 

COMO ESCREVER UM TEXTO DE OPINIÃO (TEORIA) 
 

HOW TO WRITE A “FOR and AGAINST” COMPOSITION 
 

This kind of composition is one where you should write about a topic putting  
arguments for and arguments against.  It is also called DISCURSIVE composition. 
 
Tips for writing a “for and against” composition: 
 

1. In this type of composition you have to express your opinion about some issue. 
 
2. You should write about the advantages (using arguments FOR) and the 
 disadvantages (using arguments AGAINST) of something. 

 
3. Before writing, make a plan for your composition. 

 
4. List the points FOR and the points AGAINST. Two points FOR and two points  
AGAINST is enough. 

 
5. Back up your opinion with reasons or examples.   
 

 6. Use a formal style: avoid too many contractions or very colloquial expressions. 
 
 

Here’s an example of a good plan: 
 

Write four paragraphs: an introduction (1st) - points FOR (2nd) - points AGAINST 
(3rd) and a conclusion (4th). 

 
a) In the first paragraph (introduction):  state your opinion. 

 
b) In the second paragraph: one or two specific arguments that support the 

positive points (advantages, points FOR). 
 

c) In the thrid paragraph: one or two specific arguments that support the negative 
points (disadvantages, points AGAINST). 

 
d) In the fourth paragraph (conclusion): state your opinion again.  

 Note: items “b” and “c” in either order. 
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ANEXO 8 

 
 

TEXTO DE OPINIÃO: PRÁTICA ORAL E ESCRITA 
* Useful language for oral practice. 
 

    1)  To state your opinion, you can use expressions like: 
           In my opinion  -  From my point of view  -  I think  -  I believe  -  
           Example:  In my opinion the government should invest more money on education. 
                            From my point of view everyone is free to express their ideas. 
                            I think (that) animals shouldn’t be kept in zoos. 
                            I believe (that) if we are in this world, we must preserve our planet. 
 
      2) To agree with something:  
           I (strongly) agree with…      I (strongly) agree that… 
          Examples: I agree with the statement “Boys and girls should have the same 
                            education”.  
                            I strongly agree that some crimes should be more severely punished. 
 
      3) To disagree with something: I (strongly) disagree with…  I (strongly) 

 disagree that… 
          Example:  I strongly disagree with the President’s decision to invade Iraq. 
                           I disagree that divorced people can’t have the Holy Communion. 
 
      4)  To agree partially with something:  I agree up to a point that… 
            Example: I agree up to a point that boys and girls should have different  
                            education. 
 
      * Useful linking expressions (linkers) for written practice 
 
       First of all 
       Example: First of all young film stars may have some time off school. 
 
       In spite of… / Despite… 
       Example: In spite of the advantages of being famous at an early age, there are 

         drawbacks too. 
                       Despite the advantages of being famous at an early age, there are  
                       drawbacks too. 
 
     On the one hand….. On the other (hand)… 
      Example: It is not easy for a child to be a super star. If on the one hand he or she   
                      gets special privileges, on the other it is not possible to have a normal 
                      childhood. 
 
      What is more  
       Example: Young stars lead a life of glamour. What is more, they visit a lot of 
                       different countries all over the world. 
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      Besides 
       Example: The youth is always travelling. Besides, it is difficult to have a normal life. 
 
      Also 
      Example: Young stars have no privacy. Also, they usually have problems to find real 
                       friends. 
 
     Although 
      Example: Although famous people lead a glamorous life, it is hard to have time for 
                      their families. 
 
     However 
     Example: A super star can afford big houses and expensive cars. However, there are 
                     disadvantages.  
 
     For example / for instance 
     Example: There are a few disadvantages for famous teenagers, for example (for  
                      instance)  they have to travel a lot and work long hours. 
 
    Thus / So 
    Example: Thus (So), in spite of the glamour of being young and famous there are 
                     serious drawbacks too. 
 
    In conclusion / Therefore 
    Example: In conclusion (Therefore), I think it is probably easier if you are not  
                    famous, despite all the money famous people have. 
 
  * Exercise 
 
WHAT ARE THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF BEING FAMOUS? 
   Read the composition. In each gap fill in with one of the ‘linkers’ below: 
 

AS A RESULT - BESIDES  - HOWEVER  - FOR EXAMPLE  (FOR INSTANCE)  - 
IN CONCLUSION - WHAT IS MORE - THE MAIN ADVANTAGE - ON THE OTHER HAND 
 

Nowadays magazines like Hello, which tell us about the lives of famous people, sell a lot. 
It seems that everybody is interested in them, and that most people would really like to be 
famous. 1____________________, there are advantages and disadvantages. In my opinion, 
being famous is not really a bed of roses. 

2____________________ of being famous is probably the lifestyle it gives you.  Most 
famous people are very rich and can afford big houses with swimming pool and expensive 
cars. 3_______________, they spend a lot travelling, visiting different countries, and staying 
in luxurious hotels. 

4_________________, there are disadvantages. Every time famous people go out they are 
surrounded by fans and photographers. 5_______________, it is very difficult for them to 
have a normal private life.  6_______________, they often can’t spend much time at home, 
because they have to travel so much, 7________________ if they are making a film or doing 
a concert tour. 

8_________________, I think it is probably easier to be happy if you are not famous, in 
spite of all the money famous people have. 
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ANEXO 9 
 
 

ENTREVISTAS: TEXTO DE OPINIÃO 
 

Foram estas as perguntas que constituíram a segunda entrevista: 
 

1. Esta segunda interação, para discussão de textos que argumentam, com exposição de 
opinião, o(a) auxiliou na reescrita de sua redação? Em caso afirmativo, de que 
maneira? 

 
2. Cite exemplo(s) de mudanças na reescrita de seu texto de opinião, efetuadas em 

função dos comentários e das observações de seu/sua colega e da professora, por 
ocasião da interação. 

 
3.   Ao escrever a primeira versão de sua narrativa de aventura, qual foi / quais foram 

sua(s) maior(es) dificuldade(s) ?  A que você atribui tais dificuldades? 
 

4.  Ao escrever a primeira versão de seu texto de opinião, qual foi / quais foram sua(s) 
 maior(es) dificuldade(s) ?  A que você atribui tais dificuldades?  

 
5. Após as interações, você sentiu mais facilidade para a reescrita de algum dos dois 

textos ?  Em caso afirmativo, qual deles foi mais fácil reescrever ? A que você atribui  
essa maior facilidade ? 

 
6. Ao final de todo esse processo interativo realizado no período de março a junho de 

2003,e após a reescrita da narrativa de aventura e do texto de opinião, como você 
avalia sua atual habilidade de produzir textos escritos em língua inglesa ? 

        
7. O que você pode fazer para melhorar ainda mais sua habilidade de produção de textos  

escritos em inglês daqui por diante ? 
        

  
Explicitação dos alunos após a reescrita do texto de opinião. 

 

Aluna: PFDN 
Data da entrevista: 07.06.2003 
 

1. Sim. Porque eu tive mais cuidado, né, eu me preocupei mais com o leitor... assim... 
pra me fazer entender. 

2. Eh... como DB não deu muita ênfase à parte de ... de estrutura desse tipo de texto, né, 
porque ela achou que... que tava legal, né, eu só fiz mudanças na parte gramatical, de 
erros de gramática ou de ‘spelling’, desse tipo, né? 

3. Eu acho que foi a organização das idéias e a falta de habilidade pra... pra escrever 
textos em língua inglesa. Porque... a gente sabe que é diferente, né, aí eu tive também 
um pouco de dificuldade com os verbos narrativos, né, com o isso certo deles. 

4.  A minha maior dificuldade foi desvincular a estrutura do texto argumentativo em 
português da estrutura desse texto em inglês. Eh... eu acho que a gente ainda pensa 
muito em português, lê muito em português e isso daí pode atrapalhar um pouco 
quando a gente precisa escrever textos em inglês. Porque na narrativa, não, eh... na 
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narrativa é mais parecido, é quase igual, mas na argumentativa é um pouco diferente, 
né? 

5.  Sim, eu senti mais facilidade para reescrever o texto argumentativo, embora como eu 
já disse antes, né, o que narra é mais próximo do português. Mas o texto que 
argumenta, ele... eu tenho mais prática com ele, porque eu escrevo mais em português 
esse tipo de texto. Mas na interação anterior, sobre as narrativas, também foi 
importante, porque eu acho que despertou em mim a preocupação com o leitor, e eu 
acho que isso facilitou na reescrita do segundo texto, o de opinião. 

6. Eu acho que tá boa. Porque o conhecimento que eu adquiri com esse processo de 
interação me forçou a observar melhor as estruturas do texto e aproveitar os 
conhecimentos da minha colega, né, com quem eu fiz as interações. 

7. Eu acho que seria bom a gente observar melhor as estruturas dos textos, fazendo mais 
leituras, né, e praticando mais a escrita mesmo. 

 

Aluna: MCC 
Data da entrevista: 07.06.2003    

1. Sim, porque apesar de já trabalhar com esse tipo de texto, quando eu escrevi pela 
primeira vez, eu cometi um erro primário, né, que foi o de não expor, de não mostrar 
minha opinião sobre o assunto na introdução. 

2. Uma coisa foi esse erro né, que eu procurei corrigir, colocando minha opinião na 
introdução. Então eu disse ((lê seu texto)): ‘In my opinion, a child can be famous and 
never have any kind of problem, besides a common child matters’. E outra foi que eu 
tentei, que eu tentei… fazer um término melhor, né, com mais clareza, como SQP 
disse. Pra não confundir o leitor sobre o que eu penso de verdade do assunto. 

3. Eu acho que quando eu escrevi a narrativa, eu não aproveitei bem os fatos. Porque é 
preciso chamar a atenção do leitor pra isso, né, criar uma expectativa, e eu acho que 
não consegui chegar a esse nível de dramatização na primeira escrita, pelo menos. 

4. Minha dificuldade maior foi dar minha opinião explicitamente. Porque, em português 
a regra não permite isso, mas agora eu sei que... que em inglês é assim, né? 

5. Senti sim. Principalmente o argumentativo foi mais fácil, porque eu só troquei de 
lugar a minha opinião... eu coloquei meu ponto de vista na introdução pra não ficar 
muito confuso o texto. 

6. Eu acredito que minha habilidade hoje esteja melhor do que antes. Eh... eu percebi 
que a prática de escrever em inglês aumenta o vocabulário e o conhecimento da 
língua, né? Além disso, foi bom porque a gente estudou detalhadamente dois tipos de 
texto. 

7. Eu acho que é muito importante a gente se conscientizar que ler mais é fundamental, 
né... e que se a gente tiver uma orientação de outra pessoa, da professora ou dos 
colegas fica bem melhor também. 
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Aluno: MGA 
Data da entrevista: 07.06.2003    
 

1. Auxiliou sim. Porque eu mudei algumas palavras e a maneira de dizer as idéias 
também, né... porque eu não tinha deixado muito claro na primeira escrita. 

2. Eu só mudei a palavra ‘person’ para ‘people’. Porque eu tava usando o plural, né, 
então era ‘people’ nesse caso. 

3. Minha maior dificuldade foi na parte de vocabulário, porque ficou... às vezes não 
vinha a palavra que eu tava querendo em inglês. Eu acho que isso é resultado da falta 
de um contato maior com leitura. 

4. Novamente, eu acho que foi o mesmo problema da narrativa. Foi falta de vocabulário 
em inglês na hora de... de colocar as idéias no papel, né. Não deu pra mudar muita 
coisa porque podia ficar pior ainda, né? ((risos)). 

5. Eu não tive mais ou menos facilidade em nenhum dos dois textos. Como eu disse, né, 
foi mais difícil achar as palavras certas nos dois tipos de texto. 

6. Sinceramente, eu acho que melhorou sim, mas só um pouco. Mas, já deu pra clarear 
bastante. 

7. Eu acho que eu preciso ler mais e também escrever mais em inglês. 
 

Aluno: MDS 
Data da entrevista: 07.06.2003   

 
1. Eu acho que essa interação com YRG não ajudou tanto pra estruturação de texto de 

opinião, mas ajudou um pouco na... na hora de ver que eu tinha cometido alguns 
errinhos gramaticais, né, que aí eu procurei corrigir na reescrita. 

2. Bom... ((lê suas anotaçõers)), aqui na linha 5, eu tinha botado “famous the child...” e 
eu depois eu coloquei só “famous child”. Na linha 6, que eu tinha escrito “easiest”, e 
na verdade, era pra ser “easier”.  Eh... a palavra “oppotunities”, que na primeira 
versão eu tinha colocado só co um ‘p’ e o “your age” que eu corrigi pra “their age”. 

3. Foi na hora de organizar as idéias... e de manter todas elas bem coesas. Acho que 
isso foi por causa da falta de prática, né, da prática de escrever em inglês. 

4. O que foi mais difícil pra mim, assim... foi... eh... foi formular os argumentos, e eu 
atribuo isso ao... eu acho que é porque eu também tenho certa dificuldade com isso 
em português também. 

5. O segundo texto foi mais fácil, né, porque eu não mudei quase nada. Eu mudei bem 
mais o outro, né, o que era pra narrar a historinha. Assim...  Porque esse da opinião, 
eu acho que eu já tava com o texto bem DEFINIDO na minha cabeça, quando eu... 
eh... quando eu escrevi pela primeira vez. Eu achei que já tava bonzinho, como a 
gente aprendeu, né, aí eu só precisei mudar umas coisinhas que eu já falei antes.   

6. Acho que eu estou um pouco melhor, né, eu estou assim mais seguro pra produzir 
textos em inglês. Mas falta ampliar o vocabulário. 

7. Seria bom ler mais em inglês e também escrever mais. 
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Aluno: WECL 
Data da entrevista: 07.06.2003   
 

1. Sim, acho que sim. Porque a partir das críticas do colega, né, das suas observações, 
eu pude rever algumas passagens de meu texto, né, que... que eu precisei melhorar na 
reescritura. 

2. Eu fui mais enfático, mais... mais defensor de algumas idéias, né. Fui mais enfático na 
defesa da minha opinião. Porque parece que no texto anterior não havia ficado tão 
claro, pelo menos segundo meu colega de interação. 

3. Com sinceridade, não tive dificuldades para produzir o texto narrativo, não. Porque, 
eu acho que esse tipo textual foi mais abordado durante o curso. 

4. Esse já foi um pouco mais difícil de escrever, né, porque... assim... eu acho que pelo 
fato de não ter experimentado antes, né, esse tipo de texto em inglês, aí a gente sente 
um pouco mais de dificuldade pra redigir. Então, eu acho que a maior dificuldade foi 
ter que escrever bons argumentos com o nível de inglês que eu tenho. É como se eu 
sentisse que minhas idéias não foram colocadas exatamente como eu queria, 
porque...eh... justamente porque faltou nível de conhecimento de língua mesmo. Mas 
mesmo assim, mesmo assim, quer dizer... mesmo difícil, eu acho que o resultado da 
reescrita foi melhor do que o primeiro texto. 

5. Eu acho que ambos os tipos textuais foram fáceis de reescrever. Eu acho que essa 
facilidade, ela... ela veio do feedback dado pelo colega na interação e também pelas 
intervenções da professora, né, que aconteceram durante as interações.  

