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RESUMO

O resumo é um dos gêneros mais comuns na vida dos estudantes, que se 
encontram cercados por uma variedade de tarefas que lhes exige a habilidade de ler 
e resumir informações. Para a execução dessas tarefas, esses leitores utilizam 
complexas operações cognitivas que requerem: a) o apagamento de informações 
irrelevantes, b) a generalização de idéias individuais, c) a construção de proposições 
mais globais. A escolha do resumo como tema central desta pesquisa se deu porque 
na sua produção intervêm, além dos conhecimentos prévios do sujeito, a 
constituição de novos conhecimentos, já que, em certas condições de produção, 
esse gênero contribui para uma transformação dos esquemas do sujeito na 
interação com o texto. A análise dos textos produzidos seguiu a orientação dos 
postulados sociointeracionistas desenvolvidos por Bakhtin, Bronckart, Dolz e 
Schneuwly, além dos trabalhos realizados por Kintsch e van Dijk. Foram coletados 
60 textos produzidos por alunos da 1ª série do Ensino Médio de duas escolas da 
Rede Privada de Ensino do Estado de Pernambuco, dos quais 44 foram submetidos 
à análise com base nas seguintes categorias: 1) princípio de pertinência relativa, 2) 
macro-regras de redução da informação semântica, 3) reconstrução, distorção, 
exclusão, 4) justaposição de sentenças e 5) depreensão do tópico discursivo. As 
análises demonstraram que os resumos produzidos pelos alunos acima 
mencionados não atenderam às especificidades próprias desse gênero, servindo 
como indicativo da dificuldade encontrada tanto no domínio das regras de 
sumarização de informação, quanto em escrever em língua espanhola. Uma das 
soluções vislumbradas para a minimização dessa realidade é a presença sistemática 
desse e de outros gêneros nas aulas de língua estrangeira, que promoverá, 
conseqüentemente, mudanças na concepção de língua e de sujeito atualmente 
presente nas escolas. 

Palavras-chave: gêneros textuais, produção escrita, resumo. 



RESUMEN

El resumen es uno de los géneros más comunes en la vida de los estudiantes, que 
se encuentran involucrados en una variedad de tareas que les exige la habilidad de 
leer y resumir informaciones. Para la ejecución de esas tareas, esos lectores utilizan 
complejas operaciones cognoscitivas que les requieren: a) la deleción de 
informaciones irrelevantes, b) la generalización de ideas individuales, c) la 
construcción de proposiciones más globales. La elección del resumen como tema 
central de esta pesquisa se ha dado porque en su producción intervienen, además 
de los conocimientos previos del sujeto, la constitución de nuevos conocimientos, ya 
que, en determinadas condiciones de producción, ese género contribuye para una 
transformación de los esquemas del sujeto en la interacción con el texto. El análisis 
de los textos producidos ha seguido la orientación de los postulados 
sociointeracionistas desarrollados por Bajtín, Bronckart, Dolz y Schneuwly, además 
de los trabajos realizados por Kintsch y van Dijk. Han sido colectados 60 textos 
producidos por alumnos del segundo ciclo de la E.S.O. (Educación Secundaria 
Obligatoria) de dos escuelas de la Red Privada de Enseñanza del Estado de 
Pernambuco, de los cuales 44 han sido sometidos al análisis con base en las 
siguientes categorías: 1) principio de pertenencia relativa, 2) macro-reglas de 
reducción de la información semántica, 3) reconstrucción, distorsión, exclusión, 4) 
yuxtaposición de sentencias y 5) aprensión del tópico discursivo. Los análisis han 
demostrado que los resúmenes producidos por dichos alumnos no han atendido a 
las especificidades propias de ese género, sirviendo como indicativo de la dificultad 
encontrada tanto en el dominio de las reglas de reducción de información, como en 
escribir en lengua española. Una de las soluciones vislumbradas para la 
minimización de esa realidad es la presencia sistemática de ese y de otros géneros 
en las clases de lengua extranjera, que promoverá, consecuentemente, cambios en 
la concepción de lengua y de sujeto actualmente presente en las escuelas. 

Palabras-clave: géneros textuales, producción escrita, resumen. 
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INTRODUÇÃO

Orientar o aluno desde cedo a uma prática de “aprender pesquisando” é 

também uma tarefa da escola. Orientar o aluno a investigar, pesquisar com 

qualidade, construir resumos a partir de suas leituras, organizar trabalhos, 

apresentar o resultado do que investigou é algo que pode e deve ser rotina nas 

orientações dos trabalhos escolares. É possível construir aprendizagem com 

qualidade, além de quantidade de páginas muitas vezes retiradas dos livros e/ou da 

Rede Mundial de Computadores sem critério ou reflexão.

A produção dos textos demanda também um processo cognitivo lógico. À luz 

da psicologia cognitiva, van Dijk (1992) traz questões ligadas à compreensão, 

recordação, sumarização e produção de texto como construção, armazenagem e 

ativação de conhecimentos na memória. Ao produzir esquemas e, sobretudo, 

resumos de textos, o aluno faz elaborações cognitivas em que exclui, seleciona, 

generaliza e integra informações, seguindo macro-regras de elaboração textual. 

O domínio de determinado gênero textual demanda tempo e investimento, 

mas é uma prática possível que resultará em alunos reflexivos, críticos, construtores 

de seus próprios conhecimentos, recursivos e, sobretudo, autônomos para, em 

qualquer instância, buscar respostas pessoais e futuras respostas à sociedade. 

Num mundo considerado “sem fronteiras”, cujos intercâmbios científicos, 

comerciais e culturais tornam-se cada vez mais indispensáveis, a aprendizagem de 

uma língua estrangeira é essencial para atender às exigências e competências da 

sociedade vigente. Assim, o ensino de uma língua estrangeira se centra em um 

processo educacional mais amplo, que capacite o aluno a falar, ler e escrever 

conteúdos relevantes à formação do estudante, deixando de se pautar numa visão 

reducionista do estudo da língua pela língua, centrado apenas na apreensão de 

formas gramaticais e na memorização de regras. Como afirma Celani (1995 apud 

Proposta Curricular SE – São Paulo, 1995:14) “a língua estrangeira na escola é uma 



peça complementar à educação formal. Ela não é uma peça suplementar que eu 

possa tirar a qualquer hora. E nem é limítrofe, algo inferior, escondido no cantinho”. 

Além disso, por estarem inseridas numa grande área – Linguagens, Códigos 

e suas Tecnologias – dos PCN, as línguas estrangeiras modernas são concebidas 

como veículos fundamentais na comunicação entre os sujeitos sociais, requerendo 

do aluno um nível de competência lingüística capaz de permitir-lhe acesso a 

informações de vários tipos, contribuindo assim para sua formação como cidadão. 

Nessa perspectiva, deixa de ter sentido a concepção de língua como código, 

homogênea, autônoma, que prima pelo conhecimento metalingüístico e o domínio 

de regras gramaticais e busca-se uma concepção de ensino que capacite o aluno a 

se comunicar de forma adequada nas diferentes situações da vida cotidiana, pois 

como afirma Geraldi (1996:42) “as instâncias de uso da linguagem correspondem a 

diferentes espaços sociais dentro dos quais se dá o trabalho lingüístico. 

Correspondem, pois, a diferentes contextos sociais das interações”. Essa concepção 

de ensino, portanto, pode contribuir para se devolver ao Ensino Médio o seu papel 

de formador das aulas de línguas estrangeiras, “retirado da escola regular e 

atribuído aos institutos especializados no ensino de línguas” (PCN, 1999:148-149). 

O início do Ensino Médio se caracteriza por um momento em que o aluno 

aprofunda a ampla variedade de conhecimentos específicos e onde crescem as 

exigências quanto à sua autonomia na busca, seleção e registro das informações. 

Este também tem sido um requisito básico da temporalidade face à diversidade de 

instrumentos de comunicação disponibilizados pela sociedade. 

Tradicionalmente no ensino de língua estrangeira, havia uma predominância 

no desenvolvimento das habilidades oral/auditiva. Com o desenvolvimento das 

pesquisas na área da Lingüística, as outras habilidades (leitura e escrita) passam a 

ser requisitos essenciais para a formação de falantes competentes. 

Neste contexto, orientar a produção de textos representa uma opção pelo 

desenvolvimento, nos alunos, de procedimentos e atitudes referentes a uma prática, 

os quais envolvem o exercício de algumas habilidades cognitivas: leitura, 

compreensão e interpretação de textos e situações, a utilização de novos estilos da 

escrita, a organização e encaminhamento de planos de investigação, entre outros. 
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Nessa linha investigativa, vários estudos baseados nos pressupostos da 

Lingüística Textual já demonstraram a importância do processo de sumarização e a 

produção de resumos como tarefa escolar para o desenvolvimento da leitura. 

Adotando a perspectiva bakhtiniana (2003) de que a comunicação humana 

sempre se dá por meio de um gênero e sem o qual seria praticamente impossível 

realizá-la, constatamos que o gênero resumo está presente tanto no contexto 

escolar quanto não escolar, constituindo-se um objeto pertinente de ensino, uma vez 

que, conforme Schneuwly (2004)1 “nas atividades de linguagem, os gêneros se 

constituem como verdadeiras ferramentas semióticas complexas que nos permitem 

a produção e a compreensão de textos”. 

Nesse sentido, torna-se necessária a prática do resumo no contexto escolar 

tanto do ponto de vista do aluno, que o utiliza como estratégia de estudo, quanto do 

professor, que o utiliza como estratégia de ensino e instrumento de avaliação. Dessa 

perspectiva, revela-se o que Serafini (1998) denomina de a dupla função pedagógica 

da utilização desse gênero: função de aprendizagem e função de avaliação. 

Contudo, decorrem dessas funções problemas com os quais normalmente se 

deparam professores e alunos, ou seja, questões do tipo: Como resumir um texto?, 

Como ensinar a resumir um texto? e Como avaliar um texto resumido? Para tais 

questionamentos, afirma Lima (1994:1-2) que “tanto o aluno quanto o professor 

devem ser capazes de aplicar regras e seguir etapas do processo de obtenção de 

resumos de textos como parte integrante da situação de ensino-aprendizagem em 

qualquer nível de ensino”, para a obtenção de um ensino eficaz. 

Ainda segundo a autora, a falta de uma didática específica para o 

desenvolvimento desse gênero, chama a atenção para o fato de que, se o resumo 

pode ser considerado como instrumento de aprendizagem e de avaliação e como um 

processo com etapas, as suas técnicas de elaboração e modo de fazer podem ser 

transmitidos, ou seja, ensinados. 

Sendo assim, esta pesquisa visa investigar se na elaboração de resumos as 

dificuldades encontradas estão ligadas ao domínio do gênero ou a questões da 

língua-alvo, neste caso o espanhol. Essa escolha encontra justificativa nas seguintes 

hipóteses:

1 A data das referências bibliográficas dessa e de todas as obras consultadas neste trabalho 
corresponde às edições com as quais trabalhamos. 
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a) No trabalho com o gênero textual resumo, baseado em leitura de textos em 

língua espanhola, pode-se promover as dimensões lingüística, psicológica e 

social da linguagem, visto que na produção de textos estão envolvidos tanto 

fenômenos lingüísticos quanto sociocognitivos; 

b) O ensino centrado na concepção de língua como código, como homogênea, 

autônoma, que prima pelo conhecimento metalingüístico e o domínio de 

regras gramaticais, contribui para a formação de leitores e produtores de texto 

pouco eficientes em Língua Espanhola; 

c) O ensino centrado na produção de gêneros diversificados (entre quais aqui 

focalizaremos o resumo que circula na sociedade como práticas linguageiras, 

e fundamentado em um modelo sociointeracionista) contribui para a 

aprendizagem do educando. 

Para a sua realização, este trabalho foi dividido em cinco capítulos cujos 

temas obedeceram a seguinte seqüência: no capítulo 1, tratamos das diversas 

abordagens utilizadas no ensino-aprendizagem de língua estrangeira. O capítulo 2 

apresenta as grandes vertentes teórico-metodológicas que nortearam a evolução do 

estudo científico sobre a escrita e a relação que esta mantém com a escola no 

contexto das novas tecnologias. No capítulo 3, enfatizamos as pesquisas 

desenvolvidas na área dos gêneros textuais e a importância de seu domínio numa 

era midiática, sublinhando as contribuições de Bakhtin (1997 e 2002); Carolyn Miller 

(1994); Bazerman (1994 e 2004); Bronckart (1999); Dolz e Schneuwly (2004); 

Marcuschi (2004). Nesse mesmo capítulo, fazemos um estudo sobre o gênero 

resumo, objeto de nossa pesquisa, baseado nos diversos trabalhos produzidos a 

partir dos postulados de van Dijk e Kintsch (1975). O capítulo 4 apresenta os 

procedimentos metodológicos, os sujeitos participantes e os instrumentos de coleta 

de dados utilizados nesta pesquisa. No capítulo 5, promovemos a análise do 

material coletado com base nos pressupostos teóricos sociointeracionistas, bem 

como nos modelos cognitivos de processamento estratégico do discurso. 

Finalmente, são feitas algumas reflexões sobre essa problemática e 

apontadas algumas perspectivas para a sua minimização no capítulo que trata das 

considerações avaliativas finais. 
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1. ABORDAGENS NO ENSINO-APRENDIZAGEM DE 
    LINGUA ESTRANGEIRA: BREVE HISTÓRICO 

São diversas as razões que despertam o interesse pelos estudos de uma 

língua estrangeira (doravante LE). Motivados por questões econômicas, 

diplomáticas, sociais, comerciais ou militares, os falantes sempre demonstraram a 

necessidade de se comunicar em outro idioma. Essa é uma preocupação antiga e 

remonta, segundo Germain (1993 apud Silveira 1999), à conquista dos sumérios 

pelos acadianos. Desse período até os dias atuais, são diversas as didáticas de 

ensino de uma LE, que saem de uma visão centrada na prática de vocabulário e da 

conversação, passando pelo método da gramática-tradução, e chegam ao método 

comunicativo, amplamente utilizado na atualidade. Essa evolução pode ser 

observada nos cinco grandes períodos históricos da didática de línguas, sumariados 

por Silveira, como seguem: 

1. O ensino da língua dos sumérios aos acadianos: tida como a primeira 

experiência de ensino de uma língua viva; 

2. Egito e Grécia – o ensino de línguas mortas: enquanto os egípcios se 

dedicavam à aprendizagem da escrita hierática, os gregos cultivavam a língua 

clássica;

3. Da Antiguidade Romana ao Renascimento: neste período, a evolução se deu a 

partir do grego clássico, tido como idioma de prestígio, passando pelo latim e 

chegando ao ensino de línguas vivas das nações européias; 

4. Do Século XVI ao Século XIX: este período é marcado pela passagem do latim 

como língua morta às línguas vivas modernas, chegando até a Comenius e a 

publicação da “Didática magna”;

5. Século XIX – a era científica: época em que se firmam as principais concepções 

de linguagem e o estudo das várias abordagens, métodos e técnicas de ensino, 

baseados nos avanços das ciências lingüísticas e tecnologia educacional. 
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Demonstraremos a seguir uma síntese do panorama das diversas 

abordagens no ensino de LE, destacando os princípios que as embasaram e o papel 

do professor e do aprendiz. Antes, porém, parece-nos relevante fazer uma distinção 

terminológica entre abordagem, método e técnica de ensino. Para tanto, utilizaremos 

a concepção híbrida lingüístico-educacional defendida por Silveira (1999:11), 

segundo a qual: 

Por abordagem entende-se um corpo de teorias, postulados

e princípios lingüístico-filosóficos e educacionais, ou seja, a

concepção de língua(gem) e de sua aprendizagem. Diante desta

concepção, engendra-se um método, que se caracteriza como um 

conjunto de objetivos de ensino, mais o delineamento de propostas

coerentes para a seleção e organização dos conteúdos, das 

estratégias de ensino e de avaliação, incluindo-se os papéis dos

professores e os do aluno durante a ação didático-pedagógica. As

técnicas de ensino, por sua vez, são os procedimentos efetivos de 

ensino visando a uma determinada prática em sala de aula. 

Leffa (1988), também discutindo a abrangência dos termos e a necessidade de 

uma terminologia adequada, chama atenção para a relevância em se fazer uma 

distinção entre outros dois pares, isto é, aprendizagem/aquisição e segunda

língua/língua estrangeira. Para o autor, a aprendizagem está relacionada ao 

desenvolvimento formal e consciente da língua, que ocorre normalmente por meio de 

explicitação de regras. Já na aquisição, o desenvolvimento da segunda língua ocorre 

informal e espontaneamente e se obtém normalmente através de situações reais, 

sem esforço consciente. Em relação ao segundo par, tem-se uma segunda língua

quando a língua estudada é usada fora da sala de aula da comunidade em que vive o 

aluno, e língua estrangeira quando a comunidade não usa a língua estudada na sala 

de aula.

Isso posto, passaremos à descrição das principais abordagens utilizadas no 

ensino de LE. 

1.1. Abordagem tradicional 

Também denominada de gramática-tradução, a abordagem tradicional é 

considerada a primeira e mais antiga metodologia e era usada para ensinar o grego e 
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o latim. Nessa abordagem, a LE é vista como atividade intelectual, a expressão de 

sua literatura e vê a modalidade escrita literária como sendo superior à língua falada. 

A concepção de língua que orienta essa abordagem é a de que essa seja a 

expressão do pensamento, tendo o modelo sintático da oração declarativa como o 

organizador das unidades frásicas que, por conseguinte, orienta o pensamento. 

Dessa forma, os elementos morfológicos têm grande destaque e, por isso, o estudo 

se centra na nomenclatura e nos estudos das classes gramaticais, sendo essenciais 

para a aprendizagem de uma língua os seguintes passos: a) memorização prévia de 

uma lista de palavras, b) conhecimento das regras necessárias para juntar essas 

palavras em frases e c) exercícios de tradução e versão (tema). Neste sentido, essa é 

“uma abordagem dedutiva, partindo sempre da regra para o exemplo” (Leffa, 

1988:213).

Outro elemento caracterizador dessa abordagem é a concepção que se tem de 

texto, isto é, pouca atenção se dá ao conteúdo e idéias contidos nele, sendo utilizado, 

pois, como pretexto para se estudar a gramática e para a execução dos exercícios de 

tradução. Logo, o estudo do significado se centra no nível lexical. 

Como a aprendizagem da LE é tida como uma atividade intelectual em que o 

aprendiz deve aprender e memorizar as regras e os exemplos, a interação professor-

aluno se dá de forma vertical, assimétrica. Isso porque se vê o professor como 

autoridade dominante e detentor do saber, enquanto o aluno deve manter uma 

atividade de submissão ao mestre. 

Por fim, na abordagem tradicional, a modalidade oral da LE é desprestigiada e, 

por isso, pouca atenção é dada à pronúncia. Na realidade, os conhecimentos 

metalingüísticos é que são valorizados em detrimento do uso efetivo da língua. 

1.2. Abordagem estrutural 

Contrariamente à abordagem anterior, a ênfase na abordagem estrutural recai 

sobre a língua oral, sendo a língua escrita sua mera representação. Nessa 

perspectiva, é por meio do treino das habilidades lingüísticas – compreensão oral,

expressão oral, compreensão escrita e expressão escrita – que a LE deve ser 

aprendida. Tal aprendizagem, por sua vez, está relacionada à aquisição de suas 

estruturas gramaticais, pois as línguas são códigos estruturados e, como tal, o nível 

semântico não é levado em conta, como ocorre na abordagem anterior. Sendo assim, 
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as premissas que sustentam essa abordagem formando uma doutrina coesa são: a) a

língua é fala e não escrita, b) a língua é um conjunto de hábitos, c) ensine a língua

não sobre a língua e d) as línguas são diferentes.

Com o behaviorismo no seio dessa abordagem, aprender uma língua é 

aprender hábitos e para a aprendizagem de LE segue-se a fórmula S–R–R, sem 

interferências da língua materna. Assim, compete ao aprendiz “imitar os modelos 

oferecidos pelo professor, submeter-se às práticas de repetição, reagir 

automaticamente, sem perder tempo com qualquer tipo de reflexão” (Silveira, 

1999:62).

As relações que se estabelecem entre professor-aluno são centradas na figura 

do professor, que conduz o ensino e controla a atenção dos alunos e cuja função está 

limitada a seguir o manual e o “lesson plan”, além de fazer bom uso dos recursos 

didáticos, devendo ainda ser envolvente, pois será mais fácil fazer com que os alunos 

reajam aos estímulos dados e realizem as tarefas solicitadas. 

Dentro dessa abordagem, três métodos foram desenvolvidos, quais sejam: 

1. Método audiolingual ou áudio-oral (MAO) 

Com finalidades militares e a necessidade de produzir rapidamente falantes 

fluentes em várias línguas, pois os americanos haviam ingressado na Segunda 

Guerra Mundial, o serviço de treinamento do exército fez um apelo aos lingüistas para 

que elaborassem um método de ensino de LE em um prazo relativamente curto. Para 

atingir esse objetivo, em 1943, foi lançado um grande programa didático que deu 

origem ao “método do exército” que se desenvolveu no que hoje é conhecido como 

método audiolingual ou áudio-oral. 

Para Totis (1991 apud Silveira, 1999:64), esse método se caracteriza 

principalmente por: 

- Deve-se primeiro ouvir, depois falar, em seguida ler e finalmente 

escrever algo na língua escrita;

- Depende-se da mímica, da memorização, da aprendizagem intensiva

através da repetição;

- Há pouca ou nenhuma explicação gramatical; espera-se que o aluno 

aprenda a gramática indutivamente;
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- Reforçam-se imediatamente as respostas certas;

- Inaugura-se, no ensino de línguas, o uso efetivo de gravadores e

laboratórios de línguas.

O método audiolingual ou áudio-oral para alguns autores, entretanto, funciona 

bem nos primeiros estágios, mas apresenta problemas nos estágios intermediário e 

avançado que, sem adaptações, torna-se repetitivo e entediante. Além disso, é um 

método que não garante a transferência por parte do aluno do que foi aprendido para 

uma situação de uso real do idioma. Nesse sentido, Besser e Porkier (1984 apud 

Martins-Cestaro, sd) criticam o ensino baseado em exercícios estruturais e afirmam 

que “todo ensino sistemático da gramática através de exercícios do tipo estrutural não 

é um ensino implícito da língua estrangeira, mas um ensino implícito das regras da 

descrição da gramática dessa língua”. 

2. Método estrutural-situacional 

Inicialmente desenvolvido por lingüistas aplicados britânicos entre 1920 e 

1930, o método estrutural-situacional foi reconhecido como método oral britânico no 

período compreendido entre as décadas de 50 e 60. Embora tenha como base os 

princípios estrutural e behaviorista, diferencia-se do método audiolingual ou áudio-oral 

americano pela noção de “situação”. 

Algumas características presentes nesse método, conforme Totis (1991 apud 

Silveira 1999:66), são: 

- O conteúdo programático é organizado em forma de narrativas e

diálogos situacionais, como, por exemplo, “At the Customs”, “The

Railway Station”, etc. a fim de garantir um contexto significativo para 

a prática das estruturas lingüísticas; 

- A prática das estruturas é feita através de tabelas com várias 

substituições a serem exercitadas; 

- A prática mecânica e sem sentido é evitada. 
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Outro traço que caracteriza o método estrutural-situacional é o uso das 

“tabelas de substituição” ilustrada no quadro2 a seguir, que funciona como recurso 

controlador dos exercícios gramaticais: 

O teto 

é muito

alto

para

eu

você para

tocar

A caixa

estava

pesada ele

ela

levantar

Além do material didático, que funciona como um guia para a ação didática, 

sobretudo para o treino dos pontos gramaticais, nesse método se utilizam também 

recursos visuais, tais como figuras, posters, flashcards, entre outros. 

3. Método estruturo-global audiovisual (SGAV) 

O método SGAV surge da necessidade que o governo francês sente para deter 

o crescente aumento do uso da língua inglesa nas relações internacionais, 

ameaçando a difusão da língua francesa como língua estrangeira. Esse método tem 

em seu foco a língua oral das interações cotidianas e, embora o desenvolvimento das 

quatro habilidades seja previsto, a prioridade recai sobre a língua falada, 

postergando-se, portanto, a leitura e a escrita de textos. 

