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RESUMO 

 

Um dos maiores desafios para o professor é levar os alunos a perceberem a 

relevância do conteúdo da instrução em sala de aula para as suas vidas no cotidiano. Nas 

instituições educacionais, a curiosidade precisa ser constantemente estimulada para 

fomentar o pensamento crítico e a criatividade dos indivíduos. O objetivo desta pesquisa 

é verificar até que ponto um ambiente de aprendizagem estruturado para dar suporte à 

prática em sala de aula voltada para a compreensão textual e produção  de um gênero 

(no caso deste estudo, a carta do leitor), contribui para o desenvolvimento intelectual 

dos alunos. A leitura dos trabalhos de Vygotsky (2000a, 2000b), Bakhtin (2000, 2002), 

Bronckart (1999), Marcuschi (2002), Dolz & Schneuwly (1996), Ruddell & Unrau 

(1994), entre outros, forneceu a base teórica da presente pesquisa. À luz das noções 

teóricas desses autores sobre o desenvolvimento cognitivo, a compreensão, a leitura, a 

escrita, textos e gêneros textuais, investigou-se como estas noções podem ser aplicadas 

ao ensino/aprendizagem de uma língua. Através de questionários, de produções escritas 

(cartas do leitor), de diários reflexivos, de atividades e de discussões em grupos, 

analisou-se a forma como a compreensão textual e a produção de um gênero foi 

trabalhada pelos alunos (dez sujeitos) em sala de aula. Os resultados dessa análise 

revelaram que a experiência pode ter contribuído para o desenvolvimento cognitivo dos 

alunos tornando-os não apenas mais aptos a opinarem sobre temas polêmicos como 

também mais estimulados a participarem ativamente dos debates sociais como leitores 

de textos em inglês e/ou produtores críticos de textos em português. 

 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 

 

One of the greatest challenges posed to  teachers is to lead  students to see the 

relevance of the classroom instructional content to their daily lives. At educational 

institutions, curiosity needs to be constantly stimulated to enhance critical thinking and 

the creativity of individuals. The objective of this research is to examine to what extent 

a learning environment - structured to give support to classroom instruction, can 

contribute to  the intellectual development of the students when dealing with textual 

comprehension and the production of a genre (in this particular study, letters to the 

editor). The reading of the works of Vygotsky (2000a, 2000b), Bakhtin (2000,2002), 

Bronckart (1999), Marcuschi (2002), Dolz & Schneuwly (1996), Ruddell & Unrau 

(1994), among others, provided the theoretical basis to accomplish the present research. 

In the light of  theoretical notions relating to written production, cognitive development, 

comprehension, reading, writing, texts and textual genres, it has been investigated how  

these concepts  apply to  the teaching/learning of a language. Questionnaires, written 

productions (letters to the editor), reflective diaries, group activities and discussions 

were the chief means employed to analyse the way students (ten subjects) dealt with 

textual comprehension and the production of a genre in the classroom. The results of 

this analysis revealed that this learning experience may have contributed to the  

cognitive development of the students by making them not only more capable to express 

their opinions about polemical issues but also more willing to participate in social 

debates as critical readers of texts in English and/or producers of texts in Portuguese. 
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INTRODUÇÃO 

 
O ensino de inglês instrumental demanda do professor a habilidade em 

selecionar leituras que motivem os alunos a se empenharem na construção de sentido 

dos textos apresentados em sala de aula. Com o conhecimento gramatical e lexical da 

língua limitados, os alunos demonstram se beneficiar mais das leituras quando se 

envolvem com o conteúdo, os temas dos textos e quando têm a possibilidade de usar a 

língua materna como promotora-auxiliar no processo de construção de sentido.  Dessa 

forma, o aspecto lingüístico formal parece se tornar para os alunos um obstáculo mais 

fácil de transporem. Percebe-se também, que a atividade de leitura associada à produção 

de textos possibilita aos alunos a inserção de suas vozes na corrente de comunicação 

verbal favorecendo a disseminação e o desenvolvimento crítico do conhecimento em 

seu mundo social. 

Com essas idéias em mente, surgiram os seguintes questionamentos para a 

realização deste estudo: Como motivar os alunos para a leitura de textos em inglês? De 

que modo a língua portuguesa pode ser usada em benefício da competência leitora dos 

alunos? O que fazer para que o aluno perceba a relevância dos textos trabalhados em 

sala de aula para a sua vida prática? Como fazer para que o aprendiz processe (inter) 

ativamente o conteúdo de um texto?1 Como possibilitar ao aprendiz o desenvolvimento 

real da sua compreensão e produção textual? 

A leitura dos trabalhos de Vygotsky (2000a, 2000b), Bakhtin (2000, 2002) e de 

estudiosos como Bronckart (1999), Marcuschi (1995a, 2002, 2003), Koch (2000a, 2001, 

2002), Meurer (1997), Ruddell & Unrau (1994), entre outros, forneceu noções teóricas 

                                                           
1 Texto é entendido em referência à sua qualidade de enunciado (cf. 1.2), representante, segundo Bakhtin 
( 2000: 229 ) de uma realidade imediata de pensamento e de emoção. 
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para a orientação metodológica desta pesquisa que se propõe a observar como o 

ensino/aprendizagem do gênero textual carta do leitor em um contexto de sala de aula 

estruturado para orientar e dar suporte à instrução a qual tem em vista a  compreensão e 

produção textual, pode promover o desenvolvimento intelectual dos aprendizes. É 

importante deixar claro que não se deve entender estruturação de um contexto de sala 

de aula como a criação de uma situação física, estática e exterior à linguagem, onde um 

texto pode ser simplesmente inserido para ser interpretado e produzido. Essa 

estruturação deve ser entendida como um conjunto de situações que emergem à medida 

em que ocorrem os processos interacionais e cognitivos que levam os interlocutores a 

ativarem seus “mundos mentais” para a compreensão e produção de textos. Esses 

“mundos mentais” são constituídos a partir dos diferentes tipos de conhecimentos 

adquiridos pelos indivíduos ao longo das suas existências. Em relação aos 

conhecimentos, Marcuschi (1995a), baseando-se em Lyons (1977) e Sinclair (1993), 

aponta que são os conhecimentos dos indivíduos e as suas percepções da situação que 

afetam a interpretação de um enunciado e não as condições físicas de produção. 

A presente pesquisa trata, portanto, de compreender a língua como um fenômeno 

humano, indo além da noção de língua como sistema abstrato para examiná-la em 

situações onde se estabelece uma interação, uma relação dialética entre o produtor 

(falante, autor) e o interlocutor (ouvinte, leitor) de textos. É da interação e da relação 

dialética entre os “mundos” dos produtores e receptores de textos que provêm a 

compreensão, a apreensão dos seus sentidos. Marcuschi (2003) lembra que as versões 

de mundo dos indivíduos são “sempre construídas, provisórias, praxeológicas e não 

devem ser tomadas como formas naturais de dizer uma suposta realidade discretizada”. 

A compreensão estaria, portanto ligada ao modo como a realidade é tratada pelas 
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pessoas através da linguagem, ou seja, ao modo como os indivíduos percebem e 

apreendem as informações e constroem o conhecimento. 

A opção por trabalhar com um gênero textual, no caso desse estudo, a carta do 

leitor, foi feita por se entender os gêneros como formas de conhecimento verbal que são 

reconhecíveis pelos participantes de determinadas comunidades discursivas onde se 

realizam ações sociais intersubjetivas. Segundo Swales (1990:9) as comunidades 

discursivas são redes sócio-retóricas que se formam para atingir objetivos comuns.  Para 

alcançar tais objetivos, essas comunidades contam com o fomento comunicativo de 

certos gêneros que se constituem como suas propriedades. Assim, de acordo com 

Swales, os gêneros pertencem às comunidades discursivas e não a indivíduos ou a 

outros tipos de grupos.   

Figurando-se a carta do leitor como um gênero institucionalizado que aparece 

em um contexto social estabelecido, busca-se, nesta investigação, orientar os alunos 

para a produção desse gênero a partir de algumas condições situacionais que os levem à 

percepção do contexto social onde a carta do leitor é produzida e difundida. 

Compartilha-se, dessa forma com as idéias de Bakhtin (cf.1.2) que destaca a 

interdependência existente entre o texto e o contexto. A verdadeira compreensão, 

segundo Bakhtin, só ocorre quando o indivíduo encontra o lugar da enunciação do seu 

interlocutor no contexto correspondente à essa enunciação.  

Com essas noções em mente, tenciona-se levar os aprendizes a perceberem a 

linguagem não apenas como forma de conhecimento ou cognição, mas também como 

instrumento de ação social, de interação do indivíduo com o seu contexto social, seu 

mundo “real”. 
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Com o objetivo de promover o desenvolvimento real e prático dos indivíduos, 

quando confrontados com problemas de linguagem no seu ambiente social, procura-se, 

através da metodologia desta pesquisa, associar as teorias lingüísticas às suas possíveis 

aplicações ao mundo onde de fato, os indivíduos transitam. Entende-se que essa forma 

de investigação obriga o lingüista a manter uma relação dialética entre teoria e prática. 

Dentro dessa perspectiva, concorda-se com Beaugrande quando afirma que 

“quanto mais a lingüística separa a língua do conhecimento enciclopédico dos 

falantes e da sociedade em que vivem, tanto menos progressos significativos e 

relevantes na descrição serão alcançados - mesmo na descrição e explicação de fatos 

puramente lingüísticos” (1997).   

Este trabalho se organiza em cinco capítulos. No primeiro, apresenta-se o estudo 

teórico das obras de Vygotsky (2000a, 2000b) e Bakhtin (2000, 2002) onde se revela a 

atenção desses autores com o processo de construção do conhecimento, do 

desenvolvimento da consciência e constituição do sujeito, através da mediação 

lingüística e da interação social. Segundo esses teóricos, o desenvolvimento cognitivo 

não pode ser entendido sem referência ao contexto social. São as relações sociais que 

possibilitam esse desenvolvimento. 

No segundo capítulo são feitas algumas considerações acerca do conhecimento e 

a sua influência no processamento textual. Nesse capítulo são também apresentados 

modelos de leitura e de produção de textos visando compreender como ocorre a 

construção do significado e a elaboração da escrita textual em um ambiente de sala de 

aula. 

No capítulo terceiro são feitas, inicialmente, algumas apreciações sobre língua, 

texto, discurso e prossegue-se com a exposição de algumas noções a respeito de tipos e 

de gêneros textuais. Nesse mesmo capítulo é tratada a proposta de Dolz & Schneuwly 
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(1996) para o ensino/aprendizagem de gêneros textuais na escola, destacando-se o 

gênero carta do leitor onde são apresentadas suas concepções e características 

principais. Em seguida, discutem-se alguns aspectos da argumentação apontando 

exemplos das estruturas argumentativas presentes em cartas do leitor retiradas das 

revistas Time e Newsweek. Encontram-se ainda nesse capítulo, os três níveis de 

operação propostos por Dolz & Schneuwly para se trabalhar em sala de aula o grupo de 

gêneros que argumentam e que foram direcionadas para o gênero carta do leitor a fim de 

atender os objetivos da pesquisa. 

O capítulo quatro descreve os procedimentos metodológicos da investigação. 

Estão descritos nesse capítulo, a seleção dos participantes e dos textos para a pesquisa, 

bem como os instrumentos de coleta de dados representados por questionários, mini-

questionários, cartas do leitor, atividade em grupos e diários reflexivos. 

O quinto capítulo contém a análise dos dados coletados. Há a preocupação em 

analisar os resultados do trabalho revisitando algumas das noções teóricas apontadas 

nos três primeiros capítulos. 

Por fim, tecem-se algumas considerações finais sobre as questões básicas que 

orientaram a pesquisa e apontam-se as implicações deste estudo para a compreensão e a 

produção textual em sala de aula. 

 Com os resultados obtidos desta investigação, pretende-se estimular futuros 

estudos lingüísticos voltados para a compreensão e produção textual e assim contribuir 

para o desenvolvimento de critérios e procedimentos que orientem de forma mais 

abrangente e realista o ensino e a aprendizagem de línguas. 

 



18 

 

 

PARTE I: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
 
CAPÍTULO 1 

 

1. A CONCEPÇÃO DE LINGUAGEM EM VYGOTSKY E BAKHTIN 

 

Os seres humanos estão a todo o momento se comunicando movidos pela 

necessidade de se relacionarem com o meio ambiente em que vivem e com os seus 

semelhantes. A comunicação acontece através da linguagem.  Esse termo abrange vários 

sentidos, por exemplo, pode-se falar em linguagem corporal, linguagem animal, 

linguagem escrita, linguagem falada, entre outras (Lyons, 1987:16). Na presente 

pesquisa, a linguagem será tratada como um sistema de signos que permite o 

estabelecimento de uma corrente de comunicação verbal na qual os indivíduos penetram 

ao longo da História através de interações sociais resultando na aquisição e no 

desenvolvimento do conhecimento entre os membros da espécie humana. 

  O conceito de linguagem aqui adotado foi construído principalmente a partir de 

estudos de dois grandes teóricos russos cujas obras servirão de base para a pesquisa: 

Vygotsky e Bakhtin. Esses estudiosos conferem à linguagem e à interação com o outro, 

papéis de destaque na construção da consciência, formação do pensamento e 

constituição do sujeito. 

Vygotsky e Bakhtin foram influenciados pelo pensamento marxista.  Dentro 

dessa perspectiva, a consciência deriva da atividade material humana (atividade 

econômica). Segundo Marx (apud Rego, 1997), o surgimento do trabalho (atividade 

material) resulta na origem da sociedade humana e no desenvolvimento de habilidades e 



19 

 

 

funções específicas do homem. Com o trabalho, o homem transforma a natureza e, ao 

fazê-lo, se transforma. Esta visão de mundo marxista está vinculada ao materialismo 

dialético, segundo o qual, o homem é parte da natureza, porém se diferencia dela por ser 

capaz de transformá-la conscientemente para atender às suas necessidades. De acordo 

com Freitas (1996), Vygotsky e Bakhtin baseiam-se nessa concepção filosófica na 

construção de suas teorias, compreendendo o homem como um ser histórico, que 

procura recuperar o seu espaço de sujeito constituindo-se na sua relação com o meio. 

Partindo dessa dialética, constroem uma visão totalizante, histórica, vinculada à 

realidade, concebendo o homem como um conjunto de relações sociais.  

Para se entender melhor a concepção de linguagem adotada nesta pesquisa, 

convém colocar algumas noções acerca dos signos. Os signos são elementos que 

designam ou representam algo diferente de si mesmos. Podem ser: a) naturais (índices) 

– quando mantêm relação natural causal com aquilo que significam (por exemplo, 

nuvens negras indicam tempestade); b) icônicos – quando apresentam relação de 

semelhança com o referente (mapas, fotos); c) simbólicos – quando representam ou 

evocam algo abstrato ou ausente (símbolos de perigo, símbolos lingüísticos).  Os signos 

são essenciais para a espécie humana, porque permitem ao homem não só externar suas 

idéias para interagir com os seus semelhantes em seu meio circundante, como também 

manipular seus pensamentos internos. 

Vygotsky (2000b) compara a criação e o uso dos signos com a invenção e uso de 

instrumentos. A diferença, segundo esse autor, é que os primeiros são utilizados como 

meios para solucionar problemas psicológicos e para interagir socialmente, e os últimos 

são utilizados nas ações concretas como meios de trabalho para dominar a natureza. 

Assim, os signos auxiliam os indivíduos nas atividades psicológicas, desenvolvendo sua 
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memória, atenção, quantidade de informação através de ações, como por exemplo: 

anotar um número de telefone para não esquecê-lo, consultar uma palavra no dicionário 

etc. Nos exemplos dados, o papel, a caneta (para anotar o número do telefone) e o 

dicionário, são instrumentos, objetos que funcionam como meios para realizar 

atividades. De acordo com Rego (1997), para Vygotsky os instrumentos técnicos e os 

sistemas de signos são construídos historicamente e fazem a mediação dos indivíduos 

entre si e deles com o mundo. Dentro dessa perspectiva, a linguagem é o signo 

mediador maior, pois traz consigo conceitos generalizados formados pela cultura 

humana. Ainda com relação à mediação, Vygotsky afirma que “todas as funções 

superiores são processos mediados, e os signos constituem o meio básico para dominá-

las e dirigi-las” (2000a: 70).  A palavra é, segundo esse teórico, o signo mediador que 

atua na formação de conceitos. 

Bakhtin (2002) acredita que a compreensão manifesta-se por meio de um 

material semiótico e que os signos possibilitam a emergência e a afirmação da 

consciência como realidade.  Para esse teórico, os signos surgem no processo de 

interação social entre uma consciência individual e outra.  Compreender um signo 

significa ligá-lo a outros signos já conhecidos.  Dessa forma, os signos se constituem 

em uma situação interindividual onde os indivíduos estejam socialmente organizados, 

formando uma unidade social. Considerando a consciência individual como um fato 

sócio-ideológico, Bakhtin afirma que ela, isoladamente, nada pode esclarecer, uma vez 

que só adquire forma e existência nos signos criados por um grupo organizado, no 

decorrer de suas convivências sociais. Segundo Bakhtin a palavra exerce a função de 

signo e é o fenômeno ideológico por excelência configurando-se como o modo mais 

puro e sensível da relação social. A palavra adquire extrema importância por resultar 
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não apenas de um consenso entre indivíduos, mas também de uma construção interna 

realizada pelo organismo individual.  Assim, a palavra assume o papel de material 

semiótico da vida interior da consciência (discurso interior). 

A propriedade desse material de “transitar” como signo interior pelo organismo, 

é o que possibilita o desenvolvimento da consciência. 

Vygotsky e Bakhtin buscaram na linguagem compreender como o sujeito 

encontra o seu espaço no mundo. Partindo de uma perspectiva social, tentaram explicar 

como a linguagem organiza a mente e forma o pensamento do homem permitindo que 

se constitua e se desenvolva como sujeito. 

Após essa breve retrospectiva da concepção de linguagem em Vygotsky e 

Bakhtin, a próxima seção abordará algumas das principais idéias presentes nos estudos 

de Vygotsky. 

 

1.1 VYGOTSKY E O DESENVOLVIMENTO DOS PROCESSOS MENTAIS 

 
Vygotsky se ocupou em estudar as funções psicológicas superiores (pensamento 

superior ou metaconsciência), características do ser humano. Essas funções emergem 

das funções mentais que têm origens naturais e biológicas (como a percepção e ações 

reflexas, por exemplo). As funções psicológicas superiores se consubstanciam nas 

atividades do indivíduo direcionadas para um fim, no domínio consciente do 

comportamento, no pensamento abstrato, na capacidade de planejar, lembrar 

voluntariamente etc. Esses processos mentais são denominados de superiores, porque se 

referem a um pensamento consciente e controlado voluntariamente que liberta o 

indivíduo da dependência das características do momento e espaço presentes. 
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O pensamento superior caracteriza-se por três aspectos. Primeiro, ele é um 

comportamento aprendido, estando, portanto, ligado ao ambiente e ao desenvolvimento 

individual.  O segundo aspecto é que o conteúdo do pensamento superior é absorvido 

pelo aprendiz em um contexto cultural e sócio-histórico externo a ele, isto é, fora da sua 

mente. São as interações sociais entre os indivíduos em seu meio ambiente, que 

possibilitam o seu desenvolvimento cognitivo. O terceiro aspecto é que a aquisição da 

metaconsciência é específica de uma área.  

“O pensamento superior não é um processo mental genérico que atravessa 

horizontalmente a cognição porque ele é aprendido e está ligado às circunstâncias de 

sua aquisição, conservando, então as características das tarefas nas quais se 

desenvolve” (Frawley, 2000: 90).  

Os processos mentais se desenvolvem e se mantêm por meio de internalizações 

de relações sociais e significados externos. O conceito de internalização é o da 

transferência contínua da atividade social externa mediada por signos para o controle 

interno. Um aspecto interessante apontado por Frawley (op.cit.: 96) ,  é que o termo 

russo para internalização é vrashchivanie que significa literalmente “crescimento para 

dentro”, implicando que o pensamento superior não emerge simplesmente do externo 

para o interno como parece sugerir a tradução “internalização”. Para Frawley, 

vrashchivanie indica um caráter dinâmico e de desenvolvimento do pensamento 

superior. Este autor acredita que a internalização tal como concebida por Vygotsky pode 

ser melhor compreendida, se pensada como crescimento interno (reconstrução interna) 

da experiência vivida (operação externa) que se transforma em significado pessoal. 

Vygotsky interessou-se especialmente pelas propriedades transformadoras da 

fala, pois, ela possibilita, através da interação social, a transformação gradual dos 

comportamentos inferiores, em superiores.  Para esse teórico, a internalização se realiza 
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por meio da evolução da fala social interativa (fala exterior) em fala audível (fala 

privada) e por fim em fala silenciosa (fala interior). 

Segundo Piaget (apud Frawley, 2000:97), a fala privada, denominada por ele de 

fala egocêntrica, provém da própria autonomia cognitiva das crianças e não mais se 

manifesta quando elas se socializam. Essa visão se opõe à de Vygotsky que acreditava 

que mesmo a fala mais primitiva da criança (choro, balbucio, gestos), é social. Assim, a 

fala privada das crianças para Vygotsky, não é egocêntrica, mas social na sua essência, 

sendo um fenômeno de transição das funções interpsíquicas (atividade social) para as 

intrapsíquicas (atividade individual). Além disso, sabe-se que a fala privada não 

desaparece, apenas fica oculta, podendo reaparecer na criança ou no adulto dependendo 

da ação a ser realizada. 

Como visto em 1., as funções psicológicas superiores são produtos da atividade 

mediada por instrumentos psicológicos ou signos. As características da cultura 

apropriadas e mediadas pela linguagem fornecem os processos de funcionamento 

mental do homem. Dessa forma, a linguagem funciona como elemento que permite o 

controle dos seres humanos sobre o comportamento mental, a comunicação entre os 

indivíduos, o estabelecimento de significados compartilhados por um grupo cultural 

específico, a percepção e interpretação dos objetos, acontecimentos e condições 

apresentados no mundo circundante. Em suma, na perspectiva vygotskyana, a 

linguagem torna-se a principal forma de regulação mental e refinamento do 

comportamento individual (Foley, 1991). 

 O controle do pensamento e da ação se manifesta no planejamento, na inibição e 

no local de controle. O planejamento refere-se à capacidade do indivíduo de antecipar a 

fala à ação, regulando assim a ação e o pensamento. Ao aprender a usar a função 
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planejadora de sua linguagem, o ser humano deixa de agir em função do espaço 

imediato e evidente (Vygotsky 2000b) e torna-se capaz de construir uma visão de 

futuro. A inibição configura-se como a capacidade dos indivíduos de superarem 

(inibirem) as ações impulsivas e desordenadas para dominarem o seu comportamento. 

Por fim, o local de controle trata da questão de onde são obtidas as informações que 

regulam o pensamento e as ações dos indivíduos. Esse local de controle está 

representado pelo objeto, pelo outro e pelo self. Conforme Foley (1991), o objeto, o 

outro e o self representam três tipos de regulação que permitem a manutenção da 

individualidade dos indivíduos em tarefas de comunicação. Esse autor indica ainda que, 

para Vygotsky, a comunicação não seria simplesmente uma transferência de 

informações, e sim, uma forma das pessoas preservarem a sua individualidade. Foley 

(1991:63) assim define os três tipos de regulação2: 

• Regulação pelo objeto: um indivíduo é regulado pelo objeto quando está 

diretamente controlado pelo ambiente. Dessa forma, a fala referencial 

tem a função comunicativa da regulação do falante pelo objeto, isto é, a 

atenção é fixada em um ou mais objetos e este(s) domina(m) a cognição 

em um dado momento. 

• Regulação pelo outro: ocorre quando uma pessoa é controlada por outra. 

O que o professor fala em sala de aula é freqüentemente um tipo 

dominante de regulação pelo outro, como também são, por natureza, os  

                                                           
2 Tradução da autora. No texto original em inglês, os termos empregados por Foley para os três tipos de 
regulação foram: object-regulation, other-regulation e self-regulation.. 
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atos de fala3. Foley lembra que existem ainda, muitos traços 

paralingüísticos ou não lingüísticos tais como o tom de voz, as 

expressões faciais, os gestos do corpo que estariam incluídos nesta 

categoria. 

• Auto-regulação: os enunciados de um falante refletem este tipo de 

regulação quando a fala é usada para controlar a si mesmo e os outros. 

Vygotsky (apud Foley, 1991) diz que isto denota uma habilidade 

lingüística madura. 

Portanto, quando confrontados com problemas complicados, os indivíduos 

podem localizar o pensamento superior nos objetos, nos outros e no self, em busca de 

uma solução. Ao fazê-lo, estarão sendo regulados por essas três fontes de informação. 

Por exemplo, quando, em uma sala de aula, um aprendiz depara-se com uma palavra 

desconhecida, ao recorrer à palavra para transpor a sua dificuldade, ele é regulado pelo 

objeto (a palavra). No momento em que apela para o professor e esse lhe fornece pistas 

para que compreenda o significado da palavra, o aprendiz é regulado pelo professor (o 

outro). Finalmente, quando, após a mediação do professor, o aprendiz recorre a si 

próprio para entender a palavra, ele é regulado por ele mesmo (o self). Esse exemplo 

ilustra a forma mais elevada de controle, pois acompanha a seguinte ordem de 

desenvolvimento: do objeto para o outro e para o self (Frawley, 2000:99).   No  entanto, 

vale a pena ressaltar que o indivíduo encontra-se livre para alterar essa seqüência 

quando desejar, atendendo às exigências de uma  tarefa . Por conseguinte, o pensamento 

 

                                                           
3 Atividades comunicativas definidas com referência às intenções do falante ao fazer uso da linguagem e 
os efeitos que consegue do ouvinte (Crystal, 2000). 
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 superior dos indivíduos pode ser regulado pelo objeto em uma situação e auto-regulado 

em outra. Outra questão importante destacada por Frawley é a de que 

“O objeto, o outro e o self não são termos neutros, mas fenômenos semióticos 

sujeitos à interpretação cultural. O que conta para um self ou para um objeto 

legítimo em uma circunstância sociocultural não conta da mesma forma em outra” 

(2000:99). 

Vygotsky apontou ainda a existência de uma relação entre o desenvolvimento 

cognitivo e a instrução. Para esse autor, a instrução precede e conduz ao 

desenvolvimento. Ainda de acordo com esse teórico (2000b: 117), uma boa instrução é 

aquela que se adianta ao desenvolvimento e o dirige.  Por sua vez, a boa aprendizagem 

também é aquela que está avançada em relação ao desenvolvimento.  A aprendizagem 

direcionada para níveis de desenvolvimento real, isto é, níveis já alcançados,  é ineficaz. 

Com isso em mente, Vygotsky determinou dois níveis de desenvolvimento: o 

potencial (o nível que está à frente do desenvolvimento) e o real (o nível de 

desenvolvimento já atingido).  O primeiro, está associado às capacidades que estão 

prestes a serem construídas e o segundo, refere-se às conquistas já realizadas.  A partir 

desses dois níveis, Vygotsky elaborou o conceito de zona de desenvolvimento proximal 

(ZDP), que é descrita por ele como 

“a distância entre o nível de desenvolvimento real determinado pela resolução 

independente de problemas e o nível de desenvolvimento potencial, atingido por 

meio da resolução de problemas com a colaboração de um adulto ou com a 

colaboração de pares mais capazes” (2000b: 112). 

A ZDP é, portanto, o “local” onde há a possibilidade de ocorrência de mudança 

e de desenvolvimento na mente dos aprendizes. Cabe ao professor a habilidade para 

planejar a sua instrução observando conteúdos que motivem e que levem os aprendizes 

a crescerem intelectualmente. Esta visão pressupõe o aprendiz como um sujeito 
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(inter)ativo e transformador no seu processo de aquisição de conhecimentos. A 

aprendizagem torna-se assim, uma condição para o desenvolvimento cognitivo. Como 

bem afirma Moreira, “em outras perspectivas teóricas, o desenvolvimento cognitivo tem 

sido interpretado como necessário para a aprendizagem, ou tomado quase como 

sinônimo. Na de Vygotsky, a aprendizagem é que é necessária para o desenvolvimento” 

(1999: 119). 

Dentro dessa perspectiva, o papel do professor é o de estruturar um contexto 

social que forneça orientação e suporte ao aprendiz durante a instrução (Dixon-Krauss, 

1996:15) quando este se depara com uma dificuldade. Destarte, por meio de uma 

mediação semiótica e dentro de um contexto social interativo, o aprendiz realiza a 

internalização do mundo social externo no pensamento superior. Esta internalização é 

armazenada pelo aprendiz, na sua mente, para recuperá-la quando necessário. 

A importância do contexto lingüístico real para a compreensão e interação verbal 

é destacada por Bakhtin.  É sobre isso que tratará a seção seguinte. 

 

1.2 BAKHTIN: O CONTEXTO, A COMPREENSÃO E A INTERAÇÃO 

VERBAL 

 
A partir de uma análise crítica das orientações do pensamento filosófico-

lingüístico, Bakhtin rechaça tanto o objetivismo abstrato como o subjetivismo idealista. 

O primeiro é rejeitado por considerar a língua apenas como um sistema estável e 

abstrato de formas lingüísticas fechado em si mesmo.  Dentro dessa perspectiva, a 

língua não é compreendida no contexto histórico real onde se realiza; o seu caráter 

dinâmico é negligenciado em favor de uma representação da linguagem como produto 

acabado e estável. Por sua vez, o subjetivismo idealista também é criticado por esse 
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autor, por conceber a língua simplesmente como uma realidade que se dá na fala 

individual de caráter monológico. Inserida nessa visão, a língua liga-se aos atos 

psicológicos individuais, como uma expressão de consciência individual. 

Opondo-se a estes dois pensamentos, Bakhtin (2002: 123) elabora a tese de  que  

“A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de 

formas lingüísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato 

psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal, 

realizada através da enunciação ou enunciações. A interação verbal constitui assim a 

realidade fundamental da língua” (grifo do autor). 

Bakhtin refere-se à enunciação como o produto do ato de fala4. A natureza da 

enunciação para esse teórico, é social. A enunciação monológica é, portanto, uma 

abstração e o sentido da palavra só é totalmente determinado no seu contexto social 

imediato e concreto. Esse teórico afirma ainda que a enunciação é o resultado da 

interação de dois indivíduos socialmente organizados que demanda a existência de um 

interlocutor real. Admitir a possibilidade de um interlocutor abstrato implicaria em 

admitir a ausência de linguagem comum com tal interlocutor. Segundo Bakhtin, toda a 

enunciação é socialmente dirigida e tem o contexto social como determinante dos 

possíveis interlocutores. Mesmo as reflexões interiores dos indivíduos se dirigem a um 

público socialmente determinado e estabelecido. De acordo com esse teórico, toda a 

palavra parte de alguém e destina-se a alguém, constituindo o produto da interação do 

locutor e do interlocutor. Com a palavra, o indivíduo se define em relação ao outro. 

Assim, para Bakhtin, a compreensão é uma forma de “diálogo”, entendendo-se 

como diálogo, qualquer tipo de comunicação verbal e não apenas aquela onde os 

                                                           
4 O termo ato de fala em Marxismo e Filosofia da Linguagem deve ser entendido como uma ação 
lingüística real que engendra condições de responsividade. 
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indivíduos se comunicam em voz alta uns com os outros.  Os textos impressos e 

colocados em circulação, por exemplo, constituem igualmente formas de diálogo uma 

vez que apreende-se  o conteúdo de um material impresso, de forma ativa, 

estabelecendo uma discussão, um diálogo interior que gera outros discursos impressos 

ou  falados .  Relacionada a essa questão, encontra-se ainda, a seguinte declaração  de  

Bakhtin em sua  obra Estética da Criação Verbal: 

“O estenograma do pensamento humano é sempre o estenograma de um diálogo do 

tipo especial: a complexa interdependência que se estabelece entre o texto (objeto de 

análise e de reflexão) e o contexto que o elabora e o envolve (contexto interrogativo, 

contestatório etc.) através do qual se realiza o pensamento do sujeito que pratica o 

ato de cognição e de juízo. Há encontro de dois textos, do que está concluído e do 

que está sendo elaborado em reação ao primeiro. Há, portanto, encontro de dois 

sujeitos, de dois autores” (2000: 333). 