6. Eu acho que antes eu escrevia textos regulares. Mas após as interações, eu sinto que 
estou com mais desenvoltura pra produzir estes textos em inglês. 

7. Ah, sem dúvida, a leitura, né?  Tenho que intensificar a leitura em inglês... não, não 
só desses textos, mas dos diversos gêneros, e... e continuar também com essa prática 
de produção textual, claro. 

 

Aluna: DB 
Data da entrevista: 14.06.2003    
 

1. Auxiliou, sim. Porque... ela, a minha colega de interação, ela observou como eu 
poderia fazer minha conclusão um pouco melhor, que eu não tinha percebido bem 
sozinha, certo? E também quanto à parte gramatical e ortográfica, que foi assim... 
muito útil porque ela me apontou algumas falhas que eu procurei corrigir na 
reescrita. 

2. Eu mudei na parte de pronome, que ela como leitora disse que não ficou muito claro, 
né, então... no parágrafo de desenvolvimento, eu retirei o pronome “they” antes da 
frase “aren’t of their age”, porque ficou mais claro e eu acho que melhor 
gramaticalmente, né? 

3. Pra mim o mais difícil foi fazer a divisão estrutural adequada e usar os “time links” 
corretamente. Eu acredito que minha dificuldade é por causa da falta de prática, né, 
da falta de escrever mais em inglês e também porque eu nunca havia estudado mais 
detalhadamente sobre esse tipo de texto.  

4. Minha maior dificuldade foi escrever explicitamente a minha opinião. Eu acho que o 
problema é que em português não precisa ser assim, e eu tava... eh e eu fiquei um 
pouco... como é que eu posso dizer... um pouco influenciada pelo que eu aprendi em 
português, entende? 

5. Em nenhum texto em particular. Eu acho que tive facilidade na reescrita de ambos, 
porque eu pude perceber como é que o leitor entende o meu texto e aí eu entendi 
melhor o que é que pode dificultar a leitura de outra pessoa. 
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6. Eu acredito que estou escrevendo bem melhor do que antes. Ainda tem muito pra 
melhorar, né, mas já estou mais consciente da maneira correta de se estruturar os 
textos, já entendo melhor qual a finalidade de cada um, e como fazer pra... pra 
colocar no papel as idéias de forma adequada em cada tipo de texto. 

7. Fazer o que eu não venho fazendo muito ultimamente, que é ler mais e escrever mais. 
Agora... se pudesse ter essas interações novamente, né... eu acho que também seria 
ótimo, porque ajuda demais a gente na hora de refazer a redação. 

 
Aluna YRG 
Data da entrevista: 21.06.2003    
 

1. Ajudou sim, porque a minha reescrita mudou muito. Porque... desta vez muitas 
dúvidas foram esclarecidas e também muitas coisa foram corrigidas quando a gente 
fez a interação, né... porque teve os comentários que me ajudaram bastante. 

2. Meu texto, o primeiro que eu escrevi, sabe... ele tava meio impessoal. Aí,  eu procurei 
me posicionar mais no segundo. Eh... e também o uso de conectivos, que tava... que 
tava pouco, né... o texto tava meio pobrezinho, então eu tentei colocar mais pra... pra 
melhorar um pouco e ficar mais de acordo com o que foi explicado na interação. 

3. Acho que a minha maior dificuldade foi contar uma história, quer dizer, ter que 
formular um texto narrativo sem o nível de vocabulário ideal pra fazer isso. Mas eu 
acho que é minha culpa porque eu tinha que ler mais, né? 

4. Olha, eu acho que a mesma coisa do texto narrativo. A falta de vocabulário por conta 
da falta de mais leitura em inglês. 

5. Sim. O texto argumentativo foi mais fácil, porque eu gosto mais de escrever esse tipo 
de texto, pra mim é mais fácil quando me dá mais prazer escrever algo. 

6. Ah, melhorou muito. Agora, eu tenho maior segurança na escrita em inglês e também 
pra compreender melhor esses tipos de texto. 

7. Ler mais. Sem dúvida, se eu lesse mais não teria tanta dificuldade.  
 
Aluna: SQP 
Data da entrevista: 21.06.2003   
 

1. Auxiliou, sim. Porque a interação me ajudou a deixar a redação mais clara, porque 
eu pude corrigir os erros gramaticais, né, e também pude melhorar a própria 
estrutura do texto.  Porque assim... quando a gente RELER nossa redação, a gente vê 
que tem muita coisa que a gente pode melhorar... que quase tudo pode ser dito mais... 
mais... de forma mais clara, né? Pode ser mais bem escrito.  

2. Eu fiz uma mudança no exemplo que eu dei, né, porque... eu antes só CITEI o caso e... 
na reescrita eu citei e esclareci melhor. 

3. Eu acho que foi mesmo a estrutura do texto, porque eu não tava acostumada com esse 
tipo.  

4. Nesse texto eu acho que foi montar a estrutura de algumas frases, né, porque, assim... 
eu ficava pensando em português e não em inglês, como devia, né? 

5. Eu acho que as interações facilitaram a reescrita dos dois textos, mas... a mais fácil 
foi a segunda, a argumentação porque... eu acho que a experiência anterior não 
deixou que eu repetisse certos erros que eu cometi na primeira fase, né, da narrativa. 

6. Eu melhorei muito na produção de texto em inglês. Eu acho que agora estou mais ágil 
pra pensar e pra expressar minha opinião em inglês. 

7. Ler mais textos e escrever mais, sempre que possível. 
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ANEXO 10 
 
 

TÓPICOS PARA CORREÇÕES E COMENTÁRIOS 
 

1.   Narrativa de aventura 
 

A) Ao realizar a correção da redação do(a) colega, observe possíveis erros nos seguintes 
itens: 

 
1) Spelling 
2) Punctuation 
3) Vocabulary 
4) Grammar   

 
B) Quanto à estrutura de uma narrativa de aventura, observe e comente sobre: 
 
1) A configuração da história (the beginning and the setting of the scene) 
2) A seqüência lógica da narrativa de aventura (ordenação dos acontecimentos) 
3) A colocação do problema ( what went wrong, what happened) 
4) A coesão e coerência na exposição dos eventos (uso dos time links ) 
5) O uso adequado dos narrative verbs 
4)  A conclusão da história (ending) 

 
 

2.   Texto de Opinião 
 

Ficha de correção 
Tema da redação: The advantages and disadvantages of being famous at an early age 
Redigida por: ______________________ 
Corrigida por: _____________________ 

Parte A 
1) Grammar: 

 
2) Spelling:  

 
3) Vocabulary: 

 
4) Punctuation: 

 
Observações: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Parte B 
Neste espaço, faça seus comentário e observações quanto à estrutura do texto lido. Leve 
em consideração os seguintes itens: 
 
 
1) Exposição de opinião 
 
 
2) Exposição dos pontos positivos (advantages) 
 
 
3) Exposição dos pontos negativos (disadvantages)  
 
 
4) Apresentação de argumentos que possam embasar e justificar as idéias do autor 

(reasons) 
 
 
5) Apresentação de exemplos 
 
 
6) Uso de linguagem adequada para expressão de opinião 
 
 
7) Uso de conectivos (linking expressions / linkers) 
  
 
Observações: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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ANEXO 11  
 
 

OS PROCESSOS DISCURSIVOS 

1° Processo discursivo 

Alunas: MCC e ACML 
Mediação: PP (professora pesquisadora) 
Narrativa de uma aventura  
Data da interação: 29.03.2003  
Tempo aproximado de duração: 10 minutos 
 

1. PP: Vamos dar início, então, ao primeiro processo de interação, onde a aluna MMC fará a 
apreciação do texto produzido por ACML e, em seguida, ACML terá oportunidade de fazer as 
observações com relação ao texto de MCC.  

2. MCC: Primeiro eu achei que, que... a redação tá, assim... muito coerente.  A seqüência das 
idéias tá muito...bem feita.  Eh...tudo muito claro.  As únicas observações que eu fiz foi num 
pedacinho aqui, no parágrafo de desenvolvimento, no meio, eh... faltou, faltou coesão aqui.  Eu 
acho que pela DISTÂNCIA do... do sujeito.  ((lê um trecho da redação da colega)). “The bus 
was very, very, very old. The oldest that we saw that night. Horrible. A nightmare. But it was 
free”. ((faz um comentário pessoal em inglês)): What was free?  Eh... acho que faltou um 
pouco de COESÃO nessa parte. E... Só. Talvez... 

3. PP: Não ficou muito claro? 
4. MCC: Não ficou muito claro quem...  quem.... o que, que era livre; que não precisava pagar. 
5. PP: Ok. 
6. MCC: E na conclusão. Ela, ela continua desenvolvendo a... a narrativa, e não... não mostra o 

FINAL da viagem.  Ela mostra a conclusão dum problema que ela criou, mas não de uma 
forma TOTAL.  Acho que ela poderia, eh... mostrar melhor, assim... como, como que a viagem 
REALMENTE terminou.  Acho que ficou faltando só essa parte. 

7. PP: Então, não ficou muito evidente pra você a conclusão de ACML ? 
8. MCC: Isso. Não ficou muito evidente. 
9. PP: Deveria ter sido um pouco mais explicitada? 
10. MCC: Isso. 
11. PP: Ok. Mais algum comentário? 
12. MCC: Não, é só isso. 
13. PP: ((dirigindo-se a ACML)) Você entendeu tudo, ACML?  Quer colocar alguma coisa? 
14. ACML: Não. Entendi, sim. 
15. PP: ((dirigindo-se a ACML)) Então, com relação à redação de MCC, você poderia fazer suas 

observações, por favor? 
16. ACML: Bom, ela começou com um título...excelente. ((cita o título do texto de MCC)) “The 

last time”.  Começou já dizendo alguma coisa com o título.  ((repete o título do texto de MCC)) 
“The last time”.   Ela conseguiu mostrar já no título... o quanto DESAGRADÁVEL foi essa 
viagem, né? A jornada dela.  Ela inicia, ela abre o primeiro parágrafo e mostra... ela mostra o 
que é que ela vai narrar, a viagem para Garanhuns.  Mostra que é uma coisa freqüente. Todo 
ano, na mesma época e tudo.  Com quem, com o marido.  Agora, ela diz já no primeiro 
parágrafo que não vai ser tudo a mesma coisa, porque ela não conseguiu ficar no mesmo local 
de sempre.  Aí, eu acho que faltou o PORQUÊ disto.  É uma coisa, corriqueira, uma coisa que 
acontece sempre? E o que mudou? O diferencial não está justificado. 

17. PP: Talvez esteja claro pra ela, mas não está claro pra você, como leitora? 
18. ACML: Isso. O porquê que ela não conseguiu ir pro mesmo local. 
19. PP: Certo.  Esse detalhe das razões pelas quais ela não gostou tanto da viagem não ficou claro 

pra você? 
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20. ACML: Não, não a razão dela não ter gostado muito da viagem. Mas ela disse o onde, para 
onde, com quem, né... ela disse os personagens, eh... disse o tempo, mas faltou o motivo. 

21. PP: O motivo da viagem ? 
22. ACML: [ Da viagem em si e do início do problema. 
23. PP: Ah, ok. 
24. ACML: Do início do problema. Ela vai todo ano pro mesmo local. Neste ano, ela não 

conseguiu ir pra lá.  E POR QUE ela não foi pra lá? 
25. PP: Perfeito. 
26. ACML: Aí, no desenvolvimento... Ela diz que conseguiu um outro lugar pra ficar, com os 

parentes do marido, e, e... pelas, pelas crianças que eles levaram junto. ((dirigindo-se a MCC)) 
Começou o problema da viagem. A chatice, o quanto mal educadas elas eram. ((risos)). E isso 
afetou de um modo que... saiu do Recife, já começou a tragédia. Quer dizer, ela mostrou esse 
problema...até frisei... não, O problema, mas OS problemas.  Sei lá... ela teve dor de cabeça na 
viagem, ao chegar lá o marido ficou com febre, diarréia ((risos)).  Eh... ela não consegue sair de 
casa, que a intenção era essa: diversão.  Ela teve que tomar conta das crianças chatíssimas; teve 
que lavar; passar; cozinhar.  Então, ela foi pra um lugar... e, ao invés de descansar, cansou-se 
mais e ainda ficou preocupada. ((dirigindo-se para MCC))  Então, existe o problema, mas 
poderia ter sido mais explorado... assim... DRAMATIZADO mesmo.  Porque é ... um pesadelo, 
tá? 

27. PP: ((dirigindo-se a ACML)) Então, você acha que tá claro, mas ela poderia ter posto de.uma 
maneira mais dramática? 

28. ACML: É. Ela tem muito argumento pra trabalhar melhor, assim... pra narrar fatos terríveis, 
inusitados. Ela pode explorar mais o drama que ela viveu. 

29. PP: Você quer dizer que ela poderia ter explorado mais os problemas e ter dado mais detalhes, 
mais realismo? 

30. ACML: Isto.  Ela explorou, mas falta... assim... aquilo que chamaria mais atenção do leitor. 
31. PP: Ok. ((dirigindo-se a MCC)) Tá certo, MCC?  
32. MMC:  Hã, hã.  ((meneia a cabeça afirmativamente)). 
33. ACML: Aí, ela termina e... aparecem os time links.  Ela bota, assim, no início dos parágrafos. 

Ela seqüenciou bem com eles, tá certo?  Aparecem bem os verbos, assim de... narrativa.  
((dirigindo-se para MCC)) E você termina a viagem realmente no fim. Diferente de... Eu, eu 
contei da IDA.  A minha viagem acabou com a CHEGADA.  Ela  não, ela falou da chegada, do 
durante a viagem e também falou da volta, que foi outra coisa que também não prestou 
((risos)).  Então, foram duas jornadas, assim... eh... eh. comentadas aqui.  E o final ela 
justificou... o porquê do título, né?  Desistiu. Disse que nunca mais voltaria a ser daquele jeito. 
Nunca mais voltaria ao mesmo lugar, com as mesmas pessoas ((risos)). 

34. PP: ((dirigindo-se a ACML)) Muito bem.  Mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? 
35. ACML: Não. 
36. PP: ((dirigindo-se a MCC)) Então, você entendeu o que é que você poderia reelaborar na sua 

reescrita ?   
37. MMC: Entendi. 
38. PP: ((dirigindo-se a MCC)) Gostaria de dizer alguma coisa? 
39. MCC: Não. Eu entendi tudinho. 
40. PP: Ok. Então, na hora de reescrever lembrem-se bem de tudo que vocês observaram nesta 

interação, certo? Obrigada a vocês. 
 
Fim da interação. 
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2° Processo discursivo 
 
Alunos: WG e MGA 
Mediação: PP (professora  pesquisadora) 
Narrativa de uma aventura 
Data da interação: 05.04.2003   
Tempo aproximado de duração: 16 minutos 
 

1. PP: Vamos iniciar com a correção do texto de WG, realizada pelo aluno MGA. 
Posteriormente, o aluno WG vai fazer suas observações sobre a redação “A nightmare 
journey” escrita por MGA. 