Na aprendizagem da LE, o modo de vida e os costumes dos nativos são 

retratados nos diálogos que formam parte dos temas presentes nas lições como meio 

de se abordar os elementos culturais da LE estudada. Por trazer em seus princípios 

alguns elementos da psicologia da Gestalt, a concepção de aprendizagem nesse 

método se diferencia da dos outros métodos filiados à abordagem estrutural, como 

ressalta Silveira (1999:68): 

Com efeito, a metodologia sgaviana vê a aprendizagem da

língua como uma percepção global da forma, em que os elementos

auditivos e visuais são percebidos e depois “filtrados” pelo cérebro,

2 Quadro reproduzido de Germain (1993 apud Silveira, 1999:65). Tradução nossa. 
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proporcionando ao aprendiz os insights necessários à aquisição da

organização estrutural da LE. 

Diferentemente do que ocorre no método audiolingual, o papel do aprendiz do 

método SGVA não é de total passividade, visto que as atividades propostas exigem 

do aluno um maior envolvimento, possibilitando-lhe ouvir, repetir, memorizar e falar 

livremente dentro dos temas abordados. 

Visando a uma diversificação da prática em LE e considerando os múltiplos 

fatores envolvidos no uso da língua nas situações, esse método busca uma 

diversidade de exercícios e atividades em sala de aula, como dramatizações, 

perguntas sobre imagens, exercícios estruturais, conversações dirigidas, transposição 

de narrativas em diálogo, diálogos e narrativas interrompidas, livre emprego, etc. 

Nesse método, percebe-se o caráter transitório de suas proposições, 

propiciando aberturas para revisões especialmente, como observa Silveira, da teoria 

da enunciação e de outras tendências voltadas para os aspectos discursivos e sociais 

das interações lingüísticas. Começa, dessa forma, a se delinear o paradigma 

funcional ou situacional. 

1.3 Abordagem comunicativa 

O surgimento da abordagem comunicativa se dá num cenário cujas pesquisas 

lingüísticas se concentram no código da língua, guiado pelo estruturalismo 

americano, e pelos estudos semânticos e sociolingüísticos com ênfase no estudo do 

discurso, desenvolvidos na Europa, cujos pressupostos não se baseiam apenas na 

análise do texto, mas também nas circunstâncias em que este é produzido. Assim, a 

língua deixa se ser vista como um conjunto de frases e passa a ser concebida como 

um conjunto de eventos comunicativos. Essa nova concepção de língua aliada ao 

interesse pelo seu ensino contribui para o nascimento dessa abordagem. Esse 

nascimento, por outro lado, está muito ligado a questões do Mercado Comum, já que 

havia uma crescente necessidade de ensinar as principais línguas européias, devido 

ao grande movimento de imigração nos anos 70. 

A abordagem comunicativa, nas palavras de Maciel (2004:5), “não constitui um 

método em si, mas pressupostos teóricos que orientam o ensino de língua 

estrangeira”. Nesse novo cenário, o ensino é repensado a partir do que é a linguagem 
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e a comunicação, e o potencial funcional e comunicativo da linguagem torna-se o eixo 

da discussão. Nesse sentido, a base teórica que orienta esse novo modelo tem 

origem em várias áreas disciplinares, como a filosofia da linguagem com os atos de 

fala de Austin e Searle e a influência da pragmática, da sociolingüística e da Análise 

do Discurso. Os conceitos de dialogia, de gêneros discursivos, de linguagem como 

atividade, linguagem ligada à ação propostos por Bakhtin, e o uso contextualizado da 

linguagem que prevalece sobre a forma teorizado por Halliday e Widdowson também 

estão presentes nos pressupostos que servem de base a essa abordagem. 

Sendo constituídos esses conceitos que servem de base teórica, começa a se 

firmar, então, a abordagem comunicativa cujo objetivo é desenvolver a competência 

comunicativa, mas diferentemente da noção de competência chomskyana. O objetivo 

não é mais descrever a forma da língua, mas aquilo que se faz através da língua. 

Portanto, o foco agora se centra no uso e não na forma. Entretanto, para Maciel a 

grande dificuldade da abordagem comunicativa está em se poder relacionar esses 

princípios teóricos a suas aplicações práticas para gerar um método mais concreto. 

Diante desse panorama efervescente, a partir de 1975, vários cursos são 

elaborados com conteúdos que não mais se centram em pontos gramaticais, mas sim 

em “atos de fala” ou “funções linguageiras” orientados pela concepção de língua 

como um lugar de interações sociais, nos quais realizamos atos de fala e por meio 

dos quais comunicamos nossas intenções aos nossos interlocutores (Silveira, 1999). 

Mas para que a interação seja eficaz, é necessário desenvolver uma competência

comunicativa que compreende os conhecimentos gramatical, lexical e do uso social 

da língua. Assim, competência comunicativa envolve, além da competência

gramatical, a competência sociolingüística e a competência estratégica.

Como aprender uma língua não é mais um reflexo dos condicionamentos, 

como pregavam os behavioristas, e concebendo a aprendizagem de uma língua côo 

um processo ativo que ocorre mediante a interação de componentes sociocognitivos, 

o aluno é visto na abordagem comunicativa como um participante do processo 

dialógico, um construtor e negociador de sentidos nas atividades de interlocução. 

Quanto ao professor, não há mais espaço para aquele que se comporta como 

detentor do saber, transmissor de conteúdos. Pelo contrário, esse deve assumir 

diferentes papéis, tais como informante, animador, organizador, coordenador, 

observador, analista, avaliador. 
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No que diz respeito às relações pedagógicas, na abordagem comunicativa a 

questão textual e discursiva desempenha um papel nuclear para que, na realização 

das atividades de leitura e escrita, possam se promover trabalhos que contemplem a 

coesão, a coerência, as estratégias de inferências e outras práticas textual-

discursivas. Nas aulas de LE, esta deve ser utilizada na maior parte do tempo, e a 

língua materna assume um papel instrumental, contribuindo para o esclarecimento de 

alguns elementos da LE. Assim, a regra básica é, conforme Silveira (1999:80), “usar a 

língua estrangeira sempre que possível e a língua materna quando necessário”. 
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2. PRODUÇÃO ESCRITA: 
    UM PROCESSO PSICOSSOCIOLINGÜÍSTICO 

2.1. A dimensão sociocognitiva da escrita 

A preocupação com a escrita é algo que remonta aos estudos retóricos, cuja 

abordagem se centrava no ato de escrever "bem", entendido como sinônimo de 

expressar-se com eficácia. Tal eficácia, por sua vez, estava relacionada à 

capacidade de o escritor conseguir além do entendimento da força ilocucionária, o 

efeito perlocucionário. Nesse âmbito, o escritor, preocupado com a compreensão, 

esforçava-se por tornar o seu texto legível, transparente; em se preocupando com o 

efeito, procurava ser atraente, interessante. 

Nos estudos lingüísticos baseados no estruturalismo, escrever era 

considerado como um ato tradutório da fala. No gerativismo, as pesquisas 

desenvolvidas consideravam a sentença como unidade-escopo da escritura e 

baseavam suas hipóteses na Gramática Gerativa Transformacional3 para a qual o 

escritor maduro se caracterizaria por um maior desenvolvimento das habilidades 

sintáticas.

Os estudos científicos sobre a escrita evoluem e deslocam, conforme Garcez 

(1998:23), "a visão centrada no produto para o enfoque dos processos individuais do 

sujeito cognitivo que produz o texto e, mais recentemente, para o caráter interativo 

da produção de texto, ou seja, para os modos de participação do outro nessa 

produção". Desse modo, podem-se agrupar esses estudos em três grandes 

vertentes teórico-metodológicas: a experimental-positivista, a cognitivista e a 

sociointeracionista.

Voltada para o produto e visando conhecer o crescimento do texto escrito por 

meio da utilização do pré-teste e pós-teste, a vertente experimental-positivista adota 

3 Escrita por Noam Chomsky em 1957, a Gramática Gerativa Transformacional tem como um de seus 
objetivos principais oferecer um meio de análise dos enunciados que levasse em consideração o nível 
subjacente da estrutura. Para isso, o autor traça uma distinção fundamental (semelhante à dicotomia 
langue/parole) entre: a) o conhecimento que uma pessoa tem das regras de uma língua
(competência) e b) o uso efetivo desta língua em situações reais (desempenho). Para Chomsky, a 
Lingüística deveria ocupar-se com o estudo da competência e não se restringir ao desempenho, pois 
os falantes usam sua competência para ir muito mais além das limitações de qualquer corpus, sendo 
capazes de criar e reconhecer enunciados inéditos, e de identificar erros de desempenho.
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como metodologia a comparação de dois grupos de estudantes, um experimental e 

outro de controle. O primeiro é submetido a um trabalho específico dentro do método 

de investigação, que consistia na instrução direta sem uma preocupação maior com 

a construção conjunta de conhecimentos e habilidades, e o segundo segue a 

metodologia tradicional, sem nenhuma intervenção especial no trabalho com a 

escrita. Num primeiro momento, aplica-se um mesmo teste aos dois grupos e 

depois, após um período de instrução, os mesmos grupos são submetidos a um 

segundo teste para, então, compararem-se os resultados, as performances e se 

analisarem as diferenças significativas entre os dois grupos (Garcez, 1998). 

Segundo a autora, mesmo com limitações metodológicas, essas pesquisas 

contribuíram para que o processo de produção se tornasse um foco de investigação 

e diversos problemas, tais como planejamento, modo como se dá a escrita, revisão, 

o papel da escola na ênfase do processo, papel do professor no diagnóstico das 

dificuldades, quais os conhecimentos necessários sobre o processo da escrita 

passam a ser investigados, deslocando dessa forma o foco de investigação para 

uma abordagem cognitivista. 

Nessa abordagem, as pesquisas e os estudos buscam descobrir quais são os 

mecanismos mentais do sujeito, que etapas compõem a escrita e quais as relações 

entre as diversas variáveis que interferem no processo de produção de textos e 

encontram nos estudos de Hayes e Flower (1980 apud Garcez, 1998) uma forte 

fundamentação teórica que ajudou a estabelecer o estudo dos procedimentos de 

produção de textos. Em seus estudos, esses autores postulam que o trabalho em 

redação se dá em top down, ou seja, para estabelecer objetivos sobre o modo como 

o texto será escrito, busca-se a informação no contexto da tarefa e na memória de 

longo termo. 

Dentro desse modelo, o começo da composição se dá no momento em que o 

redator se depara com seu problema retórico, uma tarefa. Tal problema passa a ser 

simplificado quando os redatores o representam e criam uma seqüência hierárquica 

de objetivos para a escrita. Entretanto, Garcez (1998:25) afirma que "essa 

representação do problema retórico é o elemento crítico da composição", uma vez 

que as habilidades de que dispõem os redatores inexperientes para a reorganização 

de um problema retórico são diferentes das possuídas pelos redatores mais 

experientes, pois existe uma preocupação maior por parte destes últimos em como 

se fazer representar no texto. Ainda segundo a autora, os subprocessos como 
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generalização, organização, tradução e revisão são dirigidos pelo feedback loops e a 

produção se dá degrau por degrau, como um programa de computador. 

Embora considerado por Kato (1995) como um bom ponto de partida para os 

estudos sobre a escrita, o modelo proposto por Hayes e Flower apresenta 

limitações, como por exemplo, o caráter prioritário atribuído à etapa de geração 

como se as idéias estivessem latentes na memória de longo termo. Outro tópico 

passível de crítica é o que se refere ao processo de tradução, que se daria num 

direcionamento único, pois se acreditava numa dissociação entre o nascimento da 

idéia e a sua materialização em texto. Opondo-se também a essa concepção, Bruce 

et alli (apud Kato, 1995) afirmam que as idéias expressas são geradas a partir de 

outras idéias e as metas e os pontos de vistas podem ser modificados durante a 

evolução do ato de escrever. 

O caráter recursivo da produção escrita e os fatores que a envolvem, como 

contexto, estímulo, pré-escrita, elaboração textual, reformulação e edição, são 

utilizados pelos cognitivistas para combater o modelo de produção em estágios 

lineares e subseqüentes, que compreendem a pré-escrita, a escrita e a reescrita. 

Surge, então, o modelo de interação paralela proposto por Beaugrande (1981 apud 

Garcez, 1998:26) segundo o qual: 

Os componentes que ocorrem simultaneamente se 

influenciam mutuamente durante o processo de produção de textos

(estabelecimentos de objetivos, ideação, expressão e produção). O

redator cria um modelo texto-mundo, ou seja, essa configuração total

do conhecimento ativado para processar o texto. 

Nesse modelo, os cognitivistas adotam a metodologia dos pesquisadores em 

inteligência artificial e consideram como recurso da composição o grau de variação 

individual, as relações entre processos de leitura e escrita, a natureza da memória, a 

profundidade do processamento, e encontram nos trabalhos desenvolvidos por van 

Dijk e Kintsch (1983 apud Garcez, 1998) um caráter mais interativo, no qual se 

destaca a noção de recursividade entre as macroestruturas, microestruturas e as 

condições de produção. Assim, os estudos que investigam as fases da escrita 

buscavam compreender os procedimentos de planejamento, elaboração e revisão 

do texto em diferentes situações. 
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Para compreender como se dava o planejamento, os pesquisadores 

utilizavam métodos de pesquisa que revelassem os procedimentos mentais 

utilizados pelo produtor, como por exemplo, verbalização, protocolos thinking aloud,

observação dos procedimentos (pausas, movimentos dos olhos, análise dos textos), 

baseando-se nos estudos de Ochs (1979 apud Garcez, 1998) que diferenciava o 

discurso planejado (escrito) do não-planejado (oral)4.

Na produção textual, o ato de planejar era visto como sendo uma etapa 

pertencente à pré-escrita. Com os estudos desenvolvidos nessa área, percebeu-se 

que esse procedimento está presente em todo o processo de escrita, ou seja, no 

início, nas pausas, na releitura. Esses estudos revelaram ainda as articulações 

existentes entre a leitura do próprio texto e a geração de idéias, pois como afirma 

Garcez (1998:28) "a releitura é um subprocesso da revisão e também uma 

estratégia de planejamento, já que, depois de iniciado, o texto exerce forte influência 

sobre o que vem em seguida". Para a autora, as tentativas de procurar variáveis 

concretas e observáveis desses estudos contribuíram para a compreensão do 

fenômeno do planejamento, mas conceberam o processo de escrita de forma 

limitada e parcial, uma vez que privilegiavam o sujeito cognitivo e não consideravam 

o caráter interativo e dialógico da produção de texto. 

Deslocando-se do foco do processo de planejamento para observar a 

elaboração do texto propriamente dito, os estudos cognitivistas a concebem como 

uma forma de tradução do que foi planejado. Nesse enfoque, os estudos sobre os 

procedimentos de redação baseavam-se na análise do produto em si ou na 

comparação com produções anteriores a uma intervenção. Para tanto, os 

pesquisadores utilizavam como recursos entrevistas imediatamente posteriores ao 

ato de escrever, gravações de depoimentos em voz alta no decorrer do processo e 

questionários introspectivos de observação direta. 

Como não era possível acompanhar fisicamente os processos mentais, uma 

terceira fase de investigação da abordagem cognitivista passa a se centrar no 

processo de revisão. Anteriormente vista como uma etapa final do processo de 

produção, a fase de revisão passa a ser destacada como componente de qualquer 

etapa do processo, isto é, um procedimento que envolve planejamento e produção. 

Ao analisar os componentes do processo de revisão, Elsa Bartlet (1982 apud Garcez 

4 Os estudos recentes têm demonstrado que esta já não é uma dicotomia tão rígida, caracterizando 
assim uma falsa distinção. Isso porque há discurso oral planejado e discurso escrito não-planejado. 
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1998) identifica três etapas: detecção do problema, identificação e correção. A 

revisão, conforme Garcez, depende da geração e da correção de estratégias 

efetivas de detecção, identificação e rearranjo dos elementos do texto. Outro modelo 

que divide em três etapas o processo de revisão é o proposto por Scardamalia e 

Bereiter (1983 apud Garcez, 1998), segundo o qual primeiro existe a comparação 

entre o plano de escrita e o produto; em seguida, identificam-se os problemas e 

determinam-se as trocas necessárias e as alternativas de como realizá-las; por fim, 

procede-se a mudança de elementos do texto. 

Nos modelos cognitivistas, as ações mentais envolvidas no processo de 

revisão se dão num continuum de representação de um problema, indo desde a 

percepção e localização até o acessamento de procedimentos mais complexos. Na 

escrita, são essenciais as habilidades de verificar, planejar, selecionar, monitorar, 

inferir, integrar-se, introjetar e interpretar a experiência que está sendo vivenciada. 

As noções de leitura, estratégia, conhecimento, produção oriundas dos 

estudos sobre planejamento e produção têm contribuído para o avanço das 

investigações sobre o processo de revisão, acentuando o caráter recursivo da 

escrita. Contudo, a participação do outro nos procedimentos de revisão e 

reelaboração do texto não tem ainda o destaque merecido. Isso ocorre devido a uma 

certa limitação dos paradigmas cognitivistas que não conseguiam dar conta do 

processo complexo dessa participação nos procedimentos cognitivos do aprendiz, 

levando os pesquisadores a utilizarem noções que vão além das propostas pelo 

modelo até então. Devido a esse fato, alguns estudiosos começam a investigar, 

ainda que de forma tímida, o duplo papel do professor: leitor dos textos do aluno e 

colaborador no aperfeiçoamento da escrita. Mas é com as pesquisas no campo 

educacional que se percebe que a interação com o outro é importante para o 

crescimento do produtor de textos, levando os estudiosos a abandonarem uma visão 

tradicional, marcada pela instrução direta, assimetria entre pares, para a construção 

conjunta do conhecimento e habilidades. 

Essa nova vertente de investigação toma como referência os trabalhos 

desenvolvidos por Bruner e Cazden (1977 e 1983 apud Garcez, 1998) que tratam do 

papel do par mais avançado nos processos de amadurecimento intelectual do aluno. 

Para essa abordagem, a aprendizagem ocorre mediante a participação ativa do 

outro e uma nova noção sobre a participação do par mais avançado é formulada, ou 

seja, a de andaime ou suporte temporário (Bruner, 1987 apud Garcez, 1998:38) 
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segundo a qual "em contexto familiar, e rotinizado, a transmissão da linguagem, dos 

procedimentos simbólicos e dos conceitos dá-se por meio de jogos interacionais, em 

que o par leva a criança a ir atuando gradualmente, de forma a se tornar 

independente e ampliar sua fronteira de desenvolvimento real”. A noção de andaime 

é retomada e ampliada no trabalho desenvolvido por Cazden (1983 apud Garcez 

1998) que afirma ser o andaime constituído por duas configurações: um suporte 

vertical e um suporte horizontal ou seqüencial. No suporte vertical, o adulto 

possibilita a expansão da linguagem da criança e, no horizontal, as atividades do 

trabalho cotidiano oferecem um modelo de desenvolvimento da linguagem. 

No trabalho sobre a escrita realizado por Calkins (1983 apud Garcez 1998), o 

autor ressalta que se aprende melhor quando há um profundo encaminhamento. 

Esse envolvimento pode-se dar tanto com o professor quanto com os colegas que 

apresentarão sugestões ou comentários que ajudarão na solução de problemas. 

Nessas situações, conforme Garcez (1998:39), "a opinião do outro, a visão do leitor, 

passa a contribuir para o aperfeiçoamento do texto, pois ilumina questões que o 

redator possivelmente não teria levantado sozinho”. O autor também destaca que é 

necessário fazer com que os alunos se sintam profundamente envolvidos com as 

tarefas, que interajam com os outros por meio da troca de seus textos e que se 

vejam como autores que selecionam, equilibram e configuram as idéias; e o 

professor deve propiciar ao aluno momentos de conversa individual, favorecendo-lhe 

a fala de um novo autor e a organização de seu próprio acervo de informações e 

estratégias.

Nessa esteira evolutiva e baseando-se em uma concepção de caráter mais 

pedagógico, Matos (1984:986) estabelece uma diferenciação entre o escrever e o 

redigir. Com base numa visão escolarizada da produção textual, o autor faz a 

seguinte distinção: 

Escrever é pôr as idéias no papel imediata, automaticamente

sem fazer revisão, releitura crítica. É satisfazer-se com a primeira

produção textual, com a atitude de 'livrar-se' de um compromisso ou

de uma obrigação lingüística. Redigir é um processo de pensar, 

refletir, explorar opções, tomar decisões, aprimorar a produção 

textual, visando acima de tudo à inteligibilidade da mensagem. Em

suma: pensar primeiro no leitor, observando os princípios da clareza,

precisão e economia.
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Baseando-se na diferenciação proposta por Matos, poder-se-ia relacionar os 

dois processos de produção textual  o escrever e o redigir  às estratégias 

cognitivas e metacognitivas, visto que as primeiras são caracterizadas como 

atividades em que o indivíduo age de forma automatizada e inconsciente na 

execução de sua tarefa, enquanto que as segundas são tidas como aquelas em que 

se percebe uma ação deliberada, consciente por parte do sujeito no desempenho 

das atividades lingüísticas em que está envolvido, havendo, portanto, uma atitude de 

reflexão e monitoramento da tarefa em questão. Para Leffa (1996), o que diferencia 

as duas estratégias é o tipo de conhecimento empregado para a realização da 

tarefa. Esse conhecimento seria de dois tipos: o declarativo (nível da cognição) e 

processual (nível metacognitivo). 

Seguindo essa visão sociointeracionista do processamento textual, Koch 

(2002) destaca a concorrência de três grandes sistemas de conhecimento 

envolvidos nesse processo: a) o conhecimento lingüístico que compreende o 

conhecimento gramatical e o lexical, sendo responsável pela articulação som-

sentido; b) o conhecimento enciclopédico ou conhecimento de mundo, ou seja, 

aquele que se encontra armazenado na memória de longo termo (memória 

semântica ou social); c) o conhecimento sociointeracional que diz respeito às ações 

verbais, isto é, sobre as formas de inter-ação através da linguagem e engloba 

conhecimentos do tipo ilocucional, comunicacional, metacomunicativo e 

superestrutural.

O conhecimento desses sistemas se torna basilar se levarmos em conta que, 

na produção e compreensão textual, está envolvida a construção de domínios 

cognitivos que estão organizados e interligados de forma hierárquica. Nesses 

domínios, as construções sintáticas e os conectores nem sempre estão explícitos, 

podendo ser invocados pelas experiências sócio-culturais. Assim, “produzir um texto 

é oferecer espaços sócio-cognitivos mediante processos de enunciação seletivos e 

enquadres (frames) que geram inferências (novos espaços mentais) por meio da 

integração de conhecimentos. É nessa série de ações com a língua que se opera 

uma estreita relação entre estrutura cognitiva e as estruturas das línguas” 

(Marcuschi, 1999:6). 

Como fenômeno intra-orgânico, a linguagem é vista em sua dimensão 

psicológica; como fenômeno inter-orgânico, é concebida como forma de 
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comportamento, instrumento social. São características psicofisiológicas e 

interacionais que envolvem as suas diversas funções. 

Baseando-se nessas considerações, Meurer (1993) assinala o caráter 

psicossociolingüístico da escrita uma vez que, na produção de um texto, o autor 

utiliza-se de diferentes tipos de conhecimento e promove a interação com outros 

indivíduos em determinados contextos sociais, além de fazer uso de conhecimentos 

sobre mecanismos de interação. 

Nessa visão, considera-se além da configuração lingüística da linguagem a 

sua dimensão psicológica e social, e o texto, como meio de manifestação de 

linguagem, deve ser visto dentro dessas duas dimensões, pois na produção de 

textos estão envolvidos tanto fenômenos lingüísticos quanto sociocognitivos. Assim, 

no processo de escritura, gera-se um conjunto de exigências de caráter 

psicossociolingüístico que precisa ser ativado pelo escritor no ato da composição, 

como afirma Meurer (1993:38): 

Sempre que alguém escreve, há uma expectativa de que o 

texto produzido seja o reflexo de determinados discursos e que, 

portanto, espelhe as maneiras de falar ou escrever das diferentes

instituições que regulam a comunidade onde o indivíduo está 

inserido. Por isso, há também uma expectativa de que todos os 

textos tenham formas, funções e conteúdos específicos. 

Tomando como princípio a perspectiva psicossociolingüística, o autor elabora 

uma proposta de um modelo de produção escrita que tem como princípio gerador 

dois grandes componentes: 1) um roteiro geral seguido pelo escritor e que inclui 

operações recursivas, objetivando a recomposição e o polimento do texto; e 2) um 

conjunto de parâmetros utilizado pelo escritor na composição e recomposição do 

texto em busca de um resultado satisfatório. 