Segundo Bakhtin, cada texto na qualidade de enunciado - definido por ele 

mesmo como “a unidade real da comunicação verbal” (2000: 293), é “individual, único 

e irreproduzível, sendo nisso que reside seu sentido (seu desígnio, aquele para o qual foi  

criado)” (2000: 331).  Assim, Bakhtin instaura uma concepção de linguagem dialógica. 

Para ele, é na comunicação verbal dialógica que o discurso faz sentido para o indivíduo. 

O princípio dialógico que permeia as concepções de Bakhtin acerca do pensamento e 

idéias do homem pode ser também observado na seguinte afirmação desse autor em 

Problemas da Poética de Dostoiévski: 

 “O pensamento humano só se torna autêntico, isto é, idéia, sob as condições de um 

contato vivo com o pensamento dos outros, materializado na voz dos outros, ou seja, 

na consciência dos outros expressa na palavra. É no ponto desse contato entre vozes-

consciências que nasce e vive a idéia. 
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A idéia (...) é interindividual e intersubjetiva, a esfera da sua existência não é a 

consciência individual, mas a comunicação dialogada entre as consciências. A idéia 

é um acontecimento vivo, que irrompe no ponto de contato dialogado entre duas ou 

várias consciências”. (grifo do autor, 2002: 86-87). 

Para tratar com mais clareza o problema da compreensão, Bakhtin faz a 

distinção entre o tema e a significação de uma enunciação. Ele chama de tema, o sentido 

de uma enunciação completa. O tema de uma enunciação é individual e irrepetível e 

materializa-se em uma situação histórica concreta.  No interior do tema, a enunciação é 

provida de uma significação, entendendo-se essa como um conjunto de significações 

ligadas aos elementos lingüísticos que as constituem: as palavras, as formas 

morfológicas e sintáticas, os sons etc. Ao contrário do tema , os elementos da 

significação são reiteráveis e idênticos. Bakhtin (2002:129) refere-se ao tema como 

“sistema de signos dinâmico e complexo, que procura adaptar-se adequadamente às 

condições de um dado momento da evolução. O tema é uma reação da consciência em 

devir ao ser em devir. A significação é um aparato técnico para a realização do tema” 

(grifo do autor). Com isso, percebe-se como Bakhtin acentua a importância do papel dos 

signos para a vida no interior da consciência. Essa, estando em permanente 

transformação, se desenvolve e evolui com o tema, com o sentido captado  que se 

encaixa em um momento único e não reiterável. 

Bakhtin acredita também que a verdadeira compreensão é ativa e responsiva, ou 

seja, já deve conter o rudimento de uma réplica. Além disso, esse teórico afirma que o 

tema de uma enunciação só é apreendido com a compreensão ativa onde “compreender 

a enunciação de outrem significa orientar-se em relação a ela, encontrar o seu lugar 

adequado no contexto correspondente” (2002:131). Desse modo, percebe-se que, para 

Comentário: 

Comentário: 

Comentário: 
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Bakhtin, a compreensão do indivíduo está orientada não para o fator normativo da 

língua - como postula o objetivismo abstrato, mas para a qualidade contextual. 

Com o exposto, observa-se que Bakhtin orienta seus estudos sobre a língua para 

o campo do discurso em seu contexto sócio-histórico e real. Segundo esse autor “a fala 

só existe, na realidade, na forma concreta dos enunciados de um indivíduo: do sujeito de 

um discurso-fala. O discurso se molda sempre à forma do enunciado que pertence a um 

sujeito falante e não pode existir fora dessa forma” (2000: 293). 

Os quadros a seguir, sintetizam as idéias de Vygotsky e Bakhtin que poderão ser 

observadas na análise desta investigação. 

A perspectiva vygotskyana: conceitos chave. 

Pensamento superior: é aprendido e está ligado às circunstâncias de sua aquisição. 
Interação social: possibilita o desenvolvimento cognitivo e supõe um envolvimento 
ativo entre indivíduos para que haja a transmissão e o intercâmbio dinâmico de 
conhecimentos. 
Local de controle: local onde são obtidas informações que regulam o pensamento e as 
ações dos indivíduos. O objeto, o outro e o self representam o local de controle. 

Quadro 1: Pensamento superior, interação social e local de controle. 

Regulações efetuadas pelo indivíduo que asseguram a manutenção  
da sua individualidade quando buscam a solução para um problema 
Tipos Descrições Exemplos em sala de aula 

Regulação pelo 
objeto 

Quando o indivíduo está 
diretamente controlado pelo 
ambiente, estando sua atenção 
direcionada para o objeto ou os 
objetos que dominam a sua 
cognição em um dado momento. 

Ao se deparar com um texto 
que considera complicado, o 
aluno busca no próprio 
texto e/ou em um dicionário 
palavras que possam ajudá-
lo a compreendê-lo. 

Regulação pelo outro

Quando o indivíduo é controlado 
por uma outra pessoa, isto é, pede 
ajuda ao outro, para atingir seus 
objetivos. 

Diante de um texto que não 
compreende bem, o aluno 
recorre ao professor ou a 
um colega para ajudá-lo. 

Auto-regulação 

Quando o indivíduo apela a si 
mesmo. Com a fala socializada  
já internalizada,  ele é capaz de 
usá-la de forma intrapessoal para 
guiar a si mesmo. 

Durante a leitura de um 
texto, o aluno recorre a si 
mesmo para construir 
sentido para o texto.  

Quadro 2: Regulação pelo objeto, pelo outro e  a auto-regulação. 
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Níveis de desenvolvimento cognitivo 
Nível de desenvolvimento real: nível cognitivo já atingido pelo indivíduo, onde este 
consegue fazer algo por si mesmo. Esse nível é medido pela capacidade de um 
indivíduo para resolver problemas independentemente. 
Nível de desenvolvimento potencial: nível cognitivo onde o indivíduo tem a 
possibilidade de aprender algo novo. Esse nível é medido através da capacidade do 
indivíduo para solucionar problemas sob a orientação ou em colaboração com pessoas 
mais capazes. 

Quadro 3: Níveis de desenvolvimento cognitivo. 

 

Zona de desenvolvimento proximal (ZDP): 
 

Distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento  potencial. 
É uma medida do potencial de aprendizagem; é a região na qual o desenvolvimento 
cognitivo ocorre. 

Implicações da ZDP para o ensino/aprendizagem: 
 

A instrução do professor deve possibilitar a criação da ZDP. 
O aluno desperta processos internos de desenvolvimento através da interação e em 
cooperação com o professor e seus colegas de sala de aula.  

Quadro 4:  A zona de desenvolvimento proximal (ZDP). 

 

Perspectiva bakhtiniana: conceitos chave. 

 

Caráter dialógico do discurso: 
 

Toda a enunciação é de alguém para alguém; 
A relação com o sentido e o ato de compreensão é dialógica. 
A compreensão é ativa e responsiva. 
A linguagem é uma atividade interativa. 
A enunciação é compreendida encontrando seu contexto correspondente. 

Implicações do dialogismo para o ensino/aprendizagem: 
 

A leitura e/ou produção de um texto escrito se dá numa perspectiva dialógica: o aluno 
“dialoga” com o texto. 
A linguagem é concebida como uma forma de interação; a sala de aula deve constituir 
um lugar de interações verbais não-artificiais aproximando a escrita e a leitura da vida 
prática.  

Quadro 5: O dialogismo e a linguagem. 
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Tendo em mente que todo discurso falado ou escrito busca ser compreendido 

visando “estabelecer um elo na cadeia dialógica das relações sócio-históricas” (Melo, 

1996: 46), passa-se agora para o capítulo seguinte onde se versará sobre a compreensão 

e a produção textual orientadas para as práticas da leitura e da escrita. 
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CAPÍTULO 2 

 

2. O CONHECIMENTO E O PROCESSAMENTO TEXTUAL 

 

A prática da leitura pressupõe a existência da escrita. Já no momento da sua 

criação, um texto escrito passa, através do seu autor, por um processo de leitura (e 

releitura). É difícil conceber as atividades de leitura e escrita dissociadas uma da outra. 

Contudo, durante muito tempo estas habilidades foram abordadas separadamente, sem 

ter em mente a dinâmica que se instala no momento em que o texto/autor e o leitor 

interagem entre si. 

Tradicionalmente, concebia-se a leitura como uma prática perceptual e 

mecânica. Considerava-se o leitor como mero decodificador de sinais gráficos. Em 

relação à escrita, a instrução fundamentava-se no conhecimento da gramática e do 

léxico da língua. Os estudos limitavam-se, assim, a uma dimensão lingüística ignorando 

os aspectos cognitivos e interativos presentes nas atividades de leitura e de escrita. 

Ao longo do século XX, as pesquisas sobre os processos cognitivos e interativos 

envolvidos nestas atividades foram crescendo e, a partir dos anos 80 do mesmo século, 

tiveram grande impulso com a criação e/ou aperfeiçoamento de modelos formais de 

leitura e de produção de textos. Desde então, os estudos na área da cognição têm 

buscado elaborar teorias capazes de explicar os aspectos processuais e estruturais da 

cognição humana, analisando qual o conhecimento necessário para se falar e agir 

socialmente, como esse conhecimento se organiza e é representado na memória, como é 

acessado e que processos e estratégias cognitivas são acionadas quando este 

conhecimento é utilizado (Koch, 2002). 
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Conforme Ruddell & Unrau (1994) e Koch (2000a, 2002), o conhecimento 

exerce forte influência sobre as condições cognitivas e concorrem para o processamento 

textual e construção de sentido. Em relação ao processamento textual, Koch (2000a:26) 

afirma que  “dentro da concepção de lingua(gem) como atividade interindividual, o 

processamento textual, quer em termos de produção, quer de compreensão,  deve ser 

visto também como uma atividade tanto de caráter lingüístico, como de caráter 

sociocognitivo”. 

Ruddell & Unrau (1994) apontam três tipos abrangentes de conhecimento: 

declarativo, procedural e condicional. O primeiro inclui o conhecimento do indivíduo de 

fatos, eventos, conceitos, língua e teorias acerca do mundo; o segundo consiste no 

conhecimento de habilidades e estratégias para a aplicação do conhecimento; o terceiro 

refere-se à consciência do indivíduo e ao uso do seu conhecimento, isto é, o 

conhecimento do ‘quando’, do ‘onde’ e do ‘porquê’, que gera condições para as formas 

declarativas e procedurais. O conhecimento condicional de um indivíduo possibilita não 

apenas o entendimento do seu propósito em relação às atividades de compreensão e/ou 

produção textual realizadas, como também do contexto social no qual estas atividades 

ocorrem. 

Como já foi mencionado, os tipos de conhecimento declarativo, procedural e 

condicional abrangem diversas formas. Referindo-se aos sistemas de conhecimento 

Koch (2000a, 2002) destaca os seguintes: o sistema de conhecimento lingüístico, o 

enciclopédico (ou de mundo) e o sociointeracional.  

Segundo esta autora, o conhecimento lingüístico (ou sistêmico), refere-se ao 

conhecimento fonológico, lexical e gramatical que operam em uma língua.  O 

conhecimento de mundo (ou enciclopédico) refere-se às informações, idéias e 
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conhecimento de fatos adquiridos ao longo da existência de um indivíduo e que estão 

armazenados na sua memória. Esse conhecimento é ativado para ajudá-lo a 

compreender um dado novo ou simplesmente na reformulação conceitual de 

conhecimentos antigos. O conhecimento sociointeracional é o conhecimento sobre os 

modos de interação por meio da linguagem (ações verbais). Este conhecimento 

encapsula o conhecimento ilocucional, comunicacional, metacomunicativo e 

superestrutural5. 

O conhecimento ilocucional possibilita perceber os objetivos que um falante 

pretende alcançar, isto é, a sua intenção comunicativa (persuadir, acusar, sugerir etc.). O 

conhecimento comunicacional é aquele ligado às regras gerais de comunicação humana. 

É o conhecimento, por exemplo, das quatro “máximas” do filósofo americano Grice 

(Koch, 2001:27): 1) Máxima da Quantidade (seja informativo na medida certa); 2) 

Máxima da Qualidade (não diga o que acredita ser falso); 3) Máxima da Relação (seja 

relevante); 4) Máxima de Modo (seja claro, sucinto). O conhecimento 

metacomunicativo possibilita ao autor do texto evitar alguns problemas de comunicação 

através do conhecimento sobre os diversos tipos de ações lingüísticas que podem ser 

realizadas para assegurar a compreensão do texto. Como exemplos de ações lingüísticas 

encontram-se, entre outras, a exemplificação, a ênfase, o resumo e a repetição.  Por fim, 

o conhecimento superestrutural é o conhecimento acerca dos gêneros textuais e dos 

vários tipos de textos. 

As formas de conhecimento são armazenadas e representadas na memória por 

meio de estruturas de conhecimento denominadas “esquemas” (cf. Koch, 2002). 

                                                           
5 A noção de superestruturas foi elaborada por Van Dijk (1985) para denominar as estruturas globais -
espécies de esquemas abstratos, que estabelecem a ordem global de um texto e caracterizam o seu tipo. 
Para este autor, as estruturas narrativas e argumentativas constituem superestruturas. 
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Segundo Ruddell & Unrau (1994), os esquemas são estruturas de memória que podem 

ser imaginadas como módulos de conhecimento, sendo cada módulo utilizado para 

organizar uma classe particular de conceitos formados a partir de experiências 

individuais. Ainda de acordo com esses teóricos, os esquemas ajudam a memória na 

busca de informações, fornecem condições para a realização das inferências, permitem 

que o conteúdo seja reorganizado e reconstruído e são importantes para resumi-lo. 

 O processamento textual e a construção de sentido mobilizam, portanto, uma 

diversidade de conhecimentos que possibilitam ao indivíduo realizar atividades 

comunicativas complexas dentre as quais encontram-se a leitura e a produção de textos. 

 

2.1 ATIVIDADES DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO 

 

De acordo com o The Literacy Dictionary (1995), entre outras definições, ler 

significa6: atribuir significado; compreender texto através de uma permuta de idéias, ou 

de uma transação, entre o leitor e o texto; encontrar, em algo lido, um significado não 

declarado, o equivalente a ler nas entrelinhas; reagir criticamente à alguma coisa lida; 

adquirir conhecimento sobre um tópico através da leitura; aprender. 

Observa-se que a leitura consiste em uma atividade dinâmica. Interage-se com o 

texto em busca da construção de sentido. “É mediante a interação de diversos níveis de 

conhecimento, como o conhecimento lingüístico, o textual, o conhecimento de mundo, 

que o leitor consegue construir o sentido do texto” (Kleiman,1989b:13). Durante a 

leitura, o leitor interage, “dialoga” com o autor para captar as suas intenções e idéias e 

construir um sentido para o texto (Coracini, 2001: 140).  

                                                           
6 Tradução da autora. 
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Em relação à produção textual escrita, Leitão (2001) aponta que esta atividade 

requer do produtor do texto a capacidade de gerar idéias e conteúdos, habilidades para 

fazer escolhas lingüísticas (estruturas, léxico, organizadores textuais) adequadas, 

objetivando atender às demandas cognitivas (lógicas) e sociais (propósito comunicativo 

do texto, contexto de produção). 

Pesquisadores como Abaurre et al (1997), Rojo (1992), Ruddell & Unrau 

(1994), Pinto (2002), entre outros, buscaram formas de descrever as atividades de 

leitura e produção de textos, analisando o processo pelo qual passa o leitor/escritor para 

chegar ao produto, ou seja, à compreensão e à elaboração de um texto. 

 A questão central dos vários modelos de leitura e de produção de textos é 

perceber como se dá a construção do significado. Em outras palavras, o grande desafio é 

descrever o que e como o leitor/escritor faz para obter um produto ou resultado que 

tenha sentido ou relevância para ele dentro do contexto sociocultural onde ele transita.  

Goodman (1994) propõe um modelo de leitura no qual as habilidades de leitura e 

escrita são consideradas como transacionais, ou seja, o leitor constrói um sentido para o 

texto através de “acordos” ou “transações” com o texto. Seguindo as idéias de 

Rosenblatt (apud Goodman, 1994) pode-se dizer que o processo de leitura ou de 

“conhecer”, transforma tanto o leitor ou “conhecedor”, como o texto ou o “conhecido”. 

O leitor constrói um texto e modifica seus esquemas no processo de transação com o 

texto através dos processos de assimilação e de acomodação descritos por Piaget7.  

                                                           
7 Conforme Piaget (apud Flavell, Miller e Miller, 1999), a assimilação consiste em adaptar dados da experiência às estruturas 
mentais internas.  A interação do sujeito com o objeto parte do organismo (mente). Para lidar com a realidade, o indivíduo constrói 
esquemas de assimilação. Os esquemas são modelos mentais de representação do mundo construídos pelo indivíduo a partir de sua 
interação com o meio. Assim, por exemplo, quando se fala em “transporte escolar”, o sujeito recorre ao esquema “escola”, para 
incorporar a realidade às suas estruturas mentais. No entanto, nem sempre uma criança ou um adulto consegue, com seus esquemas, 
assimilar uma situação.  A mente necessita, então, modificar-se para construir novos esquemas de assimilação. A essa modificação 
Piaget denomina de acomodação. É com a acomodação que ocorre o desenvolvimento cognitivo. Ao se reestruturar, o organismo se 
desenvolve.  Os processos de assimilação e de acomodação são interdependentes e o equilíbrio entre eles concorre para o que Piaget 
chama de processo central de adaptação cognitiva. 
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Um outro modelo proposto de leitura é o de Ruddell & Unrau (1994) onde se 

destaca que o processo de construção do significado no contexto de sala de aula envolve 

o leitor, o texto e o professor. À medida que o processo de leitura ocorre, esses três 

componentes interagem dentro de uma operação dinâmica de troca e intercâmbio que 

concorrem para que a negociação e a construção de sentido se realizem. 

           No modelo desses autores, aparecem as crenças e o conhecimento prévio do 

leitor (aluno) e do professor refletindo as suas condições afetivas e cognitivas. As 

condições afetivas referem-se à motivação, à atitude, às crenças e valores socioculturais 

tanto do professor como do aluno. Para o leitor (aluno) as condições afetivas 

influenciam diretamente na decisão de ler (ou não). Dependendo da motivação e da 

atitude do leitor em relação ao texto, haverá uma relação diferente com a leitura, que a 

tornará mais ou menos prazerosa.  Em geral, leitores só persistirão na leitura de um 

texto se houver interesse por seu conteúdo. Para o professor, as condições afetivas e 

cognitivas influenciarão seu modo de usar e controlar o conhecimento, nas suas tomadas 

de decisão para implementar a instrução ao aluno e, desta maneira, na conseqüência de 

tal instrução dentro do ambiente de aprendizagem. 

   As condições cognitivas provêm dos tipos de conhecimento já mencionados na 

seção anterior. Todas as crenças e o conhecimento prévio do aluno e do professor, 

segundo Ruddell & Unrau são fundamentais para o processo de construção do sentido. 

Uma vez que tanto o professor como o aluno possuem crenças baseadas em suas 

opiniões, suposições e convicções - adquiridas através da interação com a família, 

colegas e sua comunidade, serão fortemente influenciados por elas. Assim, quando os 

valores e as crenças socioculturais do professor estão em desacordo com os do aluno, 

poderão surgir dificuldades na comunicação entre os dois, como por exemplo, uma 
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resistência do aluno à participação nas discussões em grupo e até mesmo o 

aparecimento de uma expectativa negativa no professor quanto à produtividade de seus 

alunos. 

Faz-se necessário, portanto, que o professor compreenda bem não apenas seus 

próprios valores e crenças socioculturais, mas também os de seus alunos para que possa 

absorver favoravelmente possíveis incompatibilidades e aproveitá-las de forma 

produtiva na negociação e construção do significado em sala de aula.  Dentro dessa 

perspectiva, os papéis dos professores e dos alunos são remodelados no ensino e 

aprendizagem de uma língua. Os professores não mais se configuram como meros 

provedores de respostas e informações e os alunos como meros receptores, ambos 

passam a se relacionar como co-construtores de significado.  

Elaborado por Ruddell & Unrau (1994: 999), o quadro da página seguinte8, 

exibe sinopticamente os componentes presentes no modelo de leitura proposto por esses 

teóricos.  

Portanto, o conhecimento tanto do aluno como do professor dos padrões de sala 

de aula e de interação social, permite o uso efetivo do texto em sala de aula. Dyson 

(apud Ruddell & Unrau, 1994) ressalta que a capacidade de ler e de escrever está 

centrada na atividade social e é muito mais do que o desenvolvimento de habilidades e 

estratégias.  

          Os padrões de interação usados em sala de aula estão sob o controle do professor, 

 que atua como mediador, auxiliando o aluno a usar e a  controlar o   conhecimento para  

o aprimoramento do aprendizado. 

   

                                                           
8 Tradução da autora. 
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A motivação que aparece no modelo de leitura de Ruddell & Unrau como condição 

afetiva que estimula o indivíduo a ler um texto, está presente na descrição do modelo de 

Meurer (1997) para a escrita, como elemento crucial para a produção de um texto: “a 

partir da motivação – espontânea ou imposta – para criar um texto, o escritor inicia o 

processo da produção textual” (Meurer, 1997:18). Uma vez iniciado o processo de 

escrita, o modelo de Meurer aponta para uma construção mental feita pelo escritor dos 

fatos/realidade que ele quer expressar. Esses fatos/realidade retratam algo cuja 

existência pode ser real ou imaginária, interior ou exterior ao escritor. A representação 

mental que se forma na mente do escritor não é rígida; é moldada pela história, pelo 

conhecimento do leitor/escritor e pelo contexto social onde o texto se insere. 

Os parâmetros de textualização referem-se à motivação e a outros elementos 

como: objetivo do texto, imagem do escritor e da audiência (leitores), gênero textual, 

coesão, coerência e consciência do que o leitor espera do texto. O texto a ser concebido 

sofre a pressão desses parâmetros, com sua representação mental controlada por um 

monitor, um sistema (in)consciente  presente na mente do escritor que regula o que 

convém ou não convém escrever. 

Em linhas gerais, no modelo elaborado por Meurer, o escritor motivado para a 

criação de um texto parte de uma representação mental, segue após a seleção de um 

foco para o qual a sua atenção e concentração são dirigidas e então inicia a elaboração 

concreta do texto. É importante observar que todos os estágios interagem entre si 

constantemente. 

Flower & Hayes (1994) estudaram os processos cognitivos envolvidos na 

produção de texto e formaram uma teoria fundamentada em quatro pontos (1994:929): 

a) o processo de escrita deve ser entendido como um conjunto de processos distintos 
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que se organizam no ato de escrever; b) os processos têm uma organização hierárquica e 

imbricada, onde cada processo pode se inserir um dentro do outro; c) o ato de escrever 

constitui por si só, um processo de pensamento orientado por um objetivo, guiado por 

uma gama crescente de objetivos do escritor; d) os escritores criam seus próprios 

objetivos, gerando tanto objetivos de alto nível como objetivos menores que incorporam 

o sentido de propósito que o escritor está desenvolvendo; o escritor pode também mudar 

os objetivos principais ou estabelecer novos objetivos, baseado no que aprendeu durante 

o ato de escrever. 

O modelo de Flower & Hayes apresenta três elementos principais: 

• o ambiente da tarefa; 

• a memória de longo prazo do escritor; 

• os processos de escrita. 

O ambiente de tarefa refere-se à descrição do tópico, à audiência e às exigências 

impostas (implicitamente) ao escritor para que crie um texto que preencha as 

necessidades do meio para o qual ele foi produzido. À medida que escreve, novos 

elementos aparecem e o escritor é impelido a fazer novas escolhas.  Por exemplo, uma 

palavra influencia a escolha das próximas, fazendo o processo de criação do texto 

enveredar por diferentes caminhos. 

A memória de longo prazo do escritor é todo o conhecimento sobre o tópico e a 

audiência que ele possui na sua mente ou fora dela (em livros, anotações etc.). Embora 

essa memória de longo prazo seja relativamente estável, muitas vezes é difícil para o 

escritor extrair os dados de que necessita e adaptá-los para atender às exigências do 

texto que se configura como um problema retórico. 
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Os processos de escrita tratam de: planejamento (representação interna do que 

será escrito); organização (adaptação à tarefa retórica), estabelecimento de objetivo, 

tradução (exposição das idéias), avaliação e revisão. Todos esses processos são 

controlados pelo monitor que determina o momento em que o escritor deve passar de 

um processo para outro. 

Nota-se que, mesmo quando decidido a criar um texto, o escritor pode falhar por 

não conhecer bem a prática social onde o texto deve ser inserido, por não ter uma 

representação clara dos fatos/realidade ou simplesmente por não saber representar 

lingüisticamente, de maneira clara, o que quer expressar.  

Referindo-se às dificuldades existentes para a elaboração da escrita textual, 

Leitão (2001) indica que esta atividade demanda do indivíduo uma notável readaptação 

de seus recursos de produção discursiva, uma vez que estes se encontram inicialmente 

adaptados para o uso da linguagem oral. Além disso, a produção textual escrita ocorre 

em um contexto onde não há a presença do interlocutor exigindo do escritor 

“conhecimento e uso de formulações lingüísticas completas e explícitas num grau que 

não é comum ao diálogo” (Leitão, 2001:122). Outro fato não menos importante 

destacado por essa autora, é que, diferentemente do diálogo (linguagem oral) – onde há 

um tipo de controle compartilhado na produção do discurso, o locus do controle de todo 

o processo de elaboração do texto fixa-se apenas no escritor, visto que só a ele cabe o 

controle das operações envolvidas no processo da escrita (planejamento, edição do 

texto, monitoração da compreensão do leitor etc.). Por fim, Leitão destaca que a 

passagem do diálogo oral para o monólogo escrito requer do indivíduo uma recuperação 

de conteúdos na memória e conhecimento de esquemas textuais ou superestruturas que 
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definem os elementos com os quais um texto pode ser identificado como um 

representante típico de um tipo de texto. 

 Com o exposto, percebe-se que as atividades de leitura e produção de texto 

englobam vários aspectos exigindo do leitor/escritor um empenho considerável para 

realizá-las. No entanto, não se pretende, com esta constatação, criar uma visão 

problemática do ato de ler e/ou escrever, e sim, oferecer ao professor uma noção mais 

clara sobre as dimensões e as características de tais atividades. Espera-se que, estando a 

par destas dimensões e características, o professor se torne mais apto para propor tarefas 

de leitura e produção textual que estimulem os alunos a potencializarem o 

desenvolvimento das suas capacidades intelectuais que, no contexto escolar configura-

se como o objetivo maior do professor. 

Nos quadros apresentados a seguir estão resumidas as noções teóricas abordadas 

neste capítulo que serão utilizadas na análise do corpus desta pesquisa. 

 

 

 

Conhecimento: influencia as condições cognitivas e contribui 
para o processamento textual  e a construção  de sentido. 

Formas de conhecimento Descrição 
Lingüístico (sistêmico) Conhecimento fonológico, lexical e 

gramatical que operam em uma língua. 
Enciclopédico (de mundo) Conhecimento de fatos e teorias acerca do 

mundo. 
Sociointeracional Conhecimento sobre os modos de 

interação por meio da linguagem. 
Quadro 7: Formas de conhecimento 
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Formas de conhecimento 

sociointeracional 

Descrição 

Ilocucional Conhecimento que permite a percepção da 
intenção comunicativa do falante. 

Comunicacional Conhecimento das regras gerais de 
comunicação humana.  

Metacomunicativo Conhecimento dos tipos de ações 
lingüísticas utilizadas para assegurar a 
compreensão do texto. 

Superestrutural Conhecimento dos gêneros textuais e dos 
vários tipos de textos. 

Quadro 8: Formas de conhecimento sociointeracional 
 

Construção de significado em sala de aula: processo que envolve o leitor, o texto e o 
professor. 
Crenças e conhecimento prévio do aluno e do professor: elementos fundamentais 
para a construção de significado. 
Motivação: condição afetiva que estimula a leitura e a produção de um texto. 

Quadro 9: Construção de significado em sala de aula. 

 

Principais elementos para a produção escrita 
Ambiente de tarefa: descrição do tópico, da audiência e das habilidades requeridas 
pelo escritor. 
Memória de longo prazo do escritor: conhecimento do escritor sobre o tópico. 
Processos de escrita: planejamento, organização, estabelecimento do objetivo, 
tradução, avaliação e revisão. 

Quadro 10: Modelo de Flower & Hayes para a escrita 

 
 Neste capítulo, viu-se que a construção de sentido para um texto está 

estreitamente ligada aos conhecimentos adquiridos pelo indivíduo no decorrer da sua 

existência. Dentre estes, o conhecimento acerca dos tipos de textos e gêneros 

(conhecimento superestrutural), desempenha um importante papel na compreensão e 

elaboração de textos. Tendo isto em mente, o próximo capítulo tratará, entre outras, de 

algumas noções sobre os tipos de textos e gêneros textuais orientando-as para a 

aprendizagem de gêneros, mais especificamente, o gênero carta do leitor que é objeto de 

estudo desta pesquisa. 
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CAPÍTULO 3 

 

3. LÍNGUA, TEXTO E DISCURSO 

 

O “saber” uma língua como instrumento psicológico essencial para a 

comunicação e o desenvolvimento mental dos indivíduos, implica não apenas em 

conhecer os seus signos lingüísticos (significante e significado), regras fonológicas, 

sintáticas e lexicais, mas também em como utilizá-la em um determinado contexto 

social. Segundo Koch (2001), por meio de uma língua o homem é capaz de interagir 

socialmente orientando suas ações para propósitos específicos.  

No momento em que a língua é utilizada para fins comunicativos, seja na forma 

oral ou escrita, colocam-se em ação instrumentos semióticos altamente flexíveis que 

possuem uma extraordinária capacidade de se moldar aos  interesses e/ou intenções do 

indivíduo no momento da comunicação, constituindo-se em atividades verbais. O 

resultado das atividades verbais pode ser oral ou escrito e é denominado texto por Koch, 

(2000). 

Para Marcuschi (2001: 43) “a língua pressupõe um fenômeno heterogêneo (com 

múltiplas formas de manifestação), variável (dinâmico, suscetível a mudanças), 

histórico e social (fruto de práticas sociais e históricas), indeterminado sob o ponto de 

vista semântico e sintático (submetido às condições de produção) e que se manifesta em 

situações de uso concretas como texto e discurso” (grifo do autor). 

Referindo-se a textos, Koch (2000a) coloca que desde o início da Lingüística de 

Texto até a atualidade, o texto já foi concebido de diferentes formas. O texto, que a 

princípio era concebido como uma estrutura acabada, após vários estudos, passa a ser 
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visto como resultado de processos, operações e estratégias realizadas na mente dos 

indivíduos, que utilizam suas produções textuais em situações concretas de interação 

social. Segundo ainda Koch, 

“Um texto se constitui como tal no momento em que os parceiros de uma atividade 

comunicativa global, diante de uma manifestação lingüística, pela atuação conjunta 

de uma complexa rede de ordem situacional, cognitiva, sociocultural e interacional, 

são capazes de construir, para ela, determinado sentido” (op.cit.: 25). 

Meurer refere-se a textos, estabelecendo uma diferença entre eles e o discurso.  

De acordo com o autor “o texto é a realização concreta na qual se manifesta o discurso” 

(1997:16).  Em outros termos, Marcuschi afirma que, “os textos realizam discursos em 

situações institucionais, históricas, sociais e ideológicas” (2002:24).  

 Meurer ressalta que, para se entender melhor os conceitos de texto e de 

discurso, convém lembrar o fato de que os indivíduos vivem inseridos em um meio 

social constituído por regras, práticas, valores que podem variar de acordo com 

diferentes grupos sociais. O conjunto de relações sociais, as regras, as práticas, os 

valores e significados, são especialmente expressos através da linguagem. 

         Portanto, pode-se dizer que de acordo com Meurer, o texto é a entidade concreta, a 

produção lingüística dos indivíduos, e, o discurso, o conjunto de princípios, valores e 

significados que é percebido nas “entrelinhas” do texto.  

         Para Bronckart (1999:69) os textos “são formas de realização empíricas diversas”. 