2. MGA: Quanto à redação de WG, eu achei que não houve grandes problemas.  No primeiro 
parágrafo, ele colocou o que ele queria dizer, quando aconteceu, quem são os personagens, né, 
e também os outros pontos.  Ou seja, a colocação das idéias de forma correta, o bom uso dos 
narrative verbs.  Os time links, eu também não consegui ver nenhum problema.  Só com 
relação `a parte de spelling da palavra... ele esquece uma letra, um ‘s’ numa palavra na sexta 
linha, que é transfer e ele colocou “tranfer”, sem o ‘s’.    

3. PP: Ah, então você observou aí uma incorreção no item A ((refere-se à correção de um dos 
itens na parte A das correções, referente à ortografia)).  

4. MGA: Do item A. 
5. PP: A estrutura da narrativa ((refere-se ao item B)), você acha que está ok?    
6. MGA: Eu acho que tá ok. Ele fez de acordo com o que foi pedido, né.  Em três parágrafos, e 

cada parágrafo cumprindo a sua função, com a introdução, o desenvolvimento e o final de 
acordo. 

7. PP: Então, você não teria nenhuma sugestão para ele reelaborar a redação, com exceção dessa 
correção dessa falha na parte de spelling  da palavra transfer ?  

8. MGA: Eu acho que seria interessante se ele mudasse a letra, porque foi difícil pra ler e 
traduzir.  

9. PP: Você acha que ele deve melhorar a clareza do... da... da caligrafia, da handwriting?  
10. MGA: [ A caligrafia, que tá um pouquinho ruim pra entender. ((risos)) 
11. PP: Bom, então fica a sugestão, tá WG?  
12. WG: Tá bom.  
13. PP: ((dirigindo-se à WG)) Você quer dizer alguma coisa sobre o que MGA falou ? 
14. WG: Não. Só um tipo de pergunta, assim... é que eu fiz e depois... é tanto que eu comecei e 

não sei se eh... se há uma regra pra isso aí.  Eu dizer : “I and my family” ou “My family and I?   
15. PP: Você quer saber se há uma ordem correta ? 
16. É. A colocação, a colocação... se há uma regra ? 
17. PP: Não. Tanto faz. Como em português, você pode inverter a ordem sem problema. 
18. WG: Ah, então tá certo. 
19. PP: E com relação ao texto de MGA, você observou o que ? 
20. WG: A composição de MGA, eu achei legal.  Com apenas alguns errinhos que eu anotei, né? 

No primeiro parágrafo, em relação a ano, IDADE, ele colocou... porque tem que ser o verbo 
was  e ele colocou “had”.  

21. PP: Ele colocou: “I had ten years old” ?  
22. WG: [ I had.  I had… se fosse no presente seria  I am e no passado I was ten years old.  
23. PP: [  Esse erro que você observou  foi um erro da parte A das correções, né?  
24. WG: [ Da parte A  /  E ele escreveu aqui a palavra  ride,  usando ‘h’, e ficou  hide.  Deveria 

ser com ‘r’, porque ele quer falar  ride e não hide, como tá aqui. 
25. PP: Ok 
26. WG: Punctuation, tranqüilo, vocabulary, também. ((WG ainda menciona as correções feitas 

sobre os tópicos do item A)).  Mas com relação à grammar, eu coloquei aqui uma observação 
((lê a redação de MGA)): “when we arrived MANY things happened.”, e aqui, no caso, seria 
um much. 

27. PP: Seria o much ? 
28. WG: Porque é things, ‘coisas’, ‘coisas’ são incontáveis. 
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29. PP: ‘Coisas’ são INCONTÁVEIS? 
30. WG: Não é ?  Uma coisa, duas coisas, três coisas... 
31. PP: Você tá contando, não tá ? ((risos)) 
32. WG: Mas não tem especificação. No caso, se enquadra em contável ? 
33. PP: ((dirigindo-se a MGA para auxiliar o colega)) O que você acha, MGA? 
34. MGA: É contável.  
35. WG: Ah, então aqui tá correto.  Foi eu que errei. 
36. PP: Tudo bem. Mas você também recapitulou isso, né?  
37. WG: É, lembrei agora. 
38. PP: Hum, hum. Bom. 
39. WG: Eh... eh... agora aqui eu anotei… ((lê suas observações)) no “scared”, que ele botou... se 

ele estiver referindo-se à explicação do susto...  No caso aqui foi até uma antecipação da 
coesão, da coerência, do que ele tava querendo dizer. Porque se ele tivesse se referido... 
querendo se referir a um susto, um susto que ele tomou, o melhor seria o uso do ‘porque’, 
because, e se fosse no sentido de razão, está correto o emprego, mas tá sem coerência, né ? 

40. PP: Você poderia ler EXATAMENTE a parte que você não entendeu ? 
41. WG: Vou ler. ((lê e, ao mesmo tempo, traduz para o português)). Ele botou que ele ia andar a 

cavalo, em seguida correu e caiu. E depois, quando ele foi tomar um banho, né... um banho de 
rio, o peixe assustou ele, né.  Ele se assustou com o peixe. E aí ele colocou ((lê o texto de 
MGA)): “CAUSE it was very strange.”  Então, ele não estaria explicando o susto que ele 
tomou. Se ele quisesse dar uma explicação do susto que ele tinha tomado, ele teria escrito: “eu 
tomei um susto porque tal, tal tal...” 

42. PP: Mas veja, esse cause dele...  ((dirigindo-se a MGA)) você poderia explicar sua intenção 
MGA, de colocar esse cause aqui ?  

43. MGA: Foi de dar uma explicação mesmo.  PORQUE o peixe era estranho. 
44. PP: ((dirigindo-se a WG)) O que acontece é que o cause AQUI não significa ‘causa’ em 

português. ((dirigindo-se a MGA)) O cause do seu texto teve qual sentido, MGA? 
45. MGA: De explicar, o POR QUE do susto.  
46. PP: Mas o que é cause aqui ?  
47. MGA: Eh... eh... 
48. PP: [ Nesse contexto, o que é cause em português ?  
49. MGA: Uma resposta para um por que, um why.   
50. PP: Então, significa ‘PORQUE’ como resposta em português ? 
51. MGA: É. ‘Porque’.  
52. PP: Então, cause que você escreveu é uma... é uma... é uma... ((gesticula para indicar que a 

palavra está escrita de forma abreviada)).   
53. MGA: Contração. 
54. PP: Uma redução, uma abreviação de...de...  because. 
55. MGA e WG: [ Because.  
56. PP: ((dirigindo-se a WG)) Entendeu ? 
57. WG: Ah, então está correto. 
58. PP: Tá correto, mas ele abreviou, que é um uso mais informal. Então, WG, eu não sei se você 

tá percebendo, que você tá APRENDENDO com o fato de corrigir o texto dele.  
59. WG: É porque aqui no caso eu acho que... talvez seja até falha mais na leitura minha, porque o 

inglês, você vai lendo e vai interpretando (xxx)...e pode até entender errado, né? 
60. PP: Mas você percebeu que nesse caso, o “cause” de MGA é o mesmo que because?    
61. WG: [ Que because, né? Pronto, então está correto no caso. Isso aqui foi uma dúvida que eu 

tive. 
62. PP: E esclareceu agora ? 
63. WG: Esclareceu. / E o ponto B aqui ((refere-se à correção dos itens que correspondem à 

estrutura do texto que narra)), quanto à estrutura da narrativa, o ponto 1 tá ok, o 2, o 3... 
((refere-se, respectivamente, à correção da configuração da história, da seqüência da narrativa 
e da colocação do problema)).  Somente o 4 aqui, que é o da coesão. quando ele quis dizer que 
após todos os acontecimentos... eu acho que o melhor seria eventually e não finally como ele 
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usou. Porque é mais esse finally é mais para cronologia, né?  Ele botou assim ((lê o último 
parágrafo do texto de MGA)): “Finally I went back to my home and stay sick for a week.”  

64. PP: Você acha que seria melhor eventually ? 
65. WG: Eventually... porque... 
66. PP: [ Por que ?  
67. WG: Porque ele usando o finally, estaria mais voltado pra tempo, pra cronologia. 
68. PP: ((dirigindo-se a MGA)) Mas, MGA, a sua intenção foi mais pra essa questão do tempo, da 

ordem cronológica, ou de um desfecho após um período de sofrimento, de dificuldades ? 
69. MGA: Acho que um pouco dos dois.   
70. PP: Mas eventually... o que é eventually ? 
71. MGA: É finally, né ? 
72. PP: Mas é um finally em que sentido ? 
73. WG: De... de conclusão. 
74. PP: É. Uma conclusão. Mas, lembra, que o eventually é um finally, no sentido de que depois 

de algum esforço, depois de passar por algumas dificuldades, houve um desfecho para uma 
situação. 

75. MGA: Então, no caso, seria o eventually. 
76. PP: Seria o eventually ?  
77. MGA: A situação seria essa. 
78. PP: Perfeito. Então eu acho que você pode refazer essa parte final. 
79. WG: E um segundo ponto muito bom, que eu achei muito interessante foi o time link que ele 

usou aqui... que não... não tinha visto em canto nenhum, e só, coincidentemente, vi na aula 
passada. 

80. PP: Qual é ? 
81. WG: ((lê o texto de MGA))  O “In spite of all”  
82. PP: Mas in spite of all é um TIME link ? 
83. WG: Não é, não ? 
84. Não. ((dirigindo-se a MGA)) Lembra, MGA, os time links que gente viu ? Você pode dar uns 

exemplos pra WG?  
85. WG: Ah, as soon as... 
86. PP: As soon as. O que mais ? 
87. WG: Eventually. 
88. PP: Eventually. ((dirigindo-se a MGA)) Você lembra, MGA, alguns mais ? 
89. MGA: Deixa eu ver... when.    
90. WG: Then. 
91. PP: Then. E com idéia de ‘DEPOIS’ em português? 
92. MGA: After, afterwards. 
93. PP:[ Afterwards... Ou seja, esses são time links, porque dão idéia de tempo, de seqüência 

temporal. O in spite of  significa  ‘apesar de’ , ‘embora’,  em português. É uma expressão que 
liga as idéias, mas não de tempo. 

94. WG: Eu achei interessante. 
95. PP: Ok. Mas você entendeu o que significa o “in spite of all”  do texto de MGA ? 
96. WG: É ‘em todo caso’, né? 
97. PP: Nesse sentido . Mas é melhor entender como ‘apesar de tudo’, né? Só que não seria um 

time link, não, tá? É um outro tipo de linker, de conector. A gente vai estudar mais 
detalhadamente na próxima etapa do projeto, ok? 

98. WG: E o ponto 5, né, o uso dos verbos narrativos, eu elogiei. Tá muito bom. 
99. PP: Hum, hum. 
100.WG: Interessante que se ele tivesse dado isso aqui para qualquer pessoa ((refere-se à redação 

de MGA)), eh... pra... pra ler, entenderia tudo. O que ocorreu no início, o transcorrer da 
situação e o final.   

102. PP: Perfeito. ((dirigindo-se a MGA)) Você quer dizer alguma coisa, MGA? 
103. MGA: Não. 
104. PP: Não ? Tudo certo ? Então, vamos tentar reescrever nossas redações em função do que foi 

dito hoje. ((dirigindo-se a WG)) E eu... eu queria te perguntar WG, se essa leitura da redação 
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de MGA te ajudou a compreender melhor algumas questões que você... tinha se 
enganado.Agora, você entendeu melhor? 

105. WG: Sim. Por exemplo, eu achava que ‘coisas’ fosse incontável. 
106. PP: E a questão do because ? 
107. WG: A contração. 
108. PP: A forma abreviada, cause. E o in spite of ?  
109. WG: [ In spite of, que não é um time link. É um outro tipo de conectivo. 
110. PP: É. É uma linking expression.  Uma expressão que UNE as idéias numa frase, mas não 

com relação a tempo.  Por exemplo, quando eu digo “in spite of the bad weather, we went to 
the beach”, quero dizer: “apesar do mau tempo, fomos à praia”. Percebe? Ela liga as idéias, 
mas não com relação à cronologia, à ordem temporal. Quer dizer, são linking words, mas não 
de tempo. Mas, como eu disse, a gente ainda vai estudar melhor esse assunto, tá bom? 

111. WG: Ok.  
112. PP: Ok. Então, gente, vamos reescrever os textos, tendo por base tudo o que foi discutido 

aqui, tá ok?  Muito obrigada a vocês. 
 
Fim da interação. 

 
3° Processo discursivo 
 
Alunos: WECL e MDS 
Mediação: PP (professora pesquisadora) 
Narrativa de uma aventura 
Data da interação: 12.04.2003   
Tempo aproximado de duração: 9 minutos 

 
1. PP: Vamos para a primeira interação entre os alunos WECL e MSD. A princípio, WECL 

fará suas observações sobre o texto “A nightmare journey”, produzido por MDS, que 
posteriormente vai fazer suas apreciações sobre o mesmo texto escrito por WECL. Pode 
começar, WECL. 

2. WECL: Bom, pra começar, vou falar sobre a apresentação. Eu achei que a apresentação da 
narrativa dele foi bem desenvolvida, eh... digo isso, porque eu pude identificar, através das 
respostas... através da apresentação, as respostas às perguntas: o que, quando, onde, com 
quem, por que. Isso aí é básico e é interessante ter na apresentação. Agora, eu acho que ele 
poderia ter sido um pouco mais criativo, até mesmo para chamar... como é... como é uma 
narrativa e... seria interessante, sei lá... escrever algo que pudesse chamar mais a atenção do 
leitor pra que ele possa ir com mais expectativa pro resto da história. 

3. MDS: Certo. 
4. WECL: Eh… quanto à seqüência da narrativa, eu acho que ele foi feliz. Ele conseguiu... 

desenvolver uma linha de raciocínio única. ((dirigindo-se a MDS)) Isso é bom, porque você 
pega apenas um tópico, apenas um FATO, e dali consegue desenvolver sua história.  Acho 
interessante, porque... pra não haver essa dispersão do tópico narrativo. 

5. PP: Não se torna confuso, não perde a coerência, né ? 
6. WECL: Isso, a leitura fica bem... bem mais fluente. /  Eh... quanto à colocação do 

problema, eu acho que ele apresenta bem, né, o problema. Eh... vai estendendo por todo o 
segundo parágrafo dele, que é o maior parágrafo que tem. 

7. MDS: [ Realmente.  
8. WECL: E vai percorrendo o parágrafo inteiro até o desfecho da história.  Eu acho que foi 

bom essa... essa apresentação do problema da narrativa. ((dirigindo-se a MDS)) Ah, a 
coesão de idéias, né... quanto à coesão das idéias, com relação aos time links, eu acho que 
você... eh... utilizou os time links bem.  Eu até anotei aqui ((lê sua anotações)) o “when”, o 
“after that” ... Agora, eu acho que você poderia... 

9. MDS: [ Foi pouco, né? 
10. WECL: Eu acho que você poderia utilizar mais e diversificar, até pra evitar repetição.  
11. MDS: Foi.  Eu acho que eu usei pouco mesmo os time links. 
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12. WECL: Então, eu acho que você poderia usar um pouco mais, e daí, você evitaria algumas 
repetições que ocorreram no enredo. 