Dentre os princípios gerais que permeiam a criação de textos, está a noção 

de texto e discurso. Este compreende “um conjunto de afirmações que, articuladas 

através de linguagem, expressam os valores e significados de um grupo social” e 

aquele “é a realização lingüística na qual se manifesta o discurso”. Desse modo, o 

texto é uma entidade física, materializado na produção lingüística dos indivíduos e o 

discurso é o conjunto de princípios, valores e significados subjacentes ao texto 

(Meurer, 1993:38). 
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Os textos são criados pelos indivíduos a partir do leque de opções e 

possibilidades de expressão que proporcionam as línguas e a partir da 

internalização de outros textos já existentes. É o caráter dialógico das enunciações e 

cuja interação com os enunciados do outro contribuem para que as experiências 

individuais evoluam. Assim, pode-se constatar no discurso do indivíduo outras vozes 

resultantes da interação com outros discursos com os quais têm alguma relação. 

(Bakhtin, 2002). Esses elementos estão presentes na produção de textos, pois, 

quando se escreve, espera-se que o texto produzido reflita as formas de falar e 

escrever da comunidade na qual o sujeito está inserido. São expectativas, conforme 

Meurer, sobre as formas, funções e conteúdos específicos e que impõem ao escritor 

um conjunto de exigências durante o processo de composição.

Esse modelo processual de escrita proposto se deve ao fato de que os 

modelos já existentes, como os de Hayes e Flower (1980) e Bereiter e Scardamalia 

(1987) não contemplavam a dimensão social. Para Meurer, a escrita é resultado de 

processos cognitivos internos e das experiências discursivas adquiridas nas relações 

sociais. Uma outra razão que justifica o trabalho do autor é a não exploração de 

perspectivas discursivas, como “superestruturas e macroestruturas textuais, relações 

oracionais; produção de textualidade e características específicas de gêneros 

específicos” (Meurer, 1993:41). 

Dessa forma, a produção textual se dá a partir de um conjunto de parâmetros 

de textualização influenciado pela história discursiva do escritor, discursos 

institucionais e práticas sociais que envolvem tal produção. 

É uma consideração também presente nos postulados de Schneuwly e Dolz 

(2004), segundo os quais, na produção textual, existe um conjunto de parâmetros de 

decisão sobre vários tipos de discursos que serão utilizados pelo agente produtor, 

denominado de base da orientação. É um conjunto composto pelo conhecimento da 

situação da linguagem e pelo tipo de interação social, articulado ao conhecimento e 

representações de mundo do produtor do texto. As experiências internalizadas nas 

interações sociais possibilitarão ao enunciador a criação de textos novos, originais. 

Baseando-se nesses parâmetros, Meurer elabora um roteiro de produção do 

texto escrito composto por algumas etapas. Os aspectos do universo, reais ou 

imaginários, externos ou internos aos indivíduos, denominados de fatos da 

realidade, marcam a fase inicial da produção de um texto. A tensão resultante das 
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diferentes percepções desses fatos/realidade e que precisa ser resolvida, 

comentada, explicada servirá como motivação para o texto. 

Essa tensão que precisa ser resolvida pode surgir a partir de duas 

perspectivas gerais: a) das diferentes formas de se conceber os diversos discursos 

institucionais e b) dos desejos e conflitos do indivíduo, gerados a partir da influência 

dos discursos institucionais à sua história discursiva. Assim, tem-se como resultado 

o surgimento de vários textos, uma vez que “a intenção básica de cada discurso é 

tentar colonizar o outro, conseguir mais espaço para si próprio” (Kress apud Meurer, 

1993:40).

Existindo a necessidade de se expressar sobre determinados fatos/realidade, 

passa-se ao estágio do percurso da criação verbal. Nessa fase, o produtor forma 

uma representação mental (estágio imprescindível antes de se passar à escrita) dos 

fatos/realidade que, por sua vez, é controlada por um complexo aparato mental, ou 

seja, o monitor. Com um funcionamento em parte consciente e em parte automático, 

o monitor tem por função planejar e executar o processo de escritura como um todo, 

possibilitando a criação de determinada representação mental, a seleção de focos 

de atenção e a transformação de tais representações em textualizações específicas. 

Também é o responsável por gerar idéias, planejar, organizar, executar e editar o 

texto. Nesse modelo, um conjunto de parâmetros lingüísticos e não-lingüísticos, os 

discursos institucionais e a história discursiva particular de cada escritor servirão de 

base para o monitor. 

A partir dos estágios representados no modelo, ou seja, a representação 

mental dos fatos/realidade, a seleção de um enfoque ou ponto de concentração, 

ocorre a representação lingüística do que foi mentalizado, surgindo então o texto 

escrito.

Com o texto escrito começando a se desenhar, o produtor se depara com um 

novo aspecto para a sua produção, isto é, um “conjunto de operações recursivas 

que visam à recomposição e ao polimento do texto e cuja característica mais 

importante é que o escritor passa a funcionar como leitor do seu próprio texto” 

(Meurer, 1993:45). A esse novo estágio de produção do texto escrito são acrescidas 

novas etapas, que representam o processo de compreensão por meio da leitura, a 

produção de resumo escrito ou um esquema mental do texto lido. Esse modelo pode 

ser visualizado na figura abaixo, denominada pelo autor de Roteiro geral para 

produção e polimento de um texto.
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FATOS/REALIDADE

REPRESENTAÇÃO MENTAL 
DOS FATOS/REALIDADE 

PELO ESCRITOR 

FOCO(S) DE ATENÇÃO

T E X T O 

REPRESENTAÇÃO MENTAL 
CRIADA PELO LEITOR 

DOS FATOS/REALIDADE 
REPRESENTADO NO TEXTO 

MACRO ESTRUTURA 

TEXTO DO LEITOR 
ESBOÇO RESUMO EVOCAÇÃO ETC 

P   A   R   Â   M   E   T   R   O   S 
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Figura 4 – Roteiro geral para produção e polimento de um texto (Meurer, 1993:46) 

Um modelo semelhante ao proposto por Meurer é o apresentado por Kato 

(1995), segundo o qual os modelos processuais de escritura têm em comum uma 

visão componencial, ou seja, no processamento da escrita, existem, além da base 

componencial, a concepção de que o ato de escrever envolve uma meta e um plano 

ao mesmo tempo em que é um ato de resolução de problemas. As metas 

estabelecidas no ato da escritura podem ser do tipo interpessoal, textual e ideacional 

e determinam os níveis de planejamento. 

Se o propósito do autor é usar a escrita como veículo de comunicação, seu 

planejamento se fará pensando no tipo de leitor para quem escreve e que efeito 

pretende causar nele, estando esse planejamento baseado nas metas interpessoais. 

No caso de o escritor se preocupar com as metas textuais, terá que planejar 

utilizando-se de submetas de coesão e coerência. Quanto às metas ideacionais, o 

planejamento será dado a partir da geração de idéias contidas na memória de longo 
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termo, obedecendo a certas hierarquias como: por onde começar, que pontos 

ressaltar e como terminar. Segundo a autora, os modelos atuais de escritura 

defendem uma certa discretização das etapas, mas propõem também uma certa 

concomitância de processos e decisões, admitindo ainda uma certa recursividade 

dentro do modelo, uma vez que no processo de produção existem as fases de pré-

escritura – etapa do planejamento que envolve anotações, listas, estruturas e 

esquemas – e a pós-escritura. O fluxograma a seguir ilustra o modelo defendido pela 

autora e que é o resultante de modificações feitas na proposta de Hayes e Flowers. 

Figura 7 – Reformulação II do modelo de Flower e Hayes (Kato, 1995:91) 

Koch (2001) destaca que a organização textual interna é determinada pelo 

plano geral do texto, o qual, mediante unidades lingüísticas, é idealizado pelo sujeito 

antes de passar à sua realização. Essa idealização, por sua vez, ocorre sob a 
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influência de alguns fatores, quais sejam: motivação, situação, prova de 

probabilidades, tarefa-ação. 

Ainda conforme a autora, Isenberg (1976) foi um dos primeiros teóricos a 

tentar elaborar um modelo textual dentro da teoria da atividade verbal. Em seu 

estudo, propôs um método que visava descrever a geração de um texto, desde a 

estrutura pré-lingüística da intenção comunicativa até a manifestação superficial, que 

poderia ser visto sob oito aspectos diferentes: legitimidade social, funcionalidade 

comunicativa, semanticidade, referência à situação, intencionalidade, boa formação, 

boa composição e gramaticalidade. Koch (2001) chama a atenção para o fato de 

que esses aspectos devem ser vistos de forma ordenada, pois existe uma 

pressuposição entre eles. 

As formas de organização do fenômeno lingüístico que orientam a produção 

escrita não são simples produtos dos sistemas cognitivos ou resultados de uma 

gramática mental de base biológica, pois a linguagem, como atividade humana, 

modifica-se no tempo e está profundamente relacionada com o contexto em que 

ocorre. A aquisição da língua se dá por meio das experiências sociais, necessidades 

e motivações que se renovam a cada momento nas situações concretas de uso. E 

nesse jogo constitutivo da linguagem, a interação verbal e as relações sociais são 

fundamentais na constituição da língua, uma vez que esta é concebida como “uma 

forma de ação, um modo de vida social, no qual a situação da enunciação e as 

condições discursivas são determinantes de sua função e, logo, de seu significado e 

de sua interpretação” (Garcez, 1998:47). 

Admitindo ser a linguagem uma forma de ação, o seu uso real e concreto está 

intrinsecamente relacionado à aprendizagem que se realiza nas interações sociais e 

culturais. Nesse sentido, a aquisição e desenvolvimento da linguagem para a 

perspectiva sociointeracionista se caracterizam como um “processo contínuo de 

construção negociada e solidária do objetivo lingüístico, observável tanto na 

ampliação do universo oral como na do universo escrito” (Garcez, 1998: 50). 

Como produto social e histórico, fruto de experiências continuadas e 

duradouras, a língua dispõe de certas flexibilidades e indeterminação, pois a 

compreensão de seus enunciados só é possível mediante o uso de seus recursos 

expressivos e pela associação entre situação, contexto, relação entre interlocutores, 

leis conversacionais e sistema de referência, que formam os diversos contratos 
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sociais. Isso se dá porque a construção, existência e funcionamento do universo 

lingüístico ocorrem num universo social, coletivo. 

Os estudos realizados por Vygotsky (1989) afirmam que, no desenvolvimento 

intelectual, há um percurso que vai do social para o individual e nesse 

desenvolvimento as funções mentais superiores de que dispõem os seres humanos 

não se desenvolvem isoladamente, pois há um movimento do interpessoal para o 

intrapessoal, mediado pelo signo. O funcionamento psicológico se fundamenta nas 

relações sociais entre indivíduos e mundo exterior e se insere num processo sócio 

histórico. Assim, as funções psicológicas superiores têm origem nas relações sociais 

e estão constantemente recriando e reinterpretando as informações, conceitos e 

significados.

Nos dois momentos do desenvolvimento das funções psicológicas superiores, 

isto é, o social e o individual, a experiência sociocultural e a linguagem funcionam 

como recursos de mediação. Essa mediação, conforme Garcez, será fundamental 

para determinar de que modo se dá a participação do outro na construção do 

discurso escrito. 

Às formulações vygotskyanas se incorporam as concepções de Bakhtin 

(2002), cujos postulados estão baseados no caráter interativo da linguagem, pois 

esta não será compreendida se não se considera seu caráter sócio-histórico. Em 

suas formulações a noção de discurso é central e o seu princípio dialógico se dá por 

ter a enunciação uma orientação social; na sua compreensão existe a necessidade 

da participação ativa do outro, pelo seu caráter polifônico. As relações dialógicas 

que constituem a cadeia da comunicação verbal são recriadas nos textos escritos 

por alunos nos contextos em que se encontram inseridos. Dessa forma, “todo o 

esforço pedagógico escolar na produção de textos deveria ser orientado na direção 

dessas articulações mais amplas, dessas discussões ideológicas em grande escala, 

com todos os recursos enunciativos que exigem” (Garcez, 1998:60). 

Sendo assim, veremos na seção seguinte como a escola e os processos que 

envolvem a produção escrita se relacionam num contexto delineado pelas novas 

tecnologias.
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2.2. A escola e a escrita no contexto das novas tecnologias 

Os avanços tecnológicos e os novos meios de expressão contribuem para um 

novo formato de mediação da cultura. São tecnologias que promovem profundas 

mudanças na relação dos já letrados com os textos e determinam várias formas de 

se alfabetizar as futuras gerações. São mudanças que exigirão novas concepções 

de leitura e escrita. No caso da escrita, o aparecimento de um novo suporte 

promoverá transformações fundamentais nos processos de criação de textos, nas 

estratégias de leitura e na formação de novos leitores (Álvarez, 2001). 

Para o autor, o formato eletrônico da leitura e da escrita dá ao processo de 

alfabetização uma dimensão bastante nova, pois a concepção que se tem de leitura 

e escrita está vinculada à natureza física e visual do meio em que elas se 

desenvolvem. Desse modo, no texto escrito percebe-se uma estabilidade da escrita 

e um controle por parte do autor, enquanto que no texto eletrônico existe uma maior 

fluidez, transitoriedade e mutabilidade, reduzindo a distância existente entre o autor 

e os leitores e promovendo uma maior interação. “Este novo modelo de espaço 

textual facilitará o surgimento de outros estilos de escrita, de novas teorias literárias 

e de novas estratégias didáticas para leitura e para a escrita” (Álvarez, 2001:166). 

Ainda segundo suas considerações, nesse novo modelo textual, o formato 

hipertextual oferece uma outra forma de leitura e escrita, proporcionando aos leitores 

um maior domínio na interação com a informação; mais facilidade na busca e 

exploração de significados; diversas trajetórias e esquemas possíveis de leitura; ter 

acesso a outras informações necessárias à compreensão já que o texto pode ser 

visto como parte de uma rede de conexões navegáveis. 

Nesse novo cenário promovido pela mídia virtual, a centralidade da escrita é 

um dos aspectos essenciais, pois a tecnologia digital depende totalmente dela e 

todos os eventos comunicativos se baseiam fundamentalmente nela. 

Para Bolter (1991 apud Marcuschi, 2004), a introdução e desenvolvimento da 

escrita conduzem à formação de uma cultura letrada e as novas tecnologias, 

conforme Yates (2000 apud Marcuschi, 2004), vêm contribuindo para a textualização 

da sociedade, ou seja, uma sociedade firmada no plano da escrita. 

Como há uma interdependência entre a tecnologia digital e a escrita, esta 

assume um papel central na mídia virtual e se caracteriza pelo estabelecimento de 

relações síncronas entre produção e recepção, pois nesse processo já não há mais 
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a defasagem temporal. Essa centralidade ocupada pela escrita, apesar de sua 

relação com outras semioses, como imagem e som, se dá porque todos os gêneros 

que circulam no ambiente virtual são eventos textuais nela baseados (Marcuschi, 

2004).

Nesse ambiente, a escrita passa a ser a base da Internet, estabelecendo-se 

uma nova relação com seus processos, denominado por Marcuschi de novo

letramento. Essa nova configuração promove mudanças que vão desde a 

concepção de produção textual, formas de produção e noção de texto até a noção 

de leitor, autor e construção de sentido. Trata-se de uma transformação que vai além 

dos aspectos formais e envolve processos cognitivos lógicos e a escola como um 

lugar onde se promovem as práticas de linguagem, portanto, deve estar preparada 

para inter(agir) nessa nova configuração. 

As novas tecnologias e os seus diversos produtos, como textos eletrônicos, 

são um fato. É fato também que a escola não pode ficar à margem desses avanços 

já que se trata de um espaço onde se experimentam novos usos lingüísticos e que 

proporciona, conforme Schneuwly (2004), o desenvolvimento da linguagem na 

criança, ocasionada pelo contato com os diversos gêneros textuais. 

Entretanto e contraditoriamente, o trabalho com a língua estrangeira 

desenvolvido nas salas de aula ainda se concentra no estudo da gramática e tem no 

seu conjunto de regras um instrumento a ser seguido para expressar-se 

corretamente. Ensina-se a metalinguagem e não a língua; aprende-se a analisar as 

características estruturais e de uso de uma língua e não a dominar as habilidades 

necessárias para o uso em situações concretas de interação, que requerem a 

produção e o entendimento de enunciados. 

Sendo a linguagem um fenômeno pluridimensional, o conhecimento do falante 

é um fenômeno multifacetado. O falante dispõe de um conhecimento lingüístico que 

engloba tanto as estruturas da língua quanto o seu funcionamento em diversas 

situações, isto é, no seu discurso estão envolvidas questões como a seleção de 

conteúdo, variedade lingüística, organização global do texto, estruturas 

morfossintáticas e vocabulário. É um saber, como observa Val (1992), que se dá 

sem dificuldades na interação face a face, mediada pela língua oral e que, na 

interação por meio da escrita, requer um aprendizado facilitado pelo ambiente 

escolar. No que diz respeito ao aprendizado de segunda língua, a escola é um dos 

espaços onde se daria a apropriação desse saber lingüístico, sendo o professor o 
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mediador, o que exige uma concepção de língua e ensino que considere as 

dimensões circundantes da produção de textos escritos e orais, isto é, são exigidos 

conhecimentos pragmáticos e gramaticais. 

Geraldi (1986) reitera a concepção interacional da linguagem que é, ao 

mesmo tempo, constitutiva dos sujeitos e constituída pelos sujeitos. Esse caráter 

interacional e dialógico se manifesta no texto escrito que tem como princípios 

produzir respostas, refutar, conformar, antecipar respostas, etc. e se dá num jogo 

interativo de produções lingüísticas realizadas pelo locutor e interlocutor. 

Para o autor, os problemas que subjazem à aprendizagem da língua escrita e 

que são enfrentados tanto pelos aprendizes quanto pelos professores contribuem 

para a destruição das características fundamentais da linguagem, pois “aprendendo 

a escrever na escola, mas escrevendo para ela, a escrita perde a mais central e 

mais evidente de suas atribuições, o estabelecimento de uma interlocução à 

distância” (Geraldi, 1986:24). Na escola, ensina-se redação e espera-se que sejam 

produzidos textos; é um exercício simulado da função da escrita, como se a língua 

estivesse pronta para ser usada, e a redação funciona como instrumento para 

apropriação da língua escrita. 

Na produção de textos escritos promovidos pela escola, conjugam-se 

imagens que nortearão todo esse processo, ou seja, o que se escreve vem 

determinado pelo “para quem” se escreve e “quem” escreve. Isso decorre do fato de 

que a figura institucionalizada do professor não representa um interlocutor real que 

lerá o texto para saber o que ele diz, mas aquele que avaliará se o aluno sabe 

escrever, levando a uma produção que não é fruto de reflexão, além de não 

estabelecer uma interlocução com o leitor-professor. Na outra imagem conjugada 

nesse imbricado jogo que envolve a produção escrita, está a figura do aluno, cujo 

desempenho determinará a imagem que a escola terá dele, e encontra no exercício 

redacional o instrumento de julgamento. Esse produtor, muitas vezes, tem que dizer 

algo sem que possua informações novas e produz textos sem neles “se situar de 

modo singular em relação às informações preexistentes à sua enunciação que 

legitima sua fala, seu discurso, num determinado contexto”, além de “não estar 

escrevendo para dizer algo sobre o referente, mas para mostrar ao professor que 

sabe algumas coisas sobre o referente, assunto da redação, e, aproveitando o 

ensejo, mostrar também que sabe algo sobre outras coisas. Enfim, é preciso 
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preencher o espaço, preferencialmente num arcabouço recomendável...” (Geraldi, 

1986:25-26).

Esta concepção formulaica de produção de texto leva o locutor a se 

preocupar mais com o modelo que utiliza para dizer o que diz, pois este é o que será 

avaliado, resultando numa simulação que, como observa Geraldi (1986:26), “anula 

os sujeitos e, anulando os sujeitos, impossibilita-lhes o uso da linguagem”. Desse 

modo, a produção de textos deve ser entendida como uma atividade em que os 

discursos são produzidos e que para a sua realização é necessário que o locutor 

tenha e queira dizer algo a alguém e se coloque sempre como sujeito desse 

discurso. Nessa atividade o professor deve assumir o papel de interlocutor do aluno 

e não de simples avaliador de seu texto. 

Ora, toda forma de comunicação se funda em formas específicas de 

linguagem e a escola tem como missão ensinar os alunos a ler, escrever e falar, 

sendo, pois, basilar a presença dos gêneros nesse espaço. No contexto escolar, o 

gênero assume uma dupla função, ou seja, funciona como instrumento de 

comunicação além de servir como objeto de ensino-aprendizagem, pois é por meio 

dele que se possibilitam as práticas de linguagem. 

Entretanto, um dos problemas pontuais assinalados por Schneuwly e Dolz 

(2004:76) é que nas práticas escolares existe uma inversão na qual se privilegia a 

objetivação em lugar da comunicação e transforma o gênero em “uma pura forma 

lingüística, cujo domínio é o objetivo”, além de tratá-lo como desprovido de qualquer 

relação de comunicação autêntica. Essa prática contribui, portanto, para que o 

gênero deixe de ser visto como um instrumento de comunicação e passe a ser tido 

como forma de expressão do pensamento, da experiência ou da percepção; é 

desconsiderado todo o social que pressupõe a linguagem. 

Pautando-se nessa visão, a escola privilegia os gêneros escolarizados – 

dissertação, narração, descrição – definidos por Schneuwly e Dolz (2004:77) como 

“autênticos produtos culturais da escola, elaborados como instrumentos para 

desenvolver e avaliar, progressiva e sistematicamente, as capacidades de escrita 

dos alunos”. É uma concepção de gênero como formas de representação da 

realidade e que independem das práticas sociais; não são práticas comunicativas 

historicamente situadas, mas formas particulares de representação do real; e têm 
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nos textos “clássicos” os modelos concretos para o seu ensino, numa tentativa de 

materialização dos gêneros. 

Paradoxalmente, essa mesma escola é um autêntico lugar de comunicação e 

as situações por ela desenvolvidas são ocasiões para a produção e recepção de 

textos, nas quais a escrita se torna possível e, ao mesmo tempo, necessária. Por 

meio dessas situações, a escola poderá transformar e, conseqüentemente, 

diversificar as ocasiões de produção de textos, possibilitando, como assinalam 

Schneuwly e Dolz (2004:78), “gêneros novos, uma forma toda nova de comunicação 

que produz as formas lingüísticas que a possibilitam”. Essa é uma visão que se 

contrapõe à anterior (gêneros escolarizados), já que os gêneros escolares se 

constituem no funcionamento mesmo da comunicação escolar e não se baseiam em 

modelos exteriores à escola. É uma concepção que considera a situação de 

comunicação como “geradora quase automática do gênero, que não é descrito nem 

ensinado, mas aprendido pela prática de linguagem escolar, por meio dos 

parâmetros próprios à situação e das interações com os outros”. 

Baseando-se em considerações psicológicas, Schneuwly (2004:37-38) afirma 

serem os tipos textuais “as escolhas discursivas que se operam em níveis diversos 

do funcionamento psicológico de produção” e construções ontogenéticas 

necessárias para a passagem dos gêneros primários aos secundários de Bakhtin 

(2003). É uma visão pautada nos estudos psicolingüísticos já que os tipos, conforme 

Schneuwly, comportam uma operação psicológica de escolha dentre várias 

possibilidades e uma expressão lingüística dessa escolha. Nesses estudos, os tipos 

constituiriam:

Construções necessárias para gerar uma maior 

heterogeneidade nos gêneros, para oferecer possibilidades de

escolha, para garantir um domínio mais consciente dos gêneros, em

especial, daqueles que jogam com a heterogeneidade. Podemos, de 

fato, considerá-los como reguladores psíquicos poderosos, gerais,

que são transversais em relação aos gêneros. 

No capítulo seguinte, demonstraremos as diferenças funcionais que 

distinguem os tipos dos gêneros textuais e como estes se relacionam com a era das 

novas tecnologias. 
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3. GÊNEROS TEXTUAIS NA “IDADE MÍDIA” 

3.1. Considerações iniciais 

Qual o papel do ensino de língua estrangeira numa sociedade globalizada, 

rodeada por aparatos tecnológicos como computador, televisão, vídeo, DVD, TV a 

cabo? Como encarar a grande quantidade de informações da “Idade Mídia” em que 

vivemos? Esses são alguns dos questionamentos que, inevitavelmente, podem 

nortear as reflexões sobre as concepções de língua e de ensino presentes nas 

escolas.