Este autor ressalta que essas produções verbais efetivas incorporam diferentes aspectos  

por possuírem uma relação de interdependência com as propriedades do contexto em 

que são produzidas. É sobre as formas sob as quais se manifestam os textos que tratará a 

seção seguinte. 
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3.1 TIPOS DE TEXTOS E GÊNEROS TEXTUAIS 

 

 Para que a produção e a utilização dos textos atendam às necessidades dos 

interlocutores em um contexto social são criadas “espécies” ou “modos de fazer” texto 

(Bronckart 1999:72). Espécies de texto denominam o conjunto de textos que possuem 

características comuns. A existência de diferentes tipos de textos levou à elaboração da 

noção de gênero textual ou gênero de discurso.  Marcuschi (2002:22) destaca a 

importância de se distinguir a noção de tipo textual da de gênero textual. De acordo com 

esse autor, em geral, usa-se a expressão tipo textual para referir-se a categorias como: 

narração, argumentação, exposição, descrição, injunção. Essas denominações, para 

alguns tipos de textos, se apóiam na observação do léxico, sintaxe, tempo verbal e 

relações lógicas que aparecem em sua composição. Portanto, um tipo textual define-se 

por seus traços lingüísticos dominantes. 

Por sua vez, a expressão gênero textual refere-se às realizações concretas dos 

textos inseridos no contexto diário dos indivíduos, apresentando características sócio-

comunicativas que atendem às necessidades específicas de comunicação. 

Marcuschi resume de forma clara as noções de tipo textual e de gênero textual 

quando oferece a seguinte explicação: 

“... para a noção de tipo textual predomina a identificação de seqüências9 lingüísticas 

típicas como norteadoras; já para a noção de gênero textual, predominam os critérios 

de ação  prática,  circulação  sócio-histórica,  funcionalidade,  conteúdo   temático,    

                                                           
9 Para Adam (1993:29), “a seqüência, unidade constituinte do texto, é composta de pacotes de proposições (macroproposições), elas 
mesmas compostas de n proposições”. Esta definição, continua o autor, “está de acordo com um princípio estrutural de base: ‘ Ao 
mesmo tempo que elas se encadeiam, as unidades elementares se encaixam dentro das unidades maiores ’ (Ricoeur 1986:150)”. 
Tradução da autora.Referindo-se às seqüências tal como apresentadas por Adam, Bronckart (1999:218) afirma que “são modelos 
abstratos de que os produtores e os receptores de textos disporiam, definíveis, ao mesmo tempo pela natureza das macroproposições 
que comportam e pelas modalidades de articulação dessas proposições em uma estrutura autônoma”. 
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 estilo e composicionalidade, sendo que os domínios discursivos são as grandes 

esferas da atividade humana em que os textos circulam. Importante é perceber que 

os gêneros não são entidades formais, mas sim entidades comunicativas. Gêneros 

são formas verbais de ação social relativamente estáveis realizadas em textos 

situados em comunidades de práticas sociais e em domínios discursivos específicos” 

(2002: 24). 

Marcuschi (2002:23) apresenta o seguinte quadro que resume a noção de tipos e 

de gêneros textuais: 

TIPOS TEXTUAIS GÊNEROS TEXTUAIS 
1. constructos teóricos definidos por 
propriedades lingüísticas intrínsecas; 
 
 
2. constituem seqüências lingüísticas ou 
seqüências de enunciados e não são textos 
empíricos; 
 
3. sua nomeação abrange um conjunto limitado 
de categorias teóricas determinadas por 
aspectos lexicais, sintáticos, relações lógicas, 
tempo verbal; 
 
 
4. designações teóricas dos tipos: narração, 
argumentação, descrição, injunção e 
exposição. 

1. realizações lingüísticas concretas definidas 
por propriedades sócio-comunicativas; 
 
2. constituem textos empiricamente realizados 
cumprindo funções em situações 
comunicativas; 
 
3. sua nomeação abrange um conjunto aberto e 
praticamente ilimitado de designações 
concretas determinadas pelo canal, estilo, 
conteúdo, composição e função; 
 
4. exemplos de gêneros: telefonema, sermão, 
carta comercial, carta pessoal, romance, 
bilhete, aula expositiva, reunião de 
condomínio, horóscopo, receita culinária, bula 
de remédio, lista de compras, cardápio, 
instruções de uso, outdoor, inquérito policial, 
resenha, edital de concurso, piada, conversação 
espontânea, conferência, carta eletrônica, bate-
papo virtual, aulas virtuais etc. 

Quadro 11: Tipos e gêneros textuais 

Segundo Marcuschi (2002), a quantidade de gêneros existentes é praticamente 

incontável. Esse autor afirma ainda que os gêneros caracterizam-se enquanto atividades 

sócio-discursivas e, apesar de serem eventos lingüísticos, não se definem por 

características lingüísticas. Assim, o domínio de um gênero textual não pressupõe o 

domínio de uma forma lingüística, e sim, o domínio de uma forma de realizar, 

lingüisticamente, propósitos determinados em situações específicas. 
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Apesar de intuitivamente reconhecer-se o gênero ao qual os textos pertencem, é 

muitas vezes confuso traçar os limites entre um gênero e outro (Bronckart, 1999). Essas 

dificuldades existem, por ser a linguagem um produto dinâmico que serve a um número 

enorme de falantes que possuem diferentes intenções e conteúdos temáticos. Além 

disso, devido ao caráter histórico das produções verbais, os gêneros estão em constante 

mudança e interação, adaptando-se às novas atividades sociais. 

Bakhtin (2000) trata da questão de gêneros realizando estudos acerca da natureza 

dos enunciados, que são vistos (cf 1.2) como unidades lingüísticas concretas e reais da 

atividade comunicativa verbal intersubjetiva, estabelecida em contextos sociais reais. 

Para se entender melhor a visão de Bakhtin em relação aos gêneros, é importante 

salientar a noção de dialogismo presente na sua obra.  Considerando que toda a 

linguagem é dialógica, ou seja, todo o enunciado é sempre de alguém para alguém, este 

teórico estabelece uma noção de gênero como um enunciado responsivo, o que 

corrobora com a visão de linguagem como atividade interativa e não como forma ou 

sistema. 

De acordo com Bakhtin, apesar de cada enunciado ser único, cada uma das 

esferas das atividades humanas de utilização da língua elabora tipos relativamente 

estáveis de enunciados que, para servirem ao propósito a que se destinam, precisam 

atender às condições particulares de cada uma dessas esferas. Bakhtin denomina esses 

tipos relativamente estáveis de enunciados de gêneros de discurso. 

Segundo esse autor, os gêneros de discurso compreendem: 

• um  contéudo temático (algo que o texto diz) gerado em uma realidade sócio-

cultural; 
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• um  estilo (o modo como se diz algo sobre alguma coisa) que implica em uma 

seleção lexical e gramatical; 

• uma construção composicional (o modo de organizar e estruturar o texto, 

levando em conta os participantes). 

Bakhtin  divide os  gêneros  em  primários  (simples) e secundários (complexos). 

Este autor define esses dois tipos de gêneros como se segue: 

“Os gêneros secundários do discurso – o romance, o teatro, o discurso científico, o 

discurso ideológico etc. – aparecem em circunstâncias de uma comunicação cultural, 

mais complexa e relativamente mais evoluída, principalmente escrita: artística, 

científica, sociopolítica. Durante o processo de sua formação, esses gêneros 

secundários absorvem e transmutam os gêneros primários (simples) de todas as 

espécies, que se constituíram em circunstâncias de uma comunicação verbal 

espontânea. Os gêneros primários, ao se tornarem componentes dos gêneros 

secundários, transformam-se dentro destes e adquirem uma característica particular: 

perdem sua relação imediata com a realidade existente e com a realidade dos 

enunciados alheios – por exemplo, inseridas no romance, a réplica do diálogo 

cotidiano ou a carta conservando sua forma e seu significado cotidiano apenas no 

plano do conteúdo do romance, só se integram à realidade existente através do 

romance considerado como um todo, ou seja, do romance concebido como 

fenômeno da vida literário-artística e não da vida cotidiana. O romance em seu todo 

é um enunciado, da mesma forma que a réplica do diálogo cotidiano ou a carta 

pessoal (são fenômenos da mesma natureza); o que diferencia o romance é ser um 

enunciado secundário (complexo).” (2000:281). 

É importante salientar que os gêneros primários não são necessariamente falados 

e os secundários não são necessariamente escritos. Portanto, deve-se ficar atento para 

não associar os primeiros exclusivamente à oralidade e os segundos, à escrita. Veja-se 

que os gêneros primários podem ser encontrados, por exemplo, em diários pessoais, 
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relatos cotidianos, relações sociais mais diretas e os secundários, em conferências, 

entrevistas, comícios, situações culturais mais complexas.  

A utilização da língua na forma de gêneros textuais, em inúmeras esferas da 

atividade humana, aponta para a importância e a necessidade das pessoas se tornarem 

aptas a dominarem os gêneros mais presentes em suas vidas cotidianas. Diante deste 

fato, Dolz & Schneuwly (1996) propõem que o ensino da língua exponha os aprendizes, 

no ambiente escolar, a diferentes gêneros, com o objetivo de prepará-los para os textos 

tal qual são vistos nas situações diárias. 

A seção seguinte versará sobre a proposta desses teóricos para o 

ensino/aprendizagem de gêneros na escola. 

 

3.2 OS GÊNEROS E O ENSINO/APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS 

 

Dolz & Schneuwly (1996) reiteram a visão de Vygotsky (cf. 1.1) de se 

considerar a existência de uma relação entre o desenvolvimento cognitivo e a instrução: 

“Na gênese social e instrumental de uma função superior como a linguagem, é 

fundamental que se considere a relação existente entre a aprendizagem – a saber, os 

mecanismos pelos quais os fatores externos modificam os comportamentos – e o 

desenvolvimento” (1996:51)10.  

Dolz & Schneuwly revelam que a aprendizagem compreende tanto a incidental 

como a intencional. A primeira, afirma estes teóricos, configura-se como a 

aprendizagem “advinda acessoriamente no curso da realização de uma ação” e a 

                                                           
10  Utilizou-se para as citações de Dolz & Schneuwly neste capítulo, uma primeira versão da  tradução feita por 
Roxane H.R. Rojo do original francês (cf. bibliografia). 
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segunda, como aquela “onde o sujeito está implicado numa situação que visa um efeito, 

são construções sociais”. (op.cit.:52). 

Estando a aprendizagem intencional primordialmente presente em um meio 

institucional, compreende-se a necessidade premente da escola em definir um currículo 

que, além de conter um projeto educativo, disponibilize aos professores um instrumento 

que norteie as suas práticas. Com isto em mente, Dolz & Schneuwly (1996) advogam 

uma progressão no ensino da expressão que objetive: 

 

• preparar os alunos para utilizar a língua em situações diversas, 

fornecendo-lhes meios eficazes; 

• desenvolver nos alunos um vínculo consciente e voluntário com o 

comportamento discursivo; 

• auxiliar os aprendizes - através de um trabalho elaborado passo a passo, a 

construir uma representação das atividades de escrita e de fala. 

 

Em outros termos, objetiva-se ensinar os alunos a pensar, fornecer-lhes meios de 

acesso e apropriação do conhecimento elaborado que venha a ser útil ao longo das suas 

vidas fora da escola.  

 Dolz & Schneuwly propõem que a comunicação prática (oral ou escrita) pode e 

deve ser ensinada sistematicamente. Para isso, sugerem a elaboração de seqüências que 

instaurem um primeiro vínculo entre um projeto de apropriação de uma prática de 

linguagem e os instrumentos que auxiliam nesta tarefa. Como as práticas de linguagem 

se materializam nas formas de gêneros textuais, esses autores concluem que deve-se 

conduzir os alunos a se apropriarem dessas práticas: “ O trabalho escolar no domínio da 



55 

 

 

produção de linguagem, faz-se sobre os gêneros, quer se queira ou não. Eles constituem 

o instrumento de mediação de toda estratégia de ensino e o material de trabalho, 

necessário e inesgotável, para o ensino da textualidade. A análise de suas características 

fornece uma primeira base de modelização instrumental para organizar as atividades de 

ensino que esses objetos de aprendizagem requerem”. (op.cit.:57). 

Com o propósito de facilitar o ensino dos gêneros textuais no meio escolar, Dolz 

& Schneuwly optaram por agrupamentos de gêneros, baseados em seus domínios 

sociais de comunicação, aspectos tipológicos e capacidades de linguagem11 dominantes. 

Os autores deixam claro que “os agrupamentos assim definidos não são estanques uns 

com relação aos outros; não é possível classificar cada gênero de maneira absoluta em 

um dos agrupamentos propostos; no máximo, seria possível determinar certos gêneros 

que seriam os protótipos para cada agrupamento e, assim, talvez particularmente 

indicados para um trabalho didático” (1996:64). 

O quadro seguinte representa os agrupamentos de gêneros propostos por Dolz & 

Schneuwly (op. cit: 64-66). 

                                                           
11 Por capacidade de linguagem, entende-se as habilidades necessárias ao aprendiz para a produção de um 
gênero , em uma situação interacional específica. 
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Domínios de comunicação 
ASPECTOS TIPOLÓGICOS 
Capacidades de linguagem 
dominantes 

 
Exemplos de Gêneros Orais e Escritos 

 
Cultura literária ficcional 
NARRAR 
Mimeses da ação através da criação 
da intriga no domínio do verossímel 

conto maravilhoso  
conto de fadas  
fábula 
lenda 
narrativa de aventura 
narrativa de ficção 
científica 

narrativa de enigma 
narrativa mítica 
sketch ou história 
engraçada 
biografia romanceada 
romance 

 

romance histórico 
novela fantástica 
conto  
paródia 
adivinha 
piada 
... 

Documentação e memorização das 
ações humanas  
RELATAR 
Representação pelo discurso de 
experiências vividas, situadas no 
tempo 

relatos de experiência 
vivida 
relatos de viagem 
diário íntimo  
testemunho  
anedota  

autobiografia  
curriculum vitae  
notícia  
reportagem 
crônica  mundana  
crônica  esportiva 

histórias 
relatos históricos 
ensaio ou perfil 
biográfico 
biografia 
... 

 
Discussão de problema sociais 
controversos  
ARGUMENTAR 
Sustentação, refutação e negociação 
de tomadas de posição 

 

textos de opinião  
diálogo 
argumentativo 
carta do leitor 
carta de reclamação  

carta de solicitação 
deliberação informal 
debate regrado 
editorial 

discurso de defesa 
(advocacia) 
requerimento 
ensaio 
resenhas críticas 

... 
Transmissão e construção de saberes 
EXPOR 
Apresentação textual de diferentes 
formas de saberes 

 

texto expositivo 
conferência 
artigo enciclopédico 
entrevista de  
especialista  

texto explicativo 
tomada de notas 
resumos de textos 
expositivos e 
explicativos 
resenhas 

relatório científico 
relato de 
experiências  
(científicas) 
.... 

Instruções e prescrições  
DESCREVER AÇÕES 
Regulação mútua de comportamentos 

instruções de uso  
instruções de 
montagem 

receita  
regulamento  
regras de jogo 

consignas diversas 
textos prescritivos 
... 

Quadro 12: Agrupamento de gêneros proposto por Dolz & Schneuwly. 

No quadro acima, observa-se que o gênero carta do leitor – o qual, como já 

mencionado no capítulo anterior, constitui tema de interesse desta pesquisa,  foi inserido 

no agrupamento onde a habilidade requerida pelo aprendiz para produzir este gênero é 

principalmente a de argumentar. 

Antes de se tratar o discurso argumentativo direcionando-o para a carta do leitor, 

abordar-se-á este gênero visando situá-lo no contexto de comunicação social onde ele se 

materializa. 
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3.3 CARTA DO LEITOR: CONCEITO E CARACTERIZAÇÃO 

 

           O gênero “carta” compreende formas variadas que pertencem às esferas pública 

ou privada: carta pessoal, carta ofício, carta de referência, carta de cobrança, carta de 

recomendação, carta do leitor etc. Trata-se portanto, segundo Paredes Silva (1997), de 

um gênero abrangente, utilizado em diversos tipos de interações sociais e oriundos de 

diferentes instituições sociais,  dentre as quais encontram-se, entre outras, as instituições 

acadêmicas, as jornalísticas, as comerciais e as jurídicas. 

A carta do leitor, ou carta à redação, é um gênero cujos textos aparecem em 

seções específicas de jornais e revistas existentes em uma sociedade onde a imprensa 

escrita se estabeleceu como um difusor de informações. A carta do leitor é uma carta 

enviada à redação de um jornal ou uma revista, com a opinião do leitor sobre as 

matérias publicadas. 

Conforme Silva (2000:75), o gênero carta do leitor surgiu com o estreitamento 

da ligação entre a imprensa e o público e da necessidade do leitor do jornal ou da 

revista, de opinar, através das cartas, sobre o conteúdo dos textos publicados (artigos, 

reportagens, notícias etc.). 

Melo (1999) classifica a carta do leitor como um gênero secundário do gênero 

“carta”. De acordo com essa autora, a carta do leitor é um tipo específico de interação 

social que se estabelece entre o leitor e o jornal ou a revista que circulam no meio social 

do qual os indivíduos envolvidos neste tipo de interação fazem parte.  

Partindo da definição de Bakhtin dos gêneros primários e secundários (cf. 3.1), 

poder-se-ia, a princípio, considerar a carta do leitor como um gênero primário, pois este 

gênero constitui uma comunicação verbal espontânea que mantém uma relação com a 
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realidade presente e com a realidade dos enunciados de outrem.  No entanto, a carta do 

leitor, por estar inserida dentro de uma instituição social pública (a jornalística), pode 

sofrer modificações durante o processo de edição para posterior publicação e perder, 

como conseqüência, a espontaneidade da sua forma original.  Nesse caso, o editor passa 

a ser um co-autor do texto da carta, podendo decidir como esta se apresentará para o 

público-leitor da seção de cartas do jornal ou da revista onde são veiculadas as cartas do 

leitor.  Dentre as alterações nas formas da carta que podem ser realizadas pelo editor, 

encontram-se entre outras (cf. Passos, 2002), o corte de trechos, a colocação das datas e 

do local na parte inferior da carta, a substituição do vocativo (caro, prezado editor etc.) 

por um espaço em branco ou um título sobre o assunto abordado pelo autor do texto. 

Com o poder para alterar o corpo do texto da carta e para decidir pela sua 

publicação ou não, o editor coordena a dinâmica interativa dialógica que se estabelece 

entre os interlocutores (autores das cartas à redação e o público-leitor).  Isso mostra o 

poder que a revista e o jornal detêm sobre a carta do leitor. O autor da carta deve ter em 

mente essas condições quando escreve, pois, como foi dito anteriormente, a sua carta -

caso seja decidida a sua publicação-, ficará à mercê das modificações que convêm à 

redação da revista ou do jornal. 

O universo de pessoas que escreve cartas à redação, é variado. Tem-se um 

conjunto de indivíduos que desempenha diferentes papéis na sociedade da qual fazem 

parte. Esses indivíduos – que podem ser médicos, professores, políticos, estudantes, 

aposentados, donas de casa, entre muitos outros, cumprem uma função social, pois 

representam a “voz”, a opinião da sociedade sobre os fatos que lhes concerne. Quando 

as pessoas escrevem à redação de um periódico, permitem a troca de informações e a 

manifestação de novos pontos de vista. 
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Ao reportarem-se, através das cartas, às matérias publicadas por um jornal ou 

revista, os leitores objetivam entre outras coisas, elogiar, criticar, compartilhar 

experiências e propor reflexões. Em outros termos, escrevem para concordar, discordar 

e/ou comentar o conteúdo dos artigos publicados. Muitas vezes escrevem também para 

fazer solicitações ou dar sugestões à revista ou ao jornal. 

Passos (2002) observa a presença de seqüências argumentativas, expositivas, 

narrativas e descritivas nas cartas do leitor. Essas seqüências não aparecem 

isoladamente, nas cartas, e sim acompanhadas de outras, embora, segundo a autora, se 

constate uma incidência maior de seqüências argumentativas neste gênero. 

Tendo-se em conta a freqüente ocorrência de seqüências argumentativas no 

gênero carta ao leitor, serão destacados, no próximo item, elementos relevantes à 

categoria tipológica argumentar, retomando-se a proposta de agrupamentos de gêneros 

de Dolz & Schneuwly . 

 

3.4 A ARGUMENTAÇÃO E A CARTA DO LEITOR 

 

A argumentação faz parte do cotidiano dos indivíduos. Ela está presente nos 

diálogos entre amigos, familiares e outras pessoas com as quais compartilha-se as 

situações do dia-a-dia; nos textos de propaganda; nos debates públicos; nos discursos 

políticos; nos tribunais; nas instituições religiosas através das pregações; nos jornais e 

revistas através do editorial, da carta do leitor etc. 

 
Segundo Koch (1996) o ser humano forma juízos de valor por meio de uma 

constante avaliação, crítica e julgamento dos fatos. Uma vez formada a sua opinião 

sobre o mundo com o qual interage, o homem procura, com o seu discurso, convencer o 
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outro a compartilhar algumas das suas opiniões. Este tipo de discurso, argumentativo, é 

definido por Vignaux (apud Perelman,2001) como o conjunto das estratégias  utilizadas 

por um orador  visando modificar a opinião das pessoas sobre uma situação. Perelman 

(2001) afirma que saber argumentar é a atividade que não só permite ao indivíduo 

defender suas opiniões frente aos outros, como também perceber, em diferentes 

contextos, as mensagens que intencionam alterar o seu comportamento. Assim, a 

argumentação configura-se como “um discurso eminentemente dialógico” 

(Perelman,2001:34), “uma forma de diálogo racional” (Leitão, 2001:120), onde os 

indivíduos apresentam os seus pontos de vista e objeções aos raciocínios   do 

leitor/ouvinte,  ao qual a argumentação se dirige. 

Segundo Leitão (2001) a argumentação, de um modo geral mobiliza nos 

indivíduos as seguintes operações lingüísticas e de raciocínio: 

• formulação (implícita ou explícita) de um ponto de vista a respeito do tema 

discutido; 

• preparação do indivíduo para defender o seu ponto de vista através da 

construção de raciocínios que convençam o leitor/ouvinte a aceitar as suas 

idéias e opiniões; 

• capacidade do argumentador para considerar contestações, levantamento de 

restrições , dúvidas , contra-argumentos e, a partir de todos estes, reexaminar 

o seu ponto de vista.  

Em relação às superestruturas (esquemas textuais) presentes nos textos 

argumentativos, Perelman (2001) afirma que comumente se organizam da seguinte 

forma: 
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• introdução: identificação do tema ou problema e uma tomada de posição ou 

formulação de uma tese; 

• desenvolvimento:  apresentação dos  argumentos que justificam a tese 

formulada; 

• conclusão:  término do texto com uma reafirmação da posição adotada . 

 

Para uma melhor compreensão das afirmações teóricas feitas neste estudo, serão 

oferecidos exemplos de cartas do leitor retirados das revistas Time e Newsweek12 que 

foram utilizadas para a realização da pesquisa (cf. anexos 3 e 4).  

A carta seguinte exemplifica o tipo de organização canônica das estruturas 

argumentativas apontadas acima por Perelman (2001). 

Carta 6 (C6, Newsweek) 

Introdução: 

“SENDO JAPONÊS, ACHEI A nova versão da pirâmide13 intrigante”.  

 

Identificação do tema: a nova versão da pirâmide. 

Tomada de posição: sendo japonês, achei a pirâmide intrigante. 

 

Desenvolvimento: 

“Nossa dieta – como a maioria das dietas Asiáticas – tem sido há muito tempo baseada 

em arroz; não existe para nós uma forma de usar arroz frugalmente.Alguns cientistas 

                                                           
12 As cartas foram traduzidas pela autora. 
13 A pirâmide ao qual o leitor se refere foi elaborada por cientistas como modelo de alimentação saudável. 
A sua nova versão recomenda o baixo consumo de arroz branco. 
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dizem até mesmo que uma pessoa precisa manter-se fiel à sua alimentação tradicional 

para permanecer saudável”.  

 

Apresentação dos argumentos que justificam a tese formulada: a maioria das 

dietas asiáticas é baseada em arroz; os asiáticos comem muito arroz; cientistas 

afirmam que, para permanecerem saudáveis as pessoas devem manter-se fiéis à 

sua alimentação tradicional.   

 

Conclusão: 

“A nova versão pode dar certo para os americanos, mas não tenho certeza que seria 

bom para todo mundo. Nós japoneses temos orgulho de nossa alta expectativa de vida e  

eu acredito que exemplo é melhor do que preceito.” 

 

Término com uma reafirmação da posição adotada: deve-se desconfiar da 

pirâmide (ela é intrigante). Muitas pessoas (os asiáticos) fazem exatamente o 

contrário do que ela recomenda e mesmo assim têm uma alta expectativa de 

vida, ou seja, a pirâmide deve ser boa apenas para os americanos. 

 

Entretanto, esta autora ressalta que a referida organização dos esquemas textuais, 

pode sofrer transformações, ou seja, o ponto de vista pode estar subentendido, a 

conclusão pode ficar implícita por estar suposta como evidência etc., como verifica-se 

na carta  apresentada a seguir. 
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Carta 3 (C3,Time) 

“ESTAMOS INCONSCIENTEMENTE OBSERVANDO a destruição dos oceanos? Nós 

realmente nos importamos com isso? É fácil ver para onde estamos indo se olharmos 

para onde estivemos, mas nós como uma espécie compreendemos os danos que 

podemos causar? A antevisão mínima da nossa cultura atual, na qual ganhar dinheiro 

parece ser o único objetivo, é algo que podemos  mudar?...”.  

 

Ponto de vista implícito, colocado através dos questionamentos feitos acima  na 

C3: nós somos passivos, não nos preocupamos com as questões ambientais. 

Apesar de ser fácil perceber os danos causados pela espécie humana ao meio 

ambiente, para o homem, o mais importante é ganhar dinheiro. 

 

Outro aspecto interessante indicado por Perelman (2001) é que as estratégias 

utilizadas pelo argumentador com a intenção de modificar a opinião do outro, podem 

apelar para a razão ou sensibilidade. Com o apelo à razão, o argumentador constrói um 

discurso em que há o predomínio da “objetividade”, citando, por exemplo, opiniões de 

autoridades, especialistas no assunto, fontes minuciosas de informação etc. Apelando à 

sensibilidade, o autor do texto tenta persuadir o leitor/ouvinte com um discurso onde 

prevalece a “subjetividade” através de ironias, insinuações, advertências sobre 

desavenças e conseqüências indesejadas etc. 

O emprego das estratégias que recorrem à razão ou à sensibilidade depende, 

tanto de quem produz o texto como a quem o texto se dirige. Por exemplo, a partir do 

exame do leitor/ ouvinte do texto, o autor decidirá em que grau apelará para a razão e/ou 

emoção do receptor, quais os argumentos e vocabulário que utilizará para isso etc. Por 
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outro lado, a escolha das estratégias pode incidir na imagem que o autor quer passar de 

si mesmo. Essa imagem pode ser, por exemplo, a de um indivíduo seguro de suas 

crenças e idéias ou a de uma pessoa modesta que assinala e valoriza a opinião dos 

outros. 

Observa-se que, para alcançar os efeitos desejados na escrita argumentativa, o 

autor necessita não apenas saber o que dizer, mas também como dizer; é dele que 

dependerá a forma e conteúdo final do texto. Durante o processo de produção de um 

texto, o autor aciona um conjunto de representações de mundo inscritas em sua mente e 

busca no sistema lingüístico, recursos que dêem forma àquilo que deseja expressar. 

Para que o texto expresse o que o autor tenciona e configure-se como uma 

unidade comunicativa global e coerente, o mesmo deve ser dotado de mecanismos que 

assegurem o seu funcionamento. São eles: os mecanismos de textualização e os 

mecanismos enunciativos. Os primeiros referem-se ao modo como as frases se articulam 

umas às outras organizando de uma maneira específica, o conteúdo textual; os 

mecanismos enunciativos referem-se à adequação do texto a situações comunicativas 

diversas. 

Os mecanismos de textualização aparecem como mecanismos de conexão, de 

coesão nominal e de coesão verbal.  De acordo com Bronckart (1999: 122), “os 

mecanismos de conexão contribuem para marcar as articulações de progressões 

temáticas”. Esses mecanismos se concretizam através de organizadores textuais 

configurados como: conjunções, advérbios ou locuções adverbiais, grupos nominais e 

segmentos de frases. Em relação aos mecanismos de coesão nominal, Bronckart diz que 

eles têm não só a função “de introduzir os temas e/ou personagens novos” mas também 

“a de assegurar a sua retomada ou sua substituição no desenvolvimento do texto”.  As 
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anáforas são responsáveis por esses mecanismos e configuram-se como os pronomes 

pessoais, relativos, demonstrativos e alguns sintagmas nominais. Referindo-se aos 

mecanismos de coesão verbal, este autor afirma que garantem a organização temporal 

e/ou hierárquica dos estados, acontecimentos ou ações que aparecem no texto e se 

materializam principalmente através dos tempos verbais. 

Sobre os mecanismos enunciativos, Bronckart declara que contribuem 

essencialmente para assegurar a coerência pragmática ou interativa do texto. Esses 

mecanismos se realizam quando, por exemplo, o autor, durante a produção de um texto, 

cria um ou vários mundos discursivos14 para atender às “solicitações” formais do texto. 

Dentro desse mundo, aparecem as vozes (do autor, dos personagens, das instituições) 

que se expressam no texto. 

Em suma, os mecanismos de textualização correspondem às unidades 

lingüísticas que têm a função de organizar os componentes constitutivos do conteúdo do 

texto; por sua vez, os mecanismos enunciativos constituem-se nos elementos que 

“revelam o que há de humano nas manifestações discursivas, bem como explicitam os 

valores, as opiniões e as avaliações que o autor do texto faz do mundo, da sociedade, de 

seus semelhantes, das instituições com as quais convive” (Souza, 2003:182). 

 Os mecanismos enunciativos podem ser reconhecidos através das vozes 

enunciativas – que representam as entidades às quais é atribuída a responsabilidade do 

enunciado, e dos modalizadores. Segundo Koch, “consideram-se modalizadores todos  

 

                                                           
14 Mundos virtuais criados pela atividade de linguagem que se origina de produções semióticas e se 
organiza em discursos ou textos. Um mundo discursivo é elaborado a partir de uma escolha de um mundo 
de representação do conteúdo referencial mobilizado: mundo de relatar ou mundo de narrar. (Bronckart, 
1999). 
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os elementos lingüísticos diretamente ligados ao evento de produção do enunciado e 

que funcionam como indicadores de intenções, sentimentos e atitudes do locutor com 

relação ao seu discurso” (1996:138). Em outros termos, os modalizadores têm a função 

de marcar a subjetividade do escritor ou do falante, utilizando, por exemplo, advérbios 

ou locuções atitudinais, como evidentemente, possivelmente, sem dúvida etc.; adjetivos 

qualificativos, como espantoso, incomum etc.; verbos, como penso, suponho, creio etc. 

Diante do exposto, percebe-se que a escrita argumentativa exige do autor 

diversas habilidades e conhecimentos para articular e coordenar todos os elementos 

necessários para tornar o conteúdo do seu texto compreensível e interpretável da forma 

como objetivou.   

Com o intuito de ajudar os alunos com os problemas relacionados à produção 

oral e escrita no domínio ‘argumentar’, Dolz & Schneuwly  propuseram  trabalhar com 

os alunos problemas de linguagem  relacionados a três níveis de operação: 

representação do contexto social, estruturação discursiva do texto e escolha de unidades 

lingüísticas. Acredita-se que esses três níveis de operação propostos por esses teóricos 

resumem as noções mais importantes anteriormente explicitadas sobre a argumentação. 

Tomando como base os quadros elaborados por Dolz & Schneuwly (op.cit.: 69-

72) com os três níveis de operação onde constam exemplos de  gêneros textuais que 

poderiam ser trabalhados dentro do agrupamento argumentar, foram montados os 

quadros 13, 14 e 1515 para o gênero carta do leitor destacando os objetivos considerados 

mais relevantes para a presente investigação. Esses quadros oferecem também para os 

três níveis de operação, alguns exemplos de trechos de cartas dos leitores das revistas 

                                                           
15 Esses quadros são adaptações feitas pela autora dos quadros originais. Nos originais, aparecem os 
ciclos de ensino, outros gêneros (orais e escritos) e objetivos para os três níveis de operação de 
linguagem. 
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Newsweek e Time que, como referido anteriormente, fazem parte do corpus deste estudo 

(cf. anexos 3 e 4). 