13. MDS: Sim. 
14. WECL: Ah... o uso de narrative verbs, eu acho que foi bom. Você utilizou os tempos 

certos, da forma correta, tá ?  E o fim, eu gostei. Optou por um fim cômico ((risos)).  Eu 
acho que isso é muito bom pra... pra quebrar aquele drama todo que tá no... no início, no... 
no meio, quando você coloca o problema. E eu acho que você terminou de uma forma 
cômica. Eu acho que isso é bom pra... pra o texto.   

15. PP: ((dirigindo-se a WECL)) Então, você acha que essa comicidade do final te surpreendeu, 
como leitor ?  

16. WECL: Eu acho que surpreendeu, porque você vem com todo o enredo que tem um 
certo.um certo tom TRÁGICO, e no fim, a gente vê que aquela coisa que poderia ser tão 
trágica...perde um pouco... e o fim poderia ter sido, eh...mais (xxx), ele coloca de forma 
cômica ((risos)).  E isso quebra um pouco aquele tom trágico que...que vinha permeando a 
narrativa dele. 

17. PP: Ok. Mais alguma coisa, WECL ?  
18. WECL: Não. Acho que é isso. 
19. MDS: Concordei com tudo que ele falou ((risos)). 
20. PP: ((dirigindo-se a MDS)) Quer fazer alguma observação ? 
21. MDS: Não, não. Eu achei mesmo que faltou eu botar mais time link.   
22. Principalmente essa observação dele, que eu gostei, porque eu já tinha visto que eu tinha 

botado pouco mesmo isso daí.  Eu deveria ter posto mais... eu acho, né?  E o... o começo  
também, um pouquinho rápido, sem muita... sem chamar a atenção. Acho que faltou isso.  

23. PP: [ Um pouco mais atraente ? Certo. E com relação à redação de WECL, o que tem a 
observar ?  

24. MDS: A dele,eu tô achando que foi muito parecida a correção, porque eu também achei a 
dele bem construída, tá.... a coesão do texto dele, no geral... tá muito boa.((dirigindo-se a 
WECL)) Identifica bem o início, o meio e o fim. Só que isso não faz a coesão se perder. Tá 
bem separado, mas também tá bem ligado um ao outro. Só que também achei o teu começo 
um pouco não atrativo, mas foi...besteira. É pequeno, mas tava bom. Só faltou um 
pouquinho mais de atração para  ele. E o final também foi cômico ((risos)). Que eu não 
esperava aquele final e... e também achei cômico o final dele. Tava bom... tava bem 
parecido com o meu. E o final, eu ri.  

25. PP: Então houve uma semelhança aí nas estratégias e nas escolhas de vocês dois? 
26. MDS: [Foi. Mas a dele ta melhor que a minha. E os time links dele... eu gostei. 
27. WECL: Eu procurei diversificar um pouco pra evitar repetir. E foi isso que eu senti falta na 

dele. 
28. PP: ((dirigindo-se a MDS)) Então, foi porque ele usou os time links de forma diversificada 

e variada ? Foi por isso que você gostou dos time links dele ? 
29. MDS: É. Porque ele usou numa quantidade boa. Eu, por exemplo, eu só usei.eu acho que 

foi um ou dois em cada parágrafo, e no primeiro, nem usei. Ele, não.Ele usou uns três no 
parágrafo de desenvolvimento. E o... o problema dele não foi só um problema, foram dois 
problemas que ele apresentou, e eu gostei disso também. Ficou... não ficou só encima de 
um... ficou mais diversificado. Porque.claro, se fosse dois e não resolvesse... mas foi dois e 
acabou, né, e ficou legal. 

30. PP: Ok. E os time links, pelo que eu entendi, você acha que ele usou na hora correta?   
31. MDS: [É. E na quantidade correta, também. Porque também usar demais... não  ajuda não. 
32. PP: Ok. 
33. MDS: E tem um spelling  dele que eu só achei um erro, que foi o “hardy”, com a letra ‘y’, 

que a senhora falou que não existia, né, que é só até o ‘d’. ((dirigindo-se a WECL)) Foi um 
lapso, né ? ((risos)).  

34. PP: É. A palavra hard, ela é... ela pode ser tanto o adjetivo, como o advébio, que foi a 
intenção de WECL. Não existe o hardy com ‘y’. OK?  É só isso?  

35. MDS: Hum, hum. Só. 
36. PP: ((dirigindo-se a WECL)) Entendeu tudo, WECL? 
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37. WECL: Hã, hã. ((meneia a cabeça afirmativamente)) 
38. PP: Ok, gente. Lembrem-se de considerar tudinho que foi dito hoje na interação. Aí, vocês 

podem reescrever o texto, ok? Valeu, pessoal. Obrigada. 
 
Fim da interação. 
 
4° Processo discursivo 
 
Alunos: YRG e MDS 
Mediação: PP (professora pesquisadora) 
Texto de opinião 
Data da interação: 31.05.2003   
Duração aproximada da interação: 14 minutos 
 

1. PP: Esta é a primeira interação entre os alunos YRG e MDS para discussão de textos que 
argumentam com exposição de opinião. A redação foi do tipo For and Against, com o título: 
“The advantages and disadvantages of being famous at an early age”.  Pode começar, YRG. 

2. YRG: ((lê suas anotações)) A respeito do ponto sobre clareza de opinião, eu coloquei que a 
redação teve clareza e objetividade, né. O que facilitou a minha compreensão como leitora. 
Mas achei que os pontos positivos, eh... naquele parágrafo destinado a isso... eu achei uma 
certa contradição... ou um radicalismo. Porque... a respeito dessa fama, quando criança, por 
exemplo, o autor disse que... NÃO era bom. O sucesso, assim, a fama, né, enquanto criança. 
Mas nessa parte, nos pontos positivos, ele colocou que para a criança famosa TUDO é mais 
fácil. Então, eu achei uma contradição, porque se tudo é mais fácil, por que não era bom? 

3. MDS: Mas aí é que tá. O... é bom... quer dizer, não é bom, é fácil, mas não é bom, porque 
quando alguém tem TUDO fácil, não tem... eh... como é que se diz... 

4. PP: Frustração? 
5. MDS [ Frustração. Não tem frustração. Não tem responsabilidade, vai achar que tudo para ele 

é maravilhoso, que tudo vem na mão quando ele quer. 
6. PP: ((dirigindo-se a YRG)) Quer dizer, talvez você tenha entendido o FÁCIL como bom, mas 

não foi isso que ele quis dizer, né? ((risos)) 
7. MDS: É. Eu até quando eu tava corrigindo meu texto, eu pensei... mas não é bem isso que eu 

quis dizer. ((dirigindo-se a YRG)) Mas, se você olhar direitinho, eu coloquei essa parte no 
parágrafo das vantagens... eh... vantagem entre aspas, né? E só depois, no parágrafo das 
desvantagens, é que eu falo da parte negativa da fama. 

8. YRG: Eu até acredito que não seja uma contradição, mas é um radicalismo, porque... eh.. por 
que TUDO e não QUASE tudo é fácil? Eu acho que devia ser quase tudo. 

9. MDS: É. Tudo que o dinheiro pode comprar, né?  
10. YRG: Aí, precisaria colocar uma especificação maior. 
11. MDS: Tá. 
12. YRG: A respeito dos pontos negativos, ele colocou muito... muito bem feito. Na verdade, ele 

acredita que... eh... Como a fama não é bom na vida de uma criança, aí o ponto forte foi ele 
falar dos pontos negativos da fama. 

13. PP: Então, você acha que ele teve uma estratégica retórica boa? Pra convencer o leitor, ele 
usou pontos negativos bem sólidos, bem argumentados? 

14. YRG: Isso. Ele caprichou. Ele foi bem persuasivo. 
15. PP: E como é que você notou esse tipo de argumentação bem persuasiva dele? Houve alguma 

parte da redação dele que chamou a sua atenção? 
16. YRG: Bom, assim... colocar o exemplo agora eu não lembro, mas eu... Na verdade, eu acho 

que a fama é bom. É bom para a vida de uma criança, mas ele quase conseguiu me convencer 
do contrário. Então, nesse ponto, eu percebi que ele foi bastante persuasivo. 

17. PP: Quer dizer que ele quase conseguiu te fazer mudar de opinião? 
18. YRG: Isso. 
19. PP: Ok. 
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20. YRG: Ainda falando sobre a apresentação de exemplos, ele colocou, que eu me lembre, 
apenas um exemplo. Mas eu acho que não precisava mais. Porque ele investiu mais nos 
argumentos. Então, foi uma quantidade suficiente. / O nível de vocabulário é bom, e a 
linguagem adequada. Mas os usos dos conectivos, eu achei um exagero. Eu achei que foram 
muitos conectivos. 

21. PP: Você acha que ele poderia ter reduzido esses conectivos? 
22. YRG: Poderia. Por exemplo, ele colocou aqui na linha 15 dois conectivos iguais numa mesma 

parte. Por exemplo, aqui ((lê o texto de MDS)) “however, despite...” Eu acho que apenas uma 
poderia dizer a mesma idéia. 

23. PP: ((dirigindo-se a YRG)) Você acha que however e depite significam a mesma coisa? 
24.  YRG: Eu achava que sim. 
25.  PP: Não, não. Não é a mesma coisa, não. Dá pra você ler o que MDS escreveu?  
26.  YRG ((lê o texto de MDS)) “However, despite these are too much tempting… 
27.  PP: Veja bem, no texto de MDS, parece que foi a colocação gramatical que não foi ideal aqui. 

Seria melhor “However, despite THE FACT THAT these advantages are too tempting...” 
((dirigindo-se a MDS)) O melhor aqui seria TOO tempting e não too MUCH tempting, ta, 
MDS? E aí você podia continua com o texto, né? Traduzindo para o português: “Contudo, 
apesar do fato de que essas vantagens são demasiadamente tentadoras...”.  Aí, você 
desenvolve o resto da idéia. Faltou só um complemento aqui depois do despite, entende? 

28. MDS: Hum...((meneia a cabeça afirmativamente)) 
29. PP: ((dirigindo-se a YRG)) Mas eu queria que você percebesse que não é um exagero usar 

however e despite na mesma frase, como ele fez. Lembre que eles NÃO têm o mesmo 
significado. Mesmo que MDS tenha faltado com esse complemento que eu expliquei: despite 
THE FACT THAT... pra clarificar melhor o ponto, mesmo assim é possível o uso dos dois 
conectivos no mesmo período, ta?  Porque however significa ‘contudo’, ‘entretanto’, ‘todavia’. 
Já despite em português tem outro sentido, de ‘apesar de’.  Entendeu?  Então, a gente pode 
dizer: However, despite something.... quer dizer: “Contudo, apesar disso ou daquilo...” Você tá 
acompanhando o raciocínio? 

30. YRG: Sei. Mas eu achei um exagero não só por esse exemplo, nessa linha 15. Eu coloquei 
nessa linha, em especial, mas eu achei muito... Por exemplo, em muitas partes tinha um 
conectivo. Quase todas as idéias tinham conectivos. Eu acho que não era necessário tanto 
conectivo assim. 

31. PP: Sei. 
32. YRG: Mesmo assim, no geral, a redação foi muito bem feita. E esses conectivos foram 

bastante importantes para o entendimento geral. Eu coloquei aqui ((lê suas anotações)) 
“Mesmo com um exagero de conectivos, a redação foi coesa, não apresentando idéias soltas”. 
Porque a função dos conectivos é essa, né? Tava tudo bem, agora eu acho que ele poderia ter 
colocado menos conectivos. 

33. PP: Ok. Foi... foi uma... uma percepção sua, mas foi você mesma que observou que o uso dos 
conectivos dele facilitou o seu entendimento. Então, acho que você se contradisse um pouco 
quando percebeu a importância dos conectivos na redação dele, mas achou que ele usou 
demais. Será que foi mesmo demais?  

34. YRG: Eu achei, né? ((risos)) 
35. PP: ((dirigindo-se a MDS)) E você, MDS, o que acha? 
36. MDS: Eu não sei. Tem muito mesmo? 
37. PP: Eu acho que o que você colocou faz sentido, eh... tem um propósito. Eu não sei se YRG 

estranhou porque ela não tá ainda muito acostumada com esse tipo de texto em inglês ou... 
38. YRG: ((lê o texto de MDS)) Você colocou  “firstly”, depois colocou “also”, “what’s more”,  

“for example”, “on the other hand”.  Eu acho que não precisava tanto. 
39. PP: ((dirigindo-se a YRG)) Ok. Eu...eh.. mas me parece que esses conectivos clarificaram 

bastante as idéias dele, não? Veja bem, pode até parecer exagerado, parecer um pouco... 
artificial, talvez, mas o texto escrito possibilita esse uso maior de conectivos, certo? É 
diferente da fala, porque no discurso oral, geralmente a gente usa menos conectivos, percebe? 

40. MDS: Mas esse tipo de redação, de falar das advantages e disadvantages tem que ser mesmo 
um pouco exagerado, porque você tem que convencer o leitor. 
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41. YRG: Bom, talvez na minha redação deve ter tido menos. ((dirigindo-se a MDS)). Mas você 
vai falar sobre isso agora, né? 

42. MDS: Exatamente. O teu texto tá claro... 
43. PP: [...] Mas antes de MDS continuar, você YRG, tem mais alguma coisa a acrescentar? 
44. YRG: Não. Mas eu ainda acho que foi demais o uso de conectivos. 
45. PP: Tudo bem. Mesmo que você continue com esse entendimento por enquanto, mas a gente 

vai ver direitinho isso, ok? ((dirigindo-se a MDS)) Eu gostaria que você colocasse pra YRG 
essa questão dos conectivos. Porque eu acho muito importante esclarecer essa parte. Porque 
me parece, YRG, que eles foram usados corretamente. Talvez a tua dúvida seja porque você 
não tá ainda tão habituada a ler esse tipo de texto em inglês. Até porque a gente não trabalhou 
ainda de forma suficiente em sala de aula. A gente tá aprendendo agora como fazer esse tipo 
de texto, com argumentação, com opinião, do tipo for and against.  E eu acho que o teu 
estranhamento foi nesse sentido. Mas se você perceber bem, a maioria dos conectivos foi 
colocada no lugar correto, de forma certa. Eu espero até que isso possa servir pra você como 
forma de exemplo, pra ajudar na sua aprendizagem. 

46. YRG: Talvez eu esteja raciocinando em português. Porque em português, isso aqui seria 
muito. ‘É claro’, ‘mas’, ‘contudo’, ‘por outro lado’, ‘então’... 

47. MDS: [...] É porque, por exemplo, naquele outro tipo de texto que a gente fez antes desse, o da 
narrativa, não tem tanto esse uso de conectivo. Nesse aqui, não. Você tem muita opção e é 
bom usar, porque... como a professora falou, dá mais clareza, e... aumenta a coesão do texto, 
né? E... como precisava CONVENCER, quanto mais usar e melhor organizar as idéias, o texto 
vai ser mais convincente ainda, né? 

48. PP: O que não é interessante é você repetir a MESMA palavra... 
49. MDS: [...] O MESMO conectivo sempre. Por exemplo, ficar usando sempre however, 

however, however. Mas sempre que possível é interessante usar, né, assim... mesmo que 
pareça esquisito em português, eh... um pouco estranho, né? 