Tradicionalmente, o ensino de língua estrangeira se centra na exploração da 

gramática normativa, tanto na sua perspectiva prescritiva, quanto descritiva. É um 

modelo de ensino que não contribui para o desenvolvimento, no aluno, das 

competências sugeridas pelos PCN, obrigando-o, na maioria das vezes, a buscar 

nas escolas de idiomas o complemento para a sua formação. 

Por outro lado, várias são as teorias que vêm contribuindo para um 

redirecionamento metodológico nas aulas de língua estrangeira, dentre as quais se 

podem destacar a teoria sociointeracionista, a da comunicação por tarefas e as de 

texto/discurso. A língua, nessa perspectiva, é tida como um evento sócio, histórico e 

cognitivo cuja relevância recai sob seus aspectos discursivos e enunciativos e não 

nas particularidades de suas formas. 

Seguindo essa esteira e concordando com as posições de Bakhtin (2003) e 

Bronckart (1999) de que é impossível se comunicar verbalmente a não ser por algum 

gênero textual, é papel da escola promover um contexto teórico-metodológico que 

proporcione o desenvolvimento das práticas discursivas concretizadas nos mais 

diferentes gêneros textuais. Isso porque, como afirma Marcuschi (2002), o domínio 

de um gênero textual indica a capacidade de realizar lingüisticamente objetivos 

específicos em situações sociais particulares e não o domínio de uma forma 

lingüística, já que os gêneros são vistos como formas particulares de produção e 

consumo de textos. Dessa forma, apropriar-se de gêneros torna-se fundamental 
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para a socialização, para as atividades comunicativas humanas, dado o seu caráter 

sócio-histórico.

Nesse âmbito, é imperativa a prática de gêneros textuais nas aulas de língua 

estrangeira, neste caso o espanhol, como um meio de promover tanto o domínio de 

formas lingüísticas, quanto o de diferentes tipos de enunciados, e a importância 

desses na configuração das novas relações estabelecidas numa sociedade 

midiática.

3.2. Gêneros e Tipos Textuais: diferenças funcionais 

De acordo com Fávero (1991), existe uma grande variedade de classificações 

referentes a tipos textuais, adotadas a partir dos mais variados critérios, dificultando 

assim uma classificação única. Critérios lingüísticos, pragmáticos, enunciativos, 

funcionais e outros estão na base de muitas das classificações propostas. 

Numa tentativa de diferenciação entre gêneros e tipos textuais, Marcuschi 

(2000) concebe estes como um conjunto limitado, teoricamente definido e 

sistematicamente controlado de formas abstratas e não artefatos materiais; 

enquanto que aqueles são artefatos lingüisticamente realizados, mas de natureza 

sociocomunicativa e sempre concretos. Assim, os gêneros são tidos como 

fenômenos ou entidades sociocomunicativas e os textos, construtos teóricos. Ainda 

segundo o autor, os tipos não se realizam de formam homogênea enquanto entidade 

empírica, mas mantêm um caráter de idealidade e são homogeneamente definidos 

como modelo. Eles servem para explicar como funciona a realidade, mas não 

existem em si mesmos. Já os gêneros se apresentam com forma e conteúdo 

próprios, estão situados num contexto de uso definido por comunidades lingüísticas 

com práticas sociais e normas comuns. 

Em artigo publicado posteriormente que trata da questão dos gêneros 

textuais, sua definição e distinção dos tipos textuais, Marcuschi (2002:23) estabelece 

diferenças entre os estudos de gêneros e tipos, propondo o seguinte quadro 

sinóptico:
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Diferenças entre gêneros e tipos textuais 

TIPOS TEXTUAIS GÊNEROS TEXTUAIS

1. construtos teóricos definidos por

propriedades lingüísticas intrínsecas; 

2. constituem seqüências lingüísticas ou 

seqüências de enunciados no interior 

dos gêneros 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, bate-papo, 

piada, etc. 

Para autor, apesar de todas as tipologias apresentarem problemas, ou porque 

são amplas demais ou porque são restritas, a tipologia textual “é um aspecto 

fundamental porque representa uma estabilização de enunciados e textos sob vários 

aspectos, inclusive sintáticos e não apenas funcionais. Além disso, os tipos ou as 

categorizações são os modos básicos de organização de nossas experiências” 

(2000:14).

Os estudos teóricos sobre tipologia textual encontram na figura de Jean-

Michel Adam (1992) um de seus nomes mais representativos. Seus estudos têm 

como base o caráter heterogêneo das estruturas composicionais dos enunciados, 

dada a hibridação entre as formas narrativas, descritivas, argumentativas e 

explicativas. Assim, para o autor, os planos de organização que compõem os textos 

são os responsáveis pela garantia de textualidade. 
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Em seus estudos sobre tipologia seqüencial, Adam estabelece cinco planos 

de organização textual que se agrupam em: 1) pragmáticos, que compreendem: a) 

a função ilocutória (o texto é uma seqüência de atos de discurso, cuja força 

ilocutória define a intenção do texto); b) os marcadores enunciativos (responsáveis 

por situar o texto, autor e leitor); c) o modo textual (compreende a macroestrutura 

semântica ou tema global de um enunciado); e 2) proposicionais, que garantem a 

articulação das proposições e se dividem em: a) a gramática da frase ou do texto 

(responsáveis pela conexão textual); b) a organização seqüencial (protótipos de 

seqüência). Dessa forma, o texto pode ser definido como uma estrutura seqüencial, 

constituída de conjuntos de proposições que, por sua vez, são constituídas de n
proposições.

Baseando-se nesses estudos, Adam estabelece cinco seqüências 

prototípicas, ou seja, narrativa, descritiva, argumentativa, explicativa e dialogal. 

Segundo Borba (2004:32), a construção dos esquemas de tais seqüências se dá a 

partir de propriedades inerentes à categoria e se orienta pelo seguinte esquema: 

1) a seqüência narrativa, com os seguintes constituintes: sucessão de 

eventos (característica temporal); unidade temática; predicados 

transformados; um processo; causalidade narrativa de uma intriga; 

uma avaliação final (explícita ou implícita); 

2) a seqüência descritiva, com os seguintes procedimentos (ou 

macro-operações): de ancoragem; de aspectualização; de relações; 

de encadeamento por subtematização; 

3) a seqüência argumentativa, que visa intervir sobre as opiniões,

atitudes ou comportamentos de um interlocutor ou de um auditório, 

tornando aceitável um enunciado (conclusão) apoiado, conforme as 

modalidades diversas, sobre um outro (argumento/razão/dado); 

4) a seqüência explicativa, que pressupõe e estabelece um contrato

nas seguintes condições pragmáticas: a) o fenômeno a explicar é

incontestável: é uma constatação ou um fato; b) o que deve ser 

explicado é o que está incompleto; c) aquele que explica está em 

condições de o fazer; 
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5) a seqüência dialogal, ou seja, uma co-construção, uma realização 

interativa que se apresenta não somente como uma sucessão de 

trocas, mas como uma estrutura hierarquizada de trocas. 

Tendo como base teórica a psicologia da linguagem orientada pelos 

princípios do interacionismo social, os trabalhos sobre tipologias realizados por 

Bronckart (1999) tratam das condições de produção de textos, da problemática de 

sua classificação e da problemática das operações em que se baseiam. Bronckart 

afirma ser a estrutura interna de um texto constituída por três camadas superpostas: 

1) infra-estrutura geral do texto; 2) mecanismos de textualização; 3) mecanismos 

enunciativos.

Nesse enfoque, o autor estabelece uma diferença entre tipos de discurso e 

tipos de seqüência. Os primeiros compõem as formas de planificação local, isto é, 

formas de organização lingüística que compõem todos os gêneros textuais. Os 

segundos são formas de planificação convencional, observadas no interior de um 

tipo de discurso, que estão subdivididos em interativo, retórico, relato interativo e 

narração.

Semelhante à classificação prototípica feita por Adam, Bronckart propõe para 

a realização dos tipos de discursos as seguintes seqüências: narrativa, explicativa, 

afirmativa, injuntiva, dialogal e descritiva. Nota-se nessa classificação proposta pelo 

autor a inclusão da seqüência injuntiva, que não aparece nos estudos realizados 

por Adam. 

Nessa diferenciação entre tipos de discurso e tipos de seqüência, percebe-se 

a posição interacionista defendida por Bronckart, uma vez que na produção de 

textos se articulam as situações de linguagem externa e interna. 

Numa perspectiva mais formal e estrutural, está o trabalho de Werlich (1973 

apud Marcuschi, 2002) que se baseia em estruturas lingüísticas que formam a base 

do texto. De acordo com o autor, são cinco as bases temáticas que darão origem 

aos tipos textuais: 1) narrativas, apresentando como elemento central na sua 

organização a seqüência temporal; 2) descritivas que têm como predominância as 

seqüências de localização; 3) expositivas que se caracterizaram pela 

predominância de seqüências analíticas ou explicitamente explicativas; 4) 
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argumentativas apresentam as seqüências contrastivas explícitas como 

predominantes; 5) injuntivas cujas seqüências predominantes são as imperativas. 

Percebe-se entre as tipologias propostas por Werlich e as propostas por 

Bronckart uma diferença substancial, pois, como observa Borba (2004:36) 

“Bronckart aprofunda esses estudos, conferindo-lhes consistência, a despeito de 

qualquer crítica que lhes possa ser feita. A maior delas, sem dúvida, é o fato de que 

essas classificações tendem a enquadrar uma infinidade de manifestações 

discursivas num número reduzido de grupos (...)”. 

3.3. Gêneros Textuais e Idade Mídia: como se relacionam? 

 Inicialmente, é importante pontuar algumas considerações sobre a noção de 

idade mídia e algumas abordagens nos estudos de gêneros textuais. Para o 

professor Albino Rubim (2000), o período histórico em que vivemos pode ser bem 

entendido pela expressão Idade Mídia. Nessa visão, a mídia, concebida como um 

campo autônomo e estruturante, ambienta e estrutura toda a sociedade 

contemporânea.

Sabe-se que a comunicação é inerente à própria condição humana. Na forma 

de linguagem, ela funciona como elemento estruturante da sociedade e assume 

formas mais complexas na medida em que as relações sociais também se 

complexificam. Dessa forma, percebe-se uma evolução em que as formas de 

comunicação deixam de ter um caráter essencialmente interpessoal e ligadas ao 

grupo para se manifestarem num verdadeiro bombardeio de informações 

corporificadas nos mais diferentes tipos e nos mais diversos suportes disponíveis.

Além de se caracterizar como um campo autônomo, com questões e tensões 

próprias, o campo da mídia abrange todos os outros campos sociais, influenciando 

na nossa sociabilidade e na forma de estarmos no mundo. Isso se dá como 

decorrência de algumas características próprias desse período em que vivemos, ou 

seja, uma volumosa produção de informações e os meios de comunicação como 

determinantes da criação do novo circuito cultural. Nesse cenário, duas 

características precisam ser mais bem compreendidas e aprofundadas as quais, 

segundo Souza (2002), seriam as seguintes: 
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1) Nova vivência: É a possibilidade de vivenciar acontecimentos à 

distância, via tecnologias da informação. Também denominada

"televivência", é chamada por Rubim de "marca emblemática da 

contemporaneidade". Hoje, grande parte do nosso conhecimento de 

lugares, pessoas e realidades é feita através dos meios de

comunicação, numa substituição do contato imediato (ou mediado 

apenas pela cultura) pelo contato mediado dos meios de 

comunicação. A televivência possibilita um "aumento do mundo", uma 

vez que levam nosso olhar para além da tribo. Ao mesmo tempo, a

tecnologia que possibilita a televivência privilegia a relação indivíduo-

máquina e desestimula as relações humanas. 2) Nova
sensibilidade: As novas vivências terminam por formatar novas 

formas de perceber e estar no mundo, numa comprovação de que a 

influência da mídia em nosso estar no mundo vai muito além das 

mensagens transmitidas. 

Esta é uma característica essencial e que deve nortear as reflexões sobre as 

concepções de língua e de ensino vigentes nas escolas, uma vez que existe a 

necessidade de se desenvolver leitores críticos, não só da mídia, mas também de 

todo seu entorno social. Daí a relevância do desenvolvimento de pesquisas que 

buscam entender a relação entre a produção de gêneros e as relações sociais, ou 

seja, como os fatores sócio-culturais e institucionais participam na produção de 

diferentes gêneros e como a criação textual interfere nas relações sociais das 

atividades humanas. 

A velocidade na comunicação do mundo contemporâneo e os avanços 

tecnológicos são decisivos para o surgimento de novos gêneros. O caráter dinâmico 

inerente ao meio promove mudanças nas relações humanas e nas formas de 

representação do mundo por meio das diferentes linguagens, que interagem numa 

grande variedade de textos. Nesse processo interacional, é central a função dos 

gêneros cujo papel é mediar a relação produtor-produto-receptor na cultura 

contemporânea, além de funcionar como elemento norteador de produtores e 

receptores na produção/interpretação de enunciados. 

Essa velocidade determina as produções realizadas na era midiática e nelas 

interfere e a concepção bakhtiniana de gêneros como fenômenos de pluralidade 

torna-se relevante na análise dessas produções. Conforme Pinheiro (2002:267), “a 
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flexibilidade de sua teoria permite a adequação e a transposição de seus 

fundamentos sobre a organização genérica às obras deste tempo, especialmente, 

dos textos midiáticos contemporâneos”. 

Nessa era de novas tecnologias, o que se constata é uma proliferação de 

textos mesclados numa variedade de gêneros, refletindo a dinâmica e as 

características da sociedade e da cultura da qual são representativos. Essa 

dinâmica, por sua vez, reflete-se no gênero que se transforma, atualiza-se e adapta-

se para atender às transformações socioculturalmente instituídas. 

É nesse sentido que o trabalho com os gêneros textuais se justificam, 

sobretudo se estes são vistos, por exemplo, como meios de ação social, como 

propõe Miller (1984 apud Borba, 2004), em estudos baseados numa articulação 

entre os processos sociais e os usos da linguagem. Em tais estudos a autora tenta 

mostrar a relevância da compreensão dos gêneros nas relações que estabelecem 

com certos textos, ao mesmo tempo em que a natureza e a estrutura de 

determinada ação retórica podem ser esclarecidas nos modelos hierárquicos de 

comunicação.

Nessa concepção de gênero como ação social, a noção de recorrência passa 

a ser fundamental nas formulações de Miller. Isso porque os gêneros são 

entendidos como ações retóricas tipificadas que se baseiam em situações 

recorrentes, definidas pela autora como “construtos sociais, que são o resultado, 

não da ‘percepção’, mas da ‘definição’. Uma vez que a ação humana é baseada e 

guiada por significação, não por causas materiais, no centro da ação está um

processo de interpretação” (Miller, 1984 apud Borba, 2004:50). 

Das formulações feitas para a compreensão dos gêneros como ação, alguns 

princípios são propostos pela autora, ou seja: a) o gênero adquire significação da 

situação e do contexto social do qual a situação emerge; b) como ação significativa, 

é interpretável por meio de regras; c) gênero distingue-se de forma; d) gênero ajuda 

a constituir a substância de nossa vida cultural; e) é um meio retórico de mediar 

intenções particulares e exigências sociais. Com base nesses princípios, observam-

se implicações claras para a educação retórica, além de uma convergência entre os 

postulados de Miller e a relação gêneros/ensino, já que, conforme a autora, 

“aprendemos a compreender melhor as situações nas quais nos encontramos e o 

potencial para o fracasso e o sucesso agindo juntos”  e, para o aluno, “gênero serve 
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como a chave para compreender como participar das ações em comunidade”

(Miller, 1984 apud Borba, 2004:51). 

Para Marcuschi (2003), a visão de Miller acerca do gênero como ação social 

traz consigo duas implicações: 1) relativização do gênero ao torná-lo dependente da 

estrutura e complexidade social de cada sociedade; 2) renovação de sua 

consistência ao situá-lo no seio da atividade social. Essas considerações conduzem 

a uma visão de gêneros como formas de ação social cuja aprendizagem contribui 

para o estabelecimento dos objetivos que se podem ter numa dada sociedade. Em 

outros termos, os gêneros ajudam a organizar o poder na sociedade já que são 

atividades discursivas que se estabilizam nas relações sociais e servem de 

instrumento para os diversos tipos de controle social e para o exercício de poder; é 

uma forma de inserção, ação e controle social de que dispõem os sujeitos.

Nessa visão, o controle social exercido pelos gêneros textuais se dá, de um 

lado, pela máquina sócio-discursiva que constitui as relações sociais; e, de outro, por 

estes serem instrumentos poderosos dessa máquina, além de terem seu domínio e 

manipulação determinados pela forma de inserção e poder sociais. 

Isso porque, acrescenta o autor, as atividades comunicativas compõem uma 

das muitas formas de organização social e condicionam várias ações praticadas em 

sociedade e os conhecimentos de normatividade e os comportamentos nessas 

atividades são prescritos e moldados pelos gêneros. Dessa forma, os valores de que 

estão imbuídos os gêneros são também sistemas de coerção social e a produção 

discursiva é uma forma de ação que vai mais além do mero aspecto comunicativo e 

informacional a ela atribuído. Na realidade, as atividades discursivas servem para as 

atividades de controle sociocognitivo. 

Neste contexto, a língua é concebida como uma atividade sócio-interativa de 

caráter cognitivo, sistemática e instauradora de ordens na sociedade e os gêneros 

textuais se apresentam como instrumentos de controle social ligado a instituições. 

Entretanto, essas não são formas “particulares que têm valores políticos e 

ideológicos inerentes, e sim seu ‘investimento’ de forma particular em domínios 

discursivos e institucionais é que tem um valor político e ideológico, sendo capaz de 

se tornar num fator de controle social” (Marcuschi, 2003:4). 

Com base nesse autor, pode-se afirmar que, no funcionamento da língua, 

existe uma vinculação sistemática entre as regularidades discursivas e as 
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regularidades sociais e na qual a aprendizagem de um gênero significa 

aprendizagem de uma forma de ação social, revelando que o trabalho em sala de 

aula pode contribuir para uma “agenda social emancipatória” (Marcuschi, 2003). 

Uma outra noção de gênero proposta na abordagem de Miller é a noção de 

gênero como artefato cultural. Dessa nova perspectiva, gênero e cultura estariam 

intrinsecamente relacionados, o que possibilitaria a caracterização de uma cultura 

pelo seu grupo de gêneros. Essa nova concepção de gênero se baseia no fato de 

que um sistema de ações e interações com lugares e funções sociais específicos é 

representado pelo grupo de gêneros. 

Estabelecendo uma relação entre gênero e cultura, a autora busca 

compreender a relação existente entre as ações particulares dos sujeitos e a 

influência da cultura, da sociedade ou instituição nessas ações nas quais os 

gêneros funcionam como um elemento constituinte da sociedade e compõem um 

aspecto central de sua estrutura comunicativa. 

Na estruturação atual da sociedade e na complexidade das relações sociais 

nela existente, a noção de que instâncias de atos sociais poderão ser reconhecidas 

através de sistemas de gêneros, proposta por Bazerman (1994) passa também a 

ser relevante. Um sistema de gêneros, para o autor, captura as seqüências 

regulares de como um gênero segue um outro gênero dentro de um fluxo 

comunicativo típico de um grupo de pessoas. Para Bazerman, são os interesses 

que impulsionam os avanços dos indivíduos que, por sua vez, têm suas 

significações moldadas no interior de sistemas sociais complexos cujas interações 

verbais se dão mediante a utilização de diferentes gêneros. 

Apoiado na teoria dos atos de fala, Bazerman (2004) compreende gêneros 

como formas textuais padronizadas, típicas e inteligíveis, constituídas nos 

processos sociais. Nessa noção desenvolvida, o autor destaca que os gêneros: 

a) não devem ser caracterizados ou definidos por meio de um grupo fixo de 

elementos textuais, pois não são atemporais e iguais para todos os que 

observam;

b) devem ser compreendidos como fenômenos de reconhecimento psicossocial que 

fazem parte do processo de atividades socialmente organizadas; 
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c) são fatos sociais sobre os tipos de atos de fala que as pessoas podem realizar e 

os modos como elas realizam esses atos; 

d) tipificam muitas coisas além da forma textual. Eles fazem parte do modo como os 

homens dão forma à atividade social. 

Dessa forma, os estudos desenvolvidos por Bazerman e também por Miller 

apontam para questões que envolvem o entendimento das interações verbais 

articulado à compreensão das relações entre indivíduos sócio-historicamente 

situados.

Baseando-se nas considerações anteriormente feitas de que a mídia 

influencia a nossa sociabilidade e a forma de estarmos no mundo, é necessário 

cada vez mais que atentemos para a relação existente entre linguagem e práticas 

sociais. É nesse sentido que algumas abordagens sobre gêneros se apóiam e 

tentam explicar os modos de uso da linguagem em contextos específicos e que, 

segundo esses estudos, para a compreensão e constituição dos gêneros, três 

conceitos são fundamentais: 1) gênero – classes de eventos comunicativos com 

características de estabilidade; 2) comunidade discursiva – redes sócio-retóricas 

que se formam em direção a determinados objetivos comuns; e 3) tarefas – 

procedimentos/atividades de processamento de textos. Tais conceitos se vêem 

relacionados pelo propósito comunicativo, que opera como critério identificador do 

gênero que, por sua vez, funciona como elemento primário da tarefa (Swales, 

1990).

Ainda com base na relação entre a mídia e sua influência nas relações 

sociais, é importante destacar a distinção proposta por Swales entre comunidades 

de fala e comunidades discursivas. As primeiras são centrípetas, pois tendem a 

absorver as pessoas para a tarefa geral; e as segundas, por tenderem a separar as 

pessoas em grupos ocupacionais ou de interesses específicos, são centrífugas.

Essa diferenciação se torna relevante para esse período, denominado de idade 

mídia, porque uma comunidade de fala tem seus membros herdados por 

nascimento, casualidade ou adoção, enquanto que, na comunidade discursiva, é 

por meio da persuasão, treinamento ou qualificação relevante que seus membros 

são recrutados. Desse modo, é imperativo o domínio dos diversos gêneros textuais 

que devem ser vistos não como um mero mecanismo para se alcançar objetivos, 
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mas, sobretudo, como meios que possibilitam esclarecer o que esses objetivos 

devem ser (Swales, 1990). 

Assim, a definição de gêneros proposta por Swales (1990:58) leva em 

consideração que: 

Um gênero compreende uma classe de eventos

comunicativos cujos membros partilham um dado conjunto de 

propósitos comunicativos. Esses propósitos são reconhecidos pelos

experts membros da comunidade de discurso e com isso constituem

a base lógica para o gênero. Essa base modela a estrutura

esquemática do discurso, influencia e condiciona a escolha do 

conteúdo e do estilo (...) 

Nessa relação estabelecida entre linguagem e contexto, a perspectiva 

sistêmico-funcional desenvolve a noção de contexto de situação, o qual estaria 

relacionado aos aspectos relevantes do discurso em realização. É uma visão que 

tem como objeto primeiro de análise o contexto social, visando observar como a 

linguagem age sobre ele ao mesmo tempo em que por ele é regulada e 

influenciada.

Nesses estudos Halliday, (1978 apud Borba 2004) enfatiza a inter-relação 

entre contexto social e linguagem, que ocorre desde os primeiros contatos 

estabelecidos pela criança e a sociedade em que vive. Dessa forma, no processo 

de aprendizagem da linguagem, construção da realidade e construção do sistema 

semântico são indissociáveis. Na abordagem sistêmico-funcional, as análises 

devem-se basear nas escolhas possíveis dos usuários numa dada situação para a 

realização de um discurso. Para Halliday, essas escolhas são compostas por três 

níveis – o semântico, o léxico-gramatical e o fonológico – que representam os 

estratos básicos da análise. Ainda segundo essa abordagem, as “escolhas” é que 

vão orientar a formulação da estrutura semiótica do contexto de situação. Para sua 

observação, devem-se tomar com base três categorias que variam em função dos 

registros, ou seja, o campo do discurso, as relações no discurso e o modo do 

discurso. São categorias necessárias para descrever o que é lingüisticamente 

relevante no contexto de situação e que podem ser conceituadas, conforme Borba 

(2004:73) “O campo refere-se aos tópicos e às ações expressas pela linguagem. 
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As relações referem-se ao papel e ao status dos participantes, suas relações e 

seus propósitos. O modo refere-se ao canal através do qual a comunicação é 

realizada”.