 
  Representação do contexto social                     Exemplos 

Opinar sobre matérias publicadas pela 
imprensa. 

 “ ‘Como salvar a terra’ foi  relevante, 
oportuno e interessante...” (C1, Time). 

 
 
Discernir as posições defendidas num texto 
e delinear a situação polêmica subjacente. 
 

“Sem dúvida, o acentuado consumo de fast 
fatty foods (‘3 Fs’) é o principal perigo  
para a saúde...O que resta para ser 
avaliado é que o consumo dos ‘três Fs’ é 
uma estratégia da indústria  
alimentícia...para promover a cultura do 
fast-food.” (C1, Newsweek) 

Analisar as características do receptor do 
texto para adaptar-se às suas expectativas e 
conhecimento prévio.. 

“A maioria de nós nunca aprenderá...” 
(C4, Newsweek) 

Levar em conta um destinatário múltiplo. “Vocês prestaram um serviço para os seus 
leitores...” (C1,Newsweek) 

 
Discernir restrições institucionais da 
situação de argumentação. 

“Sou um voluntário do Corpo de Paz da 
Romênia. A maioria dos americanos  perde 
peso facilmente aqui...Nos Estados Unidos 
nós vamos de carro para os 
 enormes  supermercados...” (C4, 
Newsweek). 

Quadro 13: Representação do contexto social para o gênero carta do leitor. 

 
Estruturação discursiva do texto Exemplos 

Escolher um plano de texto adaptado ao 
gênero trabalhado. 
Delimitar o objeto da discussão. 

“A nova dieta parece complicada 
demais...” (C4, Newsweek). 

Definir teses possíveis sobre a questão. 
 

 “... nós somos animais e 
conseqüentemente geneticamente 
programados para o exercício. Como 
onívoros, estamos programados para 
incluir carne em nossas dietas...”  (C2, 
Newsweek). 

Explorar os argumentos e as 
conseqüências das teses. 

“Na Índia, por exemplo, apesar do 
problema indiscutível de subnutrição, o 
ataque violento dos gigantes do fast 
food...” (C1, Newsweek).  

Adotar um ponto de vista em função do 
papel social e escolher o tom adequado. 

“Sendo japonês, achei a nova versão da 
pirâmide intrigante.” (C6, Newsweek). 

Discernir a dimensão dialógica da 
argumentação num texto. 

“Seu artigo me faz lembrar das nossas 
férias...” (C5, Newsweek). 

Quadro 14: Estruturação discursiva do texto para o gênero carta do leitor. 



68 

 

 

Escolha de unidades lingüísticas Exemplos 
 
 
Utilizar organizadores argumentativos 
marcando: concessão, refutação, oposição. 
 

“Embora eu seja um cirurgião 
traumatologista , os maiores riscos a 
longo prazo dos meus pacientes não são 
acidentes de carro ou quedas, mas 
escolhas erradas ...” (C3, Newsweek).  
“A nova versão pode dar certo para os 
americanos, mas não tenho certeza que 
seria bom...” (C6, Newsweek) 
 

 
 
Utilizar verbos declarativos neutros, 
apreciativos, depreciativos. 

“Alguns cientistas dizem...” (C6, 
Newsweek). 
 “Nós desfrutamos de comidas 
excelentes...” (C5,Newsweek). 
  “... abarrotamos  nossos   enormes 
refrigeradores..” (C4,Newsweek) 

Reconhecer e utilizar diversos meios para 
exprimir dúvida, probabilidade, certeza 
(advérbios, verbos auxiliares, emprego dos 
tempos), em função da orientação 
argumentativa. 

“Sem dúvida, o acentuado...” 
(C1,Newsweek). 
 
“Talvez o erro mais grave...” (C2,Time). 

Distinguir modalidades de enunciação: 
questões retóricas; fórmulas interrogativas; 
exclamativas. 

“Estamos inconscientemente observando a 
destruição dos oceanos? Nós realmente 
nos importamos com isso?” (C3,Time). 

Identificar o papel argumentativo de certos 
conectivos: já que, se, por outro lado etc. 

“Se a pirâmide realmente aconselha ...não 
precisaríamos..” (C2, Newsweek). 

Implicar o receptor utilizando dêiticos de 
pessoa: eu, nós, a gente. 

“..eu fiquei muito satisfeito...” 
(C3,Newsweek). 

Utilizar termos apreciativos: pejorativos, 
ameliorativos. 

“Essa coisa de século verde...” (C5, Time)  
 

 
Empregar vocabulário conotativo. 

“Talvez sejam os carros e não os 
carboidratos que têm engordado  os 
 americanos de forma tão alarmante.” 
(C4, Newsweek). 

Quadro 15: Escolha de unidades lingüísticas para o gênero carta do leitor. 

 
 

Vale ressaltar que os quadros acima configuram-se apenas como um esforço 

para se definir algumas das operações envolvidas na produção da carta do leitor. Como 

bem afirmam Dolz & Schneuwly (1996:72) muito ainda precisa ser pensado em relação 

ao desenvolvimento das capacidades argumentativas porque os conhecimentos neste 

campo são pouco avançados. 
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  Estabelecidas as bases teóricas para esta pesquisa, serão apresentados, no 

próximo capítulo, os procedimentos metodológicos utilizados para a sua realização.   
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PARTE II: METODOLOGIA 

 
CAPÍTULO 4 

 

4. SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA E DOS TEXTOS 

 

Os avanços tecnológicos nos meios de comunicação e de transportes aceleraram 

o processo de globalização. Recursos como o telefone celular, o fax, o satélite, os aviões 

supersônicos, os trens de alta velocidade e a internet promovem diariamente uma troca 

constante de informações entre pessoas de várias partes do mundo. Neste contexto 

internacional e multilíngüe, a língua inglesa foi amplamente difundida e é, hoje em dia, 

a mais utilizada para a veiculação de informação falada ou escrita. 

Atualmente, a leitura de textos em inglês é uma habilidade bastante requisitada 

em inúmeros contextos sociais, como por exemplo: nas empresas multinacionais, com a 

disseminação da correspondência eletrônica; nas instituições de ensino, para a 

realização de pesquisas; no cotidiano, com a utilização sempre crescente da internet e 

dos jogos eletrônicos. Embora muitos considerem a leitura como uma prática simples, 

segundo Grabe (2002:45), ela é uma das habilidades mais difíceis de se desenvolver em 

um nível mais elevado de proficiência. 

A partir dessas considerações, foi selecionado um grupo de Inglês Instrumental 

do Núcleo de Línguas e Culturas da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), para 

participar da pesquisa como informantes para a coleta de dados. Esse grupo compunha-

se de alunos de diversas áreas que tinham como objetivo melhorar a prática de leitura de 

textos em inglês. A escolha recaiu sobre esse grupo pelas seguintes razões: 
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1a – Considerou-se que o material que seria utilizado para a pesquisa (textos 

autênticos de revistas em inglês com temas atuais, o gênero textual carta do leitor etc.), 

interessaria a um grupo de adultos onde a leitura faz parte do seu dia a dia. 

 2a – Devido à necessidade de desenvolverem a leitura em língua inglesa, os 

grupos de inglês instrumental normalmente compõem-se de  alunos dispostos a lidarem 

com  diferentes gêneros textuais. 

3a –Como conseqüência da vivência acadêmica da maioria, os componentes de 

grupos de inglês instrumental da UFPE são, em geral, leitores proficientes na língua 

materna, o que ajuda a leitura de textos autênticos que, por natureza, exige dos alunos 

uma maior maturidade para utilizarem meios que os levem à construção do sentido dos 

textos. 

Após a escolha do grupo, buscou-se selecionar para esta pesquisa, textos 

autênticos em inglês, com temáticas bastante divulgadas, atuais e de interesse da 

maioria dos leitores. Optou-se assim, por retirar trechos de reportagens das revistas 

Time e Newsweek. Foram extraídas também dessas publicações, algumas figuras 

ilustrativas (que seriam utilizadas para ajudar os componentes do grupo a entenderem 

melhor o conteúdo dos textos) e as cartas enviadas à redação, expressando a opinião dos 

leitores sobre os temas dos artigos selecionados para esta investigação empírica. Os 

seguintes motivos levaram à escolha dessas revistas: 

1o – São publicações internacionais semanais bastante divulgadas. 

2o – São direcionadas para os leitores brasileiros adultos que necessitam ou se 

interessam pela leitura de textos em inglês; são atraentes, porque os assuntos abordados 

por elas se assemelham àqueles das revistas nacionais do tipo Veja, Isto É e Época, com 

as quais esse público leitor está familiarizado. 
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3o – Tratam de assuntos de caráter mais geral e permanente, o que faz com que 

não sejam descartadas tão rapidamente como os jornais que freqüentemente só 

interessam ao leitor no dia em que circulam. É muito mais comum, por exemplo, se 

encontrar em lugares públicos ou mesmo nas residências, exemplares antigos de revistas 

do que de jornais. 

4o – Contêm uma seção destinada às cartas dos leitores, que constituem para a 

pesquisa, objetos de análise. 

A seguir, no quadro 16, serão dadas algumas informações sobre os trechos dos 

artigos, as figuras ilustrativas e as cartas dos leitores retiradas das revistas utilizadas 

para a pesquisa. 

 
 

Referência 
 

 
Material extraído 

 
Reportagem

 
Tema 

Revista Time, Nova Iorque, 
EUA, Time Inc.. Edição Latino 
Americana, v.160, n.9, pp.29, 
40-41, 26 de agosto de 2002 . 
 

Texto 1: trecho do artigo The 
Challenges We Face. Autores: 
Jeffrey Kluger e Andrea 
Dorfman. 
 
Figura 1: Trouble Spots 
 

 
 
“How to Save 
the Earth”. 

 
 

Meio 
ambiente 

Revista Newsweek, Nova Iorque, 
EUA, Newsweek Inc., v.CXLI, 
n.3, pp.33, 40-41, 10 de janeiro 
de 2003. 

Texto 2: trecho do artigo 
Building a Better Way to Eat. 
Autores: Geoffrey Cowley. 
 
Figura 2: The World Gets 
Fatter. 
 

 
 
“The Perfect 
Diet”. 

 
 
Alimentação 

Revista Time, Nova Iorque, 
EUA, Time Inc.. Edição Latino 
Americana,  v.160, n.12, p. 3, 16 
de setembro de 2002.  
 

Cartas dos leitores- seção de 
cartas. 

“How to Save 
the Earth” 

Meio 
ambiente 

 

Revista Newsweek, Nova Iorque, 
EUA, Newsweek Inc., v. CXLI, 
n.8, p. 8, 24 de fevereiro de 
2003. 
 

Cartas dos leitores- seção de 
cartas. 

“The Perfect 
Diet” 

 
Alimentação 

Quadro 16: Dados identificadores do material retirado da Time e da Newsweek 
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Para a formação de um grupo de informantes, a pesquisadora foi apresentada aos 

alunos de Inglês Instrumental do Núcleo de Línguas pela professora regente, no início 

de uma das duas aulas semanais (com duração de duas horas cada uma) ministradas ao 

grupo. A turma era composta de 25 alunos que tinham iniciado o curso de inglês 

instrumental havia apenas duas semanas. Foi explicado que existia a necessidade de 

voluntários (pelo menos doze) para a coleta de dados para uma pesquisa de mestrado. 

Depois de várias perguntas sobre o que teriam de fazer, treze alunos se dispuseram a 

colaborar. Porém, no final, devido às ausências causadas por imprevistos, o trabalho 

pode contar com dez informantes.  

Todos os participantes declararam que faziam o curso de inglês instrumental 

com o objetivo de desenvolver a leitura/compreensão de textos em língua inglesa.  A 

seguir, pode-se visualizar melhor no quadro 17 alguns dados das pessoas que 

participaram da pesquisa.  

 
Aluno 
(An) 

 
Curso de Graduação 

 

 
Situação em abril de 2003 

A1 Desenho Industrial Fez Especialização e cursa o Mestrado em 
Design da Informação 

A2 Engenharia Eletrônica Cursa o 4o período na UFPE. 
A3 Biomedicina Prepara-se para o Mestrado. 
A4 Geografia Tem Mestrado. Preparando-se para o 

Doutorado. 
A5 Economia Fez Especialização. 

Prepara-se para o   Mestrado. 
A6 Engenharia Civil Cursa o Mestrado em Recursos Hídricos. 
A7 Engenharia de Pesca Prepara-se para o Mestrado. 
A8 Psicologia Fez Mestrado. Cursa o Doutorado em 

Saúde Coletiva. 
A9 Nutrição Fez Mestrado. Prepara-se para o 

Doutorado. 
A10 Sociologia Prepara-se para o Mestrado. 

Quadro 17: Dados sobre os informantes da pesquisa 
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Para a coleta de dados, foi combinado que os alunos chegariam, durante três 

dias, uma hora antes da aula da professora do Núcleo. Nesses encontros, os alunos 

teriam aulas com a pesquisadora, onde seriam realizadas discussões, interações, 

produção de cartas do leitor e preenchimento de diários reflexivos e questionários. 

Antes de dar início às aulas, a pesquisadora contatou com os informantes na aula 

seguinte da professora regente. Durante esse contato, foram entregues aos alunos alguns 

dos materiais com os quais trabalhariam para se proceder à coleta de dados. Nessa 

ocasião, a pesquisadora pediu à professora para observar a aula com o objetivo de 

conhecer melhor os informantes. 

 O cronograma seguido para a realização da coleta de dados está ilustrado 

abaixo, no quadro 18. 

 

Dia/Mês/Ano Encontros Local 
27/03/03 1o contato com o grupo para a obtenção de voluntários. Sala de aula nº 37 do Centro 

de Artes e Comunicação 
(CAC) da UFPE. 

   01/04/03 2º contato com o grupo para entrega de material para a 
aula 1: questionário sociocultural, texto 1 com a figura 
ilustrativa 1 em inglês e duas perguntas sobre o texto 1.  
Observação da aula da docente regente. 

 
Sala de aula nº 37 do Centro 
de Artes e Comunicação 
(CAC) da UFPE. 

 
    03/04/03 

Aula 1. 
Discussão do texto 1, produção da carta do leitor sobre o 
meio ambiente em português ,  preenchimento do Diário 
Reflexivo 1 e  entrega de material para a Aula 2 :  cartas 
dos leitores da Time com glossário em português , 
tradução das cartas em português e 4 perguntas sobre as 
cartas. 

 
 
Sala de aula nº 35 do Centro 
de Artes e Comunicação 
(CAC) da UFPE. 

 
 

08/04/03 

Aula 2. 
Atividade em grupos. Leitura das cartas do leitor em 
português produzidas pelos alunos (aula 1)  com 
instruções para orientar a atividade e duas questões. 
Entrega do material para a aula 3: texto 2 com figura 
ilustrativa 2 em inglês e duas perguntas sobre o texto 2, 
cartas dos leitores da Newsweek com glossário em 
português e tradução das cartas em português. 

 
Sala de aula nº 35 do Centro 
de Artes e Comunicação 
(CAC) da UFPE. 

 
    10/04/03 

Aula 3 
Discussão do texto 2, produção das cartas do leitor 
sobre a alimentação em português  e preenchimento do 
Diário Reflexivo 2.  

Sala de aula nº 35 do Centro 
de Artes e Comunicação 
(CAC) da UFPE. 
 

Quadro 18: Cronograma da pesquisa 
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Como pode ser observado por meio do cronograma, durante as aulas, trabalhou-

se com duas línguas, a inglesa e a portuguesa. A opção por um enfoque bilíngüe ocorreu 

por acreditar-se  que a aprendizagem de inglês instrumental associado à língua materna , 

atuaria em benefício da competência leitora dos alunos, em inglês. 

Cook (2003) afirma que é comum a crença de que a língua materna exerce 

influência sobre uma segunda língua e lembra que nos últimos 50 anos muitos 

pesquisadores se ocuparam em observar os efeitos dessa influência para a 

aprendizagem. Porém, segundo esta autora, poucas pessoas percebem a existência de 

uma influência recíproca, ou seja, a de que a segunda língua também afeta a primeira (a 

materna). 

Cook (op.cit.:2) considera ainda a língua materna e outra(s) língua(s), como 

parte de uma mesma mente, devendo formar, portanto, não sistemas isolados, mas um 

único super-sistema de línguas, em  algum nível.  Assim, a partir dessa perspectiva, que 

sugere uma relação interativa e dinâmica entre duas ou mais línguas, utilizou-se a língua 

portuguesa (com glossários, traduções, produções de cartas do leitor etc.) no ensino de 

inglês instrumental, como uma forma de estimular os alunos para a leitura de textos em 

inglês, através da percepção de seus efeitos positivos no seu cotidiano. Em outras 

palavras, objetivou-se construir uma “ponte” entre as duas línguas com o propósito de 

encorajar os alunos a lerem textos, muitas vezes considerados avançados para o seu 

nível de conhecimento em inglês. 

Descritos o cronograma, a seleção do material utilizado para a pesquisa e a 

escolha dos informantes passa-se para a descrição dos instrumentos de coleta de dados.  
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4.1 OS INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

4.1.1 QUESTIONÁRIO SOCIOCULTURAL 

 

O questionário sociocultural (cf.anexo 5), estruturado em 18 (dezoito) perguntas 

fechadas e objetivas, foi aplicado para uma sondagem inicial do perfil sociocultural dos 

informantes da pesquisa. Optou-se por este tipo de instrumento pelas seguintes razões: 

a) é aplicado e analisado de forma fácil e rápida; b) fornece dados abrangentes e traça de 

modo sucinto o perfil dos informantes da pesquisa. 

O questionário investigou o nível de instrução, a situação econômica e as 

atividades de lazer preferidas dos informantes, bem como a relação desses com a  leitura 

e a escrita .  

 

4.1.2 MINI-QUESTIONÁRIOS 

 

Após realizarem a leitura de cada trecho das reportagens da Time e Newsweek, 

que  lhes foram entregues acompanhados de figuras ilustrativas  (cf. anexos 1 e 2), os 

alunos responderam à  um mini-questionário com duas perguntas (cf. anexo 6).  

Por meio desses mini-questionários, buscou-se, além de conhecer o grau de 

entendimento e de dificuldade dos alunos em relação aos textos em inglês, identificar as 

estratégias empregadas por estes informantes, para transpor os obstáculos que se 

apresentavam no momento em que buscavam compreender os textos. 
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4.1.3 QUESTIONÁRIO SOBRE O GÊNERO CARTA DO LEITOR 

 

Ao final da primeira aula, foram entregues aos alunos um questionário com 

quatro perguntas (cf.anexo 7). Além de fazerem os alunos refletirem sobre o conteúdo 

do gênero carta do leitor, as questões visavam investigar o conhecimento que os 

aprendizes tinham sobre este gênero. O questionário foi acompanhado das cartas dos 

leitores (em inglês) da  Time e  de um glossário em português para auxiliar os alunos na 

leitura dessas cartas. Os alunos receberam também a versão das referidas cartas em 

português para que pudessem comparar o seu grau de compreensão da língua inglesa 

após a leitura em português (cf.anexo 3). Foi solicitado aos alunos  a realização da 

leitura das cartas antes de responder ao questionário. 

Com isso, objetivou-se dar uma oportunidade aos alunos de interagirem com 

textos autênticos em inglês, dentro de um contexto de sala de aula onde se buscou 

envolver estes aprendizes com o tema da reportagem que foi discutido durante a 

primeira aula e abordado nas cartas.   Pretendeu-se também, que, com a leitura das 

cartas dos leitores, os alunos desenvolvessem uma percepção mais acurada desse 

gênero.  

 

4.1.4 PRODUÇÃO DE CARTAS DO LEITOR EM PORTUGUÊS 

 

A partir dos trechos das reportagens e das figuras ilustrativas sobre os temas 

meio-ambiente e alimentação (cf.anexos 1 e 2 ), foram realizadas discussões em sala de 

aula acerca desses temas. Durante a aula 1, discutiu-se sobre o meio-ambiente e, na aula 

3, sobre a alimentação. Vale lembrar  que , na aula 2 (cf. quadro 18), os alunos haviam 
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recebido,  para as discussões da aula 3 sobre a alimentação, não apenas o texto 2 e a 

figura 2 como também e as cartas dos leitores da Newsweek em inglês com glossário e 

as suas versões em português (cf. anexo 4).   

Ao final de cada uma dessas aulas (1 e 3), foi solicitado aos alunos que 

escrevessem  cartas à  redação  das revistas Time e Newsweek,  expressando  suas 

opiniões sobre as reportagens. Assim, foram produzidas  cartas do leitor nas aulas 1 e 3, 

abordando, respectivamente os temas meio-ambiente   e alimentação,  (cf.anexo 8). 

Os alunos se mostraram motivados com a produção das cartas, uma vez que os 

temas discutidos interessaram a todos, provocando discussões polêmicas em sala de 

aula.   

 

4.1.5 ATIVIDADE EM GRUPOS 

 

As cartas do leitor produzidas pelos alunos na aula 1, foram digitadas no 

computador suprimindo-se os nomes dos autores. As cartas foram copiadas para serem 

lidas pelos alunos em grupos na aula seguinte, aula 2.  Assim, no início dessa aula, os 

alunos foram divididos em dois grupos (grupos A e B) com cinco componentes cada 

um. A cada grupo foram entregues cinco cartas do leitor para serem analisadas. 

A divisão dos grupos não se deu aleatoriamente. O grupo A recebeu as cartas do 

leitor que haviam sido escritas pelos componentes do grupo B e este, recebeu as cartas 

que haviam sido escritas pelos componentes do grupo A.  Não foi dito aos alunos que as 

cartas do leitor que analisariam eram as mesmas que haviam sido escritas por eles na 

aula 1. Procedeu-se dessa forma para que os alunos se sentissem mais à vontade para 



79 

 

 

falar das  cartas quando engajados na atividade  em grupos. Para orientar essa atividade, 

foram entregues aos alunos algumas instruções (cf.anexo 9) . 

A discussão e a interação durante a atividade em grupos, foram conduzidas na 

maior parte do tempo entre os alunos. Ao professor coube apenas o papel de mediador 

quando solicitado pelos alunos para o esclarecimento de algumas questões discutidas. 

 

4.1.6 DIÁRIOS REFLEXIVOS 

 

Foram elaborados dois diários reflexivos (cf. anexo 10) para serem respondidos 

de forma discursiva isto é, não foi estabelecido pelo investigador nenhum conjunto de 

possibilidades que limitasse as respostas dos alunos. 

O diário reflexivo 1 buscou levar os alunos a refletirem sobre um conjunto de 

fatores tais como idéias, sentimentos, conhecimentos, dificuldades e objetivos que são 

importantes para o processo de elaboração de cartas do leitor. 

O diário reflexivo 2 tencionou conduzir os alunos a refletirem sobre a 

experiência de aprendizagem que tiveram em sala de aula, avaliando atividades/ 

conhecimento adquirido, emitindo opiniões e identificando problemas.  
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PARTE III: OS OBJETOS DE ANÁLISE 

 

CAPÍTULO 5 

 

5. ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados fornecidos pelos dez informantes da pesquisa através dos instrumentos 

de coleta descritos no capítulo anterior, foram transcritos e submetidos a uma análise. A 

partir das teorias apresentadas, buscaram-se, no material coletado, elementos que 

pudessem contribuir para a explicação das questões abordadas na pesquisa. 

Primeiramente, com o objetivo de se delinear o perfil dos informantes da 

pesquisa, será analisado o questionário sociocultural a partir do qual se exporão 

quantitativamente os resultados obtidos. Em seguida, serão realizadas as análises 

qualitativas dos demais instrumentos de coleta, visando, através da interpretação dos 

dados obtidos, compreender o grau de percepção e de desenvolvimento dos alunos 

durante e após o processo de ensino/aprendizagem ao qual foram submetidos. 

Serão adotadas as siglas CL1 para as cartas do leitor produzidas pelos alunos, na 

aula 1, sobre o meio-ambiente,  e CL2 para as cartas do leitor  produzidas  pelos  alunos 

durante a aula 3, abordando o tema alimentação . Para os alunos, serão adotadas as 

siglas A1, A2, A3, [...] A10. Finalmente, serão utilizadas as siglas CL1A1, A2, [...] A10 

e CL2A1, A2, [...] A10,  respectivamente para as CL1 e CL2 produzidas pelos alunos 

A1, A2, [...], A10. Por exemplo, CL1A1 corresponderá à carta do leitor 1 produzida 

pelo aluno 1 (A1) e assim sucessivamente. 
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5.1 PERFIL SOCIOCULTURAL DOS ALUNOS 

 

Na análise do questionário sociocultural, cujos resultados, como um todo, podem 

ser  visualizados no anexo 5, o perfil dos dez informantes revelou-se da seguinte forma: 

a maioria (80%) é do sexo feminino; todos os informantes são adultos com idades que 

variam de 20 a 40 anos (60%) e acima de 40 anos (40%); com exceção de apenas um 

informante cujo curso de graduação  ainda encontra-se  em andamento, todos têm curso 

superior; a grande maioria (80%) é também  pós-graduada ou participa de um  curso de 

pós-graduação; a maior parte do ensino fundamental dos informantes foi cursado em 

escola particular; a grande maioria (70%) estudou ou estuda pelo menos uma língua 

estrangeira.  

O nível de instrução dos pais dos informantes é heterogêneo, variando do ensino 

fundamental (até a 4ª série) ao superior. No que concerne à faixa econômica dos 

informantes, pode-se situá-los como pertencentes à classe média. A grande maioria 

(80%) trabalha para sustentar-se ou para contribuir para o sustento da família. 

Conforme já referidos no início desse item, os resultados do questionário 

sociocultural oferecem de uma forma bastante objetiva, uma visão global do perfil dos 

informantes. No entanto, devido à relevância para a presente pesquisa das questões 

relacionadas às atividades de leitura e de escrita, optou-se por fazer análises das 

respostas a essas questões evidenciando os resultados com gráficos para uma melhor 

visualização das informações obtidas. 

O gráfico a seguir, indica o percentual de atividades preferidas pelos informantes 

(questão 12). 
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Gráfico 1: Atividades preferidas pelos informantes 
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A análise do gráfico 1 revela que a leitura  ocupa pouco espaço entre as 

atividades preferidas pelos informantes e a escrita,  nenhum. Isso parece indicar que a 

leitura e a escrita são consideradas atividades pouco relevantes ou menos prazerosas no 

cotidiano dos informantes. 

Em relação aos objetivos da leitura (questão 15), o gráfico 2,  aponta como 

objetivos maiores, a realização de leitura para o processamento de informação e para a 

reflexão. Percebe-se que os demais objetivos (discussão e execução de tarefas) são 

pouco valorizados. Infere-se com isso, que a leitura não é tida como uma atividade que 

estimula práticas  sociais interindividuais e sim, como uma atividade que se presta a fins 

individuais. 
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Gráfico 2: Objetivos da leitura 
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O gráfico 3 (questão 17), que trata da relação pessoal com a escrita,  indica, 

como ilustrado a seguir, um percentual significativo de uma boa relação com a escrita. 

Apesar de ninguém ter mencionado a escrita como atividade preferida (gráfico 1), este 

resultado não chega a ser surpreendente, visto que todos os informantes têm o perfil 

acadêmico. Entretanto, a relação pessoal com a escrita deverá ser melhor avaliada 

quando da análise dos outros dados. 

 

Gráfico 3: Relação pessoal com a escrita 
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Os resultados das respostas à questão 18, mostrados no gráfico 4, revelam que a 

grande maioria dos informantes utiliza a escrita para fins profissionais  e atividades 

acadêmicas. 

 
Gráfico 4: A escrita na vida diária 
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Os resultados parecem indicar que os informantes não encontram tempo ou não 

são motivados para a escrita como uma forma de expressão de idéias e opiniões 

pessoais. Depreende-se desses resultados que o ensino/aprendizagem de uma língua 

deve estimular a produção de textos escritos que instiguem os alunos a construírem 

pontos de vista e expressarem opiniões próprias, a fim de que possam contribuir (como 

cidadão, profissional, amigo etc.) para discussões que gerem soluções para os 

problemas da vida cotidiana. 
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5.2 DIFICULDADES, FACILIDADES E AÇÕES EVIDENCIADAS NA 

COMPREENSÃO TEXTUAL 

 

Na análise dos mini-questionários (cf. anexo 6) construíram-se os quadros  

seguintes para se ter uma visão geral das respostas dadas pelos alunos à questão 1.  

 
Questão 1 Dificuldades Facilidades 

Aluno Texto 1 Texto2 Texto 1 Texto 2 
A1 palavras 

desconhecidas 
palavras 
desconhecidas 

assunto  atual, 
algumas palavras 
conhecidas 

repetição de 
palavras, 
familiariedade 
com o tema 

A2 tipo de texto, 
expressões 
utilizadas 

palavras e 
expressões 
desconhecidas 

tema abordado tema 
conhecido, 
palavras de 
origem latina 

A3 expressões e 
palavras 
desconhecidas 

expressões 
desconhecidas 

- - 

A4 vocabulário, 
verbos 

vocabulário, 
emprego de 
verbos 

- - 

A5 significado de 
palavras 

falta de domínio 
da língua inglesa 

- - 

A6 vocabulário, 
verbos 

palavras, 
estruturas das 
frases 

- - 

A7 vocabulário, 
gramática 

expressões 
idiomáticas 

texto interessante assunto atual, 
material em 
anexo (figura 
ilustrativa). 

A8 vocabulário 
insuficiente 

tentativa de 
tradução palavra 
por palavra 

algumas palavras 
conhecidas 

- 

A9 palavras e 
expressões 
desconhecidas 

vocabulário e 
expressões 
desconhecidas 

- familiaridade 
com o tema 

A10 significado de 
palavras e 
expressões  

palavras 
desconhecidas 

cognatos, palavras 
conhecidas 

palavras de 
origem latina, 
cognatos 

Quadro 19: Leitura dos textos - dificuldades e facilidades 
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Questão 1 Ações para a superação das dificuldades 
Aluno Texto 1 Texto 2 

A1 uso do dicionário - 
A2 uso de técnicas de leitura(análise 

sintática e morfológica), dicionário, 
professores  

uso do dicionário,  do programa de 
computador para tradução 

A3 uso do dicionário ajuda de uma amiga, do professor 
A4 uso do dicionário, auxílio de outra 

pessoa 
uso do dicionário (que foi 
considerado insuficiente) 

A5 uso do dicionário, ajuda de um 
colega 

uso do dicionário 

A6 auxílio de uma outra pessoa - 
A7 - repetição da leitura do texto, uso do 

dicionário, orientação externa 
A8 - - 

 
A9 - - 

A10 uso do dicionário e contextualização contextualização 
Quadro 20: Ações para a superação das dificuldades 

 
 A partir dos quadros observa-se que todos os alunos mencionaram ter 

encontrado dificuldades para entender os textos, devido principalmente ao número de 

palavras e expressões por eles desconhecidas. 

A maior facilidade reportada pelos alunos foi o fato dos temas abordados nos 

textos serem atuais, conhecidos e interessantes. A presença de palavras de origem latina 

também foi considerado um facilitador. 

Para a superação das dificuldades os alunos recorreram ao dicionário. Alguns 

mencionaram que apelaram também para os próprios textos, ao contexto e/ou a uma 

outra pessoa que sabia mais a língua inglesa do que eles. 

Em relação às facilidades referidas, nota-se que o conhecimento prévio dos 

alunos sobre os temas contribuiu enormemente para a construção do sentido dos textos. 

Outro fator citado por alguns como positivo para a compreensão dos textos foi a análise 

morfológica das palavras (cognatos, palavras de origem latina). 
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É particularmente interessante analisar-se as respostas dos alunos a partir da 

perspectiva de Vygotsky no que concerne o local de controle isto é, o local de onde os 

alunos obtiveram as informações que regulam o seu pensamento para a compreensão 

dos textos (cf. quadros 1 e 2). 