50. YRG: Certo. 
51. PP: Agora, vamos então para os comentários de MDS sobre a redação de YRG. 
52. MDS: Eu achei o texto dela claro. Dava pra entender o que ela queria passar. Só que eu notei 

uma pequena falta de coesão, porque eu acho que ela usou poucos conectivos ((risos)). Eu não 
botei aqui na ficha de correção: “falta de conectivos”. Mas eu entendi, pelo que a gente tava 
falando, que o problema da coesão pode ser por falta de conectivos. / E também outra coisa, 
com relação à exposição clara de opinião, eu acho que ela pensou em português nessa hora, 
porque em português o texto, geralmente, não precisa ter a sua opinião, e ela não deixou 
claro... não deixou explícito a opinião dela. PARECE que ela é a favor, mas não se tem 
certeza, entende? 

53. PP: Foi interessante isso que você colocou, porque eh... a gente tem o hábito de escrever em 
português, e muitas vezes a gente não se faz tão explícito assim, né, a gente deixa a entender, e 
argumenta pra convencer o leitor do nosso ponto de vista, do que tá implícito no nosso 
pensamento. E isso também pode ocorrer com textos em inglês.  Mas, a gente também pode 
ser mais explícito e dizer: “I think”, “In my opinion”, “From my point of view”, etc. É claro 
que não precisa tá toda hora colocando a opinião. No início da redação e retomando na 
conclusão é mais que suficiente.  Então, isso é importante mesmo que a gente sinta que é 
diferente em português. E eu percebi que muita gente tem tido essa mesma dúvida. Talvez 
pela falta do hábito de ler esse tipo de texto em inglês. ((dirigindo-se a YRG)) Não tenha 
medo de se fazer clara desde o princípio, tá bom? 

54. YRG: Sei. 
55. MDS: E... com relação à apresentação de pontos positivos, eu também botei que tão bem 

colocados e numa boa quantidade. E os pontos negativos... eh... tá bom. Só que, do meio pro 
fim, ela deixa um pouco confuso. Eu acho que ainda é por falta de coesão, porque ficou um 
pouco solto... eh... eu não sabia quando terminava uma frase e começava outra. 

56. PP: Você acha, então, que mais uso de conectivos facilitaria, né? 
57. Facilitaria. Agora, ((dirigindo-se a PP)) como seriam esses exemplos? É citar alguém famoso 

ou simplesmente falar dos argumentos? 
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58. PP: Não... exemplo é bom pra você ILUSTRAR seus argumentos e REFORÇAR sua idéias, 
com casos específicos, ou com determinadas situações. 

59. MDS: Porque eu não vi exemplos. 
60. YRG: Eu não coloquei mesmo, não. 
61. PP: É que com o exemplo você reforçar, dá consistência a seus argumentos. 
62. MDS: Falar sobre alguém, né? 
63. PP: Pode ser. 
64. MDS: Mas a parte de argumentação tá bom. Eu botei que apesar da falta de coesão do texto, tá 

bom o argumento que ela apresentou pra convencer... Não me convenceria, mas tá bom 
((risos)).  É porque, assim... eu to com a idéia fixa de que é ruim ter fama muito cedo, 
entendeu? 

65. PP: Não te convenceria, pessoalmente, mas tem um bom poder argumentativo o texto dela? 
66. MDS: Não a mim, pessoalmente, mas podia convencer alguém que estivesse predisposto a se 

convencer. 
67. PP: Ok. 
68. MDS: E... o uso de conectivos, como eu já falei, eu acho que tá com uma pequena falta de 

coesão. 
69. PP: Tem alguma parte do texto dela que você não entendeu direito? 
70. MDS: Aqui, por exemplo, ((lê o texto de YRG)) “The loneliness is often in this situation. 

There are excess of activity for them and the loss of childhood (xxx). There is a few time for 
themselves.”  

71. PP: ((dirigindo-se a MDS)) Você acha que ficou como? 
72. MDS: É também por causa da letra, né? ((risos)) Eu também coloquei aqui que a letra 

dificultou um pouco a compreensão e teve palavra que eu não tenho certeza se existe. 
73. PP: ((dirigindo-se a YRG)) Então, capricha um pouco mais na caligrafia da próxima vez, YRG 

((risos))  
74. YRG: Tá. 
75. PP: ((dirigindo-se a MDS)) Mas, independente da caligrafia, como foi essa questão da coesão 

que você não entendeu bem? 
76. MDS: Não. Dá pra entender, mas assim... não tinha aquela ligação, entendeu? Explícita. 
77. PP: ((dirigindo-se a YRG)) Então, tenta reescrever teu texto, dando um pouco mais de coesão, 

com mais uso de conectivos, tá? Você pode se guiar pelos handouts que eu deu nas aulas 
expositivas. Ali, tem muito exemplo de conectivos, de linking expressions. Assim, teu texto 
vai fluir mais... de uma forma mais lógica, entende? 

78. YRG: Hum, hum. Não, eu... eu acho que eu tô entendendo melhor agora. 
79. MDS: E uma besteirinha aqui em cima. Essa... eh.. essa expressão que ela usou “in the more 

varied countries” não tá boa. 
80. PP ((dirigindo-se a YRG)) É que você não deveria dizer assim, mas... qual foi tua intenção 

aqui? 
81. YRG: Eu quis dizer nos mais variados países. 
82. PP: Ah, então melhor dizer simplesmente “in many countries” ou “in several countries”.  Em 

muitos países, em diversos países. Vai facilitar. 
83. YRG: Ahã. 
84. MDS: E... outra coisa…foi de spelling.  Foi aqui... que era pra ela escrever psychologically.  
85. PP: Psychologically, ‘ double l ’.  ‘Psicologicamente’, em português. 
86. MDS: Foi só isso. 
87. PP: Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? 
88. YRG: Não. 
89. MDS: Só isso mesmo. 
90. PP: Bom, então reescrevam seus textos levando em conta o que foi dito na interação, tá? 

((dirigindo-se a YRG)) E, YRG, quando possível, estabeleça mais o uso de conectivos. Talvez 
você se faça entender mais... mais coerentemente.  E, com mais coesão, fica também mais 
convincente, tá bom?  Ok. Então, é isso. Valeu, gente. Obrigada a vocês. 

 
Fim da interação. 
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5° Processo discursivo 
 
Alunas: MCC e SQP 
Mediação: PP (professora pesquisadora) 
Texto de opinião 
Data da interação: 24.05.2003  
Tempo aproximado de duração: 10 minutos  
 

1. SQP: ((lê suas anotações)) Bom, no geral a redação tá muito boa. Ela faz a introdução falando 
de uma forma geral, falando sobre a fama e depois ela vai especificando. Eu gostei muito da 
introdução. O primeiro parágrafo, ela, ela fala dos pontos positivos, ela coloca os pontos 
positivos, a apresentação de exemplos acontece já no primeiro parágrafo. E... ela foi muito 
feliz assim, porque ajudou a sustentar e a EXPLICAR direito até o argumento, o que ela quis 
dizer com aquele argumento. Quer dizer, a oportunidade, a possibilidade de que... que isso 
poderia oferecer na vida de uma criança. Então isso é bom. ((dirigindo-se a MCC)) No terceiro 
parágrafo, foi que eu achei que...você, você misturou aqui... 

2. MCC: [ Que desandou... ((risos)). 
3. SQP: Porque como no primeiro parágrafo, ela não colocou a opinião dela, ela deixou pra 

colocar no TERCEIRO parágrafo. Aí eu não sei se foi uma inovação que ela quis fazer ou se 
ela tinha esquecido de botar no primeiro parágrafo e quando chegou no terceiro, botou. 
((risos)). 

4. PP: ((dirigindo-se a MCC)) Você não se posiciona no texto? 
5. MCC: Como assim? 
6. PP: A sua opinião... Você não expressa seu posicionamento no início da redação? 
7. MCC: Foi. Eu não coloquei logo no início da composição. Eu percebi que tava faltando, aí 

botei lá na frente pra ficar claro, né? Agora, eu acho que não ficou. ((risos)). 
8. PP: Não é que seja uma questão de certo ou errado, já que você pode deixar sua opinião 

implícita, que também é válido, mas idealmente, seria melhor que você se posicionasse de 
uma maneira mais clara no começo da redação, pra retomar no final. Pra fazer uma exposição 
de opinião mais bem estruturada, mais evidenciada. 

9. MCC: Certo. 
10. SQP: Não, só assim... só nesse ponto. Aí, o que aconteceu no terceiro parágrafo? Como era o 

dos pontos negativos, e ela é a favor da questão aqui... da fama de crianças, da fama de 
pessoas muito jovens, então como no terceiro parágrafo eram os aspectos NEGATIVOS, aí 
chegou e colocou a opinião dela e... ficou uma coisa meio... então não sei se teria sido melhor 
ela ter finalizado a parte negativa, assim, trabalhando melhor a parte negativa nesse parágrafo 
e deixando pra conclusão, a opinião dela. ((dirigindo-se a MCC)) Porque eu notei que você 
desconstruiu esse argumento que tava sendo feito no terceiro parágrafo. Assim, eu achei que 
ficou meio embolado. ((risos)). 

11. PP: Ficou meio confuso? 
12. SQP: Não, eu só não achei que ficou tão estruturadozinho, né? Porque a argumentação, 

normalmente, ela segue um PADRÃO. 
13. PP: ((dirigindo-se a SQP)) O que você sugeriria, então, como leitora, que ela fizesse pra ficar 

uma redação mais bem organizada? 
14. SQP: Não, acho que ela poderia ter se colocado no primeiro parágrafo e no final. Acho que ela 

poderia ter trabalhado e ponto final. Esses são os aspectos negativos e ponto final. Aí, chega 
na conclusão, diz, no final das contas, que eu não acho isso uma verdade por causa disso, 
disso, disso e daquilo, e ponto final. 

15. PP: ((dirigindo-se a MCC)) Entendeu, MCC? 
16. MCC: Sim. 
17. PP: Você quer comentar alguma coisa sobre o que SQP disse? 
18. MCC: Não. É que eu comecei a escrever e não achei que ia criar muito problema colocar 

aquilo ali no terceiro parágrafo. Mas eu acho relevante o que ela falou. 
19. PP: Hum, hum. Colocar aquilo ali, você quer dizer a sua opinião? 
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20. MCC: [ A minha opinião. 
21. PP: Certo. Mas deu pra você observar o que SQP percebeu com a leitura que ela fez do teu 

texto? 
22. MCC: Hã, hã. ((meneia a cabeça afirmativamente)). 
23. PP: Ok. Então, agora MCC vai falar sobre a redação de SQP.Pode começar, MCC. 
24. MCC: Porque... ela faz justamente o que ela acaba de dizer. Ela deixa bem claro, logo na 

introdução, qual a opinião dela. Eh... aí, aqui ((lê suas anotações)) em exposição clara da 
opinião, eu achei que tem uma linhazinha na... na introdução, né, na... na terceira linha, linha 
três. Ela fala aqui, né ((lê o texto de SQP)): “they are responsible for life and brightness in 
a...” ((dirigindo-se a PP)) How can I say ESPETÁCULO ?  

25. PP: Espetáculo? Show? Spectacle? 
26. MCC: ((lê o texto de SQP)) Spectacle. 
27. PP: Acho que show is better aí. ((risos)).  
28. MCC: Hum… 
29. PP: ((dirigindo-se a MCC)): A tua dúvida é a questão da ortografia? 
30. MCC: Não. Essa life.  Whose life? A vida de quem assim? Eu acho que faltou um pouco de 

coesão, e AÍ que acarreta falta de clareza. 
31. PP: Hum. Você acha que ficou ambíguo sobre quem ela estava falando? 
32. MCC: É. Da vida de quem? É da vida dos ((lê o texto de SQP)) “little pop stars” que ela até 

falou antes, ou... que DÁ vida ao espetáculo? 
33. PP: Uma reconstrução gramatical talvez fosse pertinente aqui pra deixar mais claro de quem 

ela tá falando? 
34. MCC: Exato. 
35. PP: ((dirigindo-se a SQP)) Você tá de acordo? 
36. SQP: Eu concordo. 
37. MCC: E... também gostei muito da introdução. Porque ela vai direto ao ponto. Diz que há 

pontos positivos, negativos, diz qual a opinião dela e desenvolve. Aí, chega no segundo 
parágrafo, o primeiro do desenvolvimento, né, ela fala de várias coisas. Ela expõe os pontos 
positivos. Fala da importância do dinheiro, fala da importância do desenvolvimento da 
criatividade da criança. Eh... só que aí ela vai usar um exemplo, o que é muito bom, né, porque 
vai sustentar a argumentação. Mas eu acho que ela devia desenvolver melhor. Porque ela só 
CITA. ((dirigindo-se a SQP)) Talvez você pudesse explorar um pouco mais. Porque você só 
cita, fala o nome de Sandy e Júnior, mas se tivesse umas duas linhas explorando um 
pouquinho mais, ficaria melhor. Porque vai dar mais força pra teus argumentos, né... vai 
reforçar tua opinião de que ser jovem e famoso... não é... não é um problema sério.  E o 
terceiro e o último parágrafo também não tem problema. Tudo muito claro. Sem problema. Eu 
achei que só foi o problema do exemplo, essa falta de clareza na linha três, né, essa pequena 
falta de coesão que eu já falei. 

38. PP: Essa ambigüidade sobre a vida de quem ela tava falando na introdução? 
39. MCC: Isso. 
40. PP: Ok. ((dirigindo-se a SQP)) Você quer acrescentar alguma coisa? 
41. SQP: Não. Acho que ela foi muito bondosa. ((risos)). 
42. PP: Então, quando forem refazer o texto de vocês, devem considerar tudo o que foi dito aqui, 

ok?  Então, obrigada a vocês. 
 
Fim da interação. 
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6° Processo discursivo 

Alunos: MGA e WECL 
Mediação: PP (professora pesquisadora) 
Texto de opinião 
Data da interação: 24.05.2003  
Tempo aproximado de duração: 11 minutos 
 

1. PP: Estamos dando início à primeira interação entre MGA e WECL. Nesta interação os 
alunos comentam sobre a produção de textos que argumentam, com exposição de opinião. O 
tema proposto foi: “The advantages and disadvantages of being famous at an early age”.  
Pode começar, MGA. 

2. MGA: ((lê suas anotações)). Bom, quanto ao ponto sobre exposição de opinião eu, 
pessoalmente, não, não achei muito boa. Porque eu li... se eu lesse somente a introdução e a 
conclusão, não teria uma idéia clara se ele é contra ou a favor. Então, assim, ele deixa a 
entender... mas lendo somente a introdução e a conclusão, a gente não consegue saber 
direito. / Quanto à exposição de pontos negativos e positivos, eu achei bom. Aliás, eu achei 
boa os pontos positivos. Já os pontos negativos foi mais ou menos, porque o espaço que ele 
ocupou... pra... pra falar sobre os pontos negativos, ele retomou um pouco no espaço dos 
positivos. 