Dentro das correntes teóricas que se voltam para os estudos dos gêneros 

textuais, uma que tem maior implicação para o estudo de língua é a que compõe o 

interacionismo sócio-histórico. Nos estudos de gêneros feitos pelos teóricos que 

integram a chamada Escola de Genebra, percebe-se a influência dos pensamentos 

de Bakhtin (2003) e Vygotsky (1989). 

Para Schneuwly (2004:23), o gênero é um instrumento e funciona como 

mediador das ações dos sujeitos e dos objetos sobre os quais agem os sujeitos. É 

uma afirmação fundamentada na perspectiva do interacionismo social que concebe 

a atividade do indivíduo como tripolar, em que “a ação é mediada por objetos 

específicos, socialmente elaborados, frutos de experiências das gerações 

precedentes, através dos quais se transmitem e se alargam as experiências 

possíveis”. Por sua vez, a eficácia desse instrumento só se dá mediante a 

construção dos esquemas de sua utilização por parte dos sujeitos, pois é pela sua 

apropriação que ele se torna mediador, transformador da atividade. 

A noção de gênero como instrumento defendida por Schneuwly (2004:25) tem 

orientações claras na posição bakhtiniana e é resumida pelo autor da seguinte 

maneira:

- cada esfera de troca social elabora tipos relativamente estáveis de 

enunciados: os gêneros; 

- três elementos os caracterizam: conteúdo temático – estilo – 

construção composicional; 

- a escolha de um gênero se determina pela esfera, as necessidades 

da temática, o conjunto dos participantes e a vontade enunciativa ou 

intenção do locutor. 

Essa posição se justifica se entendermos que, nas ações de linguagem, 

existe um sujeito que age discursivamente numa situação, utilizando para tanto um 

gênero, entendido como “instrumento semiótico complexo, isto é, uma forma de 

linguagem prescritiva, que permite a um só tempo a produção e a compreensão de 
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textos” (2004:27) e cuja escolha se dá em função dos parâmetros da situação, isto é, 

finalidade, destinatários e conteúdo. 

Utilizando uma concepção bipolar do instrumento – artefato material e 

simbólico e esquemas de utilização do objeto pelo sujeito –, Schneuwly questiona a 

posição bakhtiniana sobre a relação de imediatez entre a escolha e a utilização do 

gênero, já que nessa posição a problemática dos esquemas de utilização não 

aparece. Assim, “mesmo que aceitemos que cada um de nós dispõe de um ‘rico 

repertório de gêneros’, coloca-se, a cada vez, o problema da adaptação do gênero à 

situação concreta” (2004:27) e acrescenta que o esquema de utilização que articula 

o gênero à base de orientação da ação discursiva funciona em dois sentidos, como 

seguem:

De um lado, o gênero como instrumento – unidade de

conteúdo temático, composição e estilo – deve poder ser adaptado a 

um destinatário preciso, a um conteúdo preciso, a uma finalidade 

dada numa determinada situação. (...) Mas esse esquema de 

utilização funciona igualmente em outro sentido: uma situação de 

linguagem pode ser concebida, conhecida como uma situação de

linguagem que suporta uma ação de linguagem de um outro tipo,

somente na medida em que um gênero está disponível (Schneuwly, 

2004:27-28).

Desse modo, Schneuwly (2004:28) concretiza a tese do gênero como 

instrumento afirmando que “A ação discursiva é, portanto, ao menos parcialmente, 

prefigurada pelos meios. O conhecimento e a concepção de unidade estão 

parcialmente contidos nos meios para agir sobre ela”. 

Aliados ao esquema acima mencionado estão outros esquemas de utilização 

e que são vistos como níveis diferentes de operações presentes na produção de um 

texto. Nessa produção, a forma e possibilidades são caracterizadas com base no 

gênero que funciona como organizador global, isto é, como determinante do 

conteúdo a ser tratado, do tratamento comunicativo e do tratamento lingüístico, o 

que possibilita o autor a tratar metaforicamente o gênero como um 

“megainstrumento”. Como tal, seria concebido como “uma configuração estabilizada 

de vários subsistemas semióticos (sobretudo lingüísticos, mas também 

56



paralingüísticos), permitindo agir eficazmente numa classe bem definida de 

situações de comunicação” (2004:28). 

Outra influência presente nos postulados desse grupo é o pensamento de 

Vygotsky (1989) para quem a fala é extremamente importante no desenvolvimento 

da linguagem e o seu desenvolvimento representa um marco no desenvolvimento 

cognitivo da criança. Por isso, para os teóricos do interacionismo sócio-discursivo, a 

entrada da criança na escola promove o desenvolvimento e a reestruturação do 

sistema de produção de linguagem que se dá durante toda a escolaridade. Esse 

processo de transformação ocorre, principalmente, com base nos conceitos de 

gêneros primários e secundários propostos por Bakhtin (2003) que via os primeiros 

como pertencentes às circunstâncias comunicacionais espontâneas, e os segundos, 

às circunstâncias de uma comunicação cultural, mais complexa e mais evoluída. 

Para Schneuwly (2004:30), são principalmente os gêneros primários que 

possibilitam os confrontos da criança nas diversas práticas de linguagem, pois 

“instrumentalizam a criança e permitem-lhe agir eficazmente em novas situações”. 

Os gêneros, observa o autor, complexificam-se e passam a ser instrumentos de 

construções novas e mais complexas, requerendo para o seu desenvolvimento e sua 

apropriação um outro tipo de intervenção nos processos de desenvolvimento. Esse 

desenvolvimento, em que ocorre a aquisição dos gêneros secundários, está 

baseado nas considerações vygostkyanas que afirmam ser inconsciente e 

involuntária a aparição desses gêneros, além de promover uma ruptura importante 

em pelo menos dois níveis: 

- não estão mais ligados de maneira imediata a uma situação de

comunicação; sua forma é freqüentemente uma construção complexa 

de vários gêneros cotidianos que, eles próprios, estão ligados a 

situações; resultam de uma disposição relativamente livre de 

gêneros, tratados como sendo relativamente independentes do

contexto imediato; 

- isso significa que sua apropriação não pode se fazer diretamente, 

partindo de situações de comunicação; o aprendiz é confrontado com 

gêneros numa situação que não está organicamente ligada ao

gênero, assim como o gênero, ele próprio, não está mais

organicamente ligado a um contexto preciso imediato. Além disso, 

essa situação não resultou direta e necessariamente da esfera de 
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motivações já dadas do aprendiz, da esfera de suas experiências

pessoais, mas de um mundo outro que tem motivações mais 

complexas, por construir, que não são mais necessariamente

pessoais (Schneuwly, 2004:33). 

Entretanto, o novo sistema – o dos gêneros secundários – não anula o 

sistema anterior. Ele se apóia sobre o antigo, transformando-o profundamente. Na 

passagem dos gêneros primários para os secundários, há, ao mesmo tempo, uma 

profunda continuidade e uma profunda ruptura, criando o que Vygotsky (1989) 

denominou de zona de desenvolvimento proximal, resultante dos encontros, 

conflitos, contradições, tensões gerados nos e pelos sujeitos; e a aparição dos 

gêneros secundários “não é o ponto de chegada, mas o ponto de partida de um 

longo processo de reestruturação que, a seu fim, vai produzir uma revolução nas 

operações de linguagem” (Schneuwly, 2004:36). 

No artigo “Os gêneros escolares – das práticas de linguagem aos objetos de 

ensino”, Schneuwly e Dolz (2004) reforçam ainda mais a concepção de gênero 

como instrumento. Para tanto, defendem que, se o desenvolvimento está pautado 

na apropriação das experiências acumuladas pela sociedade ao longo da história, 

as noções de práticas sociais e de atividades e as de práticas de atividades de 

linguagem são essenciais, pois nelas estão relacionadas tanto a construção social 

das experiências humanas quanto os mecanismos de construção interna dessas 

experiências.

Numa situação de comunicação particular, as práticas de linguagem 

comportam as dimensões sociais, cognitivas e lingüísticas; é o caráter 

psicossociolingüístico do funcionamento da linguagem e que, para a sua análise, 

são essenciais as interpretações feitas pelos agentes e as quais dependerão, por 

exemplo, da identidade social dos atores, de suas representações sobre os 

possíveis usos da linguagem e das funções que julgam prioritárias. 

Atividade é uma estrutura do comportamento humano e tem origem nas 

condições sociais. Entre as diferentes atividades desenvolvidas pelos sujeitos, 

destaca-se a atividade de linguagem que serve como elemento de mediação entre o 

sujeito e o meio e se origina nas situações de comunicação; é na cooperação social 

que esta se desenvolve e tem nas práticas sociais um elemento importante para a 

explicação de seu funcionamento. Para Bronckart (1996 apud Schneuwly e Dolz, 
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2004), a atividade pode ser vista como um sistema de ações no qual uma ação de 

linguagem envolve produção, compreensão, interpretação e/ou memorização de 

textos orais ou escritos. Assim, são diversas as capacidades do sujeito requeridas 

nas ações de linguagem como, por exemplo, capacidades de ação, capacidades 

discursiva e lingüístico-discursiva. 

Buscando responder à problemática da articulação de práticas de linguagem 

e a atividade do aprendiz, Schneuwly e Dolz (2004:74) partem da hipótese de que “é 

através dos gêneros que as práticas de linguagem materializam-se nas atividades 

dos aprendizes”, dado o caráter intermediário e integrador destes nessas práticas. 

Nesse sentido, os gêneros são vistos como instrumentos que viabilizam a 

comunicação já que são formas enunciativas produzidas em situações habituais e 

que permitem “estabilizar os elementos formais e rituais das práticas de linguagem”, 

posto que “os locutores sempre reconhecem um evento comunicativo, uma prática 

de linguagem, como instâncias de um gênero”. 

Os autores propõem também uma definição de gênero como suporte, sendo 

necessário para tanto que se considerem três dimensões essenciais: 1) o gênero é o 

meio pelo qual se tornam dizíveis os conteúdos e conhecimentos; 2) o gênero 

possibilita o reconhecimento das estruturas comunicativas e semióticas; 3) é através 

do gênero que se podem identificar as especificidades das unidades de linguagem, 

a posição do enunciador, os conjuntos de seqüências textuais e tipos discursivos. 

Consideradas essas três dimensões, o gênero “atravessa a heterogeneidade das 

práticas de linguagem e faz emergir toda uma série de regularidades no uso” 

(2004:75).

O espaço situado entre as práticas e as atividades de linguagem promove a 

aprendizagem da linguagem e os gêneros textuais funcionam como intermediário 

para essa aprendizagem. Por ser atribuído aos gêneros um caráter de referência, os 

autores defendem a necessidade da elaboração de modelos didáticos dos mesmos 

e uma revisão dos gêneros escolares a qual se daria com base na utilização de três 

princípios no trabalho didático, descritos pelos autores como princípio de: 1) 

legitimidade (refere-se aos saberes reconhecidos ou de especialistas); 2) pertinência

(refere-se às capacidades dos alunos, às finalidades e objetivos da escola e aos 

processos de ensino-aprendizagem); e 3) solidarização (tornar coerentes os saberes 

em função dos conteúdos visados). A aplicação desses princípios se dá de forma 
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interligada e não independente e a profunda imbricação entre eles constitui uma das 

dimensões da constituição do objeto escolar. 

Nessa visão, percebe-se que gênero textual, além de ampliar as capacidades 

individuais do aprendiz, também amplia seu conhecimento sobre as práticas 

lingüísticas e sociais das quais o gênero é objeto, contribuindo para a melhor 

competência lingüístico-discursiva dos alunos, criando e apontando formas de 

participação social pelas práticas de linguagem que são internalizadas. 

3.4. O gênero resumo 

A relevância do ensino de gêneros nas aulas de língua se dá em virtude de 

serem estes instrumentos sócio-comunicativos que possibilitam aos alunos o 

domínio das diversas formas de manifestação da linguagem em seus variados 

contextos sociais. 

Numa sociedade moldada por influências ideológicas, o domínio das diversas 

práticas lingüísticas proporciona aos aprendizes diferentes formas de socialização 

nas mais diversas instâncias comunicativas, transformando-os em sujeitos ativos e 

capazes de (inter)agir em situações concretas de usos da linguagem. Por isso, o 

ensino de língua deve-se pautar, além da dimensão lingüística, nas dimensões 

sociais e cognitivas da linguagem, uma vez que o gênero “não é fruto de uma 

invenção individual, mas formas socialmente maturadas em práticas comunicativas” 

(Marcuschi, 2002:35). Ainda conforme esse autor, “os gêneros são entidades 

comunicativas estáveis, são formas verbais de ação social realizadas em textos 

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

(2002:25).

Nesse panorama, o resumo é um gênero de grande circulação social uma vez 

que está presente nas mais diversas atividades da vida cotidiana e nas mais 

variadas áreas. Entretanto, falta ao produtor um domínio das habilidades requeridas 

para a produção desse gênero, além de muitas vezes lhe serem dadas instruções 

inapropriadas para a sua elaboração. 

Apesar de o resumo se apresentar como gênero de grande circulação social, 

que se manifesta nos diferentes momentos das vidas das pessoas, não vem sendo 

objeto de pesquisa. As investigações dedicadas a esse gênero se concentram nos 
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resumos de artigos científicos, em que se privilegiam mais os aspectos estruturais 

que os aspectos de ordem cognitiva, como por exemplo, o ato de ler e escrever 

(Borba, 2004). 

O resumo se manifesta como um gênero diversificado e, em alguns 

momentos, há que se esclarecer o que de fato seja resumo. Abstracts, resumos 

literários, resumos de obras científicas, resenhas são de fato resumos? O que de 

fato é resumir um texto? Dessa forma, uma investigação do resumo como gênero 

textual requer uma compreensão do que seja o processo de resumir. Observemos, 

no dicionário Aurélio, que sentidos tem o termo: 

resumir . [Do lat. resumere, 'tornar a tomar'.] V. t. d. 1. Fazer resumo de; fazer
sinopse de; abreviar, epilogar, recopilar: resumir um livro. 2. Representar,
simbolizar, em ponto pequeno: A responsabilidade nos pequenos atos resume
a capacidade para grandes ações. 3. Conter em resumo; sintetizar, reunir: Este
folheto resume a teoria da relatividade. T. d. e i. 4. Fazer consistir; concentrar:
O sábio resume na ciência o seu mundo. 5. Limitar, reduzir, restringir: "Resume
Gonçalves de Magalhães a filosofia do seu tempo em quatro grandes sistemas:
sensualismo, espiritualismo, ceticismo e misticismo." (Evaristo de Morais Filho,
em A Literatura no Brasil, VI, pp. 138-139); Santo Agostinho resume à vontade
de Deus as esperanças de salvação. 6. Converter, transformar; reduzir: O
terremoto resumiu cidades a ruínas. P. 7. Consistir apenas; limitar-se, reduzir-
se, restringir-se: "A minha vida se resume, / desconhecida e transitória, / em
contornar teu pensamento." (Cecília Meireles, Obra Poética, p. 103); "O
passadio é 'singelo', como diz o coronel. Resume-se no jabá com farinha duas
vezes ao dia." (Permínio Asfora, Vento Nordeste, p. 245); "Sua voz resume-se
a murmúrios, sua alegria a sorrisos." (Raimundo Morais, País das Pedras
Verdes, p. 290); "Os músicos resumiam-se a cinco figuras" (Adalberon
Cavalcanti Lins, Curral Novo, p. 271) 8. Reduzir-se a menores proporções: Os
seus erros se resumiram. 9. Dizer ou escrever algo em poucas palavras:
Tentou resumir-se, para poupar tempo. 10. Reportar-se, sintetizando: Resumiu-
se, em poucas palavras, à Grécia antiga. Int. 11. Bras. BA Praticar a tarefa que
antecede o amontoamento do cascalho (6).

O dicionário parece considerar formas de resumo. Há no verbete, além das 

idéias de generalização, também as idéias de concisão, globalização, recapitulação. 

Aparecem também, subgêneros como a sinopse, o sumário e a síntese como formas 

de resumo. 

Na perspectiva de resumo como gênero escolar reinterpretado, Schneuwly e 

Dolz (2004) não aceitam a noção de resumo como representação reduzida de um 

texto, pois a escrita não é um ato de transcodificação de um texto e o resumo é um 

trabalho complexo com traços lingüísticos específicos e com propósito e 

destinatários estabelecidos. 
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A capacidade de reorganização dos textos pelos usuários de línguas é citada 

por Kintsch e van Dijk (1975) como atividades cognitivas em que se cancela, 

generaliza, seleciona e se (re)constrói um texto. Resumir é, pois, um tipo de 

reorganização textual bastante complexa e criativa. 

O modelo de produção de resumos proposto por esses autores se baseia no 

uso de macro-regras (apagamento, generalização e substituição) que operam nas 

proposições do texto-base5 para produzir uma macroestrutura. 

Em suas pesquisas, constatou-se que os estudos da redução da informação 

se centram na estrutura semântica dos discursos, tendo como idéia central a noção 

de macroestrutura, entendida como estrutura de significação global de um texto e 

cujas regras de projeção devem atender a dois princípios: 

1. Princípio de implicação: cada macroestrutura está relacionada à estrutura de 

onde é derivada; ela é uma interpretação indutiva de um texto; 

2. Princípio de pertinência relativa: não se podem suprimir proposições que são 

pressuposições de outras macroestruturas. 

A partir desses dois princípios, são construídas as macro-regras de redução 

da informação semântica: apagamento, generalização e construção. Essas regras, 

além de servirem para redução de material, servem também para assegurar a 

organização do significado. Dessa forma, os resumos são gêneros relevantes 

porque revelam como se dá a organização na compreensão do leitor. 

Dada a impossibilidade de armazenamento de toda a informação produzida 

num discurso, por parte dos falantes, esta será reduzida às macroestruturas, que 

apresentam como uma de suas funções cognitivas a organização da informação 

semântica complexa. Para tanto, a informação reduzida deve estar vinculada à 

informação semântica plena do discurso. 

As macroestruturas, entretanto, não são meros recursos utilizados para dar 

conta do tratamento da informação cognitiva. Elas são, pelo contrário, uma parte 

integrante do significado de um discurso e, por isso, devem ser consideradas numa 

representação semântica, pois, como postula van Dijk (1998:213) “o significado de 

uma seqüência não é meramente a ‘soma’ de proposições que subjazem à 

5 Os termos texto-base, texto-fonte, texto gerador e texto original serão tomados como equivalentes
neste trabalho. 
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seqüência, mas sim o significado da seqüência como um todo, que ordena 

hierarquicamente o significado respectivo de suas frases”. 

No processo de redução de informação semântica, perde-se uma certa 

quantidade de informação mais detalhada. Nessa operação, a informação não é 

simplesmente suprimida, há também o processo de integração, no qual um certo 

número de proposições pode ser substituído por uma macro-proposição que 

condensa a informação mais detalhada em um nível mais global de representação. 

Na operação que envolve a redução de informação, deve-se atentar para a 

pressuposição que há entre os tópicos, ou seja, num nível macroestrutural, existem 

proposições tópicas que não podem ser suprimidas por serem pressuposições para 

outros tópicos que garantem se a macroestrutura está semanticamente bem 

formada. Dessa forma, para a redução de informação semântica, van Dijk destaca 

as seguintes macro-regras: 

1. Apagamento: as informações que não são relevantes para a compreensão do 

texto podem ser suprimidas, desde que não representem a condição de 

interpretação de uma outra proposição. Dentro dessa regra, o autor destaca uma 

outra, também de apagamento, mas que opera sob diferentes condições, isto é, 

na primeira a informação elidida é acidental, enquanto que nessa a informação é 

constitutiva de um certo conceito ou marco. 

2. Generalização Simples: possibilita que vários objetos e propriedades da mesma 

classe superordenada possam ser mencionados, globalmente, com o nome da 

classe superordenada (Ex.: No zoológico, encontramos girafa, leão, onça,

macaco. No zoológico, encontramos vários animais.). Diferentemente do que 

ocorre na primeira macro-regra, a informação suprimida nas generalizações é 

essencial e recuperável. 

3. Combinação ou Integração: várias proposições podem ser transformadas em 

uma proposição. Esta macro-regra é uma forma de generalização e implica 

também informação essencial. Assim, a informação não se suprime 

simplesmente, mas se combina ou se integra (Ex.: Comprei madeira, tijolos, 

cimento; levantei as paredes; fiz o telhado construí uma casa).

As operações que envolvem as macro-regras acima, segundo o autor, 

satisfazem a relação de vinculação, ou seja, “depois da aplicação de qualquer 
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operação, as macro-proposições estão vinculadas pela microestrutura” e que as 

macro-regras “reduzem realmente a informação por vários tipos de abstração” (van 

Dijk, 1998:217), definindo o que é realmente importante numa passagem. 

van Dijk chama ainda atenção para o fato de que os dois casos descritos na 

primeira macro-regra são de caráter seletivo, isto é, supressivo, enquanto que nas 

segunda e terceira macro-regras as operações são constitutivas, ou seja, de 

substituição. Outro ponto de destaque nessa teoria é a recursividade das macro-

regras já que, como assinala o autor: 

Sempre que haja uma seqüência de proposições que 

satisfaça as condições, formar-se-á uma nova macroestrutura em um

nível mais geral. Isso significa que um texto pode ter vários níveis de 

macroestrutura m1, m2 ... mn, onde mn é a macroestrutura ‘geral’ do 

texto como um todo (em um texto não ambíguo

macroestruturalmente)” (van Dijk, 1998:217). 

Aos princípios de redução de informação semântica, van Dijk faz algumas 

restrições, das quais destacamos duas: 

a) Restrição à generalidade dos princípios: embora a redução da informação 

semântica se dê por princípios gerais, a construção da macroestrutura pode ser 

diferente para vários tipos de discurso, ou seja, o que é informação relevante em 

um discurso ou conversação pode não ser, ou ser menos relevante, em outro 

tipo de discurso; 

b) Os princípios, além de gerais, são também “ideais” e teóricos: as 

macroestruturas cognitivas podem ser diferentes tanto entre falantes diferentes, 

como para um mesmo falante em contextos pragmáticos ou situações sociais 

diferentes.

Assim, “a aplicação real das regras pode ser variável (dentro de certos 

limites), mas as regras em si são gerais (gramaticais) e assim podem apenas 

proporcionar previsões teóricas da conduta ou processo real” (van Dijk, 1998: 219). 

Com base nas considerações feitas sobre as macro-regras de redução de 

informação, o autor analisa a base cognitiva das macroestruturas lingüísticas e o 

papel que desempenham na produção e compreensão do discurso. Para o autor, a 

psicologia cognitiva e a psicolingüística se dedicaram ao tratamento das estruturas 

de superfície e agora se fazem necessários modelos específicos que se dediquem 
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ao tratamento do discurso e, principalmente, da informação complexa, o que 

significaria entender, por exemplo, como se dá a compreensão dos discursos, que 

informação do discurso se armazena, como esta se organiza na memória e como 

ela é recuperada para diferentes tarefas como reconhecimento, recordação, 

resolução de problemas, inferências e ação. 

No processamento da informação, quase toda a estrutura superficial se 

armazena na memória de curto prazo e se perde rapidamente; já a informação 

semântica pode ser processada de tal modo que pode ser armazenada na memória 

de longo prazo. Entretanto, o falante ou ouvinte não pode armazenar toda 

informação semântica do discurso como um conjunto ou seqüência de proposições, 

mas deve fazê-lo de modo que a informação possa ser facilmente armazenada e 

que seja necessária e suficiente para a interpretação do resto do discurso. Esse 

procedimento possibilitará a formação de estruturas que servirão para o 

reconhecimento, recordação ou resolução de problemas. Nesse sentido, as 

macroestruturas, além de permitirem a compreensão de informações complexas, 

possibilitarão também a organização dessas informações na memória, funcionando, 

dessa forma, como elemento de recuperação para informação mais detalhada 

vinculada por ela. 