Observa-se que os alunos foram regulados de três formas: 

• pelo objeto – quando recorreram ao dicionário ou aos textos em busca do 

significado das palavras; 

• pelo outro – quando recorreram ao professor , a um colega ou a uma 

outra pessoa para auxiliá-los na construção dos sentidos dos textos; 

• por eles mesmos – quando foram capazes de extrair do seu conhecimento 

prévio informações  que os ajudaram a compreender os textos . 

 

Nas respostas à questão 2, onde foi pedido um resumo dos textos, nota-se que os 

alunos apreenderam satisfatoriamente o conteúdo dos trechos das reportagens sobre o 

meio-ambiente e a alimentação. 

Percebe-se com os resultados dos mini-questionários que, embora a leitura dos 

textos tenha constituído um desafio para os alunos pelo conhecimento limitado que 

tinham da língua inglesa, foi extremamente estimulante para eles, pois pareceram 

bastante motivados em relação ao conteúdo desses textos. 

Esses resultados demonstram que a instrução do professor pode e deve 

proporcionar condições para os alunos aprenderem algo novo criando assim, a zona de 

desenvolvimento proximal tal como descrita por Vygotsky (cf. quadro 4).  Esse autor 

aponta para uma relação entre o desenvolvimento cognitivo e a instrução (cf. quadros 3 

e 4). 
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5.3 O GÊNERO CARTA DO LEITOR: PROPÓSITO E CARACTERÍSTICAS 

 

As respostas dos alunos ao questionário sobre o gênero carta do leitor (cf. anexo 7), 

demonstram que estes aprendizes  reconhecem bem este gênero. Isto pode ser 

observado, no quadro seguinte, nos fragmentos retirados do que escreveram em relação 

às características e o propósito da carta do leitor (questões 1 e 2). 

 
Aluno Características do gênero 

 carta do leitor 
Propósito da carta do leitor 

A1 “Gênero informativo, esclarecedor...” “Opinar sobre o assunto...” 
A2 “O gênero textual é crítico e 

informativo...linguagem 
jornalística...” 

“... apresentar um ponto de vista...” 
 

A3 “...deve conter o nome da pessoa que 
escreveu...um comentário ou crítica...”

“...expor idéias...” 

A4 “...ser publicado em revista ou jornal; 
constituir-se de um comentário ou 
crítica...” 

“Aproveitar o espaço aberto pela 
publicação, expressando a sua 
opinião...” 

A5 “São cartas abertas em que são 
expostos diferentes pontos de vista...” 

“...escritores fazem crítica...” 
 

A6 “Elogia a nobreza da matéria...” “Mostra contradição...” 
A7 “São as opiniões dos leitores...” “Criticar o autor... reforçar o 

contexto.” 
A8 “Trata diretamente de um artigo, é 

escrito em 1ª pessoa, normalmente 
assinado.Trabalha com pontos de vista 
individuais.” 

“Avaliar um artigo...” 
 
 
 

A9 “...crítico, reivindicador.” “Demonstrar a importância da visão 
equivocada sobre as questões...” 

A10 “...assinatura após o texto ... local.” “Fazer um comentário sucinto e 
crítico. Marcar/registrar seu 
posicionamento...” 

Quadro 21: Características e propósito da carta do leitor. 
 

 

Pela leitura do quadro 21, percebe-se que a noção que os alunos têm sobre o 

gênero carta do leitor se encaixa com as características e o propósito deste gênero 

apontados no item 3.3 dessa pesquisa. Observa-se, porém, a presença marcante dos 
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termos “crítico” e “crítica” nas respostas dos alunos tanto para primeira como para a 

segunda questão do questionário sobre a carta do leitor. Deduz-se dessa observação que, 

além dessas declarações enfatizarem o fato da carta do leitor ser crítica, revelam 

também semelhanças nas respostas quanto às características e ao propósito desse gênero 

textual. 

A noção geral de gênero textual elaborada por Marcuschi e Bakhtin (cf.3.1) - 

onde esses autores ressaltam que os gêneros são gerados em uma realidade sociocultural 

para atender a uma necessidade específica de comunicação, cumprindo uma função, 

pode ser aplicada à realidade dessa investigação.  Observa-se, por exemplo, que as 

cartas dos leitores da Time se enquadram na definição de gênero proposta por 

Marcuschi e Bakhtin uma vez que:  foram geradas a partir de uma reportagem sobre a 

questão ambiental e a necessidade de preservação dos recursos naturais para “ salvar” o 

planeta (realidade sociocultural); as opiniões contidas nas cartas surgiram a partir de 

uma necessidade de se posicionar diante do problema ambiental abordado nas 

reportagens (necessidade de comunicação);  as opiniões, críticas manifestadas pelos 

leitores contribuíram para o enriquecimento dos debates sobre a preservação do meio-

ambiente e  para a  tomada de medidas que melhorem a vida no planeta (cumprem uma 

função, servem a um propósito). 

As respostas dos alunos A1, A2, A4 e A7 à questão 3 - que indaga como os 

alunos se vêem dentro do contexto leitor e/ou autor do gênero carta do leitor, confirmam 

a função social atribuída a esse gênero. Esses alunos conferiram a si mesmos o papel de 

cidadãos empenhados em contribuir para o bem comum desenvolvendo o senso crítico e 

opinando sobre questões sociais através da leitura e produção de cartas do leitor, como 

pode ser verificado com as suas declarações: 
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“Como autor me sinto um cidadão engajado no bem social. Como leitor me sinto um 

cidadão procurando saber o que cada pessoa pensa a esse respeito e como contribuir 

para a causa.”  (A1) 

“Temos que refletir quando nos deparamos com um texto desse tipo de gênero, pois 

aprendemos e desenvolvemos nosso senso crítico para nos tornarmos cidadãos 

melhores, ou seja, aprendermos com os erros.” (A2) 

“Como uma cidadã exercendo o direito de opinar livremente sobre determinados 

questionamentos, logo participando ativamente de mudanças ou permanências na 

sociedade.” (A4) 

“Cidadão engajado.” (A7) 

 

A análise dos depoimentos dos alunos leva à percepção do caráter dialógico da 

linguagem apontado por Bakhtin (cf. quadro 5).Para esse teórico, os enunciados (que 

constituem os gêneros) são interativos. Para compreendê-los, é preciso interagir, 

“dialogar” com eles, com as idéias e pensamentos dos outros; encontrar o seu contexto 

social real correspondente e gerar novas idéias (cf.1.2). 

Em relação aos pontos de vista identificados nas cartas dos leitores da Time             

(questão 4), todos os alunos demonstraram haver captado a idéia principal das cartas. 

Houve apenas uma interpretação errônea da carta 5 de um aluno (A10). Esse aluno 

entendeu que a carta defendia a atuação dos ambientalistas, quando na verdade, era uma 

crítica a eles, como se pode observar na referida carta destacada a seguir: 
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Carta 5, Time 

“ESSA COISA DE SÉCULO VERDE É TUDO propaganda unilateral. Por que vocês 

não escrevem sobre os danos que os ativistas ambientais estão causando aos nossos 

direitos de propriedade e liberdades individuais?” 

 

As respostas dos aprendizes às questões sobre o gênero carta do leitor 

forneceram uma noção do conhecimento e da percepção que estes alunos  têm acerca 

desse gênero. De posse dessa noção, é interessante observar como ela se materializa no 

conteúdo das cartas dos leitores escritas pelos alunos como se verá na próxima seção.     

 

5.4 APRECIAÇÃO DAS CARTAS DO LEITOR PRODUZIDAS PELOS 

ALUNOS 

 

Na análise das cartas serão consideradas algumas das noções teóricas sobre a 

argumentação e a carta do leitor tratadas no capítulo 3 (cf. 3.4). 

Da leitura das cartas do leitor produzidas pelos alunos (cf. anexo 8), constatou-se 

um razoável grau de envolvimento dos autores com os temas abordados. As opiniões, 

críticas e comentários foram bastante interessantes. 

Um fato curioso foi o grande número de alunos que elogiaram as matérias da 

Time e da Newsweek “parabenizando” as revistas : 

 
“Gostaria de parabenizar o artigo...” (CL1A1) 

 
“... Parabéns à revista que apresentou o tema...” (CL1A2) 

 
“Gostaria de parabenizar pela reportagem...” (CL1A3) 

 
 “Parabenizo esta revista pela reportagem...” (CL1A4) 
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            “Parabenizo a revista Time pela matéria...” (CL1A6) 
 

“Gostaria de parabenizar a revista Time...” (CL1A9) 
 

“... Meus parabéns!” (CL1A10) 
 
   “Gostaria de parabenizar a reportagem...” (CL2A3) 
 

 “... Parabéns pelo alerta!” (CL2A4) 
 

“Gostaria de parabenizar a revista Newsweek...” (CL2A9) 
 

 “... Parabéns à revista pela iniciativa.” (CL2A10) 
 

Esta forma de elogiar marca o sentimento de aprovação do leitor em relação ao 

conteúdo das reportagens, além de contribuir para assegurar a coerência interativa do 

texto.  Nesses exemplos, constata-se a ocorrência dos mecanismos enunciativos que 

representam as vozes dos autores avaliando as matérias. 

Os mecanismos enunciativos constituem-se também dos modalizadores, os 

quais, conforme referido em 3.4, marcam a subjetividade do autor do texto, indicando 

intenções, sentimentos e atitudes, como demonstrado nos exemplos abaixo: 

 

“... Penso que, inicialmente, é preciso que se busque definir...” (CL2A7) 

“... é necessária uma ampla ação...” (CL2A7) 

“... refletir sobre a busca insensata das pessoas...” (CL2A5) 

“... a reportagem deveria ser instrumento...” (CL1A10) 

“... seria interessante que este ponto de vista ...” (CL1A7) 

“... Infelizmente esta realidade ainda não consegue...” (CL1A8) 

           “... Considero que a melhor dieta está na reeducação alimentar...” (CL2A5) 
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As vozes das entidades responsáveis pelo que foi enunciado, podem ser também 

observadas a partir de formas verbais e pronominais na primeira pessoa do plural como 

são mostrados nos exemplos a seguir. 

 “... nos leva à reflexão em relação aos nossos limites e possibilidades referentes ao 

trato da questão ambiental...” (CL1A4) 

“ ... Quem somos nós para salvar a terra?...” (CL1A5) 

 “ ... A partir daí fazemos nossa dieta baseada em alimentos saudáveis,...” (CL2A2) 

 Não apenas as vozes dos autores puderam ser reconhecidas. Outras vozes 

sociais apareceram como elementos externos que se constituíram como apoio para a 

avaliação de alguns aspectos do conteúdo dos textos.  Os excertos seguintes são 

exemplos dessas vozes. 

 “...será que os ecologistas conseguem motivar , ou por outra, cutucar com este 

raciocínio os economistas , os empresários e os professores? Estes são formadores de 

opinião ...”  (CL1A7) 

  “...possibilita uma reavaliação de valores pós-modernos de homem tecnicista, 

utilitarista, narcisista e ‘superpotente’...” (CL1A8) 

Com base nos objetivos e nos três níveis de operação propostos por Dolz & 

Schneuwly para o domínio do discurso argumentativo (cf. 3.4) - que foram direcionados 

para o gênero carta do leitor para os fins da pesquisa, serão mostrados, a seguir, trechos 

das cartas produzidas pelos alunos. Os excertos dessas cartas se constituirão exemplos 

da materialização da estrutura argumentativa detectada nos textos dos aprendizes.  

Os exemplos oferecidos para o 1º nível de operação (representação do contexto 

social), no quadro 22 da página seguinte, denotam as idéias e os valores das instituições 

sociais que foram incutidas nos alunos e explicitadas nas cartas produzidas por eles.  
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Representação do 
contexto social 

Exemplos 

Opinar sobre matérias 
publicadas pela 
imprensa. 
 

 “ ...achei interessante a abordagem dos autores sobre o 
assunto...” (CL1A2) 
“ ...achei excelente a reportagem...(CL1A5) 
“... fiquei fascinada pela concepção nada convencional 
como foi desenvolvida a reportagem...” (CL1A10) 
“ O tema tratado ... é muito relevante para a 
conscientização...”  (CL2A2) 
“Foi bastante salutar a divulgação por esta revista... 
(CL2A4) 
“O tema é muito atual e controverso...”(CL2A7) 

 
 
Discernir as posições  
defendidas num texto e 
delinear a situação 
polêmica subjacente. 
 

“...muitas vezes achamos que devemos salvar o planeta e a 
reportagem mostrou que não é bem assim...”(CL1A2) 
“Polemicamente, o assunto de que trata a reportagem, 
revela, por um lado, que as pesquisas científicas na área de 
medicina...vêm aumentando as expectativas de vida...por 
outro, que as pessoas se entregam ao descaso ao se 
envolverem no marketing das propagandas...” (CL2A6) 
“ ...ao se tratar sobre alimentação não se pode deixar de 
tocar nas questões relacionadas ao estilo de vida das 
pessoas e do correspondente valor ao ‘ato alimentar’ 
inerente à cultura de cada população”(CL2A9) 

Analisar as 
características do 
receptor do texto para 
adaptar-se às suas 
expectativas e 
conhecimento prévio. 

“...temos a capacidade de romper o ciclo ecológico...temos 
uma grande responsabilidade no trato do meio ambiente 
podendo pensar: ‘Não somos salvadores do mundo mas, 
pelo menos de nós!”(CL1A4) 
“ Quem somos nós para salvar a terra? Somos uma mera 
composição dentre um mundo infinito...”(CL1A5) 
 “...E se você tem a orientação de uma boa nutricionista, 
você controlará seu peso...”(CL2A3) 
“...chegamos ao ponto de nem mais selecionarmos 
adequadamente o que colocamos em nossas 
bocas!”(CL2A8)  

Levar em conta um 
destinatário múltiplo. 

“...Precisamos agir rápido, educando...”(CL1A1) 
“Esperemos que todos aqueles imbuídos de tarefas 
destrutivas leiam este artigo...”(CL1A7) 

 
Discernir restrições 
institucionais  da situação 
de argumentação. 

“tema atual e internacional...”(CL1A6) 
“...dieta seguida pela maioria da população dos USA...” 
(CL2A4) 
“...comidas gordurosas são saborosas para a maioria das 
pessoas dos EUA...(CL2AA7) 

Quadro 22: Representação do contexto social realizada pelos alunos nas cartas do 
leitor em português. 
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Para a representação do contexto social, observa-se, nos exemplos, a ocorrência 

de modalizações (marcas dadas pelos autores a seus enunciados) manifestadas através: 

• Verbos de atitude proposicional (acho, achamos) 

• Advérbios atitudinais  (polemicamente) 

• Índices de avaliação (muito relevante, bastante salutar, grande responsabilidade) 

• Adjetivos qualitativos (interessante, atual, controverso, internacional) 

• Auxiliares modais (devemos, precisamos) 

• Frases exclamativas e interrogativas (“Não somos salvadores do mundo mas, pelo 

menos de nós!” ,“ Quem somos nós para  salvar a terra?”) 

O recurso às modalizações possibilitam ao autor/produtor do texto indicar suas 

intenções, sentimentos e atitudes com relação ao seu discurso e que estão ligadas ao 

evento de produção do enunciado. Segundo Bronckart (1999), as modalizações são 

independentes da linearidade e progressão do texto e traduzem avaliações a respeito de 

alguns elementos do conteúdo temático. Ainda de acordo com esse autor “as 

modalizações pertencem à dimensão configuracional do texto, contribuindo para o 

estabelecimento de sua coerência pragmática ou interativa e orientando o destinatário na 

interpretação de seu conteúdo temático” (op.cit.: 330, grifo do autor). 

Em relação à estruturação discursiva do texto (2º nível de operação), os 

exemplos do quadro 23, a seguir, demonstram que os alunos têm conhecimento sobre os 

temas apresentados, ou seja, os temas fazem parte do seu mundo real. As idéias sobre as 

questões apareceram de forma articulada, “convidando” o leitor a aderir ao ponto de 

vista do autor. 
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Estruturação discursiva do texto Exemplos 
 

Escolher um plano de texto 
adaptado ao gênero trabalhado. 
Delimitar o objeto da discussão . 

“...matéria sobre os efeitos maléficos da ação do 
homem sobre o planeta terra...”(CL1A8) 
“...Não concordo com dietas radicais que cortam 
do cardápio açúcares, carboidratos...” (CL2A8) 
“...A abordagem é pertinente pois coloca em 
discussão o verdadeiro ganho para a saúde  da 
população, as tentativas de formulação da dieta 
ideal e o avanço da tecnologia , diante do 
crescimento de patologias...”(CL2A9)  

 
 
Definir teses possíveis sobre a 
questão. 
 

“...Não estamos dando nada a ‘ela’. É a natureza 
quem nos oferece e o fará até quando  ‘quiser’ ou 
‘puder’ ou ainda... ‘deixarmos’. Estamos 
destruindo a nós mesmos...”(CL1A8) 
“...Nossa prepotência como seres humanos nos 
cega diante de certas obviedades...”(CL1A10) 
“...A ‘Dieta Perfeita’ é comer de tudo um pouco, 
sem exageros...”(CL2A2). 

 
Explorar os argumentos e as 
conseqüências das teses. 

“...Quem vai conseguir explicar para uma 
criança obesa de dez anos que ela está proibida 
de comer guloseimas?Nem nós adultos, 
conseguimos essa façanha...” (CL2A2).  
“...Esta indução trouxe como efeito, o 
consumismo desregrado e conseqüentemente o 
enriquecimento...”(CL2A6). 

Adotar um ponto de vista em 
função do papel social e escolher o 
tom adequado . 
 

“...Achei muito importante o ponto de vista que 
foi abordado o qual coloca o leitor como o 
responsável pela sua existência...” (CL1A1) 
“... ‘The Perfect Diet’ é muito relevante para a  
conscientização de cada um...”(CL2A2) 
“...a reportagem muito contribui para a adoção 
por parte do público leitor , de uma postura mais 
crítica, criteriosa e responsável sobre o 
assunto...”(CL2A10) 

Discernir a dimensão dialógica da 
argumentação num texto. 

“...Mas e a saúde do consumidor final onde 
fica?...” (CL2A1) 
“...Avalio que os leitores, após o contato com a 
reportagem, tenham sido levados a refletir mais 
seriamente sobre o assunto...”(CL2A10) 

Quadro 23: Estruturação discursiva do texto realizada pelos alunos nas cartas do 
leitor em português. 
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Finalmente, da leitura dos exemplos do quadro 24 da página seguinte, que diz 

respeito à escolha das unidades lingüísticas (3º nível de operação), nota-se que os 

alunos/autores revelam um domínio das operações psicolingüísticas e das unidades 

lingüísticas  para a produção do gênero carta do leitor.  Vê-se que, para a manutenção de 

um todo coerente, os alunos colocaram em funcionamento os mecanismos de 

textualização e os mecanismos enunciativos (cf.3.4).  Assim, observa-se a ocorrência de 

mecanismos de conexão (embora, mas, não obstante, no entanto, por um lado/por 

outro); mecanismos de coesão verbal - utilizando formas de verbos de valor atemporal 

própria dos gêneros em que predomina o tipo argumentativo ( sabe-se, comemos, temos 

); mecanismos enunciativos – constituídos de modalizadores (realmente,plenamente) e 

de vozes enunciativas (gostei, passei).  

 Há também a utilização pelos alunos de recursos retóricos  como :  

 

• ditos populares (“Ninguém é de ferro”); 

• aspas, letras maiúsculas, exclamações ( ...“tolos mortais”...reeducação 

SAUDÁVEL! ...não há comida proibida! ); 

• termos apreciativos, pejorativos, conotativos ( ...excelente..,... lacaios..., 

...nos sufoca de alimentos... ) . 
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Escolha de unidades 
lingüísticas 

Exemplos 

 
 
Utilizar organizadores 
argumentativos marcando: 
concessão,refutação, 
oposição. 
 

“...a variedade de alimentos se tornou mais acessível 
para as pessoas,.embora a qualidade deixe muito a 
desejar,...”(CL2A1). 
“...rica em calorias mas, em contrapartida, pouco 
saudável,...” (CL2A4). 
“...Não obstante, causam a obesidade...” (CL2A7)  
“...No entanto, apesar dessa limitação para a Terra 
como um todo...temos a capacidade...”(CL1A4) 

Utilizar verbos declarativos 
neutros, apreciativos, 
depreciativos. 

“...Sabe-se que comidas gordurosas...” (CL2A7) 
“...Atualmente, comemos, mas nem sempre nos 
alimentamos...” (CL2A8) 

Em função da orientação 
argumentativa: reconhecer e 
utilizar diversos meios para 
exprimir dúvida, 
probabilidade, certeza 
(advérbios, verbos auxiliares, 
emprego dos tempos verbais).  

“Este artigo realmente me surpreendeu.” Concordo 
plenamente com o exposto...” (CL1A8) 
“...A saúde foi deixada de lado,...” (CL2A1) 
“É preciso que haja a conscientização...” (CL2A2) 

Distinguir modalidades de 
enunciação: questões 
retóricas; fórmulas 
interrogativas; exclamativas. 

 “...Onde vamos parar? Precisamos urgente de uma 
campanha de reeducação SAUDÁVEL!...” (CL2A1)  
“... ‘Ninguém é de ferro’..não há comida proibida! 
(CL2A2) 
“...Qual o melhor meio de combater este 
mal?..”(CL2A7) 

Identificar o papel 
argumentativo de certos 
conectivos: já que, se, por 
outro lado etc. 

“..revela,por um lado, que as pesquisas científicas..., 
por outro, que as pessoas se entregam...”(CL2A6) 
“...se desde cedo as crianças forem acostumadas a 
consumir alimentos adequados,...”(CL2A7) 

Implicar o receptor utilizando 
dêiticos de pessoa: eu, nós, a 
gente. 

“Gostei do artigo ...” (CL2A8) 
“Passei a pensar como nós seres humanos...” (CL1A5) 

Utilizar termos apreciativos: 
pejorativos, ameliorativos. 

“parabenizar a revista Time magazine pela excelente 
matéria...” (CL1A9). 
“...a terra é independente de nossa 
insignificância...”(CL1A10)  
“...atentos para não sermos lacaios dos interesses 
capitalistas...” (CL2A4) 
“...nós ‘tolos mortais’ embarcamos nesta...” (CL2A5) 
“...É fato que nós é que dependemos de sua 
grandeza...” (CL1A10) 

Empregar vocabulário 
conotativo. 

“...Nossa prepotência como seres humanos nos  
cega...”(CL1A10) 
“... de quais alimentos que são bons para a saúde e 
quais os vilões...”(CL2A2) 
“... a indústria nos sufoca de alimentos...” (CL2A5) 

Quadro 24: Escolha de unidades lingüísticas realizada pelos alunos nas cartas do leitor em português. 



99 

 

 

  Da análise das cartas do leitor produzidas pelos alunos, percebe-se, de um modo 

geral , o predomínio do apelo à sensibilidade (cf.3.4) com a presença  de ironias , 

insinuações e advertências. Além disso, nota-se que a imagem que os autores desejam 

construir de si mesmos é a de indivíduos  que têm opiniões e crenças próprias e firmes 

acerca dos temas debatidos,  como pode ser verificado nos exemplos abaixo:  

 

“....A terra continuará no lugar, mas nós que entraremos em extinção...seremos 

exterminados por nós mesmos. Precisamos agir rápido...” (CL1A1) 

“...o que acontecerá será o oposto: nós, seres humanos é que desapareceremos do 

globo...” (CL1A2) 

“... Se isso não acontecer, nós é que seremos destruídos...” (CL1A3) 

“superar o equívoco que permeia o nosso pensar , enquanto os salvadores da Terra. 

Que pretensão a nossa!...” (CL1A4) 

“... nós seres humanos nos colocamos como grandes mentores  de feitos em prol da 

humanidade, mas na realidade...” (CL1A5) 

“...Não estamos dando nada a ‘ela’. É a natureza quem nos oferece e o fará até quando 

‘quisermos’ ou ‘pudermos’ ou ainda... ‘deixarmos’. Estamos destruindo a nós 

mesmos...” (CL1A8) 

“... Precisamos urgente de uma campanha...” (CL2A1) 

“...nós ‘tolos mortais’ embarcamos nesta...” (CL2A5) 

“... as pessoas se entregam ao descaso ao se envolverem no marketing das 

propagandas...” (CL2A6) 

 



100 

 

 

Por meio dos exemplos retirados do corpus analisado, observa-se a explicitação 

da estrutura argumentativa no gênero carta do leitor. Os esquemas textuais mobilizados 

e organizados pelos autores/alunos, mostram claramente a ocorrência das estratégias e 

dos recursos lingüísticos apontados pelos teóricos para o discurso argumentativo 

(cf.3.4). Vale destacar, por sua relevância didática, os objetivos propostos por Dolz & 

Schneuwly para os três níveis de operação que  se manifestaram no conteúdo das cartas 

dos leitores escritas pelos alunos. 

A produção escrita dos alunos aponta, portanto, para uma valorização da  

realização de estudos que promovam a aplicação das teorias no ensino/aprendizagem da 

língua. Dessa forma, amplia-se a percepção dos aprendizes quanto à relevância do que 

fazem em sala de aula para o seu contexto social cotidiano. 

 

5.5 ATIVIDADE EM GRUPOS: A PERCEPÇÃO DOS COMPONENTES A 

RESPEITO DA ESCRITA DE ALGUNS DE SEUS MEMBROS 

 

A atividade em grupos proporcionou aos alunos a oportunidade de se posicionarem 

como leitores críticos das cartas produzidas por eles mesmos. A princípio, os aprendizes 

não perceberam que as cartas que estavam analisando eram de seus colegas, uma vez 

que houve o cuidado para que as componentes do grupo A lessem as cartas escritas 

pelos componentes do grupo B e vice-versa (cf. 4.1.5) 

Os alunos pareceram surpresos ao verem as suas cartas ‘divulgadas’. Foram 

registrados os seguintes comentários: 
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“Essas são nossas cartas? Ah!” (A6) 

“Ah! Que coisa interessante! Leremos nossas cartas. Gostei dessa forma de trabalhar.” 

(A10) 

 

As reações e os comentários parecem indicar que os alunos valorizam a  

discussão em grupos e a troca de opiniões sobre os textos que produzem em sala de 

aula. Contudo, parecem ter poucas oportunidades de interagirem dessa forma. 

Na realização da atividade em grupos, os alunos procederam às discussões, 

orientados pelas instruções recebidas (cf. anexo 9). Ao final das discussões e análise das 

cartas, escolheram dentre as cartas analisadas pelo grupo, duas consideradas mais 

relevantes.  

Ambos os grupos leram as cartas que lhes foram entregues, várias vezes.  O 

grupo A selecionou as cartas dos colegas A8 e A10 (CL1A8 e CL1A10), e o grupo B as 

cartas dos colegas A3 e A5 (CL1A3 e CL1A5).  Apesar da leitura, da releitura e de uma 

entusiasmada discussão sobre o conteúdo das cartas para realizar a escolha das duas 

‘melhores’, houve, no geral, pouca discordância quanto à decisão final. O grupo A 

justificou a escolha das CL1A8 e CL1A10 afirmando que estas eram as que mais se 

encaixavam nos critérios estabelecidos pelo professor. Por sua vez, o grupo B afirmou 

ser a CL1A3 sucinta, objetiva e completa e a CL1A5, incisiva e abrangente.   

O grupo A observou que em todas as cartas houve a concordância unânime com 

o tema e a presença de “chamamentos” à reflexão sobre a questão ambiental abordada 

na reportagem. Este grupo considerou também que as expressões interrogativas e 

exclamativas fortaleceram os argumentos que fundamentaram o ponto de vista expresso.  
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Os aprendizes do grupo B apontaram que a utilização de aspas, do ponto de 

interrogação e da expressão “parabenizo” reforçaram o interesse pelo texto. 

Durante a interação dos alunos para a escolha das cartas, ficou evidente o 

envolvimento desses aprendizes com a atividade uma vez que todos pareceram 

realmente haver assumido o papel de editor, analisando atentamente o conteúdo das 

cartas, detectando os pontos de vista e  os argumentos que os sustentavam etc.  

Ao final da atividade, os membros de cada grupo quiseram saber quais as cartas 

que haviam sido selecionadas pelo outro grupo. Os alunos/autores das cartas escolhidas 

pareceram surpresos e orgulhosos ao verem suas produções em destaque. Alguns 

comentários anotados, realizados pelos alunos/ autores das cartas selecionadas são 

mostrados a seguir: 

“Ah! É a minha carta?” (A3) 

“Olha, eles escolheram a minha carta!” (A5). 

“Escolheram a minha?” (A8) 

“Uma das cartas é a minha!” (A10)  

A exposição e o compartilhamento do conteúdo das cartas pelos alunos serviram 

para os aprendizes avaliarem o seu desempenho tanto na produção escrita como na sua 

habilidade de ler criticamente sobre um tema polêmico. Além disso, essa forma de 

trabalhar não apenas mostra aos alunos que a compreensão se realiza mais plenamente  

quando há a troca de idéias e opiniões como também  estimula à prática da escrita, uma 

vez que  os alunos  percebem na interação com os colegas que a sua produção não foi 

em vão:  atendeu ao  propósito básico  da carta do leitor, que é o  de ser lida e 

comentada por outros leitores.       
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5.6 OS DIÁRIOS REFLEXIVOS 

 

5.6.1 DIÁRIO REFLEXIVO 1: INFLUÊNCIA DO CONHECIMENTO PARA O 

PROCESSAMENTO TEXTUAL E A CONSTRUÇÃO DE SENTIDO 

 

Excertos dos pronunciamentos dos alunos retirados do diário reflexivo 1, o qual 

consta de cinco questões (cf.anexo 10), revelam a forte influência do conhecimento 

destacada por Ruddell & Unrau (cf.2.) para o processamento textual . 

Na questão 1, onde  os alunos mencionam as idéias que lhes ocorreram para 

escrever a carta do leitor 1 (CL1), verifica-se, através das respostas , que o 

conhecimento declarativo  destes aprendizes  sobre o meio ambiente, foi ativado não 

apenas a partir do conteúdo da matéria, como também das discussões em sala de aula e 

das experiências anteriores dos alunos.  

Estão destacados, a seguir, fragmentos das declarações de alguns alunos para 

ilustrar o que foi afirmado. 

 

“... parabenizar, o alerta que a revista está fazendo à população. Reforçar o ponto de 

vista do artigo.” (A1) 

“...Como já havíamos comentado algumas coisas ..., na hora de escrever foi 

automático.” (A8) 

“Toda matéria publicada sobre o meio ambiente sempre se resume na preocupação...” 

(A6) 
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A declaração do aluno A1, aparentemente denota uma referência   ao conteúdo 

da matéria como fonte de suas idéias para escrever a CL1. Por sua vez, a declaração do 

aluno A8 parece indicar que foram os comentários (discussões) sobre o tema que 

geraram idéias para a produção da carta. Quanto ao que foi  expressado pelo aluno A6 

percebe-se que este remete às suas noções sobre o meio ambiente baseado em 

experiências anteriores. 

A questão 3, que indaga sobre as habilidades e conhecimentos considerados 

relevantes para  a produção de uma carta do leitor,  está associada ao conhecimento 

procedural referido por Ruddell & Unrau para a compreensão e produção textual. Essa 

forma de conhecimento refere-se ao ‘saber’ quais as habilidades e as estratégias 

necessárias  para a utilização do conhecimento. 

Dos depoimentos dos alunos à questão 3 apreende-se que valorizam, para a 

aplicação do conhecimento as habilidades de : 

• ler/compreender o texto  

“...é necessário uma compreensão do texto...”  (A2) 

 “Habilidade de leitura ...” (A7)  

• entender/repassar o sentimento, saber se expressar  

“Facilidade de redação e bom senso, para entender e repassar o sentimento.  

Saber  se expressar” (A1) 

• fazer uma carta sem muitos erros  

            “...ter mais tempo para fazer uma carta sem muitos erros.” (A3)  

• ser objetivo 

           “...objetividade nas idéias...”(A10). 
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Com respeito à questão 5, pode-se observar a consciência dos alunos do 

propósito da carta do leitor e do contexto social onde este gênero textual está inserido. 

Esta percepção é apontada por Ruddell & Unrau como uma forma conhecimento 

denominada condicional (cf.2.). Segundo ainda estes teóricos, é o conhecimento 

condicional que gera condições para a manifestação do conhecimento declarativo e 

procedural. 

A seguir, alguns excertos ilustrativos do que foi observado na questão 5. 