3. PP: Você diz o parágrafo que ele deveria se concentrar nos pontos negativos, ele retoma os 
positivos? 

4. MGA: [ Os positivos. Pequenos, mas como o parágrafo era pequeno, a parte negativa ficou 
ainda menor. 

5. PP: Então, você acha que no parágrafo dos negativos, ele poderia ter omitido essa retomada 
aos pontos positivos? 

6. MGA: Algumas expressões, assim... foram desnecessárias. 
7. PP: Hum, hum. 
8. MGA: Com relação aos argumentos, se foram bem embasados... foi boa. De boa pra regular. 

Agora, com relação aos exemplos, ele não deu. Ele não deu nenhum exemplo / O uso de 
linguagem adequada pra expressão de opinião foi boa, e os conectivos também. Agora, 
assim...com relação à gramática, ele usa um período muito longo. A introdução  mesmo só 
tem um período, uma oração.  

9. PP: Seria melhor, então, fragmentar um pouco esse período introdutório? 
10. MGA: É. Eu acho. E... também a letra, às vezes atrapalha um pouco. 
11. PP: Você diz a ortografia ou a caligrafia? 
12. MGA: A caligrafia. Porque até eu conseguir ler que palavra era... 
13. PP: Ok. ((dirigindo-se a WECL)) Você quer falar alguma coisa sobre as observações de 

MGA. 
14. WECL: Não, acho que ele... se ele como leitor entendeu dessa forma, acho que tá perfeito. 

Eh... eu vou levar o que ele disse em consideração pra... pra desenvolver melhor as idéias no 
próximo texto. 

15. PP: Você acha que algumas colocações de MGA poderiam ser pertinentes para melhorar  
sua reescrita? Para alguma mudança? 

16. WECL: Eu poderia... eu acho que... eu nunca havia escrito textos argumentativos em inglês. 
Acho que foi o primeiro contato, assim... e... acho que os conselhos de MGA vão servir pra 
mim. Porque, assim... ele está colocando a sua impressão de leitor, né?  Então, quanto mais 
sincero ele for, melhor pra mim quando eu reescrever o texto. 

17. PP: Perfeito. Agora, o teu comentário com relação à redação de MGA. 
18. WECL: ((lê suas anotações)) Bem, eh... com relação ao primeiro ponto, a exposição clara de 

opinião... eh... ele apresenta... ele desenvolve bem os argumentos, né, tem uma progressão, 
você percebe bem que há uma progressão. O texto não, não fica preso a um único tópico, né. 
Eu acho que ele apresenta de forma clara, né, ele defende bem. Ele apresenta dois 
argumentos e deixa bem claro a opinião dele com relação aos argumentos. Em relação aos 
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pontos positivos e negativos, ele apresenta e desenvolve bem os pontos positivos e 
negativos. No entanto, com relação à disposição do gênero, que a gente viu aqui em sala de 
aula, eh... o que seria a norma, assim... porque primeiro ele apresenta os pontos... as 
desvantagens e depois as vantagens, e seria ao contrário, primeiro as vantagens e depois as 
desvantagens. 

19. PP: Sei. Mas lembre-se que a ordem não é necessariamente sempre assim. Pode ser o 
oposto, né? 

20. WECL: Hum, hum. / Eh... uma outra coisa que eu observei assim, no texto dele, eh... ele 
apresenta bons argumentos, ele apresenta exemplos, né, mas ele poderia ter aprofundado 
mais os argumentos dele. Quer dizer, ele apresenta os argumentos bem, ele desenvolve, mas 
poderia ter explorado mais, e ter feito, assim, parágrafos maiores, com mais idéias, né, pra 
deixar a redação mais rica e o texto mais convincente. 

21. PP: Hum, hum. 
22. WECL: Ah... a linguagem que ele utiliza eu achei perfeita. Uma linguagem mais formal, né. 

Mas faço também as mesmas observações que ele fez, né. Quanto à letra, que tá um pouco 
ilegível. 

23. PP: Também traz dificuldade pra leitura? 
24. WECL: É. algumas coisas ficaram um pouco difíceis. Eu realmente não sei... 
25. PP: [ Em função da caligrafia?  
26. WECL: Isso, isso. ((risos)). 
27. Mais alguma observação? 
28. WECL: Os conectivos, eu achei que ele usa bem os conectivos. São adequados. Não tenho 

muito a dizer sobre isso. 
29. PP: ((dirigindo-se a MGA)) Você foi a favor ou contra o fato de uma pessoa tornar-se 

famosa ainda muito jovem? 
30. MGA: Bem... não me lembro mais. ((risos)). 
31. PP: ((dirigindo-se a WECL) Você lembra, WECL? 
32. WECL: Bem, ele...  
33. MGA: [ Eu acho que fui contra. 
34. WECL: Isso. Ele acha que... que ser famoso e muito jovem pode atrapalhar. Assim... ele não 

apresenta apenas um único ponto. Eu acho que ele foi como eu. Porque eu botei os dois 
lados, e eu, eu, eu defendo. E ele... ele dá um exemplo, de famosos, de bem sucedidos, que 
vivem bem, enfim... e daí, ele conclui o texto, dizendo que há pontos positivos e negativos. 
No entanto, deve-se ponderar com relação às duas coisas. Foi a mesma coisa que eu fiz. 

35. PP: ((dirigindo-se a MGA)) Certo. Então, não há um posicionamento seu assim... 
notoriamente contra ou notoriamente a favor? 

36. MGA: Eu disse assim... que era relativo, que dependia, dependia da família, dependia do 
momento. Você é jovem e é famoso em que época? 

37. PP: Sei. Eu estou perguntando isso, porque WECL falou que MGA começou com as 
desvantagens e depois foi pras vantagens. Como eu disse, não é que seja uma regra rigorosa 
começar com as vantagens e só depois ir pras desvantagens, como foi visto no exemplo 
dado em sala, né? Mas a gente prefere começar com as vantagens e depois falar sobre as 
desvantagens num outro parágrafo, quando a gente tem uma posição mais contrária a uma 
determinada situação. Porque assim... você FECHA sua redação com uma argumentação 
contrária, no último parágrafo, e, se os pontos negativos estiverem no parágrafo anterior, 
você, de alguma forma, fecha mais próximo dos argumentos negativos, REFORÇANDO sua 
posição. É uma estratégia de retórica também.  

38. WECL: Aí, você tá sendo tendencioso, você acaba CONVENCENDO o leitor de sua 
posição. 

39. PP: Exatamente. Esse é o ponto. 
40. WECL: Que é exatamente isso, né? Todos os textos argumentativos de opinião têm esse 

objetivo, né? 
41. PP: Exatamente. Mas como MGA não foi claramente contra ou a favor do fato de alguém 

ser famoso e muito jovem, né, porque foi uma questão mais balanceada pra ele, não há 
maiores problemas se ele começar pelas desvantagens e ir pras vantagens depois, tá? 
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Porque, veja bem, ele não omitiu sua opinião, só que essa opinião foi exatamente a de que 
nessas situações, depende de cada caso. É só essa colocação, né. Quer dizer, se o ponto de 
vista dele tivesse sido claramente contra essa condição de ser muito jovem e famoso, né, que 
isso é ruim, é negativo, então seria melhor ele começar mesmo pelas vantagens e no 
parágrafo seguinte abordar as desvantagens.  

42. WECL: [Ser contra. 
43. PP: É. Pra fechar com argumentação contra, porque seria interessante, em termos retóricos, 

ele terminar mais próximo dos pontos negativos.  
44. WECL: Ok. 
45. PP: ((dirigindo-se a MGA)) Certo, MGA, entendeu? 
46. MGA: Hã, hã. Entendi. 
47. PP: Então, é isso ? Vocês querem dizer mais alguma coisa? 
48. WECL: Não, não. 
49. MGA: Tirando o tenha um bom final de semana, não. ((risos)). 
50. PP: Tá bom. Não esqueçam de reescrever o texto, considerando as discussões da interação 

de hoje, tá legal? E obrigada a vocês dois. 
 
Fim da interação. 
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ANEXO 12 
 
 

AS PRODUÇÕES TEXTUAIS 
 
1. Narrativas de aventura 
Alunas: ACML e MCC (1° Processo discursivo) 

 
Primeira versão de ACML 

 
The first congress trip 

 
It was July 2001, I forgot the day, but it was the day, or the night that my mother had to 

travel to Bahia, for a congress, so we went to the UFPE theatre, the place where the bus had to 
left Recife at 8:00 p.m. 

The bus had to arrive in Bahia 12 hours late, but the trip just finished 24 hours after. The bus 
was very, very, very, very old, the oldest that we saw in that night, horrible, a nightmare, but it 
was free and my mother and the other teachers had to be in Bahia in the next day. They left 
Recife at 11:00 p.m. more or less, very slowly, but they left. The bus, Tacatur, its name, broke 
seven times. It was true, seven times, and because this, a collegue of my mother, Joaquim, said 
seven times that he was coming back. He took his baggage  seven times and he waited seven 
times for a ride. There was no ride and seven times he returned to the bus. For other teacher, 
Juvino, it was worse. He was blind, so, Joaquim had to go with him to the bathroom, a bathroom 
in the highway. He did it but before he told the problem for everyone. 

Finally, one day late they arrived in Bahia. The police had been on stike. It was a war, the 
army was in the streets and it was ordering everyone home. They didn’t have home in Bahia and 
they didn’t have a hotel. They were so late that their rooms in the hotel had been occupied. 
 

 
Reescrita de ACML 

 
The first congress trip 

 
It was July 2001, I forgot the day, but it was the day, or the night, that my mother had to 

travel to Bahia, for a congress, so, we went to the UFPE theatre, the place where the bus had to 
left Recife at 8:00 p.m. 

The bus had to arrive in Bahia 12 hours late, but the trip just finished 24 hours after. The bus 
was very, very, very, very old, the oldest that we saw in that night, horrible, a nightmare, but it 
was a free bus and my mother and the other teachers had to be in Bahia in the next day. They left 
Recife at 11:00 p.m. more or less, very slowly, but they left. The bus, Tacatur, its name, broke 
seven times. It was true, seven times, and because this, a collegue of my mother, Joaquim, said 
seven times that he was coming back. He took his baggage seven times and he waited seven times 
for a ride. There was no ride and seven times he returned to the bus. For other teacher, Juvino, it 
was worse. He was blind, so Joaquim had to go with him to the bathroom in the highway. He did 
it, but before he told the problem for everyone. Juvino had had a big tummyache. 
Finally, one day late, they arrived in Bahia, in a five stars hotel, but the police had been on 
strike. It was a war, the army was in the streets and it was ordering everyone home. They didn’t 
have home in Bahia and they didn’t have a hotel. They were so late that their rooms in the hotel 
had been occupied. They didn’t sleep but they had a long nightmare. They were tired and there 
was no beds for them, it was a hell. It wasn’t their fault so they sat down the floor and some 
hours late the hotel manager took them for the best place in the hotel. The hell became the 
heaven 
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Primeira versão de MCC 

 
The last time 

Every year in July I and my husband go to Garanhuns. Last year we couldn’t stay at the 
same house that every year we stay. However my husband has some relatives there. So, we went 
to his aunt’s house. Her son, Karlão’s (my husband) cousin lives near our house, here in Recife. 
His wife with his two little girls went to Garanhuns with us. 

I didn’t imagine how boring were that two girls. In the way they was crying, shouting, 
singing. I was just feeling a terrible headache. When we arrived in Garanhuns, my husband was 
with fever and had tummyache, so we couldn’t go out. My husband’s aunt didn’t do anything at 
home and she asked me to clean up, to cook, to wash up and to take care of the children. They 
were very unpolite, once I was in the bathroom and the lock of the door was broken, so my 
husband’s aunt got into without knock. 
Finally, the travel was arriving in the end. My husband’s cousin was coming back at the same 
time than us. So, his wife, who likes very much to talk with me, decided to come back in our car 
and she took only one girl, the other was with her father in the other car. In thirty minutes the 
older girl that wasn’t in our car, started to cry: “I want mom”.  So, her father imediatly stopped 
the car and us too, and they changed the girls and the older came to her mom. Then, fifteen 
minutes after, she cried again and asked to go with her father. We needed to stop the car five 
times. Our travel was a nightmare because of the two children. And I already decided: this year I 
won’t go to Garanhuns 

 
 
 
Reescrita de MCC 

 
The last time 

Every year in July I and my husband go to Garanhuns. Last year we couldn’t stay at the 
same house that every year we stay because our friends that invite us to their house were 
travelling. However, my husband has some relatives there. So, we went to his aunt’s house. Her 
son, Karlão’s (my husband) cousin lives near our house, here in Recife. His wife with his two 
little girls went to Garanhuns with us. 

I didn’t imagine how boring were that two girls. They didn’t obey their parents and they beat 
in their parents. Karlão wanted to be polite and sang songs with the girls. And he asked to me 
sing with the girls. My head was exploding. I was feeling a terrible headache. When we arrived 
in Garanhuns, my husband had fever and tummyache, so we couldn’t go out. My husband’s aunt 
didn’t do anything at home and she asked me to clean up, to cook, to wash up and to take care of 
the children. She was very lazy and I was needing to rest. They were very impolite. Once I was in 
the bathroom and the lock of the door was broken, so my husband’s aunt got into without knock. 
I cried and wanted to go back. 

Finally the travel was arriviving in the end. My husband’s cousin was coming back at the 
same time than us. So, his wife, who likes very much to talk with me, decided to come back in our 
car and she took only one girl, the other was with her father in the other car. I thought “my God, 
that nightmare again.” In thirty minutes the other girl that wasn’t in our car started to cry: “I 
want my mom”. So, her father imediatly stopped the car and us too and they changed the girls. 
The older came to her mom. Then, fifteen minutes after she cried again and asked to go with her 
father. We needed to stop the car five times. Our travel was a nightmare because of the two 
children. And I already decided. This year I won’t go to Garanhuns. I like very much children 
and I couldn’t revange against them, but I can’t talk and play with them.  
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Alunos: MGA e WG (2° Processo discursivo) 
 
Primeira versão de MGA 

 
A nightmare journey 

 
When I had 10 years old, I went with my parents to the my grandfather’s farm. I was on 

vacation. When we arrived there, many things happened. 
I wanted hide a horse, but the horse was very furious, then it run very much and I fell. When 

I went to take a river shower, the fishes scared me, cause was very strange. 
Finally I went back to my home and stay sick for one week. In spite of all, I liked very much. 

 

 
 
 
 
Reescrita de MGA 

 
A nightmare journey 

 
When I was about 10 years old, I went with my parents to the my grandfather’s farm. I was 

on vacation. When I arrived there, many things happened.  
I wanted ride a horse, but the horse was furious. It began to run very much and I fell. When I 

went to take a river shower, the fishes scared me, cause it was very strange. 
Finally, I went back to my home and stay sick for one week. In spite of all, I liked very much 

my unforgetable vacation. 
 

 
 
 
 

Primeira versão de WG 

 
My nightmare journey 

 
My nightmare journey was four years ago. My family and I were come back from 

Pirassununga. My family and I were traveling of the car because was more cheap and besides 
we stopped when wanted to know the places. I had been transferred from the local work from 
Recife. 