Numa perspectiva discursiva e tomando como base as considerações feitas 

anteriormente sobre o processamento da informação, van Dijk (1998:232) define 

resumo como sendo “um tipo de discurso que proporciona uma variante pessoal de 

uma macroestrutura do discurso que resume” e acrescenta que “o resumo 

expressará a macroestrutura geral do discurso como um todo”. Essa visão 

discursiva adotada pelo autor o leva a considerar que, se não é possível resumir 

uma seqüência de frases, é provável que esta não tenha uma macroestrutura e, 

portanto, não tenha um caráter discursivo. 

Baseados no modelo de van Dijk e Kintsch, outros estudos foram 

desenvolvidos na área de pesquisa sobre a elaboração de resumos. Dentre eles o 

de Brown e Day (1983 apud Borba, 2004) mediante o qual a elaboração de resumos 

seguiria seis regras básicas: duas regras de apagamento de material irrelevante, 

duas regras de substituição: de termos supraordenados e de ações supraordenadas, 

equivalentes às regras de generalização e integração de van Dijk, e duas regras de 

sumarização de um parágrafo: seleção e invenção de um tópico frasal. 
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Seguindo os postulados de van Dijk, Lima (1994:5) afirma que “resumir um 

texto pressupõe a criação de um segundo texto, pela reelaboração do texto original, 

ou texto-fonte, reduzindo-se as suas dimensões". O resumo é, então, um gênero 

discursivo que expressa a macroestrutura de outro considerando formas verbais 

econômicas, porém conservando a originalidade de sentido do primeiro. Na escola, 

esse gênero mostra-se presente nas práticas de escrita de pesquisa. Por isso, 

observa a autora que o resumo elaborado pelo aluno é uma tarefa escolar que deve 

ser ensinada. 

Compartilhando desse mesmo ponto de vista, Serafini (1998:184) afirma que, 

dentre os textos informativo-referenciais mais utilizados na escola, está o resumo. 

Resumir um texto para a autora significa “criar um novo texto mais curto, utilizando 

somente as informações mais importantes do texto original”. O resumo, assim, é 

visto como um texto que reelabora o texto original, reduzindo seu tamanho, cujo 

autor se esforça para ser objetivo, a fim de criar uma síntese coerente e 

compreensível.

Para a autora, estão presentes na operação de resumir um texto duas fases, 

que se dão separadamente: a compreensão e a sua reelaboração num novo texto. A 

primeira se dá por meio de dois processos que, embora sejam opostos, ocorrem de 

modo paralelo, isto é, o processo de análise do texto e o processo de conexão de 

informações através do nosso conhecimento de mundo. A segunda se dá mediante 

a utilização das seguintes regras de base: 

1. Cancelamento: supressão de detalhes que não são necessários à compreensão 

de outras partes do texto; 

2. Generalização: substituição de elementos por termos mais gerais que os 

incluam;

3. Seleção: eliminação dos elementos que exprimem detalhes óbvios e normais no 

contexto;

4. Construção: substituição de um conjunto de orações por uma nova que o inclua. 

Serafini sublinha que a utilização das duas primeiras regras não possibilita 

recuperar a informação, enquanto que com as duas últimas, a informação é 

parcialmente recuperável por meio de nossos conhecimentos. São regras do tipo 

analítico e podem “ser aplicadas a um texto bem simples e restrito e utilizados com 
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os alunos como um primeiro instrumento para exercitar resumos” (Serafini, 

1998:188), além de conduzirem à reelaboração de um texto no qual elementos 

avaliativos não aparecem. 

O processo de sumarização de texto é um trabalho fundamental para a 

organização do conhecimento dos conteúdos pertencentes aos diferentes gêneros. 

No que diz respeito aos resumos, maior ainda precisa ser a compreensão da 

diversidade dos subgêneros, pois, de acordo com a instituição social em que são 

produzidos, seu destinatário, sua variação lingüístico-discursiva, as condições de 

produção demandarão habilidades cognitivas específicas (Machado, 2002). 

O aluno, na sua prática escolar, entra em contato com uma diversidade de 

textos e leituras depois seleciona, generaliza e integra informações para gerar seu 

texto-padrão, o que o torna um interessante instrumento de aprendizagem disponível 

a qualquer área do conhecimento. Solé (1998) assinala que é importante criar 

estratégias de leitura e escrita para que o aluno tenha acesso a modelos e perceba 

por que é importante resumir para, então, fazê-lo. 

Assim, os resumos devem ser vistos como ferramentas essenciais para o 

desenvolvimento da compreensão leitora e exigem determinadas habilidades, como 

planejamento, seleção de informações relevantes e capacidade de condensar idéias 

principais do texto gerador. Para Borba (2004), esse é um gênero que se caracteriza 

pela capacidade de explicitação de uma compreensão global de um texto gerador e 

não pela simples redução de um texto a suas partes mais importantes. Para isso, o 

produtor precisa conhecer determinadas regularidades próprias do gênero. 

Dessa forma, o resumo é um gênero que vem sendo utilizado como meio para 

se estudar a compreensão. Com a aplicação das regras de redução semântica, 

numa tarefa de resumo, o leitor chega à representação semântica do texto, quer 

dizer, à sua macroestrutura. Por isso, esse é um gênero que evidencia a capacidade 

de compreensão (Terzi, 1984). 

Para a autora, a capacidade de resumir um texto está relacionada à 

manifestação do processo de compreensão e às estratégias de estudo, além de ser 

indicativa de competência discursiva do leitor. Essa visão toma por base o fato de 

que, para a aplicação das regras de redução semântica, é necessária a capacidade 

de julgamento da relevância das informações do texto em relação ao quadro 

referencial total. O domínio dessas regras, conforme Brown e Day (1983 apud Terzi, 

1984), segue uma hierarquia de dificuldade que sugere um padrão de 

67



desenvolvimento, segundo o qual, as regras de apagamento surgiriam primeiro, 

seguidas pelas de generalização, seleção e construção. 

Essa hierarquia foi estabelecida pelas autoras a partir de um experimento 

feito com alunos de 5ª, 7ª, 10ª série (2º colegial) e calouros universitários que foram 

submetidos a uma tarefa de resumo de um texto expositivo manipulado e cujos 

resultados levaram à conclusão de que o domínio das regras de redução de 

informação está intimamente ligado à maturidade e escolaridade do aluno. 

Terzi (1984:38), tentando verificar a validade das afirmações de Brown e Day, 

submeteu um grupo de alunos da 5ª e 8ª séries a uma tarefa de resumo. Para tanto, 

partiu do pressuposto de que “a criança é capaz de compreender o texto desde que 

lhe seja possibilitada uma interação leitor-texto”. O experimento realizado pela 

autora para verificar a hipótese de que a compreensão está vinculada à interação 

autor-texto toma como princípio metodológico a divisão dos alunos em dois grupos: 

um de controle, que elaboraria um resumo após a leitura de um texto, podendo 

consultar o texto a ser resumido; e um grupo experimental, que tem a mesma tarefa, 

mas sem acesso ao texto no momento da execução da tarefa. No final de seu 

experimento, ela chegou a conclusões que vão de encontro às propostas por Brown 

e Day e afirma que: 

Dentro deste padrão de como resumir, o estabelecimento de

uma hierarquia de dificuldades para a aplicação das regras é a

conclusão falaciosa de que o domínio destas está vinculado à 

necessidade do aluno e seu nível de escolaridade e acrescenta ainda

que os resultados obtidos por Brown e Day se justificam pela 

interação mecanicista com o texto (Terzi, 1984:44). 

Com base nos resultados obtidos e nas conclusões a que chegou, Terzi 

(1984:45) levanta a hipótese de que, se os sujeitos participantes do experimento de 

Brown e Day estivessem sob as mesmas condições que os sujeitos de sua 

pesquisa, demonstrariam a mesma capacidade de utilização das regras de redução 

semântica como em seus resultados e comprova que “o domínio das regras de 

redução semântica não está condicionada ao fator idade, mas sim ao contexto em 

que se insere a tarefa”. 

Kleiman (1985:30) também se contrapõe ao ponto de vista defendido por 

Brown e Day,  segundo o qual quanto menos maduros ou proficientes os sujeitos, 
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mais estes aplicam a estratégia de “copia-apagamento”, e afirma que a utilização 

dessa estratégia não está relacionada ao fator maturacional, mas ao tipo de tarefa 

proposta aos sujeitos (resumo com o texto em mãos), já que “no caso do objeto 

estar presente, o leitor limita-se à estruturação do texto e ao significado global do 

mesmo”. Em outro trabalho, Kleiman estabeleceu três categorias para a análise de 

resumos e para sua caracterização como adequado: 

1. Reconstrução: categoria que agrupa elementos de diversos graus de fidelidade 

ao original, desde a paráfrase até a reconstrução parcial; 

2. Distorção: reprodução descontextualizada do material original; 

3. Exclusão: ausência de elementos mais informativos; 

No que se refere ao processo de captação de idéias essenciais de um texto, 

esse constitui uma condição indispensável à realização de sumarização de 

informação. Dá-se por meio da utilização de tarefas mais globais que exigem do 

leitor conhecimento suficiente que o possibilite “identificar o tópico e a idéia principal, 

reconhecer quando as idéias não estão explícitas, saber inferir e gerar idéias 

implícitas” (Pinto, 1990:84). Contudo, são habilidades que os alunos não adquirirão 

se não lhes forem fornecidas instruções explícitas e oportunidades para a prática, 

defende a autora.

Pinto destaca como requisitos essenciais à identificação das idéias relevantes 

aos textos alguns embasamentos teórico-práticos, como saber reconhecer os 

princípios organizacionais do discurso, saber distinguir o tópico da idéia principal e 

saber utilizar estratégias que facilitem a apreensão e retenção da informação que 

podem ser postos em práticas por meio de tarefas como: destacar a idéia principal 

de um parágrafo, fazer inferências e anotar a idéia implícita, recontar um texto, 

ilustrá-lo, etc. 

O sumário hierárquico, proposto por Taylor (1986 apud Pinto 1990:86-87), 

apresenta um formato composto por dez ou doze frases que refletem a relação entre 

a idéia principal e os detalhes auxiliares. A sua elaboração deve vir precedida de um 

modelo, previamente apresentado aos alunos, que lhes proporcionará o 

desenvolvimento dos seguintes passos: 
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- fazer um “skimming” do texto; 

- elaborar uma estrutura semelhante à de um “outline”, utilizando uma 

letra maiúscula para cada subdivisão indicada por um subtítulo; 

- deixar espaço para três ou quatro frases entre as letras maiúsculas; 

- ler cada subdivisão e escrever duas ou três palavras que reproduzem 

o tópico; 

- transformar as duas ou três palavras numa frase que represente a

idéia mais importante sobre o tópico; 

- escrever duas ou três frases auxiliares que reforcem a idéia principal 

e ajudem a memorização; 

- repetir a técnica nas subdivisões posteriores; 

- escrever uma ou duas frases, no início da página, que representem a 

idéia global do texto. 

Para Pinto, os passos acima são uma demonstração seqüenciada que visa 

facilitar a aprendizagem do processo de elaboração de sumários. 

Ainda nessa linha investigativa e dadas as dificuldades de se identificar as 

informações relevantes ao texto, devido aos inúmeros conceitos e definições do 

termo idéia principal, Pinto (1989:45) chama atenção para o fato de que “a 

identificação da idéia principal torna-se mais complicada ainda devido a que, num 

mesmo texto, ela pode variar, não só de leitor para leitor como de situação para 

situação, dependendo dos propósitos da leitura”. No processo de compreensão, as 

intenções do leitor são tão importantes quanto as do autor na criação do texto, 

podendo influenciar marcadamente na compreensão. Nesse processo de apreensão 

da informação relevante, conjugam-se também a informação textual (estabelecida 

pelo autor ao organizar suas idéias) e a informação contextual (apreendida pelo 

leitor a partir de seus conhecimentos prévios), relevantes na produção de resumos. 

Buscando avaliar a ambigüidade terminológica e suas conseqüências na 

identificação de informação relevante, a autora recorre às noções de estrutura do 

discurso propostas por van Dijk (1975), segundo os quais, o processamento do 

discurso é uma função das estruturas que o indivíduo determina ao ler um texto, 

para descrever e explicar os fenômenos psicolingüísticos que ocorrem na leitura. 

Nessa abordagem, são relevantes as noções de: 
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1. Superestruturas: definem os princípios organizacionais do discurso e 

possibilitam a identificação da estruturação de textos expositivos e narrativos; 

2. Macroestruturas: definem o conteúdo global do texto; 

3. Microestruturas: sentenças ou seqüências de sentenças que formam a estrutura 

semântica linear do discurso; 

4. Macropoposições: resultantes da relação entre proposições e seqüências de 

sentenças para identificação das idéias principais. 

Essas estruturas possibilitam a descrição dos processos cognitivos que 

envolvem o processamento do discurso – produção, compreensão, interpretação, 

acúmulo e recuperação – pois, como observa Pinto (1989:47): 

Enquanto as superestruturas possibilitam a identificação da 

forma discursiva, as macroestruturas facilitam a interpretação de 

informações semânticas complexas, organizam-nas na memória e

distinguem os dados relevantes dos irrelevantes. Finalmente, as 

macro-regras permitem a reconstrução da informação através da 

elaboração de sumários, coesos e coerentes, que refletem as 

macropoposições da seqüência de proposições do discurso. 

Ainda no que diz respeito à identificação da informação relevante, a 

capacidade do leitor em reconhecer alguns elementos do texto representa um 

requisito fundamental para a identificação das idéias principais e que, conforme 

Pinto (1989), podem ser agrupadas em: 

1. Elementos que compõem a estrutura textual: contextualizadores, coesivos e 

cognitivos, que possibilitam antecipar o conteúdo do texto, reconhecer a estrutura 

interna de coesão textual e identificar os propósitos do autor (Marcuschi, 

1983:48). Também possibilitam a apreensão das superestruturas;

2. Indícios textuais explícitos ou sinais relevantes: indícios gráficos, sintáticos, 

léxicos, semânticos, esquemático/superestrutural, que devem ser captados 

durante o processamento do discurso (van Dijk, 1997); 

3. Conhecimento prévio (de mundo, do assunto e lingüístico): adquirido a partir das 

práticas de compreensão de leitura. 
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Além do reconhecimento desses elementos para a apreensão da idéia 

principal, o leitor também pode lançar mão de outras estratégias, como por exemplo, 

a distinção entre tópico e idéia principal, essencial para o aprendizado e posterior 

reconhecimento do que há de relevante no texto. Para tanto, é necessário que se 

faça uma distinção entre os dois e que, segundo Pinto (1989:50), pode ser descrito 

da seguinte maneira: “o tópico evidencia o assunto do discurso. Eles são, 

geralmente, expressos por uma única palavra, podendo também ser representado 

por unidades frasais. Já a idéia principal de um parágrafo representa a assertiva 

escolhida pelo escritor para explicar o tópico”. Além disso, a idéia central diferencia-

se do tópico por apresentar mais informações do que se pode encontrar numa 

palavra ou frase e apresenta um caráter mais implícito que explícito, requerendo, 

portanto, inferências para a sua identificação e que se dará por meio de 

relacionamento entre as seqüências de sentenças e proposições dos parágrafos. 

Outros elementos que podem auxiliar na identificação da informação 

relevante, além dos já citados, são algumas tarefas de leitura e práticas pedagógicas 

em sala de aula que ajudarão os leitores menos fluentes a identificar e a inferir os 

dados relevantes, chegando a uma compreensão global do texto e possibilitando 

sua sumarização. Para isso, Pinto (1989:50) propõe algumas instruções para a 

realização de tais tarefas, como: 

- sublinhar a idéia principal explícita; 

- inferir e anotar a informação implícita; 

- recontar um texto; 

- ilustrar as idéias principais; 

- preencher gráficos com os dados relevantes; 

- utilizar a técnica de perguntas e respostas, durante a leitura, para 

avaliar a compreensão das idéias essenciais a um texto; 

- elaborar sumários. 

Ao iniciar a pesquisa sobre resumos escritos, Kaufman e Perelman (1998) 

partiram da etimologia da palavra “resumir” (do latim re, anteposto ao verbo significa 

reiteração, repetição; reintegração, incremento ou adição; e sumere, afundar ou 

colocar debaixo da terra ou água; submergir, abismar) e constataram que é uma 

acepção muito distante da concepção atual, “mas constitui, na realidade, o único 

caminho válido para extrair o essencial de um texto: submergir-se nele uma e outra 
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vez... e ainda outra mais. Isto é incompatível com a ‘técnica’ do resumo que se 

costuma ensinar na sala de aula”. 

Em trabalho posterior, as autoras definem o resumo como sendo um discurso 

que expressa a estrutura conceitual que organiza hierarquicamente a informação 

das seqüências do texto base. Esta é uma definição que se baseia no modelo de 

representação da coerência global do texto, denominada por van Dijk (1998) de 

macroestrutura semântica. 

Na construção do resumo, o sujeito se depara com a solução de um problema 

complexo e que lhe exige um processo de atribuição de significações no qual 

concorrem:

a) O conhecimento letrado, ou seja, um conhecimento sobre os gêneros e as 

marcas lingüísticas que os caracterizam; 

b) O saber conceitual que corresponde ao domínio específico do conteúdo do 

texto;

c) Um saber fazer vinculado com os procedimentos postos em prática ao se 

resumir um texto.

Dessa forma, o resumo implica a realização de uma estratégia de resolução 

de problemas no qual os conceitos são colocados em prática no esforço intelectual 

desenvolvido para a resolução da tarefa. Além disso, sua elaboração requer tanto a 

leitura para a construção de uma macroestrutura como a produção de um texto 

escrito coerente e coeso (Kaufman e Perelman, 2000). 

Em estudo realizado sobre as estratégias infantis desenvolvidas na 

elaboração do resumo, Brown e Day (1983 apud Kaufman e Perelman, 2000) 

constataram sérias dificuldades na aplicação das macro-regras de apagamento, 

generalização e integração e perceberam a utilização de outra estratégia, 

denominada por eles de “copy-delete” (suprimir-copiar) por meio da qual a 

construção do resumo se dá a partir da análise do texto de forma linear, oração por 

oração, eliminando-se aqueles aspectos considerados menos importantes por seu 

valor em si mesmo (e não em relação ao resto das idéias) e copiando-se literalmente 

aqueles considerados relevantes. 

Para Sprenger-Charolles (1980), a construção do resumo é elemento 

essencial para a compreensão do texto-fonte (macroestrutura). Por isso, na redução 
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da informação semântica, parte-se das microestruturas para produzir as 

macroestruturas e que exigirá uma competência macrotextual, cujo modelo se 

baseia nas macro-regras propostas por van Dijk e Kintsch. 

Para a autora, é o caráter recursivo das macro-regras que contribui para, 

mesmo que se parta de um mesmo texto-fonte, produzem-se diferentes resumos. O 

uso dessas macro-regras está condicionado ao conhecimento de mundo de cada 

um; e este conhecimento é condição necessária para a construção das 

macroestruturas textuais, uma vez que ele é determinado cognitiva e socialmente. 

Ainda segundo a autora, na construção do resumo, é necessária a recuperação de 

sentido que está relacionado ao saber comum ou que pode ser induzido a partir do 

texto.

Sprenger-Charolles observa que o conhecimento, por parte do produtor de 

resumos, das superestruturas tipológicas que definem a forma textual (narrativa, 

poética, argumentativa) funciona como elemento facilitador na aplicação das macro-

regras. O ensino formal das regras de redução da informação semântica é essencial 

para a compreensão de textos, visto que só se resume aquilo que se entende. 

 Borba, entretanto, salienta que o acompanhamento e a orientação no 

processo de elaboração de resumos são mais proveitosos que a simples exigência 

de regras, além de ser mais produtivo um ensino que se pauta na identificação de 

estratégias que compreendem diferentes fases de produção desse gênero já que o 

ato de resumir envolve diferentes etapas às quais correspondem importantes ações 

e estratégias. Assim, teremos: 

1. Fase da leitura do texto a ser resumido: nessa fase, o produtor faz anotações, 

planeja, relaciona as idéias centrais com seus conhecimentos prévios; 

2. Fase da preparação do resumo: nessa segunda etapa, o produtor identifica 

trechos com as informações mais relevantes para, em seguida, promover 

mudanças, parafrasear, traduzir, selecionar; 

3. Fase de análise do produto: nessa fase, são feitas a revisão e a edição. 

Segundo autora, essa última fase normalmente não recebe muita atenção do 

autor do resumo, embora seja bastante importante, pois nela podem aparecer 

informações que destoem das idéias do texto original. A autora defende a tese de 

que a prática de resumo como ensino sistemático nos diversos níveis de 
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aprendizagem deve ser objeto de ensino, pois ela é essencial no trabalho e na 

produção de textos. Contudo, não é algo fácil a redução de informação semântica, 

principalmente por algumas razões, como: 

a) As dificuldades geradas pelo conteúdo do texto e sua organização 

(vocabulário, sintaxe, relações lógicas); 

b) O grau de compreensão que o aluno tem do texto; 

c) Os destinatários do texto; 

d) O propósito comunicativo; 

e) O gênero do texto gerador. 

Desse modo, a produção de resumos exige um conjunto de conhecimento 

que engloba a capacidade de julgamento, fluência no uso da língua que auxiliarão 

não só na compreensão do texto, mas também na utilização de estratégias 

requeridas, não só por esse gênero, mas pelos diversos gêneros textuais. 

Borba, discutindo as operações cognitivas envolvidas na elaboração de 

resumos em contexto acadêmico, recorre a duas regras propostas por Kirkland e 

Saunders (1991), nas quais se opera a habilidade de resumir. A primeira – de ordem 

externa – diz respeito ao propósito da produção de resumo, isto é, instrumento para 

atender as exigências de professores ou para estudo próprio; a segunda – de ordem 

interna – funciona como requisito para a redução de informação, ou seja, proficiência 

lingüística, conhecimento estrutural do gênero, conhecimento do material a ser 

resumido e habilidades cognitivas.

Embora esse estudo se baseie no contexto acadêmico, observa-se também 

que a falta de domínio dessas regras acarreta dificuldades na produção de resumo 

em contexto escolar, ocasionando problemas do tipo do “copy-delete” (suprimir-

copiar) descrito por Brown e Day, já citados anteriormente. 

Com base nos pressupostos teóricos aqui apresentados, procederemos no 

capítulo 5 à análise dos resumos produzidos, nos quais discutiremos os seguintes 

tópicos: a) Princípio de pertinência relativa; b) Macro-regras de redução da 

informação semântica; c) Reconstrução, distorção e exclusão; d) Justaposição de

sentenças; e) Depreensão do tópico discursivo.
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4. ASPECTOS METODOLÓGICOS

4.1. Procedimentos metodológicos da pesquisa 

O desenvolvimento desta pesquisa tem como base os estudos desenvolvidos 

sobre o processo de sumarização da informação semântica, pautando-se 

principalmente nos postulados propostos por Kintsch e van Dijk. Além desses 

princípios teórico-metodológicos de base sociointeracionista, as investigações desta 

pesquisa se inserem também no quadro dos estudos teóricos sobre os gêneros 

textuais.

Para a obtenção dos dados, utilizamos o texto “Violencia en Cidade de
Deus, la favela estrella del filme que peleó por un Oscar” (cf. anexo 1). No 

momento de escolher o texto a ser trabalhado, nos preocupamos em selecionar um 

cuja temática não inviabilizasse a compreensão do aluno. Diante disso, os seguintes 

pontos foram decisivos: a) a série que o aprendiz está cursando, b) a leitura se daria 

em língua estrangeira e c) o texto não poderia apresentar muitos falsos cognatos 

para não promover uma compreensão distorcida da informação. 

Como tarefa, foi solicitado aos alunos a elaboração de um resumo do texto 

sendo-lhes facultada a consulta do mesmo. Antes, porém, o texto foi submetido a 

uma análise às duas professoras responsáveis pelos grupos onde ocorreu a 

pesquisa, a fim de se detectar a estrutura lógica e argumentativa subjacente ao 

texto. Sendo coincidentes as opiniões, foi solicitada aos alunos a tarefa de 

elaboração de um resumo. 
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 O corpus6 selecionado se constitui de 60 (sessenta) produções de resumo 

feitas pelos alunos, dos quais foram selecionados 44 (quarenta e quatro) para 

ilustrarem as categorias estabelecidas nesta pesquisa. 

A seguir, descreveremos os dados relativos aos sujeitos participantes da 

pesquisa e aos instrumentos utilizados para a coleta de dados. 