“...alertar toda a população ...” (A1) 

“Reflita e pense da maneira que a reportagem tratou do tema” (A2) 

“Enfatizar a importância e a responsabilidade de todos...” (A6) 

“...necessidade de divulgar adequadamente a idéia.” (A7) 

No que concerne ao processo e aos sentimentos dos alunos quanto à produção da 

carta do leitor colocados na questão 2, observa-se que, à exceção de A3 e  A4 - que se 

sentiram pouco confortáveis com o tempo que dispunham para escrever,  de um modo 

geral, os alunos demonstraram sentimentos positivos em relação à atividade como se 

observa nos seguintes fragmentos  das respostas destes aprendizes à referida questão:  

 

“...à vontade. Satisfeita.” (A1) 

“Senti-me reflexiva em pontos que ainda não tinha parado para analisar.” (A5) 

“...prazer de participar. ( A7) 

“Fui contagiada pelo tema e me senti em plena luta...” (A8) 

“Achei bom exercitar o direito de expressão.”( A9) 

“Tranqüila; à vontade; motivada.”(A10) 
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Em relação às dificuldades na escrita da CL1 (questão 4), o  aluno A2 declarou 

como obstáculo, expressar o que pensa  e  os alunos A3, A4 e A6 revelaram a 

preocupação com o tempo destinado à produção desse gênero textual. À exceção dos 

alunos A1 e A8 que declararam respectivamente, ter tido pouca dificuldade na escrita da 

CL1 e não ter concluído a  carta como desejava , os demais alunos (A5,A7,A9,A10) 

revelaram a ausência de dificuldades para escrever a CL1. 

Da análise dos sentimentos e das dificuldades em relação ao processo de 

produção da carta (questões 2 e 4), verifica-se, em geral, que os alunos perecem ter uma 

boa ligação com a escrita. Essa constatação corrobora com os resultados da questão 17 

(cf.gráfico 3, 5.1) do questionário sociocultural (cf. anexo 5) que aponta para uma 

relação pessoal agradável dos aprendizes com a atividade referida. 

 

5.6.2 DIÁRIO REFLEXIVO 2: APRECIAÇÃO DOS DEPOIMENTOS DOS 

ALUNOS PARA AVALIAÇÃO DA EXPERIÊNCIA DE 

ENSINO/APRENDIZAGEM 

 

Para avaliação da experiência de ensino/aprendizagem realizada durante a 

pesquisa, serão comentadas as declarações dos alunos feitas no diário reflexivo 2 

(cf.anexo 10), sobre a prática de sala de aula à qual se submeteram. O diário reflexivo 2 

consta de 5 questões. Serão feitas algumas apreciações dos depoimentos dos alunos para 

cada questão. 

As declarações dos alunos à questão 1, evidenciam que as discussões e atividades 

sobre o gênero carta do leitor:  
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• constituiram-se uma oportunidade para aprender mais sobre o gênero 

 

“Discussões produtivas, até porque eu não leio muito este gênero, e tive uma 

oportunidade de aprender mais um tipo de informação...” (A1) 

“Achei diferente, inusitado. Nunca havia escrito carta ao leitor. Achei por isso, uma 

forma interessante de trabalhar...” (A8) 

 

• auxiliaram na compreensão dos textos 

 

“As atividades me ajudaram a traduzir e compreender melhor textos em inglês...” (A2) 

“Além de auxiliar o aprendizado na compreensão de textos em inglês, as reportagens 

escolhidas foram bastante atrativas ...” (A6) 

“As atividades em conjunto nos ajudam a lembrar que, um mesmo texto, leva a 

diferentes interpretações, ampliando a nossa capacidade de compreender um 

determinado tópico em ângulos diferentes...” (A7) 

“Achei proveitoso o exercício de escrever as cartas pois dessa forma elaboramos 

melhor o conteúdo dos textos...” (A9) 

“Achei os dois temas abordados interessantes e atuais, o que motivou a participação da 

turma. O gênero “carta do leitor” foi uma boa maneira de levar as pessoas, 

individualmente,  a expressarem de forma objetiva o que compreenderam e/ou 

absorveram do texto.” (A10) 
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• levaram a uma reflexão crítica 

 

“ ...ajudou a aguçar o meu senso crítico.” (A3) 

“...oportunidade de refletirmos e, conseqüentemente, opinarmos sobre questões tão 

relevantes no nosso cotidiano...” (A4) 

“ É uma forma de refletirmos sobre o tema...” (A5) 

 

A questão 2 tratou da utilidade das aulas, percebida pelos alunos, para a sua vida 

prática. Dos depoimentos dos alunos, observou-se que estes aprendizes: 

 

• desenvolveram a sua percepção dos diferentes enfoques dos temas discutidos 

 

“... pude avalizar as opiniões de outras pessoas , sobre um mesmo assunto...” (A1) 

“... este trabalho nos leva ao estudo da língua e principalmente à discussão dos 

diversos enfoques de um tema, enriquecedor exercício de desenvolvimento intelectual.” 

(A7) 

 

• perceberam o valor do gênero carta do leitor no cotidiano 

 

“... o gênero ‘ Carta dos leitores’ é algo rico em questionamentos, acréscimos , 

presente nas leituras diárias ...” (A4) 
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• ampliaram o seu conhecimento da língua inglesa e dos temas 

 

“... meus conhecimentos sobre ‘ Dieta Perfeita’ e ‘Como Salvar a Terra’, foram 

ampliados com a ajuda dos textos, cartas e trabalhos em grupos  feitos por nós” (A2) 

“... ajudou a ampliar o meu vocabulário.” (A3) 

“... oportunidade de aumentar o conhecimento do vocabulário e exercício da prática de 

compreensão...” (A6) 

“As atividades me assessoraram no processo de estudo/aprendizado do inglês 

instrumental.” (A8) 

“... forma de apreender o conteúdo dos textos e, através da escrita fixar melhor essa 

compreensão” (A9) 

“ ... tanto em termos do aprendizado do inglês como também em relação aos dois temas 

trabalhados...” (A10) 

 

• aumentaram o seu interesse pelo aprendizado da língua inglesa 

 

“... dessa forma, o aprendizado fica mais agradável, pois discutimos sobre temas 

interessantes que faz agregar o nosso interesse em aprender inglês.” (A5) 

 

Na questão 3 os alunos discorreram sobre o que haviam aprendido nas aulas, 

estabelecendo uma comparação  do conhecimento que tinham sobre o gênero carta do 

leitor antes e depois das atividades em sala de aula, como pode ser observado nestes 

relatos: 
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“Aprendi a respeitar mais o ponto de vista de cada um...” (A1) 

“... observei que é interessante lermos e escrevermos este tipo de carta. Nas cartas 

observamos diferentes pontos de vista e embasamento para as idéias apresentadas....” 

(A2) 

“Não tinha muita noção de como escrever uma carta ao leitor, e agora sei que para 

escrever uma boa carta tenho que ter clareza e objetividade.” (A3) 

“Antes não havia refletido sobre as características desse gênero – cartas dos leitores, 

sua elaboração, etc. Agora, me senti estimulada para observá-las com mais atenção, 

considerando as oportunidades de aprendizagem.” (A4) 

“Hoje percebo como a carta do leitor abre as nossas mentes...” (A5) 

“As cartas dos leitores nos trazem novos enfoques sobre o texto base , acrescidos de 

dados novos, o que é enriquecedor culturalmente.” (A7)   

 

Nos depoimentos de A1, A2, A5 e A7, nota-se que os alunos aprenderam a 

valorizar diferentes pontos de vista como uma forma de enriquecimento intelectual. 

Essa percepção, além de ajudar a compreender melhor um tema, gera opiniões mais 

representativas da realidade. As declarações dos alunos A3 e A4 revelam ainda que as 

atividades com o gênero carta do leitor levaram estes aprendizes a ampliar as suas 

noções sobre o gênero mencionado. 

As respostas dos alunos à questão 4 reforçou a importância dada por estes à 

leitura das cartas dos colegas e as das revistas para a percepção de novos pontos de vista 

e para uma melhor compreensão do tema: 
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“... Através das cartas dos colegas podemos ter acesso a diferentes abordagens 

do assunto...” (A2) 

“...As cartas dos colegas, principalmente das revistas completaram o meu 

entendimento...” (A6) 

“...várias opiniões foram colocadas de formas diferentes, ampliando assim a 

minha compreensão inicial.” (A9) 

 

Por fim, a questão 5 tratou da relevância atribuída pelos alunos às cartas, às 

discussões  e às próprias reflexões para a sua aprendizagem. 

Das declarações dos alunos A1, A2 e A8 depreende-se que valorizaram de forma 

equilibrada a produção das  cartas, as discussões em sala de aula e as próprias reflexões 

para a sua aprendizagem.  A seguir, os relatos de A1, A2 e A8. 

 

“Pude analisar cada carta, e achei um nível muito bom, claro que uma ou outra 

sobressaíram, mas por ‘facilidade’ de cada um em se expressar. Mas no conjunto, para 

meu aprendizado foi importante, me informar com um texto técnico, depois escrever 

sobre ele acrescentando o meu ponto de vista e analisar/discutir sobre o mesmo, pois 

foi bem produtivo para o meu conhecimento sobre o assunto, onde se criou um interesse 

de saber mais, procurar mais informações e argumentos que possam ser discutidos e 

tentar realizar uma consciência coletiva em torno do que é vital para o ser humano.” 

(A1)  
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“As cartas, as discussões em sala de aula e minhas próprias reflexões, me ajudaram a 

entender melhor a problemática da preservação da natureza e a questão das dietas. 

São temas corriqueiros, mas que raramente entramos em detalhes para discutir, escutar 

outras opiniões e refletir sobre o assunto. Aprendi a dar mais atenção à seção de cartas 

dos leitores, pois ali vou ter acesso a vários pontos de vista e ter argumentos e melhor 

embasamento para sustentar a minha opinião.” (A2) 

 

“As discussões foram cruciais. Escrever as cartas possibilitou ter que reelaborar o 

assunto. Sobre minhas próprias reflexões, não sei como desvinculá-las das atividades já 

descritas. Elas ocorrem sempre e é por meio delas que se processa a aprendizagem.” 

(A8)  

 

No diário reflexivo 2,  evidenciam-se representações positivas construídas pelos 

alunos em relação à experiência  que  tiveram em sala de aula . 

Depreende-se das vozes dos alunos o quanto é importante que a instrução do 

professor crie um ambiente em sala de aula que propicie condições afetivas e cognitivas 

(cf.quadro 1) para que o aluno se sinta motivado para a leitura/produção textual 

acessando o seu conhecimento lingüístico e de mundo como  forma de viabilizar o seu 

‘diálogo’ com o texto, construindo um sentido para ele. É possível perceber, ainda, com 

os depoimentos dos alunos, que houve não apenas um ganho de diferentes formas de 

conhecimento (cf.quadro 7) como também mudanças motivacionais e de atitude em 

relação à leitura/produção da carta do leitor. Em outras palavras, os alunos 

demonstraram ter crescido intelectualmente através das atividades propostas em sala de 

aula. 
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O que se verifica da análise dos dados é que estes corroboram com as noções 

teóricas explicitadas nos três primeiros capítulos e resumidos nos quadros de 1 a 15. 

Essa simetria dos dados analisados com a teoria pertinente ao assunto informa a 

essencialidade da reflexão por parte do professor da sua instrução em sala de aula. O 

benefício de tal reflexão é que ela possibilita ao professor conceber o ensino de uma 

língua como uma prática que possa oferecer aos alunos oportunidades de perceberem a 

língua não apenas como um simples sistema de regras, mas como uma habilidade 

fundamental para agirem no mundo social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Motivar os alunos, estimular a sua curiosidade, instigá-los a pensar, refletir, 

discutir sobre o conteúdo de sua aprendizagem em sala de aula, levando-os a ampliarem 

a sua percepção do mundo e a se desenvolverem intelectualmente, são tarefas que 

constituem um contínuo desafio para o professor. A experiência desenvolvida neste 

estudo possibilitou observar o desempenho dos alunos quando inseridos em um 

ambiente de ensino-aprendizagem propício para essas tarefas. 

Com os resultados da pesquisa, verificou-se que, embora a leitura de textos em 

inglês se constituísse um obstáculo para a construção de sentido uma vez que os alunos 

tinham um conhecimento limitado desse idioma, os temas e as atividades propostas 

levaram esses aprendizes a pensarem sobre os conteúdos dos trechos das reportagens em 

inglês escolhidas para esta investigação, associando-os ao seu cotidiano. Percebeu-se 

que o interesse demonstrado pelos assuntos tratados nas referidas reportagens e o apoio 

da língua materna por meio dos glossários e das traduções das cartas, motivaram os 

alunos a se empenharam em suas leituras. Isto facilitou o envolvimento destes 

aprendizes com a análise e a produção das cartas do leitor em português que se 

constituíram um meio para os alunos emitirem suas opiniões sobre os temas debatidos 

em sala de aula.  Assim, os alunos se encontraram diante de uma situação comunicativa 

que demandou um posicionamento crítico em relação às matérias lidas, sentindo-se, no 

dizer freiriano, desafiados “a ler a palavra e o mundo”. Além do mais, com a produção, 

a leitura, a análise das cartas e a discussão das reportagens, os alunos tiveram a 

oportunidade não apenas de “ouvir” as vozes dos seus interlocutores como também de 
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“levarem” as suas próprias vozes para esses percebendo semelhanças e/ou divergências 

de pontos de vista.  

As atividades propostas possibilitaram ainda aos alunos: observarem como se 

organiza e se apresenta o gênero carta do leitor; entender mais claramente os temas 

abordados; perceberem o benefício lingüístico, tanto para a língua inglesa como para a 

portuguesa, das experiências de leitura e de produção textual convivenciadas  

 Os estudos teóricos e os resultados da pesquisa conduziram às seguintes 

conclusões: 

1) A instrução do professor deve possibilitar ao aluno um desenvolvimento 

cognitivo real tal como propõe os estudos de Vygotsky. Na pesquisa isto 

pode ser verificado através da avaliação da experiência de 

ensino/aprendizagem feita pelos alunos no diário reflexivo 2 onde seus 

depoimentos revelam que essa proposta de trabalho  pode ter contribuído 

para: a) o aumento de conhecimento dos temas discutidos,  do gênero carta 

do leitor e da língua inglesa; b) o estímulo à reflexão crítica, à compreensão 

textual e ao aprendizado do inglês; c) a valorização da carta do leitor; d) o 

desenvolvimento da percepção dos diferentes enfoques sobre os temas.  

2) O ensino/aprendizagem da língua deve valorizar o seu caráter dialógico 

como propõe Bakhtin para o qual os textos constituem formas de diálogo 

sendo a sua compreensão ativa e responsiva.  Sendo assim, é essencial levar 

os alunos a perceberem a língua como um fenômeno social resultado da  

interação verbal que se estabelece entre o locutor e o interlocutor onde  o 

pensamento humano se delineia por meio da interdependência que se 

estabelece entre o texto e o contexto.  Com a leitura dos textos, as 
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atividades/debates em grupos e a produção/análise das cartas, os alunos 

tiveram a oportunidade de perceber, em sala de aula, a linguagem como uma 

atividade interativa e dialógica. As vozes presentes nos textos trabalhados na 

pesquisa foram “ouvidas” e “respondidas” com novos textos que se 

moldaram à situação comunicativa perpetuando, modificando e ampliando o 

conhecimento do mundo que transita entre os membros da espécie humana. 

3) A ativação e a exposição a diferentes tipos de conhecimentos apontados por 

Ruddell & Unrau devem ser estimuladas por se constituírem formas de 

mediação para o processamento textual. O contato dos alunos com a língua 

inglesa, com os temas das reportagens, a percepção de diferentes pontos de 

vista, desenvolveram o conhecimento dos alunos tornando-os mais aptos a 

compreender e produzir satisfatoriamente textos futuros. 

4) A proposta de Dolz & Schneuwly para o ensino/aprendizagem de gêneros, 

evidenciando a representação do contexto social, a estruturação discursiva do 

texto e a escolha das unidades lingüísticas mostrou-se válida. Foi possível 

encontrar tanto nas cartas do leitor da Time e da Newsweek como nas cartas  

produzidas pelos  alunos, fragmentos que constituíram exemplos de alguns 

dos objetivos definidos por Dolz & Schneuwly  para serem atingidos 

trabalhando-se com um ou vários gêneros do agrupamento cujo aspecto 

tipológico é  o de argumentar. Em outros termos, as cartas do leitor 

analisadas sugerem a possibilidade de, no ensino/aprendizagem das línguas 

inglesa e portuguesa, se fornecerem  ao professor e/ou ao aluno informações 

sobre os saberes e habilidades implicados na apropriação das práticas da 

linguagem  orientadas, nesta pesquisa, para o gênero carta do leitor.  
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Assim, o ambiente de aprendizagem deve proporcionar desafios ao intelecto dos 

aprendizes a fim de que possam atingir níveis mais elevados de raciocínio e de 

compreensão.  Em síntese, ao interagirem com o conhecimento escrito legado pela 

humanidade e ao associarem este conhecimento ao seu próprio saber para produzirem 

novos textos escritos e/ou falados, os indivíduos adquirem novas formas de pensamento 

e se transformam. Essa transformação possibilita a esses indivíduos a ampliação das 

formas de atuarem em seu meio gerando como conseqüência, uma consciência coletiva 

mais apta intelectualmente para opinar e contribuir positivamente para a solução dos 

problemas sociais.    

Vale ressaltar que há ainda muito a ser feito para a disseminação do 

conhecimento entre os membros da espécie humana. Em muitos casos as condições 

sócio-econômicas limitam ou até mesmo vetam oportunidades para muitos indivíduos 

se desenvolverem intelectualmente por meio da aquisição de novos saberes. Portanto, é 

preciso se considerar o ensino/aprendizagem de línguas como uma oportunidade de se 

estimular a curiosidade, a criatividade e abrir caminhos para a apreensão de novas idéias 

através da exploração de diferentes temas e formas de expressão. 

Para finalizar, espera-se que este trabalho contribua de alguma forma para o 

avanço no aperfeiçoamento metodológico da aprendizagem tornando o ensino da 

compreensão e produção textual mais útil e agradável para os alunos tanto na 

aprendizagem de uma  língua estrangeira quanto na da língua materna. 
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ANEXO 1 
 
 
TEXTO 1 
Source : Time Magazine-  An extract  taken from the Special Report, “ How to Save the 
Earth”. Latin American Edition/ August 26, 2002. 
  
 
The Challenges We Face 
By Jeffrey Kluger and Andrea Dorfman 
 
For starters, let’s be clear about what we mean by “saving the earth”. 
 
The globe doesn’t need to be saved by us, we couldn’t kill it if we tried. What we do 
 
need to save  - and what we have done a fair job of bollixing up so far -  is the earth as 
 
we like it, with its climate, air, water and biomass all in that destructible balance that 
 
best supports  life as we have come to know it. Muck it up, and the planet will simply 
 
shake us off,  as it’s shaken off countless species before us . In the end , then, it’s us 
 
we’re trying to save – and while the job is doable, it won’t be easy. 
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ANEXO 2 
 
TEXTO 2 
Source: Newsweek Magazine – An extract taken from the Cover Story, “ The Perfect 
Diet”. Vol.CXLI, No 03. January 20, 2003. 
 
 
Building a Better Way to Eat 
The population has grown fatter and sicker since the USDA food pyramid came out a 
decade ago. Is there a healthier , tastier diet? 
By Geoffrey Cowley 
 
 
SOMETHING IS WRONG , IF NOT ROTTEN, in the state of New York, the state of  
 
California and every state in between. While searching endlessly for just the right diet, 
 
 Americans are consuming ever more calories , growing ever more obese and suffering 
 
obscene rates of diabetes, hypertension and heart disease as a result. No one outside the 
 
weight-loss industry is happy about the situation, but as the crisis worsens  people seem  
 
to grow ever more confused about how they got here- and ever more polarized about 
 
how to get things right. Die-hard vegetarians continue to rail against dietary fat and 
 
emulate Chinese peasants. Born-again carnivores blame the White devil (a.k.a. bread) 
 
and forces themselves onto all-meat diets in hopes of incinerating their belly fat. 
 
Ordinary civilians throw up their hands and consume whatever is convenient- which is  
 
to say Krispy Kremes and Coke. 
 

Is this the cost of modernity? Have we escaped scurvy, pellagra and rickets only  
 
 to suffer higher-tech forms of malnutrition?. Somewhere in the fog of conflicting  
 
prescriptions, is there a diet that’s both safe and palatable- a diet that can control weight  
 
and promote health without denying us the pleasure of food?  
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TRADUÇÃO DAS CARTAS DA TIME 
 
Carta 1 
“COMO SALVAR A TERRA” foi relevante, oportuno e interessante [Ago.26]. As 
corporações e organizações que estão implementando uma mudança ambiental positiva 
têm que ter o apoio da população em geral. Isso é difícil de obter , especialmente nos 
Estados Unidos, com o nosso uso desregrado dos recursos da terra. 
A menos que os americanos percebam que o maior não é o melhor, uma melhora  
ambiental não ocorrerá.   

MICHAEL D. LEE 
Wheeling, Illinois 

Carta 2 
TALVEZ O ERRO MAIS GRAVE QUE os ambientalistas proativos cometeram foi 
cunhar a frase “Salve a Terra”. Deveria ser “Salve a Raça Humana”. Somos egoístas ao 
acreditar que os humanos podem destruir a terra. A terra sobreviverá. Será a espécie 
humana que não resistirá. 

CHRISTI E. GEORGE 
Fayetteville, Arkansas 

Carta 3 
ESTAMOS INCONSCIENTEMENTE OBSERVANDO a destruição dos oceanos? Nós 
realmente nos importamos com isso? É fácil ver para onde estamos indo se olharmos 
para onde estivemos, mas nós como uma espécie, compreendemos os danos que 
podemos causar? A antevisão mínima da nossa cultura atual, na qual ganhar dinheiro 
parece ser o único objetivo, é algo que podemos  mudar? Nossos líderes mundiais 
deveriam ser responsabilizados pelos seus esforços fracassados em parar o desastre 
ambiental. Precisamos de resultados. 

ANTONIO OCANA 
Santo Domingo, Dominican Republic 

 
Carta 4 
NÃO SERÁ NECESSÁRIO UM ENORME AUMENTO NA POPULAÇÃO para 
ocorrer a destruição do planeta. Os americanos têm mostrado que mesmo o crescimento 
mais modesto da população causa um aumento de consumo devastador. À medida que 
as aspirações materialistas da classe média se espalham nos países em desenvolvimento, 
nenhuma quantidade de tecnologia salvará as nossas espécies da extinção. Tem que 
existir uma geração de pessoas  que veja o mérito de se consumir menos do que seus 
pais e que  esteja com vontade de  dar um exemplo para seus filhos. 

DOUG DEANGELIS 
Ipswich, Massachusetts 

Carta 5 
ESSA COISA DE SÉCULO VERDE É TUDO propaganda unilateral. Por que vocês 
não escrevem sobre os danos que os ativistas ambientais estão causando aos nossos 
direitos de propriedade e liberdades individuais? 

BARRY BRIGHT 
Lebanon, Kentucky 
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GLOSSÁRIO em português para auxiliar na compreensão das  cartas dos leitores 
publicadas na Time em 16/09/02.  
 
Reportagem : “How to Save the Earth” (Time, 26/08/02) 
 
 
Carta 1 
Timely – oportuno 
Achieve – alcançar, obter 
Profligate – desregrado 
Resources – recursos 
Unless – a menos que 
Realize – perceber 
 
Carta 2  
Perhaps – talvez 
Blunder – erro grave 
Environmental folks – gente, pessoas ambientalistas 
To coin the phrase – inventar, cunhar a frase 
Endure – resistir 
 
Carta 3 
Where we are headed – para onde estamos indo 
Damage – dano(s) , estrago(s) 
Foresight – antevisão, visão de futuro 
Be held accountable for their failed efforts – serem responsabilizado pelos seus esforços 
fracassados 
To halt – parar 
 
Carta 4 
Huge increase – enorme aumento 
Growth – crescimento 
Spread – espalhar  
Developing world – países em desenvolvimento 
Willing – desejando 
To set an example – dar um exemplo  
 
 
Carta 5 
This “Green Century” stuff – essa coisa de “Século Verde” 
Property rights – direitos de propriedade 
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TRADUÇÃO DAS CARTAS DA NEWSWEEK 
 
Carta 1 
Comendo para uma Saúde Duradoura 
VOCÊS PRESTARAM UM SERVIÇO PARA OS SEUS leitores ao chamar atenção 
para a “Dieta Perfeita” (Jan.20). Sem dúvida, o acentuado consumo de fast fatty foods  
(“ três Fs”) é o principal perigo para a saúde com o aumento de incidência de obesidade 
, diabetes melito, pressão sangüínia alta e doença coronária. O que resta para ser 
avaliado é que o consumo dos três Fs é uma estratégia da indústria alimentícia, que 
gasta bilhões para promover a cultura do fast-food. Essa tendência nada saudável entre 
os adultos dos Estados Unidos e dos países europeus prósperos está agora afetando a 
população infantil dos países em desenvolvimento. Na Índia, por exemplo, apesar do 
problema indiscutível de subnutrição , o ataque violento dos gigantes do fast-food  está 
contribuindo para aumentar a incidência de obesidade em crianças de famílias 
abastadas. Em uma pesquisa recente, descobrimos que 20 por cento das crianças de 
escolas particulares estava acima do peso. A metade delas estava obesa. Isso está de 
forma intensa, em contraste com as nossas pesquisas de 1980 e 1990, que mostraram 
um incidência  de 7 e 11 por cento , respectivamente ,de crianças acima do peso. É um 
cenário perturbador. Sabemos que as sementes da doença do coração, hipertensão e 
diabetes são plantadas na infância, desde o início. Quanto mais cedo extirparmos o mal, 
melhor. É preciso uma campanha mundial para educar as pessoas sobre os riscos dos 
três Fs e sobre a necessidade de se adotar um estilo de vida com uma alimentação 
saudável. 

PROF. SURAJ GUPTE, M.D., Chefe de Pediatria da Faculdade Médica do Governo 
JAMMU, INDIA 

Fast fatty foods - comidas rápidas e gordurosas. 
 
 
Carta 2 
UM DOS CIENTISTAS CITADOS NO artigo sobre exercício observou a questão de 
forma correta – nós somos animais e conseqüentemente geneticamente programados 
para o exercício. Como onívoros, estamos programados para incluir carne em nossas 
dietas, e não seguir essa moda de ser só vegetariano. Se a pirâmide realmente aconselha 
uma dieta completa e nutritiva, não precisaríamos de vitaminas suplementares também. 
Isso soa novamente como uma tentativa de conciliação do USDA, com a poderosa 
indústria farmacêutica. Quando as pessoas irão perceber que bom senso e moderação 
são muito mais valiosos do que aconselhamento médico sensacionalista? 

DONNAJACOB 
DUBLIN, IRELAND 

USDA - Departamento de Agricultura dos Estados Unidos 
 
 
Carta 3 
EMBORA EU SEJA UM CIRURGIÃO TRAUMATOLOGISTA, os maiores riscos a 
longo prazo dos meus pacientes não são acidentes de carro ou quedas, mas escolhas 
erradas de alimentos que podem levar a ataques cardíacos, derrames cerebrais e 
diabetes. Assim, eu fiquei muito satisfeito em ver a sua reportagem ponderando sobre o 
estudo de pesquisa do Dr. Neal Barnard usando dietas vegetarianas. Na minha 
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experiência, nenhuma outra dieta chega perto do poder  que a dieta vegetariana tem para 
manter a diabetes sob controle, cortar níveis de colesterol e reduzir o peso. Cada 
paciente hospitalizado por mim tem duas ordens de admissão de rotina: não fumar e 
seguir uma dieta livre de produtos de origem animal. À medida que os pacientes 
aprendem hábitos mais saudáveis, a maioria fica grata pela mudança. 

JERRY W. VLASAK,M.D.,F.ªC.S. 
SANTA MONICA, CALIFORNIA 

 
Carta 4 
A NOVA DIETA PARECE COMPLICADA DEMAIS. A maioria de nós nunca 
aprenderá a diferença entre gorduras boas e ruins, carboidratos bons e maus. O que 
aconteceu com simplesmente contar calorias? A maioria dos americanos acima do peso 
não chegou a essa condição porque o que entra continua excedendo o que sai? Sou um 
voluntário do Corpo de Paz da Romênia. A maioria dos voluntários americanos perde 
peso facilmente aqui, e não é porque a comida não seja saborosa ou abundante. Nos 
Estados Unidos, nós vamos de carro para os enormes supermercados, selecionamos uma 
carrada de embalagens enormes de comida, depois dirigimos nosso carro  para casa e 
abarrotamos nossos enormes refrigeradores, freezers e armários com mais comida do 
que precisamos. Aqui andamos diariamente para vários mercados pequenos, e então 
compramos apenas tanto quanto podemos carregar subindo numerosos lances de escada  
para as pequenas cozinhas dos nossos apartamentos. A maioria dos romenos não tem 
carros, assim eles fazem compras de forma similar, e um romeno gordo é raro. Estou 
decidido a fazer todas as minhas compras de alimentos a pé quando eu voltar para casa, 
na esperança de não recuperar os dez quilos que eu perdi aqui. Talvez sejam os carros, e 
não os carboidratos que têm engordado os americanos de forma tão alarmante. 

KATHYBAKER 
BOTOSANI, ROMANIA 

 
 
Carta 5 
SEU ARTIGO ME FAZ LEMBRAR DAS NOSSAS férias em família na Nova 
Inglaterra em 1988. Nós desfrutamos de comidas excelentes em restaurantes e motéis, 
mas nunca paramos para comer fast food . O que mais sentimos falta foi de uma 
variedade de dois componentes básicos de toda a nutrição saudável: o verdadeiro pão 
integral e água mineral integral natural. Em qualquer lugar na Europa, uma pessoa 
encontra dezenas de tipos de (escuro ou branco) pão, em grandes lojas ou em pequenas 
padarias – a maioria, fresco, não embalado. Você pode sentir o cheiro do delicioso 
aroma mesmo antes de tocar a deliciosa crosta do pão. O que encontramos em nossa 
viagem foi um pão sem crosta, sem sabor em apenas duas cores. Vivenciamos um outro 
problema quando procuramos água mineral sem açúcar ou outros aditivos. A única água 
disponível era importada da França e com um preço elevado. Beber Coca-Cola ou Pepsi 
apenas aumenta a sede e também leva à obesidade. Os Estados Unidos mostrou uma 
liderança sem paralelo no combate à indústria de fumo. Agora é hora de proteger a 
saúde da sua população na frente de batalha dos alimentos. A expansão das lojas da 
McDonald’s é uma direta contradição a esses esforços. 

MILAN KLOUDA 
LUXEMBOURG 
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Carta 6 
SENDO JAPONÊS, ACHEI A nova versão da pirâmide intrigante. Nossa dieta – como 
a maioria das dietas Asiáticas – tem sido há muito tempo baseada em arroz; não existe 
para nós uma forma de usar arroz frugalmente. Alguns cientistas dizem até mesmo que 
uma pessoa precisa manter-se fiel à sua alimentação tradicional para permanecer 
saudável. A nova versão pode dar certo para os americanos, mas não tenho certeza que 
seria bom para todo mundo. Nós japoneses temos orgulho de nossa alta expectativa de 
vida e eu acredito que exemplo é melhor do que preceito.  

MITSUAKI AKITANI 
TOKYO, JAPAN 

 
 
 
GLOSSÁRIO em português para auxiliar na compreensão das cartas dos leitores 
publicadas na Newsweek em 24/02/03. 
  