But all stayed wrong when we were passing in the State from Maceió, more exactly in a hill, 
we were passing in left of a truck, it pushed our car outside of the street and only we didn’t fall in 
a precipice because God didn’t want! 

Finally after of stayed one hour stopped, we stayed to recovered and went on our journey 
and put the car to concert because it break. Than we went in a garage with thirst, hungry, afraid, 
sleep, until the night late. 
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Reescrita de WG 

 
My nightmare journey 

 
My nightmare was four years ago.  I and my family were coming back from Pirassununga.  I 

and my family were travelling of the car, because was more cheap and besides we stopped when 
wanted to know the places.  I had been tranferred from the local work to Recife.   

But all stayed wrong when we were passing in Maceió more exactly in a hill.  We were 
passing in left of the truck, it pushed our car outside of the road and only we didn’t fall in a 
precipice because God didn’t want. 

Finally after of stay one hour stopped, we stayed to recovered and went on our journey and 
put the car to concert, because it breaked.  Then, we went in a garage with thirst, hungry, afraid, 
sleep until night late. 
 

 
 
 
 
Alunos: WECL e MDS (3° Processo discursivo) 

 
Primeira versão de WECL 

 
My nightmare journey 

 
In 2001 I went to Maceió with my girl.  We were very happy because we had studied hardy 

all the semester. We decided stay there for one week. It was summer and we wanted profited by 
go to the beach. 

The nightmare began on the bus. The journey was a little difficult because I hate stay in the 
bus for a long time. I felt nausea. After that, I wanted sleep for the journey pass more quick, but 
on the bus was a girl speaking a lot, all the time. She was very talkative and she speaked loud.  I 
and my girl didn’t sleep during all the journey. When we arrived in Maceió, it was night. We 
stayed in Cristina’s home. Cristina is my cousin. I was very tired and as soon as I had dinner, I 
went to bed. 

In other day, I woke up very early, because I wanted go to the beach. I wanted know some 
beaches like Pontal, Pajuçara, but it was rainy, then I thought: “no problem, tomorrow I go to 
the beach”.   I thought wrong, because it was raining a lot in other day too and rained all the 
week. In the end, I stayed all the time in front of TV, watched a program about… Recife’s 
beaches.   
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Reescrita de WECL 

 
My nightmare journey 

 
It was summer, a good time to travel and forgot all the problems.  I and my girl decided 

travel to Maceió.  We were very happy because we had studied hard all the semester. We decided 
stay there for one week.  I thought: “We will have a good holiday”.  But I didn’t know what will 
happen during this holiday. 

The nightmare began on the bus.  The journey was a little difficult because I hate stay in bus 
for a long time.  I felt nausea.  After that, I wanted sleep for the journey pass more quick, but on 
the bus there was a girl speaking a lot, all the time.  She was very talkative and she speaked loud.  
I and my girl didn’t sleep during all the journey. When we arrived in Maceió, it was night.  We 
stayed in Cristina’s home.  Cristina is my cousin.  I was very tired and as soon as I had dinner, I 
went to the bed. 

In other day, we woke up very early because we wanted go to the beach. I wanted know some 
beaches like Pontal, Pajuçara, but it was raining. Then I thought:  “No problem, tomorrow we 
will go to the beach”.  I thought wrong !  Because it was raining a lot in other day too and 
rained all the week.  In the end, I stayed in all the time, in front of TV, watched a program about 
Recife’s beaches. 
 

 
 
 
 

 
Primeira versão de MDS 

 
Nightmare Journey 

 
When I lived in another city (Guajará-Mirim, RO) I had a friend called “Jota” (J-Jorge). 

Once, he invited me to his grandma’s house by bike, and I went, of course. I love bike so much. 
We’re pedallingin a normal speed, when he said: “Do you wanna bet a race?”  “Yes”, I 

answer. I didn’t know why I agree with that! When I thought to pedal more fast, I had already 
crashed with another bike. It was a woman! But she was better than me. I stayed under the 
bicycle with my right leg got caught in the vehicle. The woman was angry: “Don’t you see?! Pay 
attention!”  But after, she saw my situation and offered help. She asked if I was OK, and when I 
stand up (lame) and answer that I was well she went without demand about her bike. 

After this, I didn’t carry on with my friend. He went to his grandma’s house alone and I 
came back home with pains. My shorts teared and I was very angry. The worst: the day after this 
my class knew, imagine my shy??? 
 

 
 



 

214 

 
Reescrita de MDS 

 
Nightmare Journey 

 
My mistake began when I agreed with it. I lived in Rondônia and had a friend called “J” 

(Jorge), that once invited me to his grandma’s house by bike.  I like bike very much, so I went 
with him. 

We were pedalling in a normal speed when he said: “Do you wanna bet a race?”   “Yes.” I 
answer.  But when I thought to pedal more fast I had already crashed with another bike in the 
middle of the street.  It was a woman !  But she was better than me.  I stayed under the bicicle 
with my right leg got caught in the vehicle.  The woman was very angry: “Don’t you see?! Pay 
attention!” But when she saw my situation, she offered help.  After this, she asked if I was o.k.  
As soon as I stood up (lame), I answer that I was well. Then, she went without demand about the 
bike. 

After this incident, I didn’t carry on with my friend, of course.  I didn’t have conditions!  He 
went to his grandma’s house alone and I came back home with pains, my shorts teared and I was 
very angry.  The worst: the day after this, in my classroom, everybody knew about it.  Imagine 
my shy !!! 

 
 

 
 
 
 
2. Textos de opinião 
 
Alunos: MDS e YRG (4° Processo discursivo) 
 
Primeira versão de MDS 

 
The advantages and disadvantages of being famous at an early age  

  
Being famous since the childhood, in my opinion, is not good for the life of a child.  Of 

course, there are advantages, however the drawbacks overcome. 
Firstly, it is obvious that for a famous the child, everything is easiest.  Also, he or she has a 

lot of oportunities since very early.  For example, if is an actor or acterss, when the young star 
will be more old, will have very experience and a great curriculum.  What is more, the money 
that the child earns and can save. 

On the other hand, the mini artists miss the best stage of their life.  They can’t play like other 
children.  Besides, sometimes they miss some classes.  What is more, they accumulate a lot of 
responsibility that is not for your age. 

As you can see, being famous since very early has its advantages.  However, despite these 
are too much tempting, the fame can be very bad for the minds of children and this can change 
completely their personality. 
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The advantages and disadvantages of being famous at an early age  

  
Being famous since the childhood, in my opinion, is not good for the life of a child.  Of 

course there are advantages, however the drawbacks overcome. 
Firstly, it is obvious that for a famous child everything is easier.  Also, he or she has a lot of 

opportunities since very early.  For example, if is an actor or actress, when the young star will 
be more old, will have very experience and a great curriculum, and will be called easier to make 
a film than the others.  What is more, the money that the child earns and can save. 

On the other hand, the mini artists miss the best stage of their life.  They can’t play like the 
other children.  Besides, they miss some classes.  What is more, they accumulate a lot of 
responsibility that is not for their age. 

As you can see, being famous very early has its advantages. However, despite the fact that 
these advantages are too tempting, the fame can be very bad for the minds of children and this 
can change completely their personality. 
 

 
 
 
 

 
Primeira versão de YRG  

 
The advantages and disadvantages of being famous at an early age 

 
The dream of many people is to be famous; mainly if the success goes at an early age. 

However, this brings more disadvantages than advantages. 
The famous child knows new cultures in the more varied countries, he has power of shopping 

very early and he helps all the family finantially. 
However, the disadvantages are cruel, because these children aren’t prepared psychologic 

for the success.  The loneliness is often in these situations.  There are excess of activity for them 
and the loss of childhood, and so there is a few time for themselves. 
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The advantages and disadvantages of being famous at an early age  

 
The dream of many people is to be famous; mainly if the success goes at an early age. 

However, from my point of view, this brings more disadvantages than advantages. 
The famous child knows new cultures in many countries. Besides, he has power of shopping 

very early, and what’s more he helps the familly finantially, because he grows up professionally. 
On the other hand, the disadvantages are cruel. In my opinion, these children aren’t 

prepared psychologically for the success.  The loneliness is often in these situations, for example, 
there are excess of activities for them and few time to live like children.  

In conclusion, I think that being famous at an early age is not good for the children, because 
they don’t have time for themselves, so they don’t have a normal childhood. 
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Alunas: SQP e MCC (5° Processo discursivo) 
 
 

Primeira versão de SQP 

 
The advantages and disadvantages of being famous at an early age 

    
Nowadays, all artistic productions have children in the cast.  They are the little pop stars, 

they are responsible for life and brightness in a spectacle.  However, this fact is very 
controversial because there are advantages and disadvantages.  In my opinion, being famous at 
an early age is not a problem. 

The main advantage of being famous is to have many money.  It’s very important to assure 
the good school for the child.  Besides, the art heps to develop the creativity of the child.  The art 
is another type of school.  In Brazil, a good example is the double Sandy and Junior. 

On the other hand, there are disadvantages. They lose privacy early.  As a result, the 
children can’t play freely because they are surrounded by fans and photographers.  It’s very 
stressing for them. 

Although famous children have no privacy, their parents can assure a normal life.  
Therefore, the important is to have money in the end of the month. 
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The advantages and disadvantages of being famous at an early age  

  
Nowadays, all artistic productions have children in the cast.  They are little pop stars, they 

are responsible for brightness in a spectacle.  However, this lifestyle is very controversial 
because, for children, there are advantages and disadvantages.  In my opinion, being famous at 
an early age is not a problem, but the parents of famous children need to be careful. 

The main advantage of being famous is to have too much money.  It’s very important to 
assure the good school for a child.  Also, these angelic people can know different countries.  
Besides, the art helps to develop the creativity of the child and the art helps to surmount the 
shyness.  This is another kind of school.  In Brazil, a good example is the double Sandy and 
Junior, because they became famous when they were five or six years old.  They never have had 
any serious problem. 

On the other hand, not everything is what it appears to be.  This lifestyle has some 
disadvantages.  They lose privacy early.  As a result, the children can’t play freely because they 
are surrounded by fans and photographers.  It’s very stressing for them. 

Therefore, famous children have no privacy, but their parents can assure a normal life. The 
parents need to be attentive with the jounalists and fans.  They should prohibit the abuse of these 
persons, besides the parents should follow the children when these little persons are working. 
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Primeira versão de MCC 

 
The advantages and disadvantages of being famous at an early age 

 
Nowadays fame is very important to people in general. As a prove, we can see how many TV 

programmes, magazines and sites are based in it and survive, showing famous people’s life.  If to 
be famous is complicated for an adult, for children it is worse, because they are still growing up. 

On the other hand, a famous child has an oportunity to show her / his ability.  If he or she is 
a singer, he or she could learn many things about to sing and get it better, for example.  Another 
advantage is the job, because the young person has one very early and learn about responsibility 
and money value. 

However, there are many difficult points to a famous child.  To have much money and many 
prestige can be easy.  Happening so, this little famous is sometimes spoilt.  In my opinion, a child 
can be famous and never have any kind f problem besides a common child matters.  But it is just 
possible if the family bring up the child well, showing the life like it really is. 

In conclusion, a famous child can take advantages of fame, like money and a best lifestyle, 
without harm her / his life.  It only depends on the familiar education that the youth received.  
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The advantages and disadvantages of being famous at an early age 

  
Nowadays fame is very important to people in general. As a prove, we can see how many TV 

programmes, magazines and sites are based in it and survive, showing famous people’s life.  If to 
be famous is complicated for an adult, for children it is worse, because they are still growing up.  
But, in my opinion, a child can be famous and never have any kind of problem besides a common 
child matters.  However, it is just possible if the family bring up the child well, showing the life 
like it really is. 

On the other hand, a famous child has an oportunity to show her / his ability.  If he or she is 
a singer, he or she could learn many things about to sing and get it better, for example.  Another 
advantage is the job, because the young person has one very early and learn about responsibility 
and money value. 

In spite of the advantages of being famous early, there are drawbacks too.  To have much 
money and much prestige can be dangerous.  The youth could face up the life like a very easy 
happening.  Thus, this little famous is sometimes spoilt. 

Therefore, the family is very important in this case.  From my point of view, if the child is 
educated in a good way, there isn’t any problem about to be famous at a very early age.  In 
conclusion, a famous child can take advantages of fame, like money and a best lifestyle, without 
harm her / his life.  It only depends on the family education that the youth received. 
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Alunos: MGA e WECL (6° Processo discursivo) 
 
Primeira versão de MGA 

 
The advantages and disadvantages of being famous at an early age  

 
The most of person want to be famous.  They think in all glamour, to have expensive cars, big 

houses… However, just a few persons think about the bad points of being famous.  First of all, 
it’s very important to say that be famous is very hard in all ages, although, it’s more difficult to 
children. 

When we are child, we want to play a lot.  The world is a joke.  The childhood is the age that 
we have to develop our mind.  The fame gives more responsibility that a child must have and is 
the biggest problem. 

On the other hand, there are many young famous that get being famous and happy the most 
of the time, like Sandy and Junior.  That depends of each mind and each family. 
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The advantages and disadvantages of being famous at an early age 

 
The most of people want to be famous.  They think in all glamour, to have expensive sport 

cars, big houses… However, just a few people think about the bad points of being famous.  First 
of all, it’s very important to say that be famous is very hard in all ages, although it is more 
difficult to children. 

When we are child, we want to play a lot.  The world is a joke.  The childhood is the age that 
we have to develop our mind.  The fame gives more responsibility that a child must have and this 
is the biggest problem. 

On the other hand, there are many young persons that get being famous and happy the most 
of time, like Sandy & Junior.  I believe that depends of each mind and each family. 

In conclusion, nobody can be strongly sure if it is good or bad be famous at an early age, or 
when adult, because all is changeable too much.  It depends of the mind, depends of the age, 
depends of the family.  As Einstein said: “all is relative”. 
 

 
Primeira versão de WECL 

 
The advantages and disadvantages of being famous at an early age 

 
Everyday we see on TV many children working in films, publicities and soap operas, for 

instance.  Many of them begin work, motivate for her parents, that dream with a beautiful career 
to her children.  However, in this career, there are advantages and disadvantages. I believe that 
be famous at an eraly age involves any problems, sometimes. 

The main advantage of this fact is the quality of life, because most of the famous children 
have opportunity to know other places, they live in a comfortable house, they study other 
languages, among other things.  What is more, they learn have responsibility. 

If, on the one hand, famous children have a glamorous life, on the other, they waste her 
childhood, because follow a hard schedule and they don’t have time to play and stay in with her 
family. 

In conclusion, I think that a child should be seen like a child, even if famous. Therefore, this 
talents young should have time to be happy and have childhood. 
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The advantages and disadvantages of being famous at an early age 

 
Everyday we can see on TV many children working in films, publicities and soap operas.  

Many of them begin work at once.  This form, they waste her childhood.  In my opinion, being 
famous at an early age involves some advantages and many disadvantages. 

The main advantage is the quality of life, because most of the famous children have 
opportunity to know places, they live in a comfortable house, they study other languages, among 
other things. 

On the other hand, famous children don’t have a normal life.  For instance, they don’t go to 
school, to the shopping, to the cinema like us.  To go out, they need have a bodyguard.  What is 
more, they follow a hard schedule and they assume many obligations that are difficult for a 
young person. 