4.2. Os sujeitos participantes da pesquisa 

Para a viabilização desta pesquisa, selecionamos alunos do Ensino Médio de 

duas escolas da Rede Privada de Ensino do Estado de Pernambuco e que serão 

denominadas neste trabalho de “Escola A” e “Escola B”. Essas escolas estão sob a 

jurisdição da Diretoria Executiva Regional de Pernambuco – GERE RECIFE SUL. O 

principal motivo para a escolha das referidas escolas deve-se ao fato de que apenas 

nos estabelecimentos da Rede Privada de Ensino do Estado de Pernambuco pode-

se encontrar o Espanhol como uma Segunda Língua Estrangeira Moderna em seu 

currículo escolar. 

A escolha de duas escolas para a realização da pesquisa se justifica pelo fato 

de que na Escola A o resumo, objeto de nossa pesquisa, é um gênero presente nas 

atividades dos alunos e ensinado pelos professores, enquanto na Escola B, apesar 

de estar presente nas tarefas realizadas pelos alunos, não é trabalhado 

sistematicamente pelos professores, conforme informações das professoras 

responsáveis pelos grupos pesquisados. 

Quanto às turmas, foi escolhida uma da 1ª série do Ensino Médio em cada 

escola. A determinação da série se deve ao fato desta marcar o início do curso de 

Língua Estrangeira neste nível, que possui, entre suas funções, um compromisso 

com a educação para o trabalho, tornando-se, pois, imprescindível incorporar as 

necessidades da realidade ao currículo escolar de forma que os alunos tenham 

acesso, no Ensino Médio, àqueles conhecimentos que, de forma mais ou menos 

imediata, serão exigidos pelo mercado de trabalho. 

6 A transcrição feita dos resumos que compõem o corpus obedece rigorosamente à linguagem e ao
destaque dados pelos seus produtores. Assim, houve resumos escritos em um só parágrafo, 
enquanto outros foram escritos em vários parágrafos, dados que respeitamos na integralidade textual 
(Cf. anexo 6).
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A pesquisa envolveu 60 (sessenta) alunos com idade predominante entre 14 

(catorze) e 16 (dezesseis) anos, regularmente matriculados nas duas escolas já 

referidas. A grande maioria dos alunos informou não estudar espanhol em nenhuma 

instituição particular de ensino de línguas (cf. anexo 5), o que revela que os 

conhecimentos adquiridos em língua espanhola se dão, efetivamente, na escola. 

4.3. Instrumentos utilizados na coleta de dados 

4.3.1. Questionário sociocultural 

A fim de se obter um perfil sociocultural dos sujeitos envolvidos nesta 

pesquisa, considerado relevante pelo professor pesquisador, foi aplicado um 

questionário (cf. anexo 2) elaborado com 16 (dezesseis) questões referentes à 

idade, sexo, nível de instrução dos pais, tempo de estudo em língua espanhola, 

interesses pessoais, relação que mantém com a leitura e escrita em espanhol, 

dificuldades/facilidades na leitura e escrita em espanhol, entre outras. 

É importante destacar que, na discussão dos resultados, algumas questões 

presentes nesse questionário serão tratadas mais minuciosamente, a partir de 

ilustrações gráficas. Esse procedimento se dará por considerarmos relevantes para 

o entendimento dos resultados observados na análise dos textos produzidos pelos 

alunos.

4.3.2. Protocolos de pesquisa 

Após a aplicação do questionário sociocultural, os sujeitos foram solicitados a 

responder a um protocolo de pesquisa composto por 9 (nove) questões (cf. anexo 4), 

cujo objetivo era investigar alguns procedimentos utilizados por eles no momento da 

leitura/produção de textos em espanhol. 

Além de ser um instrumento complementar do questionário sociocultural, este 

recurso visava ainda evidenciar a concepção que os sujeitos têm de resumo, se 

costumam utilizar esse gênero e se é um gênero que contribui para a apreensão do 

conteúdo de um texto. 
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Concomitantemente, as professoras foram solicitadas também a responder a 

um protocolo de pesquisa com 10 (dez) questões (cf. anexo 3), cuja finalidade 

consistiu em observar se o resumo é um gênero que está presente em suas aulas; 

quais os procedimentos que utilizam para a sua elaboração; o que costumam avaliar 

nos resumos produzidos pelos alunos; que concepção têm de leitura, escrita e 

resumo; e se este é um gênero que contribui para apreensão do conteúdo de um 

texto.

Esses instrumentos foram de fundamental importância para a análise e 

compreensão de alguns fenômenos constatados nos textos que compuseram o 

nosso corpus e que, portanto, serão analisados no capítulo seguinte. 
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5. RESULTADOS 

Antes de iniciarmos a análise das produções que compõem o nosso corpus,

nos parece relevante fazer uma ilustração de alguns dados obtidos com o 

questionário sociocultural e os protocolos de pesquisa aplicados com as professoras 

e os sujeitos participantes deste trabalho. Adotamos esse procedimento por 

acreditarmos ser importante para a compreensão de alguns resultados obtidos com 

a análise dos resumos produzidos pelos alunos. 

Ressaltamos que, nessa análise, algumas questões que compuseram o 

questionário sociocultural e o protocolo de pesquisa aplicado com os alunos serão 

representadas graficamente. Quanto ao protocolo aplicado com as professoras, 

serão analisadas algumas questões a partir da transcrição de alguns trechos de 

suas respostas. 

Esperamos com isso responder a alguns questionamentos relativos à 

produção de resumos em língua espanhola levantados nesta pesquisa. 

5.1. Análise dos instrumentos de coletas de dados 

A partir da análise do questionário sociocultural, podemos definir o perfil dos 

sujeitos focalizados nesta pesquisa como sendo: adolescentes com idade entre 14 

(catorze) e 16 (dezesseis) anos, com tempo médio de estudo em espanhol entre 1 

(um) e 2 (dois) anos. Grande parte desses sujeitos não estuda a língua espanhola 

em instituição particular de ensino, como podemos observar a partir da questão 05 

(cinco) ilustrada no Gráfico 1, revelando que todo conhecimento adquirido nessa 

língua é obtido no ambiente escolar.

80



Gráfico 1 – ESTUDA ESPANHOL EM ALGUMA INSTITUIÇÃO PARTICULAR 
DE ENSINO DE LÍNGUAS

ESCOLA A
3%

97%

SIM NÃO

ESCOLA B
12%

88%

SIM NÃO

De acordo com a questão 07 (sete), pode-se verificar que mais da metade 

dos alunos lê em espanhol apenas quando solicitado pelo(a) professor(a), para 

cumprir as obrigações escolares (cf. Gráfico 2). Esse dado revela que os alunos não 

parecem ter consciência da importância da leitura para o aprimoramento de outras 

habilidades em língua estrangeira, como a produção escrita e a compreensão leitora. 

Gráfico 2 – LÊ EM ESPANHOL 

ESCOLA B

0%

42%

58%

MANTER-SE INFORMADO
FINS CULTURAIS
OBRIGAÇÕES ESCOLARES

ESCOLA A

6%

38%

56%

MANTER-SE INFORMADO
FINS CULTURAIS
OBRIGAÇÕES ESCOLARES

No que diz respeito à escrita em espanhol, a questão 08 (oito) demonstra que 

a grande maioria dos alunos só escreve nessa língua quando solicitado pelo 

professor(a), para realizar tarefas escolares (cf. Gráfico 3).
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Gráfico 3 – ESCREVE EM ESPANHOL 
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Esse é um dado bastante relevante, pois, se comparado aos resultados 

apresentados no Gráfico 1, a escola é o principal local de acesso às informações 

relativas ao espanhol. Para compreender melhor essas informações, vejamos, a 

partir das respostas dadas pelas professoras nas questões 05 (cinco) e 06 (seis) do 

protocolo de pesquisa (cf. anexo 3), como se dão as atividades de leitura/escrita em 

suas aulas: 

Questão 05: Você costuma promover atividades de leitura/escrita com seus 

alunos? Como ocorre esse processo? 

Professora A: Trabalho os textos presentes no livro didático e textos de 

provas de vestibular. Também trabalho com músicas em espanhol.

Professora B: No uso do livro didático, nos textos das avaliações e em

atividades de aula. 

Questão 06: Como os alunos respondem às suas solicitações de leitura? 

Professora A: Bem. No início eles sentem dificuldades com o vocabulário, 

mas depois lêem sem muitos problemas.

Professora B: No nível elementar que corresponde a grupos iniciantes tenho 

resultados positivos com leitura, muito mais que com a escrita. 

Com base nas respostas dadas pelas professoras, verifica-se que as 

atividades de leitura/escrita são sempre solicitadas com um fim didático, ilustrando, 

dessa forma, que essas são atividades realizadas para cumprir com as tarefas 

escolares.
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A questão 12 (doze) revela que a maior preocupação dos alunos ao escrever 

em espanhol está relacionado com a apresentação de suas idéias de forma coesa e 

coerente, além de utilizar corretamente as estruturas lingüísticas (cf Gráfico 4). No 

entanto, essas habilidades são adquiridas quando se tem como prática a produção 

escrita, o que não é o caso desses sujeitos, como já demonstrado anteriormente. 

Gráfico 4 – MAIOR PREOCUPAÇÃO EM ESCREVER EM ESPANHOL 
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De acordo com a questão 14 (catorze), o vocabulário representa o aspecto de 

maior facilidade na escrita em língua espanhola (cf. Gráfico 5). Contraditoriamente, 

esse foi um dos fatores que geraram mais dificuldades para os alunos no momento 

da reelaboração do texto, como veremos mais adiante na análise dos textos por eles 

produzidos.

Gráfico 5 – ASPECTO DE MAIOR FACILIDADE NA ESCRITA EM ESPANHOL 
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Já o aspecto de maior dificuldade enfrentado por esses alunos e revelado 

pela questão 15 (quinze) está relacionado à gramática (cf. Gráfico 6).

Paradoxalmente, este tem sido o tópico mais enfocado nas aulas de língua 

estrangeira nas escolas e demonstra que o aprendizado de uma língua não pode 

estar reduzido a um mecanismo de análise de sua estrutura, uma concepção que 

prima pelo conhecimento metalingüístico.

Gráfico 6 – ASPECTO DE MAIOR DIFICULDADE NA ESCRITA EM ESPANHOL 
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Buscando evidenciar qual a eventual dificuldade encontrada pelos alunos 

para escrever em espanhol, a questão 16 (dezesseis) revela que este fator está 

relacionado à ausência do hábito de leitura e pouca prática de escrita em língua 

espanhola (cf. Gráfico 7). Essa constatação é coerente se a relacionamos com as 

questões ilustradas nos gráficos 2 e 3 e nas respostas obtidas com o protocolo de 

pesquisa aplicado com as professas, segundo as quais a atividade de escrita está 

vinculada às tarefas escolares. 

Gráfico 7 – FATOR GERADOR DA DIFICULDADE NA ESCRITA EM ESPANHOL 
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Na questão 04 (quatro) presente no protocolo de pesquisa aplicado com o 

aluno (cf. anexo 4), a grande maioria afirma que costuma avaliar a qualidade de sua 

produção (cf. Gráfico 8). Por se tratar de uma questão aberta, ela nos possibilitou 

verificar como se dava essa avaliação, pois todos que responderam positivamente, 

afirmaram que esse processo se dava mediante a releitura dos textos. Contudo, um 

número bastante significativo de resumos não apresentou a observância dessa 

etapa da produção escrita, ocasionando muitos problemas no resultado final, como 

pode ser constatado na segunda seção deste capítulo. 

Gráfico 8 – AO ESCREVER EM ESPANHOL, COSTUMA AVALIAR SE A PRODUÇÃO FOI BOA 
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Por fim a questão 07 (sete), também presente no protocolo de pesquisa, 

confirma a afirmação feita no capítulo referente à metodologia em que se justificava 

a escolha de 02 (duas) escolas para a realização deste estudo: uma escola onde se 

trabalha com o gênero resumo e outra, onde esse trabalho não é realizado. Essas 
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informações podem ser constatadas no Gráfico 9 e nas declarações feitas pelas 

professoras das duas escolas, como seguem: 

Questão 07: Você costuma trabalhar com produção de resumo? Como

costuma proceder? Se possível, use um exemplo que tenha vivenciado. 

Professora A: Ás vezes, eu peço para os alunos elaborarem pequenos 

resumos, pois é uma de forma de facilitar a compreensão do texto. 

Professora B: Nunca trabalhei com resumos em grupos iniciantes. 

Parece-nos relevante, ainda que o resumo não esteja presente na prática da 

Professora B, ilustrar qual a concepção que ela tem desse gênero. Dessa forma, 

transcreveremos a seguir a sua resposta acerca desse tema: 

Questão 08: Para você, o que é resumo?

Professora A: É uma redução do texto original, destacando os pontos 

relevantes.

Professora B: Apreender um conteúdo de um texto e reproduzi-lo de maneira

mais compacta sem omitir informações e ressaltando os tópicos mais relevantes.

Essa concepção também está presente nas respostas dadas pelos alunos, 

como poderemos conferir a seguir: 

Questão 08: Para você, o que é resumo?

SBAS: É colocar em poucas palavras (deixando compreensível) um texto 

grande e cansativo. 

BNRM: É uma forma de diminuir a estrutura de um texto fazendo com que 

fique mais objetivo e direto. O conteúdo diminui, mas a idéia continua a mesma.

ACAF: É diminuir um texto, destacando as coisas principais. 

CSD: É colocar as partes mais importantes de um texto 

LBS: Uma pequena interpretação do texto, no qual exclui detalhes que não 

tem importância.

Observe que a idéia que permeia o conceito de resumo é apenas a de 

diminuição de um texto e não a de elaboração de um outro texto, ou seja, a idéia 

presente nessas afirmações é a de reprodução e não de reelaboração. Essa visão 

se refletirá nas produções realizadas pelos alunos que conferiremos mais adiante. 
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Gráfico 9 – COSTUMA TRABALHAR COM A PRODUÇÃO DE RESUMOS 
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5.2. Análise dos resumos

Nesta seção, nos centraremos na análise dos resumos produzidos pelos 

sujeitos desta pesquisa. As categorias com as quais trabalharemos – princípio de 

pertinência relativa, macro-regras de redução da informação semântica,

reconstrução, distorção e exclusão, justaposição de sentenças e depreensão do 

tópico discursivo – se situam dentro dos estudos teóricos de base 

sociointeracionista, postulados por Bakhtin (2002) desenvolvidos por Bronckart 

(1999), Dolz e Schneuwly (2004), e nos modelos cognitivos de processamento 

estratégico do discurso, mais especificamente nos processos de redução de 

informação semântica relevante, propostos por van Dijk e Kintsch. 

É importante ressaltar que a divisão feita para essas categorias visa atingir 

um caráter mais didático na análise e devem ser consideradas, portanto, de modo 

complementar e integrado para compreender o texto em sua completude. Para 

ilustrar as categorias, são apresentados os resumos7 em que se observam ou não 

tais ocorrências. 

5.2.1. Princípio de pertinência relativa 

No processamento da informação, as macroestruturas possibilitam a 

compreensão de informações semânticas complexas e a organização destas na 

memória, além de funcionarem como elementos de recuperação de informações 

7 As legendas que aparecem no final de cada resumo devem ser interpretadas da seguinte maneira: 
Escola A ou Escola B seguido das iniciais que compõem o nome do aluno (Cf. anexo 6) 
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mais detalhadas. As pesquisas sobre o processo de sumarização da informação se 

centram na estrutura semântica dos discursos e demonstram que, na sua redução, 

estão envolvidos os princípios de implicação e de pertinência relativa.

Dentre esses dois princípios, elegemos o de pertinência relativa como uma 

das categorias de análise do nosso corpus e que tem por base a seguinte 

orientação: na redução de informação, existe uma pressuposição entre os tópicos, 

ou seja, existem proposições que são pressuposições de outra macroestrutura e que 

não podem ser elididas, pois são responsáveis por garantir a boa formação da 

macroestrutura semântica de um discurso. A não observância desse princípio por 

parte do produtor foi identificada em um número bastante significativo do nosso 

corpus, caracterizando um problema para a produção de resumo. Vejamos os 

seguintes exemplos: 

(R1) Mientras el mundo esperaba los resultados del Oscar, la Ciudad de Dios vivieron 
momentos de tensión con el incendio de dos autobuses y varios asaltos con un
saldo de dos adolescentes baleados. En él día del aniversario de 439 años de la 
fundación de Río de Janeiro, la zona quedó sin luz y sin comunicación durante todo 
el día, ya que muchas instalaciones con cables eléctricos y de líneas telefónicas 
también resultaron quemadas en el episodio. Los que conocen la villa admiten que
la película no exagera en su descripción de ese infierno en Río, financiado por el 
tráfico de drogas. (ESC. B/N.M.)

(R2) Mientras el mundo esperaba los resultados del Oscar, que se conocieron entre la
noche del domingo y la madrugada del lunes, los habitantes de Cidade de Deus 
vivieron momentos de tensión con el incendio de dos autobuses y varios asaltos 
con un saldo de dos adolescentes baleados. El primer autobús fue incendiado en la
calle Edgard Wernek, justo enfrente  a la entrada de la favela que ahora es famosa
en todo el mundo. El otro autobús quemada en la protesta estaba en la estrada dos 
Bandeirantes, cerca de la favela. Un grupo de 15 personas lo apedrearon y le
acharon combustible tras asaltar a sus pasajeros. Pero los que conocen la vila 
admiten que lo película no exagera en su descripción de ese infierno en Río, 
financiado por el tráfico de drogas. (ESC. B/J.D.P.A.S.) 

(R3) Mientras el mundo esperaba los resultados del Oscar, que se conocieron entre la
madrugada del lunes, los habitantes de Cidade de Deus vivieron momentos de 
tensión con el incendio de dos autobuses y varios asaltos con un saldo de dos
adolescentes baleados. 
Las escenas de las últimos días en Cidade de Deus no son muy diferentes de las
mostradas en la película que compitió por los Oscar. Ello relata la violencia
cotidiana de los habitantes da favela. En un universo que tiene puntos de contacto
con lo que viven sectores de otros estratos sociales. (ESC. A/P.M.O.) 

 Conforme Kintsch e van Dijk (1975), o princípio de pertinência relativa é um 

dos que compõem a base do texto. Nos três exemplos acima, esse princípio foi 
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desconsiderado já que as referências anteriormente feitas à “película” foram 

suprimidas, embora os autores a retomem no final de seus resumos. Observe que as 

informações suprimidas são irrecuperáveis, dado seu resultado macroestrutural, isto 

é, depois de apagamentos semânticos deste tipo não sabemos quais as proposições 

foram apagadas e o leitor não tem como recuperá-las, dificultando assim a 

identificação do filme a que o autor do texto-fonte se referia. 

O exemplo que transcreveremos a seguir também apresentou a não 

observância desse princípio, comprometendo ainda mais a qualidade do resumo, 

pois foram suprimidas duas proposições tópicas, e não apenas uma como nos casos 

descritos anteriormente: 

(R4) Los habitantes de Cidade de Deus (Ciudad de Dios) viveron muchos momentos de
tensión con la violencia, muchas instalaciones eléctricas y líneas telefônicas 
también resultaron quemadas en el episodio. El episodio es “emblemático” y
demuestra cómo la cuestión de la seguridad es conducida en Río de Janeiro. Para
la autoridades de seguridad parece que la cuestión central es la persona
involucrada es un narcotraficante. Adolescentes se encuentram precozmente en
ese mundo del narcotráfico, que domina todas actividades de la comunidad. Pero 
los que conocen la villa admiten que la película sobre Ciudad de Dios no exagera
en su descripción de ese infierno en Río, financiado por el tráfico de drogas. (ESC.
A/A.R.H.)

Após analisar este exemplo, detectamos que, além de dados que 

possibilitariam recuperar as informações relativas à “película”, também foram 

suprimidas informações que faziam referência ao “episodio” citado no início do 

resumo e que descreviam o incêndio provocado em dois ônibus e vários assaltos na 

favela Cidade de Deus, com um saldo de dois adolescentes baleados. São 

informações impossíveis de serem recuperadas sem a presença do texto-fonte. Nos 

exemplos seguintes, ao contrário, constataremos que, embora os textos apresentem 

problemas de outra ordem, os quais discutiremos mais adiante, esse princípio foi 

seguido, como podemos observar em R5 e R6:

(R5) Mientras el mundo esperaba los resultados del Oscar, los habitantes de Cidade de 
Deus vivieron momentos de tensión con el incendio de dos autobuses y varios 
asaltos. Esa es la famosa favela de Río de Janeiro en torno de la cual gira el filme
homónimo de Ricardo Meirelles. 
La violência fue una respuesta a un operativo policial realizado en la madrugada
del domingo en la favela, en el dos menores resultaron heridos a bala, entre outras 
cosas. Según el auditor de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos de Brasil, 
Pedro Montenegro, el episodio es “emblemático” y demuestra cómo la cuestión de 
la seguridad es conducida en Rio. 
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Los que provoca más tristeza y desolación en el relato de la película es justamente
la situación de los chicos y la violencia cotidiana, un espejo de los hechos de ayer. 
La película es mostrada en “Cidade de Deus” principalmente como una 
organización estatal corrupta e impiadosa con los jóvenes, a quienes llega a
extorsionar y a matar si se rebelan. 
Pero los que conocen la villa admiten que la película no exagera en su descripción 
de ese infierno en Rio, financiado por el tráfico de drogas. (ESC. A/J.A.) 

(R6) En la favela de Río de Janeiro en torno de la cual gira gira el filme Ciudad de Dios, 
que compitió por una estatuilla de la Academia de Hollywood en cuatro categorías
ocurió en la noche momentos de tensión con el incendio de dos autobuses y varios 
asaltos resultaron heridos a bala dos menores, uno de ellos de gravidad. Las cenas 
de los últimos días en Cidade de Deus no son muy diferentes de las mostradas en 
la película del diretor brasileño, donde no hubo premios para el filme. La película
retrata la violencia cotidiana de los habitantes de la favela. Adolescentes o hasta 
niños se encuentran precozmente involucrados con el mundo del narcotráfico. Los
que conocen la villa admiten que la película no exagera en su descripción de ese 
infierno en Río, financiado por el tráfico de drogas. (ESC. B/C.S.S.) 

Embora o princípio até aqui discutido tenha sido observado nas produções 

acima analisadas, estas apresentam problemas no tocante ao domínio das macro-

regras de redução da informação semântica, como por exemplo, as de 

seleção/apagamento, e revelam que o reconhecimento das informações essenciais 

ao texto ainda é um problema para a maioria dos sujeitos desta pesquisa. 

5.2.2. Macro-regras de redução de informação semântica 

A capacidade de sumarização da informação, além de revelar o 

desenvolvimento na compreensão, também é indicativa da competência discursiva 

do leitor-produtor de resumos, uma vez que a aplicação das macro-regras de 

redução semântica está vinculada à habilidade do leitor em perceber as informações 

relevantes na estrutura global do texto. Kleiman e Terzi (1985:17) afirmam que “uma 

determinada informação será trivial, redundante, importante, em relação ao quadro 

referencial total e não apenas a nível de parágrafo ou sentença”.

Retomando as considerações feitas por van Dijk de que as regras de redução 

não são apenas regras de resumo, mas regras que subjazem à compreensão, as 

autoras questionam se a falta de domínio dessas regras implicaria necessariamente 

na não compreensão do texto. 

As macro-regras de redução da informação semântica complexa são 

responsáveis por garantir o significado do texto resumido e se constroem a partir dos 
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princípios de implicação e de pertinência relativa. Na operação de redução de 

informação, há informações que são suprimidas e outras que são integradas por 

meio da utilização das macro-regras de apagamento, generalização simples e 

construção ou integração, postuladas originalmente por van Dijk e Kintsch (1975) 

e desdobradas em Sprenger-Charolles (1980), em Brown & Day (1983) Kleiman e 

Terzi (1985) a fim de atender os objetivos formulados em suas pesquisas. 