Reportagem: “The Perfect Diet” (Newsweek, 20/01/03) 
 
 
Carta 1 
Eating for lifelong  health – comendo para manter uma  saúde duradoura, permanente  
Undoubtedly – sem dúvida 
Enhanced – acentuado 
Hazard – perigo 
Disease – doença  
Spend – gastar 
Trend – tendência 
For instance - por exemplo 
Despite – apesar 
Overwhelming - indiscutível, esmagador 
Onslaught – ataque violento 
Well-to-do – abastado(a) 
Survey - pesquisa 
Overweight - acima do peso 
Disturbing – perturbador 
Seeds – sementes  
Sown - Plantado(a), semeado(a) 
The sooner we nip the evil the better - quanto mais cedo extirparmos o mal, melhor 
 
Carta 2 
Get something  right – perceber, observar algo, um fato, uma questão de forma correta 
Meat- carne 
Follow – seguir 
Veggies-only fads – moda de ser só vegetariano 
Advise - aconselhar, recomendar 
Appease - conciliar, acalmar, apaziguar 
Far more valuable – muito mais valioso(a) 
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Carta 3 
Although- embora 
Greatest long-term risks – os maiores riscos a longo prazo  
Falls- quedas 
Choices- escolhas 
Strokes – derrames cerebrais 
Delighted- muito satisfeito, contentíssimo, encantado 
Vegan diets- dietas vegetarianas 
Trimming weight- reduzir o peso 
Change- mudança 
 
Carta 4 
Intake keeps exceeding output- o que entra continua excedendo o que sai 
Tasty- saboroso(a) 
Plentiful – abundante 
Supersize packages- embalagens enormes 
Stuffed – abarrotados, cheios 
Flights of stairs- lances de escadas 
They shop in a similar fashion- eles fazem compras de forma similar 
On foot – a pé 
20 pounds – 10 kilos 
 
Carta 5 
Reminds me of- me faz lembrar 
What we missed most- o que mais sentimos falta 
Whole-grain bread- pão integral 
Dozens- dúzias 
Bakeries – padarias 
Smell – sentir o cheiro 
Flavor – sabor, aroma 
Available- disponível 
Thirst – sede 
 
Carta 6 
Puzzling – intrigante, enigmático 
Has long been rice-based- tem sido há muito tempo baseada em arroz 
Sparingly – frugalmente, parcamente, modestamente 
To stick to – aderir , manter-se fiel à 
I’m not sure of – não tenho certeza de, não estou certo de 
Proud of – orgulhoso de 
Precept- preceito, regra, norma  
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ANEXO 5 
 
 

QUESTIONÁRIO SOCIOCULTURAL / RESULTADOS 
 
 
Nº de informantes: 10 
 
 

Este questionário16 tem o objetivo exclusivo de coletar dados socioculturais dos 
alunos que estão participando das aulas de compreensão e produção textual dirigidas 
pela professora Graciana V. de Azevedo. 

As informações levantadas serão tratadas coletivamente, sem identificação dos 
alunos. 

 
Recomendações: 
 

• Analise cada item com atenção. 
• Escolha apenas uma opção. 
• Não deixe nenhuma resposta em branco. 
• Pense antes de selecionar cada resposta. 
 
 

Marque apenas uma resposta para cada item. 
 
 
1. Sexo: 
           % 
Masculino         1 20 
Feminino         2 80 
 
2. Em qual faixa etária você se insere em 30 de abril de 2003? 
           % 
De 20 a 25 anos        1 10 
De 26 a 30 anos        2 20 
De 31 a 40 anos        3 30 
Acima de 40 anos        4 40 
 
3. Qual a sua formação acadêmica? 
           % 
Curso Universitário em andamento      1 10 
Curso Universitário concluído      2 10 
Curso de Pós-Graduação em andamento ou concluído   3 80 

                                                           
16 Adaptado de SANTANA, E. Mª A. (2001). Cf. bibliografia. 
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4. Em que tipo de estabelecimento de ensino você cursou o Ensino Fundamental e o 
Médio? 
           % 
Todo em escola pública       1 00 
Todo em escola particular       2 50 
Maior parte em escola pública      3 00 
Maior parte em escola particular      4 50 
 
5. Quantas línguas estrangeiras você estuda/estudou? 
           % 
Uma          1 70 
Duas          2 30 
Três          3 00 
Quatro          4 00 
 
6. Qual o meio de transporte que você utiliza para vir à instituição onde você estuda? 
           % 
Nenhum         1 00 
Moto          2 00 
Carro próprio         3 80 
Carro de colegas        4 00 
Ônibus          5 20 
Bicicleta         6 00 
 
7. Qual a ocupação do principal responsável pela família? 
           % 
Industriário(a) ou comerciário(a)      1 00 
Professor(a)         2 10 
Profissional Liberal        3 20 
Funcionário(a) Público(a)       4 40 
Aposentado(a)/Desempregado(a)      5 20 
Outra          6 10 
 
8. Em que faixa está situada a renda mensal de sua família? 
           % 
De 2 a 5 salários mínimos       1 00 
De 6 a 9 salários mínimos       2 10 
De 10 a 13 salários mínimos       3 20 
Acima de 13 salários mínimos      4 70 
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9. Qual a sua participação na vida econômica da família? 
           % 
Nenhuma, você não trabalha       1 20 
Parcial, você trabalha, mas recebe ajuda financeira da família  2 00 
Parcial, você trabalha e é responsável pelo próprio sustento  3 10 
Parcial, você trabalha e contribui para o sustento da família  4 60 
Total, você trabalha e sustenta a própria família    5 10 
 
10. Qual o nível de instrução de seu pai? 
           % 
Não tem nenhum nível de instrução      1 00 
Ensino Fundamental (até a 4ª série do 1º grau)    2 30 
Ensino Fundamental (até a 8ª série do 1º grau)    3 00 
Ensino Médio (incompleto)       4 00 
Ensino Médio (completo)       5 40 
Superior (completo)        6 30 
 
11. Qual o nível de instrução de sua mãe? 
           % 
Não tem nenhum nível de instrução      1 00 
Ensino Fundamental (até a 4a série do 1o grau)    2 30 
Ensino Fundamental (até a 8a série do 1o grau)    3 00 
Ensino Médio (incompleto)       4 00 
Ensino Médio (completo)       5 40 
Superior (completo)        6 30 
 
12. Das atividades abaixo qual a que você mais gosta de fazer no seu tempo livre? 
           % 
Ler          1 20 
Ouvir música         2 10 
Assistir televisão        3 30 
Entrar na internet        4 10 
Jogar videogames        5 00 
Conversar informalmente       6 30 
Escrever         7 00 
 
13. Com que freqüência você vai a teatros e/ou a cinemas? 
           % 
Freqüentemente        1 30 
Raramente         2 70 
Nunca          3 00 
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14. Que programas de TV você mais gosta? 
           % 
Novelas         1 10 
Noticiários         2 50 
Entrevistas         3 20 
Filmes          4 20 
 
15. Você lê principalmente para: 
           % 
Informar-se         1 60 
Discutir         2 10 
Refletir         3 30 
Cumprir exigências acadêmicas      4 00 
 
16. O que você lê com mais freqüência? 
           % 
Artigos científicos        1 10 
Livros sobre vários assuntos (romances, economia, política etc.)  2 10 
Revistas de assuntos gerais (Veja, Isto É, Época etc.)   3 00 
Jornais          4 30 
Revistas, jornais e livros em geral      5 50 
Nenhum desses gêneros textuais      6 00 
 
17. Qual a sua relação pessoal com a escrita? 
           % 
Péssima         1 00 
Regular         2 20 
Boa          3 70 
Ótima          4 10 
 
18. Você utiliza-se da escrita em sua vida diária principalmente para: 
           % 
Comunicação à distância       1 10 
Expressão de idéias e opiniões pessoais     2 00 
Fins profissionais        3 70 
Atividades acadêmicas (exclusivamente)     4 20 
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ANEXO 6 
 
 
MINI-QUESTIONÁRIOS 

 
 

Texto 1: The Challenges We Face 
 
Após a leitura do texto, responda às seguintes questões: 
 

1. Que dificuldades e facilidades você encontrou para a leitura do texto? O que 
você fez para superar as dificuldades? 

2. Do que trata o texto? Faça um pequeno resumo. 
 

Respostas dos alunos: 
 

A1 
1. Facilidades: assunto atual, algumas palavras conhecidas. 
      Dificuldades:palavras desconhecidas e formar o sentido da frase usando o meu   
      conhecimento do assunto, deduzindo algumas palavras, em último caso vou ao   
      dicionário. 
2. Texto Ambientalista. Alertando-nos que devemos salvar a terra, amando-a, 

tratando do seu clima, ar, água e ambiente. Fazendo um balanço da destruição 
para viver melhor e conhecê-la antes que não possa ser habitada, como já 
fizemos com outras espécies. Embora o trabalho seja espontâneo, não é fácil. 

 
A2 

1. Como se trata de um texto jornalístico, a ironia dos autores me dificultou a 
tradução, as expressões também atrapalharam um pouco a compreensão do 
texto. Tive alguma facilidade devido ao tema abordado ser do meu 
conhecimento. Superei minhas dificuldades usando técnicas de leitura, como 
análise sintática e morfológica, utilizei o dicionário para palavras desconhecidas 
e tirei dúvidas com professores. 

2. O texto trata sobre a destruição do planeta por nós. Os autores do texto explicam 
que devemos fazer o melhor de nós para salvar a Terra, pois estaremos fazendo 
um favor não ao globo, porém a nós mesmos, pois se não o fizermos o próprio 
equilíbrio fará com que a espécie humana acabe. Os autores terminam dizendo 
que a tarefa é possível de ser feita, porém não será fácil. 

 
A3 

1. Tive dificuldade com algumas expressões e algumas palavras. Então recorri ao 
dicionário. 

2. O texto se trata de uma reportagem falando sobre os problemas ambientais, é 
uma espécie de alerta para podermos ter mais cuidado com o nosso meio 
ambiente. 
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A4 
1. Em termos de dificuldades a falta de domínio do vocabulário e, em especial, o 

emprego dos verbos da língua inglesa. 
      Para  superar  as  dificuldades  houve  o   auxílio  de  outra    pessoa  e  o   uso do 
      dicionário. 
2. A existência da Terra independe da ação humana. No entanto, a nossa existência 

como a de outras espécies sobre a Terra está na dependência de contribuirmos 
para a manutenção do equilíbrio ecológico. Daí, este é o significado de estarmos 
“salvando a Terra”. 

 
A5 

1. Dificuldade- significado de palavras. 
      Para superar- recorri ao dicionário e a ajuda de um colega. 
2. “Preservação da Terra”. O texto esclarece a frase que quer dizer “Salvando a 

Terra”, fala da preocupação em preservar a terra e nos chama a refletir no que 
estamos fazendo para isso. 

 
A6 

1. -Insuficiência de conhecimento de vocabulário e gramática (identificar- verbo, 
substantivo, adjetivos, advérbios, etc. 

      -Faltou dicionário mais avançado. 
      -Compartilhei com minha mulher  (2o módulo- Cultura Inglesa). 
2. Um apelo ao desafio de salvar o planeta destruído por gerações anteriores, 

mesmo que seja um esforço dobrado. 
 
A7 

1. Dificuldades: vocabulário principalmente e conhecimento gramatical. 
      Estímulo: texto muito interessante; necessidade de aprendizado da língua. 
2. Um enfoque diferenciado sobre os efeitos da falta de cuidado com o meio 

ambiente, onde o autor deixa claro que o prejuízo é exclusivamente da 
humanidade. 

 
A8 

1. Tentei me policiar para evitar a necessidade constante de traduzir ao pé da letra 
o texto, pois não tenho vocabulário suficiente para ao menos tentar inferir o 
contexto da frase. 

2. O autor faz uma provocação dizendo que não somos nós que temos de salvar a 
terra, nós temos é que buscar mantê-la de tal forma que permita nossa 
sobrevivência, ou seja, salvar nossa existência na terra. 

 
A9 

1. As dificuldades estão relacionadas ao desconhecimento da tradução de várias 
palavras e expressões. 

2. A destruição do planeta em uma visão que mostra o homem, como o que 
realmente será destruído. 
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A10 
1. Dificuldades: não consegui saber o significado de “we” e falta de preparo para 

entender “trechos” que, a meu ver, dão o verdadeiro sentido às frases/idéias. Ex.: 
“by us, we couldn’t...”; “up so far...”;  “ ... it up...”. 

      Facilidades:    presença de cognatos:  globe,  save,   special,  biomass   e  planet;  
      palavras popularmente conhecidas: starters (de startar); by, kill, life, like, before. 
      Superação: dicionário e contextualização. 
2. É um trecho/parte de uma reportagem especial de uma revista cujo tema é 

“Como salvar ou proteger a terra”. Fala sobre meio ambiente e que é preciso 
preservar o clima, a água, o ar para  se ter uma vida de qualidade. 

 
 
Texto 2: Building a Better Way to Eat 
 
Após a leitura do texto, responda às seguintes questões: 
 

1. Que dificuldades e facilidades você encontrou para a leitura do texto? O que 
você  fez para superar as dificuldades? 

2. Do que trata o texto? Faça um pequeno resumo. 
 
Respostas dos alunos: 
 
A1 

1. Dificuldades: tradução de muitas  palavras  desconhecidas  no meu  vocabulário. 
Facilidade: palavras repetidas e vivência em ouvir falar e fazer dietas. 

2. Regimes alimentares (construindo a melhor maneira para comer).A população 
está crescendo gorda e doente. Alguma coisa está errada. Enquanto pesquisas 
são feitas para uma dieta correta, americanos estão consumindo mais calorias, 
ganhando peso e aumentando a taxa de diabetes, hipertensão e doenças 
coronárias é o resultado. Ninguém de fora da indústria de controle do peso, está 
feliz com essa situação, mas as pessoas estão percebendo esse crescimento e 
mais confusas sobre ele e querem saber qual a forma certa. 

      Pessoas  comuns  não  estão nem  aí e  consomem o que  é  conveniente –   como   
      cremes e coca. 
      Este é o custo do modernismo? Temos escapado da  miséria,  pelagra  e  rickety  
      somente  para  sofrer  forma certa  de  malnutrição?   Algum lugar  a  poeira   de 
      prescisão conflitante. Existe uma dieta que é ambos segura e saborosa –  a dieta 

que pode controlar o peso e promover a saúde sem negar o prazer da comida. 
 
A2  

1. Minhas dificuldades foram o grande número de palavras desconhecidas e o uso 
de algumas expressões. O texto tornou-se fácil por falar em um tema do meu 
conhecimento e por conter algumas palavras de origem latina. Utilizei um 
dicionário para traduzir algumas palavras desconhecidas e um programa de 
computador para traduzir algumas expressões. 

2. O texto fala de dietas. Trata da obesidade nos Estados Unidos e da busca da 
dieta perfeita. O texto também indaga sobre a existência de uma dieta capaz de 
unir sabor e saúde sem tirar os prazeres da comida. 
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A3 
1. Algumas expressões que não existem no dicionário, pedi ajuda para uma amiga, 

que fala bem inglês, traduzir. O restante fiz na sala com a professora. 
2. O texto fala sobre dieta e debate sobre vários tipos de alimentação. Chegando à 

conclusão que hoje em dia temos uma má nutrição, que com a modernidade 
acabaram algumas doenças , mas vieram outras ainda piores e a população está 
cada vez mais gorda e mal alimentada. 

 
A4 

1. Insuficiente domínio da língua inglesa, considerando vocabulário, verbos, etc. 
      Embora tentando ser auxiliada pelo uso do dicionário não foi o suficiente para  
      traduzir o texto. 
2. O texto em pauta trata da situação da população dos EUA em relação ao 

consumo de uma dieta rica em calorias e, em contrapartida, doentia, apesar da 
tentativa do governo de se opor a essa escolha, divulgando uma pirâmide de 
alimentação saborosa e saudável, porém de pouco efeito face aos apelos da 
indústria de alimentos. 

 
A5 

1. A minha maior dificuldade é que não tenho domínio da língua, então tive que 
recorrer ao dicionário para conhecer o vocábulo. 

2. O texto relata a dificuldade que as pessoas têm em descobrir uma dieta perfeita 
que combina o prazer de comer com a saúde. 

 
A6 

1. Algumas palavras fora do dicionário, palavras que formam locuções, reconhecer 
as estruturas das frases. Não pude superar todas as dificuldades por falta do 
tempo necessário. 

2. As conseqüências do mau consumo alimentar dificulta cada vez mais a saúde 
dos americanos. Existe dieta que junta a saúde ao paladar.A redução das 
gorduras está comprovada pelos chineses. Houve uma melhora na posição 
ocupada na pirâmide da década passada para cá. Não se deve nascer novamente 
carnívoros, como solução oferece uma dieta que une a saúde ao paladar. 

 
A7 

1. Entre as dificuldades estão as expressões idiomáticas com difícil condição de se 
achar tradução; entre as facilidades, estão o assunto atual e ajudas por material 
em anexo. Para solução , recorri à leitura repetidas vezes, uso de dicionário e 
orientação externa. 

2. O texto versa sobre a controvérsia sobre a alimentação prática e pouco saudável 
e a dúvida lançada se existe alimentação que seja saborosa  e saudável, 
descrevendo os posicionamentos controversos dos americanos e das 
propagandas. 

 
A8 

1. Ainda tento traduzir palavra por palavra, mas como há palavras conhecidas, fica 
mais fácil tentar interpretar uma sentença sem traduzir ao pé da letra. 
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2. O texto faz uma crítica ao hábito alimentar da sociedade americana, 
relacionando-o com o seu padrão de saúde, propondo finalmente uma 
reconstrução aos padrões alimentares. 

 
A9 

1. As dificuldades estão relacionadas ao vocabulário e creio também à 
“expressões” contidas no texto. 

      A facilidade deve-se ao próprio assunto uma vez que sou graduada em nutrição. 
2. Trata das modificações ocorridas no padrão alimentar, especialmente nos 

Estados Unidos mas que se propaga por vários países, inclusive aqueles em 
desenvolvimento e que levam a sérios problemas de saúde pública. Por sua vez, 
a indústria de alimentos tem lucrado muito com esta situação com o incremento 
da venda de seus produtos. Por fim, o autor deixa uma indagação sobre como 
conciliar uma ingestão alimentar que promova a saúde com o prazer de se 
alimentar. 

 
A10 

1. Dificuldades: palavras desconhecidas. 
      Facilidades: muitas palavras de origem latina; cognatos. Me detive  no contexto   
      para tentar vencer as dificuldades. 
2. De uma dieta centrada no consumo de calorias. Tal dieta foi difundida aceita nos 

Estados Unidos até que surgiram alertas no sentido de que a população havia 
chegado a obesidade e a doenças como o diabetes, hipertensão e coração. 

 
 
 

ANEXO 7 
 
QUESTIONÁRIO SOBRE O GÊNERO CARTA DO LEITOR 
 
 
Observe, em anexo,  as cartas dos leitores da Time sobre a  reportagem  “How to Save 
the Earth” e responda às seguintes questões: 
 
1.Como você reconhece o gênero textual carta do leitor ? 
 
2.Qual o propósito dos autores desse gênero textual? O que o escritor tem em mente? 
 
3. Como você se vê dentro do contexto leitor e/ou autor desse tipo de gênero? Qual o   
    papel social que você atribui a si mesmo? Estudante? Cidadão engajado? 
 
4. Observe as cartas dos leitores. Quais os pontos de vista dos autores? 
    Carta 1 (C1):................................................................................................................... 
    Carta 2 (C2)..................................................................................................................... 
    Carta 3 (C3):.................................................................................................................... 
    Carta 4 (C4):.................................................................................................................... 
    Carta 5 (C5):.................................................................................................................... 
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Respostas dos alunos após análise das cartas dos leitores da Time:   
 
A1 

1. Gênero informativo, esclarecedor e educativo. 
2. Propósito do bem comum. Alertar, concordar “ou não”. Opinar sobre o assunto, 

dando sua contribuição. 
3. Como autor me sinto um cidadão engajado no bem social. Como leitor me sinto 

um cidadão procurando saber o que cada pessoa pensa a esse respeito e como 
contribuir para a causa. 

4.  
     C1: Que deveriam todos se unir para salvar o planeta, conscientizando a 
            população. 
     C2: Esclarecer que estamos correndo o perigo de extinção da raça humana. 
     C3: Descaso da sociedade e dos políticos em levar a sério este problema. 
     C4: Educar e alertar  a próxima geração para o perigo que está sujeita. 
     C5: Egoísta, pensando no bem só pra ele, sem pensar no coletivo e nos danos 
            futuros pra ele próprio. 

 
A2 

1. O gênero textual é crítico e informativo, onde predominam a linguagem 
jornalística e várias visões diferentes para um mesmo assunto. 

2. O propósito dos autores é apresentar um ponto de vista sobre o assunto, baseado 
na apresentação da reportagem pela revista. 

3. Temos que refletir quando nos deparamos com um texto desse tipo de gênero, 
pois aprendemos e desenvolvemos nosso senso crítico para nos tornarmos 
cidadãos melhores, ou seja, aprendermos com os erros. 

4.  
     C1: Elogia a reportagem, e é a favor da conscientização da população geral para  
            preservação do meio ambiente. 

           C2: Critica o termo “Salvar a Terra” e também faz críticas à preponderância  do  
                  ser humano em achar que pode destruir a Terra. 
           C3: Critica, fazendo perguntas ao leitor, se a  nossa atitude como cidadão está 
                  correta. Responsabiliza os líderes mundiais de omissão frente aos problemas  
                 do meio ambiente.   
           C4: Critica a nossa atitude de nos preocuparmos com tecnologia e modernidade,  
                 esquecendo da natureza. Diz que é necessário que os cidadãos se mobilizem  
                 pela causa e ajam. 
           C5: Critica a reportagem acusando os ativistas  ambientais de infringir o os  
                 direitos de propriedade e liberdade individual. 
 
A3 

1. Pela forma de apresentação que deve conter o nome da pessoa que escreveu e 
deve ter um comentário sobre alguma reportagem. 

2. Os autores têm o propósito de expor suas idéias , sejam contra ou a favor ao 
texto principal. 

3. Como um cidadão preocupado com o problema  que também pode me atingir. 
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4.  
 C1: Concorda com a idéia do texto principal, apesar de achar que será difícil 
        obter o apoio da população dos USA. 

      C2: Concorda com o texto principal só não concorda com o tema que deveria 
        ser na opinião dele : “Salve a  Raça Humana”. 

      C3: Concorda com o texto, complementa fazendo alguns comentários e diz que  
             precisamos de mais ação. 
      C4: Concorda em parte porque diz que não necessita de um enorme aumento na   
             população para ocorrer a destruição do planeta. 
      C5: Discorda do texto e ainda critica. 

 
A4  

1. Pelas seguintes características: ser publicado numa revista ou jornal; constituir-
se de um comentário ou crítica, acréscimo ou retificação de uma determinada 
matéria publicada ou fato ocorrido; o leitor/ autor da carta ser identificado. 

2. Aproveitar o espaço aberto pela publicação , expressando a sua opinião sobre o 
texto ou fato considerado. 

3. Como uma cidadã exercendo o direito de opinar livremente sobre determinados 
questionamentos, logo participando ativamente de mudanças ou permanências 
na sociedade. 

4.  
           C1: Apoio ao ponto de vista expresso pela reportagem da Revista.   

     C2: Reforço às idéias da reportagem com maior ênfase, polarizando. 
     C3: Crítica à postura da sociedade capitalista, consumidora por excelência frente  
            ao enfretamento dos problemas ambientais (inconsciente e inconseqüente). 

           C4: Idem, crítica ao consumismo com acréscimo de informações. 
           C5: Evidencia a manipulação feita pela propaganda , sugerindo uma temática  
                  complementar.  
 
A5 

1. São cartas abertas em que são expostos diversos pontos de vista, relacionado ao 
mesmo assunto. 

2. Todos os escritores fazem crítica , cada um observando o seu ponto de vista. 
3. Eu faço parte deste contexto, como ser humano, inserido numa sociedade que 

predomina o “capitalismo selvagem”. 
4.  
      C1: Faz uma crítica ao uso desregrado dos recursos da terra, principalmente  
             pelos americanos egoístas. 
      C2: Faz crítica quanto ao comportamento da raça humana, em achar que podem  
             destruir a terra. 
      C3: Faz reflexão quanto ao nosso comportamento  e dos líderes, diante do 
             desastre ambiental. 
      C4: A destruição do planeta não está diretamente ligada ao aumento demasiado  
             da população poderemos ter taxas pequenas de crescimento, mas um 

  aumento do consumo que acelera a destruição da espécie humana. 
      C5: Crítica aos ativistas ambientais.  
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A6 
1. Elogia a nobreza da matéria e dos órgãos envolvidos.Necessidade de apoio da 

população e critica o uso desordenado dos recursos. Adverte o povo para 
modificar seus costumes. 

2. Mostra contradição das frases pelos ambientalistas, acusando-os de equivocasse 
na informação da conscientização quanto à importância prioritária de salvação. 
A terra mesmo degradada sobrevive, mas o homem não! 

3. É notório que nós temos total consciência de uma catástrofe final , porém existe 
uma parte onde a preservação capitalista sobrepõe a relação posterior do 
ambiente com o homem e sua possível resposta negativa às suas aspirações. Eu 
contribuo dentro do possível para melhor qualidade de vida das futuras gerações 
como cidadão e estudante. 

4.  
            C1: Alertar a população para discernir entre renunciar a alguns interesses ou  

             aceitar uma destruição ambiental futura e suas conseqüências. 
      C2: Se tivesse enfatizado mais o valor humano do que o ambiente a informação 
             teria tocado mais, e talvez os resultados tivessem sido melhores. 
      C3: É preciso que os líderes percebam que alguma coisa foi conduzida  
             erradamente, pois os resultados deixam conflitos através das perguntas do 

       texto. 
       C4: O fato de se observar uma maior devastação acompanhado  do crescimento  
             demográfico não explica a razão, porque o problema  realmente está na 
             conscientização. 
       C5: Este mostra estar diretamente atingido pelas medidas ambientais tomadas 
             em relação às suas atividades, que lhe dão bons resultados individuais , sem  
             dúvida de valores financeiros e econômicos. 

 
A7 

1. São as opiniões dos leitores geradas em função da análise do texto ou aspectos 
lembrados pelo conteúdo do texto. 

2. Criticar o autor ou, no caso das cartas em anexo, reforçar o contexto. 
3. Cidadão engajado. 
4.  

           C1: Ele enfatiza a dificuldade de conscientização em função do uso – que diz  
                 desregrado- dos recursos naturais. 

     C2: Ele aceita totalmente a idéia do autor  do texto principal, enfatizando o que 
            este último disse. 
     C3: Ele questiona se esta ação , onde só visa dinheiro, nos leva ao caos e  
            responsabiliza os governantes pelos maus usos. 
     C4: Que o consumo dos recursos naturais atual é devastador e que cada geração 
            deve consumir menos que a anterior. 
     C5: Entende que questões ambientais são motivo para, digo, com o qual os  
            ambientalistas causam prejuízos às pessoas outras.     
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A8 
1. Trata diretamente de um artigo, é escrito em 1a pessoa, normalmente, assinado. 

Trabalha com pontos de vista individuais. 
 

2. Avaliar um artigo/reportagem, contribuindo ou criticando com a revista/jornal, a 
partir de sua visão pessoal da problemática. 

3. Acho que carta do leitor tem objetivo apenas de fornecer feedback para o 
jornal/revista, por isso não vejo grande papel social neste instrumento. 

4. 
      C1: Necessidade de conscientização da sociedade americana. 
      C2: Salienta o egoísmo humano. 
      C3: Revolta com a situação de inoperância da sociedade/ lideres mundiais. 
      C4: Denuncia a sociedade capitalista consumista. 
      C5: Critica o exagero dos ambientalistas e defende os direitos de propriedade e  
             liberdade individual. 

 
A9 

1. Como crítico, reivindicador. 
2. Demonstrar a importância da visão equivocada sobre as questões ambientais 

repassadas pelos próprios ambientalistas e as conseqüências disto para a espécie 
humana. 

3. Sinto-me engajada como cidadã e profissional da saúde pública. Esta visão sobre 
quem realmente está sendo destruído deve ser divulgado à população em geral. 

4.  
           C1: Concordam com a questão colocada e consideram a importância do apoio da  
           população ao mesmo tempo em que colocam que este apoio não será fácil. 

     C2: Consideram como um erro o uso pelos ambientalistas da frase “Salve a 
            Terra” e que, ao contrário do que se diz, o homem é que não sobreviverá. 
     C3: Apela para a consciência e responsabilidade das pessoas sobre as questões 
            ambientais.  
     C4: Trata da questão do consumismo como grande responsável pela degradação  
            ambiental e a necessária mudança de comportamento. 
     C5: Opinião contrária à matéria publicada, onde se critica a postura dos ativistas  
            ambientais e reivindicam os direitos e liberdades individuais.   

 
A10  

1. Pela assinatura após o texto e pelo local. 
2. Fazer um comentário sucinto e crítico. Marcar/registrar seu posicionamento 

perante à questão, contribuindo às vezes com o desenvolvimento de novas ações 
por parte do editor. 

3. Me vejo como alguém com o objetivo de ser, sempre, sujeito ativo do processo. 
Contribuindo com críticas , sugestões ou simplesmente um “parabéns”. Me vejo 
como cidadã engajada.  

4.  
            C1: Acha que as empresas deveriam ter um maior compromisso com a questão  
                   frente à população em geral. 

      C2: Acha que somos egoístas e que o tema deveria ser salve a raça humana, que  
             está matando a terra. 
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      C3: Refletir sobre até que ponto estamos cuidando do que temos , lembrando  
             que o mundo tem aprendido por meio de incontáveis acidentes ecológicos. 
      C4: A necessidade de conscientizar a população americana sobre os prejuízos de  
             sua cultura materialista  x meio ambiente. 
      C5: Defende a atuação dos ambientalistas, que transformam esse século no 
             século verde. 

 
  

 
ANEXO 8 

 
CARTAS DO LEITOR PRODUZIDAS PELOS ALUNOS EM PORTUGUÊS 
Tema: meio-ambiente. 
Reportagem: “How to Save the Earth”. 
Data: 08/04/03 
 
CL1A1 
Gostaria de parabenizar o artigo “O Desafio que enfrentamos”. Achei muito importante 
o ponto de vista com que foi abordado o assunto, o qual coloca o leitor como o 
responsável pela sua existência aqui na terra. Sempre vimos que “devemos salvar a 
terra”, mas nessa abordagem vimos que “devemos nos salvar”, pois se destruirmos  
nosso meio ambiente, não vamos conseguir sobreviver. A terra continuará no lugar, mas 
nós que entraremos em extinção como os dinossauros e outras espécies. Se destruirmos 
nosso clima , acabando com a água, poluindo nosso ar, não sobreviveremos, a terra será 
destruída mas nós seremos exterminados por nós mesmos. Precisamos agir rápido, 
conscientizando e educando toda população mundial desse risco eminente. 
 
CL1A2 
Li a reportagem sobre “Como salvar a terra”, achei interessante a abordagem dos 
autores sobre o assunto, pois muitas vezes achamos que devemos salvar o planeta e a 
reportagem mostrou que não é bem assim, temos que tentar sobreviver. Se não 
cuidarmos da Terra ela não deixará de existir o que acontecerá será o oposto; nós, seres 
humanos, é que desapareceremos do globo. Parabéns à revista que apresentou o tema de 
forma diferente, nos fazendo refletir e encarar o tema com mais seriedade. 
 
CL1A3 
Gostaria de parabenizar pela reportagem sobre “How to Save the Earth- the challenges 
we face”. Esta serviu como alerta para a população que a cada dia destrói mais o meio 
ambiente, esquecendo que precisamos preservá-lo. Se isso não acontecer nós é que 
seremos destruídos, pois o meio ambiente a cada dia responde às nossas más ações 
sobre ele. 
 
CL1A4 
Parabenizo esta revisata pela reportagem “O Desafio que nós Enfrentamos”, uma vez 
que nos leva à reflexão em relação aos nossos limites e possibilidades referentes ao trato  
da questão ambiental. Limites, no sentido de superar o equívoco que permeia o nosso 
pensar, enquanto os salvadores da Terra. Que grande pretensão a nossa! No entanto, 
apesar dessa limitação para a Terra como um todo, em escala micro , no lugar em que 
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vivemos, temos a capacidade de romper o ciclo ecológico, de sermos responsáveis por 
inúmeros desequilíbrios. E, considerando que a Terra é um sistema fechado, que o todo 
é feito de partes e que a vida acontece no lugar, temos uma grande responsabilidade no 
trato com o meio ambiente podendo pensar: “Não somos salvadores do mundo mas, 
pelo menos de nós!” 
 