In conclusion, I think that is complicated for a young person conciliate a private life and a 
career.  The fame at an early age can be dangerous, because can make difficult for the normal 
development of the young person. 
 

 
 
 
Os textos a seguir não foram utilizados nas análises dos seis processos discursivos, selecionados 

dentre as nove interações gravadas neste projeto. Contudo, alguns trechos dessas produções textuais 
serviram como forma de ilustração dos modelos estruturantes de textos que narram e que argumentam, 
conforme explicitado respectivamente em 3.1.1 e 3.1.2. Além disso, foram também aproveitados como 
exemplos para as discussões dos mecanismos textualizadores e enunciativos (cf. 5.2).  
 
 
1.   Narrativas de aventura 
 
Primeira versão de DB 

 
A carnival nightmare 

 
Everything seemed perfect, save the retard of the bus that transport us to “Carne de Vaca” 

beach. Everybody was ready to leave. It was a Saturday of the last Carnival and my friends and I 
will go to camp, but what seemed perfect, became in a nightmare. 

When we were in the middle of the way, the tyre pierced, it was eleven o’clock. Suddenly it 
began to rain strongly. The night was dark and cold and it was still raining. The acess to the 
house was for a clayly way. Like it was raining, had very mud and so the bus stuck in the muddy 
way. Everybody had to push. We were extremely tired, after the one hour we got to follow. 

Finally, after of one hour we got to follow and few minutes after we arrived in the house. 
 

 
 
 
 



 

220 

Reescrita de DB 

 
A carnival nightmare 

 
Everything seemed perfect, save the retard of the bus that transport us to “Carne de Vaca”  

beach.  Everybody was ready to leave. It was a Saturday of the last Carnival and my friends and 
I would go to camp, but what seemed perfect, became in a nightmare. 

When we were in the middle of the way, the tyre peirced, it was eleven o’clock. While the 
driver changed the tyre, it began to rain strongly. The night was dark and cold and we were very 
afraid. After of the repair, we followed our journey, it was still raining a lot and the acess to 
house was for a clay way. Because of the rain, it had many mud, so suddenly the bus stuck in the 
muddy way.  Everybody had to push. We were extremely tired, after the one hour we got to 
follow the journey. 

Finally, after few minutes we arrived in the house, but somebody forgot the keys. But this is 
other story. 
 

 
 
 
 

Primeira versão de PFDN 

A nightmare journey 
 

In september the last year, my friend Felipe was working when he was called to do a new 
journey, he needed to delivery a merchandise in Maceió. Felipe used to travel every week, but in 
this weekend, he didn’t imagine what happened him. 

In the way the journey, the Felipe’s truck broke. Felipe tried to repair the truck, but he can’t 
because he felt many sleep, was worried, alone, without phone and almost without job, because 
the merchandise could corrupt. 

Felipe didn’t resolve the problem, then he decided to sleep a little. During the night, Felipe 
awaked with the noise of rain and someone was beating the door of the truck, he didn’t see 
anyone, but felt afraid and left in the truck and looked for a place to sleep, found a house, 
entered, didn’t see anyone neither, then he came back sleep. 

In the other day, Felipe didn’t remember arrived in the house like. He came back to truck, 
but when came back he was without truck and without load. “Now, I’m actually lost the job” 
thought Felipe. While he thought, his friend Marcos asked him: Are you better?” In the night, 
Marcos beating the door of truck, carried Felipe his home and explained to Felipe that the truck 
didn’t broke, only stopped because he was very drunk. 

Finally, Felipe arrived in Maceió and promissed himself that won’t drink in the work. 
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A nightmare journey 

 
In september the last year, my friend Felipe was relaxing when he was called to do a new 

journey, he needed to delivery a merchandise in Maceió. Felipe used to travel every weekend, 
but in this weekend, he didn’t imagine what would happened him. 

In the way of the journey, Felipe started felling much dizzeness and sleep, he wanted to win 
this, but he can’t and the truck stopped. He had turned on yet, then he decided sleep a little bit in 
the truck while he was sleeping, he heard a noise, awoke, but didin’t see anyone. He felt fear and 
looked for a secure place to sleep and remembered his friend’s house, but didin’t remember 
where it was. He found a house, didn’t see anyone and back sleep. 

In the other day, Felipe awoke and didn’t know nor where it was nor how he arrived. 
Suddenly entered his friend Marcos and asked: “Are you better?” and explained : “you stopped 
the truck because you already had arrived here, like we combined, do you remember ? I think 
that not, you were very drunk.” Felipe thought and promissed himself that won’t drink and 
delivery a merchandise never again. 
 
 

 
 
 
 

 
Primeira versão de SQP 

 
A nightmare journey 

 
 Until February, I often travelled from Gravatá to Recife by bus. I often travelled alone 
too. In November 2002, when I was coming back, the travelling changed a nightmare. On the 
way to Recife, I started not feel very well. 
 The travelling was faster, so the driver couldn’t stop in a post. He could stop the bus for 
a people get off. Then I closed my eyes and breathed because I wanted to forget I wasn’t feeling 
very well.  After an hour, I didn’t support and I shouted:  

-- Stop the bus! Stop the bus, please! 
Then, the driver asked me: What happened?  
 -- I’ve got a tummy ache and I need to go to a toilet.  
The driver stopped the bus in a post and I went to the toilet. The driver waited me and 

told of the people on the bus that I needed to go to the toilet because I’ve got a tummy ache. 
When I came back the bus, I was feeling very well. Finally I arrived in Recife and went home. 
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A nightmare journey 

 
 Until February, I often travelled from Gravatá to Recife by bus. I often travelled alone 
too. In November 2002, when I was coming back, the travelling changed a nightmare because I 
started not feel very well on the way to Recife. Gravatá is 80 Km from Recife and the travelling 
endure one hour and a half. I always thought this travelling was faster, but this day it was very 
long. 
 I started not feel very well as soon as I got on the bus, but I thought: it’s a sensation, no 
problem. First, I closed my eyes and try to sleep. In begin, it was very easy, but after was 
impossible. After an hour, I was feeling very bad, I looked through a window and to the people 
on the bus. I needed help and the worst was the driver couldn’t stop in a post, he could stop the 
bus for a people get off. When I wasn’t support, I shouted:  

-- Stop the bus! Stop the bus, please! 
Then, the driver asked me: What happened?  
 -- I’ve got a tummy ache and I need to go to a toilet.  
Afterwards, the driver stopped the bus in the next post and I went to the toilet. The driver 

waited me and told of the people on the bus my problem. When I came back the bus, I was feeling 
well. Finally, I arrived in Recife and went home. At least my nightmare didn’t finish. After a 
week, when I was working in Gravatá, a girl met me and said: 

I met you. Do you remember? 
No, I don’t. (I told the girl) 
You stop the bus for go to the toilet. I was on the bus… 

(I never thought I could be recognized) 
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Primeira versão de AQP 

 
The Voice 

 
  It’s strange how life can be cruel with some people! A long time ago I had a close friend 
in the college. We started the curse together and pass for many problems. One day he came to 
my home. But, wasn’t a normal visit like others. He was scary, with a pale face and shaking 
hands. 
 I was already worried when he started to speak: 
 - I didn’t sleep last night, Xando! I couldn’t! I need to tell you what happened with me. It 
was late because I lost the time studying. I was putting the books on the car, when I listened the 
voice. Was a woman voice, I swear you! When I turned to the, I saw a beautiful and blond 
woman. For 1 minute I relaxed, and listened better this time: 
 - Good night; said me the voice. 
 - Good night — I answer — can I help you?  
 - Do you know who I am? Ask me the voice again. 
 I swear you man, I wasn’t understanding nothing. I was irritated and tired, so I ask her: 
 - Should I know? 
 Believe if you want brother, but that beautiful, tall and seductive woman told me that: 
 - I am what you don’t wait and what you most desire! 
 I got close to see her better, but she disappeared in front of my own eyes. I couldn’t 
believe what I saw. I got in the car and I was driving inattentived when I listened again:     
 - What you don’t wait and what you most desire!  
  I stopped the car and looked to the back seat, but there was nothing! 
 We talk during all the night, until he calm down and had some conditions to return to 
home. 
 The years have gone, and we never talk about that again. Sometimes I saw him 
inattentive, looking to the air, and I was sure he was thinking about that night. 
 Two years ago he got sick and died. Some days before his death I went visit him. We talk 
about the college, the friends and suddenly he asked me about that night: 
 - Do you remember? 
 - Of course I do! 
 It was strange, he smiled and looked to a corn as if he was looking for something or 
someone. That was the last time I talk to him. And sometimes I ask myself if he finally found the 
voice that he searched for so many years.   
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The Voice 

 
  It’s strange how life can be cruel with some people! A long time ago I had a close friend 
in the college. We started the curse together and pass for many problems. One day he came to 
my home. But, wasn’t a normal visit like others. He was scary, with a pale face and shaking 
hands. 
 After some tense minutes he started to speak: 
 - I didn’t sleep last night, Xando! I couldn’t! I need to tell you what happened with me. 
Yesterday I went to College, like I do every day. I worked in the search room all day and it was 
late when I decided to go back to home. I lost the time studying. I was putting the books on the 
car, when I listened the voice. Was a woman voice, I swear you! When I turned to the voice, I 
saw a beautiful and blond woman. For 1 minute I relaxed, and listened better this time: 
 - Good night; said me the voice. 
 - Good night — I answer — can I help you?  
 - Do you know who I am? Ask me the voice again. 
 I swear you man, I wasn’t understanding nothing. I was irritated and tired, so I ask her: 
 - Should I know? 
 Believe if you want brother, but that beautiful, tall and seductive woman told me that: 
 - I am what you don’t wait and what you most desire! 
 I got close to see her better, but she disappeared in front of my own eyes. I couldn’t 
believe what I saw. I got in the car and I was driving inattentived when I listened again:     
 - What you don’t wait and what you most desire!  
  I stopped the car and looked to the back seat, but there was nothing! 
 That night we talked during all the night, until he calm down and had some conditions to 
return to home. 
 The years have gone, and we never talk about that again. Sometimes I saw him 
inattentive, looking to the air, and I was sure he was thinking about that night. 
 Two years ago he got sick and died. Some days before his death I went visit him. We talk 
about the college, the friends and suddenly he asked me about that night: 
 - Do you remember? 
 - Of course I do! 
 It was strange, he smiled and looked to a corn as if he was looking for something or 
someone. That was the last time I talk to him. And sometimes I ask myself if he finally found the 
voice that he searched for so many years.   
 

 
 
 

 

 



 

225 

Primeira versão de YRG 

 
A Nightmare Journey 

 
Hum... A true nightmare was that travel ! Flávia and me were going to Sossego beach in last 

year. We resolved to go by kombi, because the bus delays very much on Sundays. And still, it 
comes very full ! 

Well, the kombi delayed very much too and we were staying anxious and hopeless. After one 
hour waiting, we looked a kombi arriving too far. We smiled and made signals for it to stop. The 
kombi was very full but we went in it in same way. 

In the sinuous steets of the way, the kombi runned a lot and everybody in the kombi 
protested. Flávia began discuss with the bill collector. Only after some minutes, the driver talked 
us that the kombi was without brakes.  And now ?!?  The children cried, the women, inclusivey 
Flávia and me, clamoured a lot and the kombi continued rumnning. Oh, my God!  

After all, the driver before colliding, he got stop the car after insisting very much. We went 
out and went by foot to the beach (it was nearly now). That travel stayed in our history. 
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A Nightmare Journey 

 
Hum....! A true nightmare was that traval !  Flávia and me were going to Sossego beach in 

last year.  We resolved to go by Kombi, because the bus delays very much on Sundays.  And still 
it comes very full ! 

Well ! The kombi delayed very much too and we were staying anxious and hopeless.  After 
one long hour waiting, we looked a kombi arriving too far.  We smiled and made signals for it to 
stop. The kombi was very full but we went in it in same way.  In the sinuous streets of the way, 
the kombi runned a lot and everybody in the kombi protested.  Flávia began discuss with the bill 
collector.  Only after some minutes, the driver talked us that the kombi was without brakes.  And 
now ?!? The children cried, the women, inclusively Flávia and me clamoured a lot and the kombi 
continued running.  Oh, my God ! 
Finally, the driver before colliding, he got stop the car after insisting very much.  We went out 
there and went by foot to the beach (it was nearer now).  That travel stayed in our history. 

 
2. Texto de opinião 
 
Primeira versão de DB 

 
The advantages and disadvantages of being famous at an early age  

  
Nowadays we have seen many children working like artists.  They’re actors or actresses, 

singers and / or dancers.  Beautiful, intelligent, rich and talented, but they are working more 
young, in spite of all advantages, in my opinion, being famous more early is not wonderful. 

On the other hand, the disadvantages are bigger.  I think they waiste their chidrenhood and 
have obligations that they aren’t of their age.  The society obliges them to be perfect and to give 
good example for all children.  Also, they don’t have a normal private life and spend much time 
out of home, because they have to travel so much. 

In conclusion, I believe famous people can be happy, but it is very complicated and hard, 
maily when these people are children. 
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Reescrita de DB 

 
The advantages and disadvantages of being famous at an early age  

  
Nowadays we have seen many children working like artists.  They’re actors or actresses, 

singers and / or dancers.  Beautiful, intelligent, rich and talented, but they are working more 
young and in spite of all advantages, in my opinion, being famous more early is not wonderful. 

On the other hand, the disadvantages are bigger.  I think they waste their childhood and they 
have obligations that aren’t of their age.  The society obliges them to be perfect and to give good 
examples for all children.  Also, they don’t have a normal private life and spend much time out of 
home, because they have to travel so much. 

In conclusion, I believe famous people can be happy, but it is very complicated and hard, 
mainly when these people have to work in the childhood.  
 

 
Primeira versão de PFDN 

 
The advantages and disadvantages of being famous at an early age 

 
To play, to run, to go to school are things common in the childhood, but for some parents, 

their youths have to be famous, however, there are advantages and disadvantages.  In my 
opinion, being a famous child is not to have the life of a prince or a princess. 

The main advantage of being a famous child is the recreation, the fantasy, because I think 
that the children don’t see neither obligation in the work, nor the money. 

On the other hand, not all is recreation.  The children need to work the night or in the hour 
of school, besides the obligations, they lost a normal private life. 

In conclusion, I believe that to be a famous child is not good, because they lost the things 
commons of the childhood and the most important becomes the glamour. 
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The advantages and disadvantages of being famous at an early age 

 
To play, to run, to go to school are things common in the childhood, but for some parents, 

their youths have to be famous.  However, there are advantages and disadvantages.  In my 
opinion, being a famous child is not to have the life of a prince or princess. 

The main advantage of being a famous child is the recreation, the fantasy, because I think 
that the children don’t see neither the obligations in the work, nor the money. 

On the other hand, not all is recreation.  The youth needs to work the night or in the hour of 
school, besides obligations, they don’t have a normal private life. 

In conclusion, I believe that to be a famous child is not good, because they lost the things 
commons of the childhood and the most important becomes the glamour. 
 

 
 