CL1A5 
Achei excelente a reportagem que diz respeito ao tema “ salvando a terra”. O artigo nos 
faz refletir sobre outro ângulo. Passei a pensar como nós seres humanos nos colocamos 
como grandes mentores de feitos em prol da humanidade, mas na realidade estamos 
tentando fazer algo pela nossa sobrevivência. O que desejamos é ter uma vida melhor, 
mais saudável, com “farturas” de AR, ÁGUA etc., e dizemos para todos que queremos 
“SALVAR A TERRA”. Quem somos nós para salvar a terra? Somos apenas uma mera 
composição, dentre um mundo infinito. Na realidade, o que queremos é “SALVAR A 
PRÓPRIA PELE”. 
 
CL1A6 
Parabenizo a revista Time pela matéria publicada em 26 de agosto de 2002 “os desafios  
nós encaramos”, por tratar de um tema atual e internacional, que é a preocupação de 
salvar o planeta Terra quanto a destruição antrópica que vem se constatando, 
comprometendo a geração atual e futura. O despertar da consciência humana para com 
os cuidados com o meio ambiente, assim como sua divulgação dentro de uma 
responsabilidade individual e coletiva. 
 
CL1A7 
Esperemos que todos aqueles imbuídos de tarefas destrutivas leiam este artigo. Aliás, 
seria interessante que este ponto de vista fosse mais amplamente comentado em outros 
artigos. Uma pergunta que surge é: será que os ecologistas conseguem motivar, ou por 
outra, cutucar com este raciocínio aos economistas, aos empresários e aos professores? 
Estes são os formadores de opinião que deveriam estar conscientes desta realidade para 
que pudessem gerar uma nova consciência. 
 
CL1A8 
Este artigo realmente me surpreendeu. Concordo plenamente com o exposto e gostei 
como ele foi proposto. Colocar em questão a fragilidade humana, nossa finitude e 
dependência da natureza, possibilita uma reavaliação de valores pós-modernos de 
homem tecnicista, utilitarista, narcisista e “superpotente”. O texto possibilita 
colocarmos nossa relação com a natureza em outra perspectiva. Não estamos dando 
nada a “ela”. É a natureza quem nos oferece e o fará até quando “quisermos” ou 
“pudermos” ou ainda... “deixarmos”. Estamos destruindo a nós mesmos. Infelizmente 
esta realidade ainda não consegue romper com um outro valor atual, o qual seja, a 
imediaticidade. Assim, o que não nos prejudica, hoje, não nos preocupa hoje. 
 
CL1A9 
Gostaria de parabenizar a revista Time Magazine, pela excelente matéria sobre os 
efeitos maléficos da ação do homem sobre o planeta terra. Foi uma abordagem que 
conseguiu mostrar a real posição do homem no contexto do que seja a destruição da 
natureza. 
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CL1A10 
Confesso que o tema “meio-ambiente” nunca motivou grande interesse da minha parte. 
No entanto fiquei fascinada pela concepção nada convencional como foi desenvolvida a 
reportagem “Desafios que nós enfrentamos” publicada por esta Revista no último dia 
26/08/02. Nossa prepotência como seres humanos nos cega diante de certas obviedades. 
A reportagem deixa claro o quanto a terra é independente de nossa insignificância. É 
fato que nós é que dependemos de sua grandeza e, portanto, se não praticarmos os 
cuidados necessários precisaremos de ajuda para sermos salvos. A reportagem deveria 
ser instrumento de todos os professores em sala de aula, tão crítica e instigadora revelou 
ser. Meus parabéns! 
 
 
CARTAS DO LEITOR PRODUZIDAS PELOS ALUNOS 
Tema: alimentação. 
Reportagem: “The Perfect Diet”.   
Data: 10/04/03 
 
CL2A1 
É o custo da modernidade. Atualmente a variedade dos alimentos se tornou mais 
acessível para as pessoas, embora a qualidade deixe muito a desejar, contaminados com 
produtos químicos, agrotóxicos, hormônios. 
A saúde foi deixada de lado, para dar lugar  ao consumismo, a produtividade, e aos 
prazeres da gula. Onde nas verduras colocam agrotóxicos para ficarem mais resistentes 
às pragas das lavouras e crescerem mais vistosas; nas carnes os hormônios para os 
animais crescerem mais rápido e o “abate” seja mais rápido ainda; os produtos  
industrializados com seus conservantes onde deixam a aparência, a durabilidade, a 
resistência, nota 10. Mas e a saúde do consumidor final onde fica? Comprometidíssima. 
E é com isso que surge as doenças, as enfermidades, as gripes, pneumonias, que são 
resistentes às medicações de altíssima geração. Onde vamos parar? 
Precisamos urgente de uma campanha de reeducação alimentar SAUDÁVEL! 
Para isso precisamos de alimentos saudáveis. 
 
CL2A2 
O tema tratado pela reportagem “The Perfect Diet” é muito relevante para a 
conscientização de cada um. Não concordo com dietas radicais que cortam do cardápio 
açúcares, carboidratos, gorduras, etc. e proíbem a ingestão de algumas comidas 
industrializadas que fazem mal à saúde. “Ninguém é de ferro”. A “Dieta Perfeita” é 
comer de tudo um pouco, sem exageros. É comer batata frita, balas, cholotates, 
refrigerantes, etc. em pouca quantidade e esporadicamente sem proibições que só 
ajudam para o não cumprimento da dieta. Quem vai conseguir explicar para uma criança 
obesa de dez anos que ela está proibida de comer essas guloseimas? Nem nós adultos, 
conseguimos essa façanha. É preciso que haja a conscientização de quais alimentos são 
bons para a saúde e quais os vilões. A partir daí fazemos nossa dieta baseada em 
alimentos saudáveis, mas sem exageros, pois estes em grandes quantidades também 
engordam muito. Esporadicamente, poder ir a uma loja de doces, sem proibições ou 
peso na consciência, porém, esporadicamente e sem exageros! O segredo da “Dieta 
Perfeita” é somente o controle dos exageros, não há comida proibida! Dessa maneira, o 
corpo, a saúde e a mente agradecem. 
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CL2A3 
Gostaria de parabenizar a reportagem e resolvi escrever para dizer que uma boa 
alimentação é aquela sem excessos e bem balanceada. E se você tem uma orientação de 
uma boa nutricionista, você irá controlar seu peso sem perder o prazer de comer bem. 
 
CL2A4 
Foi bastante salutar a divulgação por esta revista da dieta seguida pela maioria da 
população dos USA, rica em calorias mas, em contrapartida, pouco saudável, resultante 
em grande parte dos apelos via mídia e conseqüentemente atendimento da população à 
indústria de alimentos. É preciso, portanto, estarmos bem atentos para não sermos 
lacaios dos interesses capitalistas que colocam o dinheiro acima até da garantia de uma 
vida mais extensa e mais saudável. Parabéns pelo alerta! 
 
 
CL2A5 
O artigo “A Perfect Diet” nos faz refletir sobre a busca insensata das pessoas em 
procurar encontrar a melhor dieta que une o prazer de comer com a comida. 
Considero que a melhor dieta está na reeducação alimentar, onde você escolhe o que vai 
comer e de forma moderada. A indústria nos sufoca de alimentos de fácil acesso que 
combinam perfeitamente com a correria do dia-a-dia, como os famosos “fast-food” e 
nós “tolos mortais” embarcamos nesta e o resultado é o crescimento desordenado de 
pessoas obesas e que sofrem com taxas altas de diabetes e gorduras. Temos que colocar 
o hábito de alimentos saudável, como prioridade nas nossas vidas, pois isso que nos fará 
viver mais e melhor.  
 
CL2A6 
Polemicamente, o assunto de que trata a reportagem, revela, por um lado, que as  
pesquisas científicas na área de medicina, acompanhada de modernas tecnologias , vêm 
aumentando as expectativas de vida, quanto às medidas preventivas e corretivas das 
enfermidades , principalmente no controle das taxas , por outro, que as pessoas se 
entregam ao descaso ao se envolverem no marketing das propagandas, que propõem um 
hábito alimentar, onde só o sabor e a rapidez seriam os únicos fatores relevantes. Esta 
indução trouxe como efeito, o consumismo desregrado e conseqüentemente o 
enriquecimento desenfreado destas indústrias, pondo em risco a saúde humana em todas 
as faixas etárias. 
 
 
CL2A7 
O tema é muito atual e controverso. Sabe-se que comidas gordurosas são saborosas para 
a maioria das pessoas nos EUA. Não obstante, causam a obesidade, problema causador 
de falta de saúde. Qual o melhor meio de combater este mal? Penso que, inicialmente, é 
preciso que se busque definir alimentos – como a soja – nutritivos, de ampla produção, 
acessíveis. Segundo, educar: prevenir é a melhor forma de combater uma doença; assim, 
se desde cedo as crianças forem acostumadas a consumir alimentos adequados, isto 
facilitará adequação de hábitos. Também é preciso ordenar a propaganda de alimentos 
não positivos, ao menos informando ao consumidor de forma chamativa, o seu 
“malefício”. Por fim, é necessária uma ampla ação - política e educacional – no objetivo 
de mudar hábitos alimentares inadequados. 
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CL2A8 
Gostei do artigo, pois traz para a discussão uma temática atual e de grande relevância 
social. Pontuaria como fundamental a péssima qualidade de nossa alimentação pós-
moderna. Comidas rápidas, ricas em carboidratos e extremamente pobres em proteínas e 
nutrientes. Atualmente, comemos, mas nem sempre nos alimentamos. Satisfazemos um 
desejo de comer, muitas vezes intensificado pelo alto nível de angústia e ansiedade no 
qual vivemos, sem muitas vezes sequer atermos ao seu paladar e muito menos ao seu 
valor nutritivo. Ou seja, chegamos ao ponto de nem mais selecionarmos adequadamente 
o que colocamos em nossas bocas! 
 
CL2A9 
Gostaria de parabenizar a revista Newsweek Magazine pela excelente matéria publicada 
em 20 de janeiro de 2003 sobre a questão da busca da dieta perfeita. A abordagem é 
pertinente pois coloca em discussão o verdadeiro ganho para a saúde da população, as 
tentativas de formulação da dieta ideal e o avanço da tecnologia, diante do crescimento 
de patologias de elevados riscos como as cardiopatias e o diabetes. No entanto, ao se 
tratar sobre alimentação e saúde não se pode deixar de tocar nas questões relacionadas 
ao estilo de vida das pessoas e do correspondente valor ao “ato alimentar” inerente à 
cultura de cada população. 
 
 
CL2A10 
Achei bastante oportuna a reportagem “A Dieta Perfeita” publicada pela Newsweek em 
20 de janeiro. Avalio que os leitores, após o contato com a reportagem, tenham sido 
levados a refletir mais seriamente sobre o assunto, afinal de contas não faltam adeptos e 
defensores contundentes das mais diferentes dietas, o que não raro tem deixado as 
pessoas confusas sobre a “receita ideal” para um corpo magro e saudável. 
Quando afirma que são poucos os felizes com a situação atual e interroga sobre a 
existência de uma dieta ideal, a reportagem muito contribui para a  adoção , por parte do 
público leitor, de uma postura  mais crítica, criteriosa e responsável sobre o assunto que, 
não raro, atinge de crianças a idosos nos dias atuais. Parabéns à revista pela iniciativa.  
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ANEXO 9 
 

ATIVIDADE EM GRUPOS 
 
Processo Interativo de Aprendizagem 
 
Grupo A: A6, A7,A8,A9 e A10. 
Grupo B: A1, A2, A3, A4 e A5. 
 
 
Os componentes dos 2 grupos devem ler todas as cartas para ter uma visão geral. 
 
 
O grupo A analisa as cartas CL1A6, CL1A7, CL1A8, CL1A9 e CL1A10. 
O grupo B analisa as cartas CL1A1,CL1A2,CL1A3, CL1A4 e  CL1A5. 
 
 
Cada grupo representa o editor da Revista Time. O editor tem várias cartas mas, 
necessita (por motivo de espaço disponível na seção de cartas da Time ) escolher apenas 
duas  para serem publicadas. 
Assim, cada grupo deve selecionar, dentre as cartas que receberam para analisar, duas 
consideradas mais relevantes.  
 
Critérios para a escolha das cartas. 
 

1. Clareza. 
2. Argumentação que sustenta a opinião do autor. 
3. Coerência (interna). 
4. Adequação ao leitor. 
5. Seleção léxico-gramatical. 
6. Efeito positivo. 
7. Criticidade. 

 
 
Grupo:................ 
Cartas selecionadas:........................... 

1. Escreva no espaço abaixo o que levou o grupo a escolher as cartas acima. 
2. Da leitura de todas as cartas, foi percebido algo que chamou a atenção do grupo? 

Por exemplo, a utilização freqüente de algumas estruturas lingüísticas, ouso de 
formas interrogativas, exclamativas etc.. Em caso positivo, cite os elementos 
identificados. O grupo considera que os elementos identificados contribuem para 
tornar a carta mais interessante ou não? 

 
Respostas dos grupos: 
 
Grupo A 
Cartas selecionadas: CL1A8 e CL1A10. 
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1. Iniciou-se uma leitura individual seguida de um debate fundamentada no 
conteúdo da reportagem e nos critérios estabelecidos para a escolha das cartas, 
concluindo-se com a seleção das CL1A8 e CL1A10. 

2. Nas cartas foram usados “chamamentos” que nos fizeram refletir sobre vários 
aspectos, em torno do tema abordado na reportagem. Observou-se também 
concordância unânime com o tema em todas as cartas.  
O uso de expressões interrogativas e exclamativas reforçam os argumentos que 
fundamentam o ponto de vista expresso. 
 

Grupo B 
Cartas selecionadas: CL1A3 e CL1A5 

1. CL1A3, sucinta, objetiva e completa. CL1A5: foi a carta mais incisiva 
(abrangente) atendendo todos os requisitos de julgamento. 

2. Sim. Os elementos como utilização de aspas, ponto de interrogação, expressão 
parabenizo , reforça o interesse do texto. 

 
  
 

ANEXO 10 
 

DIÁRIO REFLEXIVO 1 
 

1. Em que você pensou antes de escrever a carta? Que idéias vieram à sua cabeça? 
2. Durante o processo de escrever sua carta, como você se sentiu? 
3. Que habilidades e conhecimentos você acha que deve ter uma pessoa para 

escrever uma carta desse tipo? 
      4. Que dificuldades você sentiu para realizar a sua tarefa?. 

5. Qual a mensagem, a idéia que você quis passar para o leitor da sua carta? 
 

Respostas dos alunos: 
 

A1 
1. Pensei em parabenizar, o alerta que a revista está fazendo à população. Reforçar 

o ponto de vista do artigo. 
2. Bem à vontade, satisfeita. 
3. Facilidade de redação e bom senso, para entender e repassar o sentimento. Saber 

se expressar. 
4. Pouca. 
5. A importância de alertar toda população do perigo que estamos passando e 

fazendo para os nossos descendentes. 
  
A2 

1. Pensei sobre a reportagem lida. A forma diferente de abordar o tema e sobre o 
que o homem está fazendo a si próprio destruindo a Terra. 

2. Me senti um pouco envergonhada, pois nós mesmos estamos nos destruindo e 
ainda dizemos que temos que salvar o planeta como se fosse uma caridade à 
natureza e nem pensamos que dependemos totalmente dela. 
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3. Não tenho muitas habilidades com a escrita, mas é necessário uma compreensão 
do texto e um ponto de vista sobre o assunto para argumentá-lo na carta . 

4. Dificuldades em me expressar, sou da área de exatas e escrita e expressão não é 
meu forte. Minha maior dificuldade é expressar o que penso. 

5. Reflita e pense da maneira que a reportagem tratou do tema. 
 
A3  

1. Sobre a idéia geral do texto que é sobre a destruição e preservação do meio 
ambiente. 

2. Pressionada a entregar logo, não gosto de fazer nada nas pressas. 
3. Primeiro ter mais tempo para fazer uma carta sem muitos erros. 
4. A falta de tempo para responder às perguntas. 
5. Que devemos preservar a natureza, pois toda ação corresponde uma reação. Se 

continuarmos destruindo o nosso meio ambiente, ele irá regir contra nós, como 
por exemplo do efeito estufa entre outros... 

 
A4 

1. Os limites e possibilidades dos seres humanos no trato da questão ambiental, 
considerando as escalas: macro (a Terra como um todo) e a micro ( o lugar em 
que vivemos). 

2. Angustiada no sentido de procurar atender à solicitação. 
3. Habilidades: boa relação com a escrita. 

            Conhecimentos: escalas geográficas da questão ambiental. 
4. Pensar rápido. 
5. Que temos limites em relação à Terra, mas mesmo assim a nossa ação é 

importante e deve ser, acima de tudo, responsável, considerando a nossa 
integração no meio ambiente em que vivemos. 

 
A5 

1. A nossa imensa prepotência em achar que iremos salvar o mundo. 
      O quanto somos pequenos diante da natureza. 
2. Senti-me reflexiva em pontos que ainda não tinha parado para analisar. 
3. Deve ser crítica no bom sentido da palavra. 
4. Não tive dificuldades. 
5. Que o ser humano se julga tão grande ao ponto de não perceber que é apenas um 

ser diante de algo bem maior que é a natureza.  
 
A6  

1. Que toda matéria publicada sobre meio ambiente sempre se resume na 
preocupação da recuperação do planeta e sua possível conseqüência futura. 

2. Procurei ter o cuidado de não escrever muito, pois o tema tem relação com a 
minha dissertação de mestrado. 

3. Escrita razoável e conhecimento do assunto uma vez que você se disponibiliza 
ao debate com outros leitores. 

4. Terminar antes da aula seguinte. 
5. Enfatizar a importância e a responsabilidade de todos quanto à preservação do 

planeta.  
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A7 
1. Que este novo enfoque da questão da poluição ambiental pode ser um 

importante fator de conscientização, se adequadamente divulgado. 
      Quem seriam os canais humanos para a divulgação adequada desta idéia. 
2. Com prazer de participar. 
3. Habilidade de leitura, tão somente. Conhecimento do nosso dia-a-dia. 
4. Nenhuma. 
5. Que é um enfoque para mim, novo e inteligente. Quis passar a idéia da 

necessidade de divulgar adequadamente a idéia. 
 
A8  

1. Eu não pensei. Como já havíamos comentado algumas coisas durante a tradução, 
na hora de escrever foi automático. 

2. Fui contagiada pelo tema e me senti em plena luta em prol de uma relação mais 
“inteligente” entre o homem e a natureza. 

3. Essa resposta é ruim, pois implica em eu descrever habilidades e conhecimentos 
que eu, que fiz a carta, penso ter. Mas acho que um pouco de sensibilidade e 
valores éticos e morais já dariam conta. De qualquer forma, será necessário o 
conhecimento e a destreza da língua portuguesa. 

4. Não consegui concluir o texto como eu desejava. Acho que ficou meio “aberto”. 
5. Aí eu terei que escrever tudo novamente... 
      Que com os valores atuais, a relação entre homem e natureza torna-se cada vez  
      mais difícil. 
 

A9 
1. Pensei sobre a onipotência do homem diante da natureza. Achei que seria bom 

elogiar a revista como um estímulo para que novas matérias fossem publicadas 
dentro da mesma visão. 

2. Achei bom exercitar o direito de expressão. 
3. Creio que as questões relacionadas ao meio ambiente envolvem a grande 

maioria das pessoas e talvez seja necessário apenas um nível de escolaridade que 
permita a opinião escrita. 

4. Não senti dificuldade. 
5. De que o homem é o grande responsável pela sua própria destruição, pela 

degradação de sua qualidade de vida e que não é tão poderoso como imagina.  
  
A10 

1. Na forma interessante e pouco convencional como o assunto foi abordado. 
Quanto a idéias, apenas o aspecto não convencional da abordagem. 

2. Tranqüila; à vontade; motivada. 
3. Penso que objetividade nas idéias e certa fluidez na escrita. 
4. Nenhuma. 
5. Que os assuntos, por mais banais que possam ser ( e até mesmo desinteressantes, 

como é o meu caso em relação ao “meio ambiente”), têm como ser tratados de 
maneiras surpreendentes, pouco convencionais, que tenham o mérito de fazer 
refletir sempre mais e melhor. 
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DIÁRIO REFLEXIVO 2 
 
1. Como você avalia as discussões e as atividades sobre o gênero que vocês 
    vivenciaram? Por quê? 
2. Você vê alguma utilidade no que você aprendeu nas aulas para a sua vida prática? 
3. Estabeleça uma comparação do seu conhecimento a respeito de cartas dos leitores   
    antes e depois das aulas. O que você aprendeu? 
4. A leitura das cartas dos seus colegas e  as das revistas lhe ajudou a compreender 
    melhor o texto? Por quê? 
5. Qual a relevância das cartas, das discussões em sala de aula e das suas próprias 
    reflexões para o seu aprendizado?   
 
A1 

1. Discussões produtivas, até porque eu não leio muito este gênero, e tive uma 
oportunidade de aprender mais um tipo de informação, divertida que descontrai 
e acrescenta. 

2. Sim, porque pude avalizar as opiniões de outras pessoas, sobre um mesmo 
assunto, e que a minha visão, às vezes, difere das outras e muitas vezes se 
iguala, sempre acrescentando o ponto de vista que eu não tinha percebido. 

3. Aprendi a respeitar mais o ponto de vista de cada um, tanto os que são 
semelhantes ao meu, mas também aqueles que são contrários. Sempre 
valorizando e tentando tirar algum proveito positivo de cada opinião. 

4. Sim, porque eles acrescentaram uma visão mais informal do que aquela do texto, 
dando opiniões e sugestões, percepções cotidianas, e uma idéia de coletividade, 
companheirismo, união por um ideal que todos deveriam ter. 

5. Pude analisar cada carta, e achei um nível muito bom, claro que uma ou outra 
sobressaíram, mas por “facilidade” de cada um em se expressar. Mas no 
conjunto, para meu aprendizado foi importante, me informar com um texto 
técnico, depois escrever sobre ele acrescentando o meu ponto de vista e 
analisar/discutir sobre o mesmo, pois foi bem produtivo para o meu 
conhecimento sobre o assunto, onde se criou um interesse de saber mais, 
procurar mais informações e argumentos que possam ser discutidos e tentar 
realizar uma consciência coletiva em torno do que é vital para o ser humano. 

 
A2 

1. As atividades me ajudaram a traduzir e compreender melhor textos em inglês. 
Com as discussões em sala de aula observei que na maioria das vezes não 
precisamos traduzir os textos ao pé da letra, com algumas palavras conhecidas 
conseguimos entender a idéia geral do texto. 

2. Os temas tratados em sala de aula foram interessantes e polêmicos. Com certeza, 
meus conhecimentos sobre “Dieta Perfeita” e “Como Salvar a Terra”, foram 
ampliados com a ajuda dos textos, cartas e trabalhos em grupo feitos por nós. 

3. Nunca tinha parado para dar a merecida importância às cartas dos leitores. 
Depois das oficinas, observei que é interessante lermos e escrevermos este tipo 
de carta. Nas cartas observamos diferentes pontos de vista e embasamento para 
as idéias apresentadas. As cartas dos leitores só acrescentam na aprendizagem e 
compreensão do tema abordado pela revista. 
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4. Sim. Através do texto da revista temos acesso à informação e desenvolvemos 
nosso ponto de vista sobre o assunto. Porém, cada pessoa tem sua opinião e 
argumentos que a sustentam. Através das cartas dos colegas podemos ter acesso 
a diferentes abordagens do assunto, alguns mais técnicos e específicos da área, 
outros mais emotivos e preocupados com o bem estar geral. É interessante ver 
outras maneiras de se pensar sobre assuntos abordados. 

5. As cartas, as discussões em sala de aula e minhas próprias reflexões, me 
ajudaram a entender melhor a problemática da preservação da natureza e a 
questão das dietas. São temas corriqueiros, mas que raramente entramos em 
detalhes para discutir, escutar outras opiniões e refletir sobre o assunto. Aprendi 
a dar mais atenção à seção de cartas dos leitores, pois ali vou ter acesso a vários 
pontos de vista e ter argumentos e melhor embasamento para sustentar a minha 
opinião.   

 
A3  

1. Foi muito válido, ajudou a aguçar o meu senso crítico. 
2. Foi muito bom ler textos e cartas de leitores em inglês, pois ajudou a ampliar o 

meu vocabulário. 
3. Não tinha muita noção de como escrever uma carta ao leitor, e agora sei que 

para escrever uma boa carta tenho que ter clareza e objetividade. 
4. Ajudou porque nas cartas as pessoas discutem um pouco mais sobre o texto. 
5. A importância desse trabalho foi de aprender a ler em inglês e de saber como 

escrever uma boa carta ao leitor (em português). 
 
A4 

1. Positivamente considerando a oportunidade de refletirmos e, conseqüentemente, 
opinarmos sobre questões tão relevantes no nosso cotidiano, quais sejam: meio 
ambiente (relação sociedade e natureza) e dieta (consumo alimentar x interesses 
das indústrias). 

2. Certamente, uma vez que o gênero “Carta dos leitores” é algo rico em 
questionamentos, acréscimos, presente nas leituras diárias e ainda pouco 
explorado na escola. 

3. Antes não havia refletido sobre as características desse gênero – cartas dos 
leitores, sua elaboração, etc. Agora, me senti estimulada para observá-las com 
mais atenção, considerando as oportunidades de aprendizagem. 

4. Sim. Em relação ao meio ambiente ficou mais clara a questão das escalas macro 
e micro nessa questão e sobre a dieta, a influência da indústria e seus perversos 
ganhos. 

5. Sobre a relevância das cartas, tratei na questão 4, assim como, as minhas 
reflexões nas demais questões. Resta acrescentar as discussões em sala de aula , 
quer no grande grupo, quer no pequeno, evidentemente foram proveitosas uma 
vez que representam acréscimo ao nosso aprendizado cotidiano e, também, da 
língua inglesa, ainda que em menor escala, considerando o pouco tempo 
disponível. 
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A5 
1. É uma forma de refletirmos sobre o tema, pois quando paramos para fazer uma 

carta, temos que nos posicionar sobre o tema abordado, e isso  enriquece o nosso 
ponto de vista. 

2. Foi extremamente interessante. Eu particularmente, aprendi muito, pois desta 
forma, o aprendizado fica mais agradável, pois discutimos sobre temas 
interessantes que faz agregar o nosso interesse em aprender inglês. 

3. As cartas dos leitores só serviam como leitura complementar, e muito pouco. 
Hoje percebo como a carta do leitor abre as nossas mentes para termos outras 
visões a respeito do próprio tema. 

4. A carta do leitor aborda o tema central discutido nos artigos, facilitando a nossa 
compreensão. 

5. Achei uma técnica bem interessante de aprendizado, pois você utiliza de 
assuntos que deseja aprofundar, isso faz com que nós corramos atrás na tradução 
para compreender o texto, que acaba ajudando a conhecermos palavras novas em 
inglês, aumentando o nosso vocabulário. As discussões em sala de aula, nos faz 
compreender melhor o texto. O texto traduzido sozinho dá uma visão geral mas 
não conseguimos perceber as nuances contidas no artigo. 

 
A6 

1. Além de auxiliar o aprendizado na compreensão de textos em inglês, as 
reportagens escolhidas foram bastante atrativas por tratar de temas superatuais e 
bastante discutidos. 

2. Utilidade na oportunidade de aumentar o conhecimento do vocabulário e 
exercício da prática de compreensão para elaboração da minha dissertação de 
mestrado. A primeira reportagem teve boa parte que já era do meu 
conhecimento, enquanto a segunda me propôs grandes momentos de reflexão. 

3. Confesso nunca ter escrito para revistas técnicas, mas ultimamente tenho sentido 
muita vontade de escrever para o jornal. Este exercício me incentivou a por a 
idéia em prática, por ter convivido estes dias com este assunto. 

4. Não considerei as minhas compreensões 100%. As cartas dos colegas, 
principalmente das revistas completaram meu entendimento, até porque os 
pontos de vista de cada um diversifica, enquanto outros são comuns. 

5. As cartas facilitaram porque completaram a minha insuficiência na compreensão 
da língua inglesa, quer seja vocabulário ou gramática. Quanto aos textos, 
principalmente o segundo, colaborou para uma rápida reflexão redefinição no 
hábito alimentar. É como se eu estivesse lido a revista VEJA em Português, e 
tivesse alertado a família para o problema. 

 
A7 

1. As atividades em conjunto nos ajudam a lembrar que, um mesmo texto, leva a 
diferentes interpretações, ampliando a nossa capacidade de compreender um 
determinado tópico em ângulos diferentes, o que é um dos pilares do 
desenvolvimento intelectual humano. 

2. Sim, muitas. Além dos temas terem sido apresentados por textos interessantes – 
muito inteligentemente abordados- este trabalho nos leva ao estudo da língua e 
principalmente à discussão dos diversos enfoques de um tema, enriquecedor 
exercício de desenvolvimento intelectual. 
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3. As cartas dos leitores nos trazem novos enfoques sobre o texto base, acrescidos 
em dados novos, o que é enriquecedor culturalmente. 

4. Sim, ampliou a quantidade e qualidade dos enfoques que dei ao tema base. 
 

5. A leitura de um texto, se bem redigido e substanciado nos traz enriquecimento 
cultural. As demais atividades executadas ampliaram sobremaneira a visão final 
(atual) que tenho sobre os temas, ajudando a melhorar o conceito e, quando 
houver, possibilidade, sua aplicação. 

 
A8 

1. Achei diferente, inusitado. Nunca havia escrito carta ao leitor. Achei por isso, 
uma forma interessante de trabalhar. As discussões , por outro lado, foram 
esclarecedoras e proveitosas ou seja, o trabalho como um todo, foi produtivo. 

2. As atividades me assessoraram no processo de estudo/aprendizagem do inglês 
instrumental. 

3. Já havia lido poucas cartas do leitor. Apesar de nunca ter escrito uma, não achei 
muito diferente escrevê-la. Foi uma atividade nova, porém simples. 

4. Não diria que me ajudou a compreender melhor o texto. As discussões foram 
mais importantes, neste contexto. Entretanto, é sempre muito interessante ler 
diferentes pontos de vista sobre um tema. 

5. As discussões foram cruciais. Escrever as cartas possibilitou ter que reelaborar o 
assunto. Sobre minhas próprias reflexões, não sei como desvinculá-las das 
atividades já descritas. Elas ocorrem sempre e é por meio delas que se processa a 
aprendizagem. 

 
A9 

1. Achei proveitoso o exercício de escrever as cartas pois, dessa forma elaboramos 
melhor o conteúdo dos textos e, também aprimoramos a tradução. 

2. Sim. Foi muito útil, apesar de breve, os exercícios desenvolvidos  nas oficinas 
como forma de apreender o conteúdo dos textos e, através da escrita fixar 
melhor essa compreensão. 

3. Antes das oficinas eu via a carta ao leitor como uma forma de elogiar ou criticar 
uma matéria publicada; percebi após que muito mais se pode dizer e acrescentar 
a um assunto tratado. 

4. Sim, pois várias opiniões foram colocadas de formas diferentes, ampliando 
assim a minha compreensão inicial. 

5. As cartas propiciaram uma maior reflexão, assim como as discussões em sala de 
aula, sobre o assunto tratado nas revistas e da melhor maneira de traduzir 
determinadas expressões e termos que não encontramos facilmente nos 
dicionários. 

 
A10 

1. Achei os dois temas abordados interessantes e atuais, o que motivou a 
participação da turma. O gênero “carta do leitor” foi uma boa maneira de levar 
as pessoas, individualmente, a expressarem de forma objetiva o que 
compreenderam e/ou absorveram do texto. 

2. Sim, tanto em termos de aprendizado do inglês como também em relação aos 
dois temas trabalhados (meio ambiente e alimentação/dieta). 
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3. Não foi bem uma questão de aprendizado, mas de observar, mais de perto, o 
quanto um tema pode ser dissecado e analisado sob diferentes aspectos e pontos 
de vista. 

 
4. Sim. Pelo que mencionei acima, ou seja, pela capacidade que tem cada pessoa, 

produto que é de experiências as mais distintas, de observar um mesmo objeto e 
contribuir com as mais variadas opiniões e pontos de vista. 

5. O contexto como um todo foi muito importante. A didática utilizada foi muito 
dinâmica, prática e, como tal, proporcionou uma maior fixação do que foi visto. 

 

     

  