Ao analisarmos os resumos que compõem o nosso corpus, chamou-nos a 

atenção o fato de que, ao mesmo tempo em que o aluno apresentava a habilidade 

para selecionar uma informação relevante, também excluía outra essencial para a 

compreensão global do texto. Também, quando conseguia identificar a informação 

relevante, não a reformulava com suas próprias palavras, o que revela, conforme 

Borba (2004:153), “que a aplicação de uma certa regra é cíclica e recursiva, e não 

pontual, e que a ‘idéia central’ não está num determinado ponto do texto, mas é 

construída na relação ou fusão de várias partes”. Dessa forma, tomaremos como 

outra categoria de análise o par seleção/apagamento, pois entendemos como 

Borba que apagar é resultante da decisão de escolher, selecionar. Nessa macro-

regra, observa-se a habilidade que o produtor demonstra em suprimir as 

informações que não são relevantes para compreensão do texto, além de estar 

atento àquelas que representam a condição de interpretação de uma outra 

proposição e que, portanto, não podem ser elididas. Vejamos alguns desses 

exemplos:

(R7) Mientras el mundo esperaba los resultados del Oscar, que se conocieron 
entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, los habitantes de “Ciudad
de Dios” viveron momentos de tensión con el incendio de dos autobuses y varios 
asaltos con un saldo de dos adolescente baleados. (ESC. A/M.P.A.) 

(R8) Mientras el mundo los resultados del oscar, que se conocieron entre la noche 
del domingo y la madrugada del lunes, los habitantes de Ciudad de Dios 
momentos de tensión con el incendio de dos autobuses y varios asaltos y dos 
adolescentes baleados. (ESC. A/S.R.J.) 

(R9) Las escenas de los últimos días en Cidade de Deus no son muy diferentes de las
mostradas en la película del director brasileño Meirelles, que compitió con Oscar 
en las categorías de edición, mejor guión, fotografia y dirección. No hubo 
premios para el filme. (ESC. B/M.A.M.) 
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(R10) Las escenas de los últimos días em Ciudad de Deios no son muy diferentes de las
mostradas en la película del director brasileño Meirelles, que compitió por los 
Oscar en las categorías de edición, mejor guión, fotografia y dirección. No
hubo premios para el filme. (ESC. B/A.L.S.) 

(R11) En la madrugada a los resultados del Oscar, los habitantes de Cidade de Deus,
vivieron momentos de tensión con el incendio de los autobuses, varios asaltos y 
dos adolescentes baleados. Todo ocurrió un día antes del aniversario que
marca los 439 años de la fundación de Río de Janeiro, la zona quedó sin luz y 
sin comunicación durante todo el día. La violencia y el cotidiano da no és muy
diferente del que és mostrado en el película. (ESC. A/F.M.O.B) 

A ocorrência de informações consideradas irrelevantes e que, portanto, não 

contribuem para a compreensão do texto foi encontrada em grande parte dos 

resumos analisados, tornando-os mais extensos do que o recomendável. Observe 

que as sentenças destacadas especificam os detalhes cuja eliminação não traria 

problemas para o entendimento do texto. 

Em outros resumos, constatamos a dificuldade que os alunos ainda 

apresentam no momento de identificar o que de fato é relevante no texto e 

selecionam informações sobre dados pessoais dos personagens, locais ou números 

que, embora sejam relevantes no texto-gerador, a sua eliminação não compromete a 

compreensão do leitor. Nos exemplos abaixo, podemos observar essas 

considerações:

(R12) Mientras el mundo esperaba los resultados de Oscar, los habitantes de Ciudad de
Dios viveron momentos de tensión, incendio de dos autobuses, con 40 y 15
personas, adolescentes baleados, un con 13 y otro con 16 años. Según el 
inspector, el más grande “tuvo tres entradas en la policía por narcotráfico…”
Los autobuses fueron encontrados respectivamente en entrada del favela y en la
Estrada dos Bandeirantes. (ESC. A/P.F.B.S.J.) 

(R13) En la famosa favela de Rio de Janeiro, (ciudad en torno de la cual gira el filme de
Ricardo Meirelles) los habitantes de Cidade Deus vivieron momentos de tensión. 
Ocurió incendios de dos autobuses y asaltos con muchos adolescentes baleados
uno de ellos de gravedad. Alguns con identidades no reveladas. O maior dos 
chicos “tuvo tres entradas en la policía por narcotráfico, portación de armas 
y depredación del patrimonio público. El primer autobús fue incendiado en la 
calle Edgard Werneck y el otro en la estrada dos Bandeirantes. (ESC. B/ 
B.N.R.M.)

Já afirmamos anteriormente que, na construção de resumos, o seu produtor 

se vê diante da necessidade de resolver um problema complexo e que para isso é 

necessário dispor de um conhecimento sobre os gêneros e as marcas lingüísticas 
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que os caracterizam; dispor também de um saber conceitual e de um saber fazer 

vinculado aos procedimentos utilizados ao se resumir um texto. Os exemplos 

transcritos demonstram que tais conhecimentos ainda não são dominados pelos 

produtores desses resumos. 

Para Kaufman e Perelman (2000), as dificuldades para a elaboração de 

resumo surgem de sua própria definição. Citando Sprenger-Charolles (1991), para 

quem o resumir consiste em produzir, a partir de um texto-fonte, um outro texto e 

para cuja realização deve-se obedecer a três exigências, tais como: ser mais breve, 

informacionalmente fiel e formalmente diferente do texto-fonte, as autoras destacam 

que a coexistência desses três requisitos provoca alguns transtornos já que “não é 

simples eliminar os elementos considerados secundários, sem alterar o núcleo de 

sentido de um texto e, ao mesmo tempo reformular parafrasticamente seu conteúdo 

de tal modo que o resultado seja um texto coerente e coeso”7. Os exemplos que 

transcreveremos a seguir ilustram bem essas considerações: 

(R14) Mientras el mundo esperaba los resultados del Oscar, que se conocieron 
entre la noche del domingo y la madrugada del lunes. Esa es la famosa de Río 
de Janeiro, Cidade de Deus, un torno de la cual gira el filme homónimo de Ricardo 
Meirelles. La violencia fue una respuesta a un operativo policial realizado en la 
madrugada del domingo en la favela. Todavía no se esclareció en qué
circunstancias fueron baleados los jóvenes de 13 y 16 años. Según el auditor de la 
Secretaría Nacional de Derechos Humanos de Brasil, Pedro Montenegro, se
encuentra en la ciudad para investigar casos de violencia policial. Lo que provoca
más tristeza y desolación en el relato de la película es justamente la situación de 
los chicos y la violencia cotidiana. Dos de sus protagonista, “Zé Pequeño” y “Bené”,
son adolescentes que trabajan para el narcotráfico. “Zé Pequeño” es un dos líderes 
de la organización criminal del lugar. “Bene” es un traficante que termina siendo 
asesinado. La policía es mostrada en “Cidade de Deus” principalmente como una
organización estatal corrupta e impiadosa con los jóvenes. Financiado pelo tráfico
de drogas. (ESC. A/P.H.S.O.) 

(R15) Mientras el mundo esperaba los resultados de Osca, que se conocieron entre 
la noche del domingo. La violencia fue una respuesta a un operativo policial en
la favela, en el que dos menores resultaron heridos a bala, José de Almeida, de la
comisaría responsable por el operativo. La película retrata la violencia codi
cotidiana de los habitantes de la favela. Pero los que conocen la villa admitem que
la película no exagera. (ESC. B/V.P.) 

Podemos perceber, na análise de R14 e R15, que, dentre as exigências 

acima descritas, a única respeitada pelo escritor foi a de produzir um texto mais 

7 A citação desse texto não apresenta numeração de páginas em virtude de ser um texto disponível
em formato html (Cf: www.redalfa.retina.ar/ Investigaciones%202.html
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breve. Contudo, isoladamente, essa exigência não garante a realização de uma 

macroestrutura semântica bem formada. Quanto à segunda exigência – ser 

informacionalmente fiel ao texto-fonte – o seu não cumprimento se dá pelo fato de o 

tópico discursivo ter sido apagado, provocando a produção de um parágrafo 

incoerente. Tal incoerência se dá pela supressão do referido tópico que se 

encontrava na oração principal, como pode ser observado no texto-fonte em anexo, 

além de haverem sido eliminados também dados relacionados à “favela”, retomada 

posteriormente pelo demonstrativo “esa” (R14) e alusões à “violência”, retomadas 

em R15, sem a presença dos seus referentes. Como essas informações são 

fundamentais à compreensão, podemos dizer que houve um “apagamento negativo”, 

conforme Borba. Por fim, pelo fato de o resumo ser o resultado de uma colagem das 

partes do texto-fonte, caracterizando o que Brown e Day denominam de “copy-

delete” (suprimir-copiar) que discutiremos mais adiante, podemos dizer que a 

terceira exigência – ser formalmente diferente do texto-fonte – também não foi 

atendida.

 Em R16 percebemos que o problema ainda é mais acentuado, pois, além de 

não obedecer às exigências postuladas por Sprenger-Charolles, o produtor desse 

resumo não conseguiu identificar o tópico discursivo do texto-fonte, apresentando 

como resultado um texto incoerente e não coeso. 

(R16) Cidade de Deus es la famosa favela de Rio de Janeiro en torno de la cual gira el 
filme homónimo de Ricardo Meirelles, que el domingo compitió por una estatuilla 
de la Academia de Hollywood en cuatro categorías. Según el inspector José de 
Almeida Filho, de la comisaría responsable el operativo el más grande de los
chicos “tuvo tres entradas en la policía por narcotráfico, portación de armas y
despredación del patrimonio público” mientras el otro fue alcanzado por una bala 
perdida. La que provoca más tristeza y desolación en el relato de la película es 
justamente la situación de los chicos y la violencia cotidiana, un espejo de los 
hechos de ayer. Dos de sus protagonistas, “Zé Pequeño” y “Bené”, so
adolescentes que trabajan para el narcotráfico. La policía es mostrada en “Cidade 
de Deus” principalmente como una organización como una organización estatal 
corrupta e impiadosa con los jóvenes, a quienes llega a extorsionar y a matar si se
rebelan. (ESC. B/A.C.A.F.) 

Os problemas relacionados ao domínio das macro-regras de redução da 

informação semântica até agora discutidos nos levam a perceber que se dão, 

sobretudo, porque, na produção de resumos, estão envolvidas complexas 

estratégias cognitivas e lingüísticas. Em outras palavras, as macro-regras de 

apagamento, seleção, generalização e construção exigem do produtor complexos 
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processos de abstração, generalização e tomada de consciência, conforme postula 

van Dijk (1998). 

5.2.3. Reconstrução, distorção e exclusão

Vários são os autores, como por exemplo, Terzi (1984), Solé (1998), Machado 

(2002), Borba (2004), entre outros, que defendem ser o resumo um gênero que 

demanda habilidades cognitivas específicas e que auxiliam no desenvolvimento da 

compreensão, além de exigir de seu produtor o conhecimento de especificidades 

próprias a esse gênero. 

Nesse sentido, Kleiman (1985) estabelece três categorias de análise de 

resumos para sua caracterização como adequado. Essas categorias estão divididas 

em Reconstrução, segundo a qual são agrupados elementos de diversos graus de 

fidelidade ao texto original, indo desde a paráfrase até a reconstrução; Distorção,

pela qual se dá a reprodução descontextualizada do material original; e Exclusão,

caracterizada pela ausência de elementos mais informativos presentes no texto 

original. Vejamos, a seguir, como essas categorias se apresentaram em algumas 

produções.

Antes de ilustrarmos com alguns exemplos, é importante ressaltar que, em 

apenas um resumo, estavam presentes as três categorias descritas por Kleiman, 

que poderão ser comprovadas em R22 mais adiante. 

 Em R17, constata-se a ocorrência tanto da distorção da informação contida 

no texto-gerador, ao se afirmar que “o segundo ônibus foi apedrejado para assaltar a 

seus passageiros” – quando, na realidade, essa ação ocorre após o assalto, ou seja, 

ela não é a finalidade motivadora do assalto, mas sim uma das conseqüências do 

ato de violência –, como da exclusão de elementos mais informativos, isto é, não foi 

feita nenhuma menção aos vários assaltos ocorridos e aos dois adolescentes 

baleados no episódio. Veja-se que, quanto aos assaltos, essa informação é dada de 

forma distorcida, como comentada anteriormente. 

(R17) Mientras el mundo esperaba los resultados del Oscar, la favela de Cidade de Deus 
estaba en un momento de tensión. Con el incendio de dos autobuses. El primer
autobus fue incendiado enfrente a la entrada de la favela, algunos manifestantes
tiraron piedras en lo coche que transportaba 40 pasajeros. El otro autobús fue 
apedrado para asaltar a sus pasajeros. La polícia es mostrada en “Cidade de 
Deus” principalmente como una organización estatal corrupta e impiedosa con los 
jóvenes, Pero no es mucho diferente de realidad. (ESC. B/H.C.) 
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O mesmo ocorreu em R18, isto é, ao informar que “o outro ônibus foi 

queimado com um grupo de 15 pessoas”, o seu autor também distorce a 

informação original de que “um grupo de 15 pessoas apedrejou o outro ônibus”. 

Também se dá a exclusão de elementos relevantes, como “as causas da violência”, 

“dados sobre o filme”, e que são retomados posteriormente, deixando o texto, em 

certa medida, incoerente. 

(R18) Los habitantes de Ciudad de Dios vivieron momentos de tensión con el incendio de
dos autobuses y varios asaltos con un saldo de dos adolescentes baleados. Un 
operativo policial realizado en la madrugada, en que dos menores resultaron
heridos a bala. El primer autobús fue incendiado en la calle Edgard Wernek, 
enfrente a la entrada de la favela. Los manifestantes tiraron piedras en el coche.
En el otro autobús quemado com un grupo de 15 personas lo apredrearon y le 
echaron combustible tras a asaltar a sus pasajeros. En Río de Janeiro, la zona
quedó sin luz y instalaciones con cables eléctricos y de líneas telefónicas también
resultaron quemadas en el episodio. 
Cidad de Dios retrata la violencia cotidiana de los habitantes de la favela.
Adolescente o hasta niños se encuentran precozmente involucrados con el mundo
del narcotráfico. La película no exagera en su descripción de ese infierno en Río,
financiado por el tráfico de drogas. (ESC. A/N.C.P.V.) 

 Já em R19, observe que o seu produtor parafraseia o texto original numa 

tentativa de reconstruí-lo, fazendo uso, dessa forma, da primeira categoria 

estabelecida por Kleiman, ou seja, a reconstrução. Também encontramos nesse 

exemplo a distorção de informação quando se afirma que os habitantes da favela 

queimaram um ônibus, em vez de dois, que é a informação que está contida no texto 

original.

(R19) La violencia en Brasil es grande mas una favela en Río de Janeiro merese
destaque, la favela Cidade de Deus. 
En una noche del domingo los habitantes da favela en momentos de tención 
quemaro un autobús en forma de protesto y duas personas ficaram feridas por
conta del combate contra la policia. 
Por conta del filme la favela Cidade de Deus está coñecida en mundo todo pos el
filme comreu a o oscar en cinco categorias. (ESC. A/I.C.V.R.) 

 Em R20, a exemplo de R19, verificamos a presença da reconstrução, mas 

que dessa vez aparece ao lado da exclusão de dados mais ilustrativos e relevantes 

do texto original, como “o incêndio aos dois ônibus, os vários assaltos e os dois 

adolescentes que foram baleados”, além da causa que gerou tal violência, ou seja, 
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“uma operação da polícia na favela”. E em R21, o autor inicia uma tentativa de 

reconstrução, parafraseando o primeiro parágrafo do texto original, mas que logo 

começa a fazer uso de colagem de algumas de suas partes. Analisemos os referidos 

exemplos para verificar tais afirmações: 

(R20) Lo texto habla sobre la violencia en una favela muy famosa do Rio de Janeiro,
onde fue gravado el filme de Ricardo Meirelles, Cidade de Deus. 
Retrata, além da violencia cotidiana, o envolvimento dos adolescentes con el
narcotráfico, que domina y maneja las actividades de la comunidad y quien no se 
involucra en los ilícitos, de alguma manera termina siendo amenazado o muerto.
(ESC. A/M.P.) 

(R21) Mientras el filme Cidade de Deus compitia por un Oscar los habitantes de la favela 
de igualito nombre, no Río de Janeiro, vivieron momentos de tensión con el
incêndio de autobuses y varios asaltos con un saldo de dos adolescentes 
baleados.
La violencia foi una respuesta a un operativo policial realizado en la madrugada del 
domingo en la favela. 
Según el editor de la Secretária Nacional de Derechos Humanos de Brasil, Pedro
Montenegro, el episodio es “emblemático” y demuestra cómo la cuestión de la
seguridad es conducida. 
Las escenas de los últimos días en Cidade de Deus non son muy diferentes de las
mostradas em la película del director brasileño Meirelles que compitió por los
Oscar.
Lo que provoca más tristeza en el relato da película es la situación de los chicos y 
la violencia cotidiana. (ESC. A/M.C.S.N.) 

 Por fim, R22, como frisado anteriormente, foi o único exemplar do nosso 

corpus que apresentou a ocorrência das três categorias, como podemos verificar. O 

produtor do referido resumo demonstra uma tentativa de reconstrução à medida 

que tenta integrar diversos elementos do texto original, parafraseando-os; ao mesmo 

tempo, realiza a exclusão de elementos mais informativos, como as informações 

sobre “os adolescentes baleados” e que “a violência foi uma resposta a uma 

operação policial realizada na favela”. Ainda nesse exemplo, percebemos a 

presença da distorção da informação, pois o seu autor informa que “termina sendo 

ameaçado ou morto aquele que se envolve nos lícitos”, diferentemente do texto 

original cujo autor afirma o contrário, ou seja, “quem não se envolve nos ilícitos

termina sendo ameaçado ou morto”. Observe que, nessa passagem, a informação é 

bastante diferente da presente no texto-gerador, sendo distorcido, portanto, o seu 

conteúdo.
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(R22) El texto abla sobre el violencia en cidade de deus. En cidade de Deus fueram
incendiados dos autobuses y varios asaltos. 
En favela los narcotraficantes es quien mandam, Quien se involucra en los
licitos de alguna manera termina siendo amenazado o muerto. la violencia de 
la cidade de deus es hecha de los chicos, chicos nuevos, qui entram en el mundo
de narcotráfico e termina siendo muertos. lo texto abla un pouco es la polícia
estatal es corrupta e impiadosa con los jóvenes. (ESC. A/A.L.C.C.) 

Após a análise dessas três categorias, percebemos que a que mais teve 

ocorrência em nosso corpus foi a que diz respeito à exclusão. Como demonstrado 

no item que trata das macro-regras, ainda é uma grande dificuldade encontrada 

pelos sujeitos dessa pesquisa a tarefa de selecionar o que de fato é relevante no 

texto, excluindo muitas vezes elementos mais informativos e incluindo dados menos 

relevantes para a compreensão. A distorção foi uma categoria que não teve uma 

grande representatividade, embora comprometesse a qualidade do resumo quando 

da sua presença. Por fim, a reconstrução foi a que menos esteve presente nos 

textos analisados, revelando que os sujeitos, além de não dominarem ainda as 

especificidades do gênero resumo, sentem muita dificuldade na hora de 

reconstruírem um texto em língua espanhola, produzindo, dessa forma, textos 

estruturados mediante a justaposição de sentenças, categoria que discutiremos a 

seguir.

5.2.4. Justaposição de sentenças

Conforme estudos realizados por Terzi (1984), numa tarefa de elaboração de 

resumo, a apreensão do tópico discursivo traz várias conseqüências como, por 

exemplo, a justaposição de sentenças que se caracteriza pelo apagamento de 

partes do texto independente da consideração de uma estrutura maior, tendo como 

resultado final seqüências somatórias de sentenças e não textos coesos. 

Ainda segundo a autora, na produção de resumo, a presença do texto-fonte 

favorece o seguimento da ordem seqüencial das informações nele contidas, 

indicando uma maior dependência do objeto por parte do produtor que, ao 

condensar a informação, segue a ordem dos parágrafos do texto original. Dessa 

forma, o leitor que segue a seqüência de apresentação dos dados do texto-fonte os 

inclui de forma não agrupada, mas à medida que eles aparecem no texto. Durante 

esse processo, são apagadas algumas informações que contribuem para a 
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coerência do texto e, com isso, o resumo de dá em forma de lista de dados,

deixando os textos mais repetitivos já que o julgamento das informações como 

sendo irrelevantes se dá em cada parágrafo e não no texto como um todo. Assim, 

exemplos como os que seguem foram bastante recorrentes em nossa pesquisa: 

(R23) Mientras el mundo esperaba los resultados del Oscar, los habitantes de Cidade de 
Deus vivieron momentos de tensión con el incendio de dos autobuses y varios 
asaltos con un saldo de dos adolescentes baleados. Tras los desórdenes ocurridos
un día antes del aniversário que marca los 439 años de la fundación de Río. El 
episodio es emblemático y demuestra cómo la cuestión de la seguridad es 
conducida en Río. La película retrata la violencia cotidiana de los habitantes de la 
favela, aunque es extensiva a cualquier favela de Río. Lo que provoca más tristeza 
y desolación en el relato de la película es justamente la situación de los chicos y lo 
violencia cotidiana, un espejo de los hechos de ayer. La policía es mostrada como
una organización estatal corrupta e impiadosa con los jóvenes. (ESC. A/A.R.R.R.) 

(R24) Esa es la famosa favela de Rio de Janeiro en torno de la cual gira el filme
homónimo de Ricardo Meirelles. 
La violencia fue una respuesta a um operativo policial. Los manifestantes tiraron 
piedras en el coche, un grupo de 15 personas lo apedrearon y le echaron
combustible tras asaltar a sus pasajeros. 
La polícia es mostrada en “Cidade de Deus” como una organización corrupta e 
impiadosa, pero los que conocen la villa admiten que no exagera en su descripción
de ese infierno en Río. (ESC. B/G.M.) 

(R25) Esa es la famosa favela de Rio de Janeiro en torno de la cual gira el filme
homónimo de Ricardo Meirelles. 
La violencia fue una resposta a un operativo policial realizado en la madrugada del
domingo en la favela, en el que dos menores resultaron heridos a bala. 
Las escenas de los últimos días en Cidade de Deus no son muy diferentes de las
mostradas en la película del director brasileño, que compitió por los Oscar en las 
categorías de edicción, mejor guión, fotografia y dirección. La película retrata la
violencia cotidiana de los habitantes de la favela. (ESC. B/C.D.S.) 

(R26) Mientras el mundo esperaba los resultados del Oscar, los habitantes de Ciudad de 
Dios vivieron momentos de tensión con el incendio de dos autobuses y varios 
asaltos con un saldo de dos adolescentes baleados. La violencia fue una respuesta
a un operativo policial realizado en la madrugada del domingo en la favela. 
Tras los desórdenes ocurridos un día antes del aniversario que marca los 439 años
de la fundación de Río de Janeiro. 
Las escenas de los últimos días en la Ciudad de Dios no son muy diferentes de las
mostradas en la película del director brasileño. 
La película retrata la violencia cotidiana de los habitantes de la favela, aunque es
extensiva a cualquier favela de Río de Janeiro. 
Pero los que conocen la villa admiten que la película no exagera en su descripción 
de ese infierno en Río, financiado por el tráfico de drogas. (ESC. B/L.C.) 
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Dos resumos elaborados com a presença do texto original, constatam-se 

duas características marcadamente presentes nas produções dos alunos, ou seja, a 

apresentação seqüencial da informação de acordo com o texto original e a repetição. 

Tais características revelam uma dependência estrutural do texto original e uma 

coerência que se estabelece intertextualmente, ou seja, “o texto original é elemento 

constitutivo do contexto que tornaria o resumo coerente” (Kleiman e Terzi, 1985:25). 

Com essa dependência estabelecida e ao apagar informações necessárias à 

compreensão, a produção se torna não coesa e incoerente, como podemos observar 

nos exemplos a seguir: 

(R27) Mientras el mundo esperaba los resultados de lo Oscar, en Cidade de Deus la 
favela mas uno caso de violencia. La violencia fue una respuesta a policia, la
violencia ocasionou 2 muertes. Ele filme retrata esta mesma violencia so que 
desta vez el violencia brasileña foi muestrada para lo mundo todo. Como la policia
es corrupta, como los chicos son violentados e como los chicos encuentras 
precozmente el mundo del narcotráfico. La película retrata la violencia cotidiana 
de los habitantes de la favela, aunque es extensiva a cualquier favela del Rio de 
Janeiro, más después disto tudo que la película retratou los governante dizem que
la película exgera. (ESC. A/C.C.) 

(R28) Los habitantes de Cidade de Deus viveron momentos de tensón con el incendio de 
dos autobuses y varios asaltos. La violencia fue una respuesta a un operativo 
policial realizado en la madrugada del domingo la favela. El primer autobus fue 
incendiado justo em frente a la entrada de la favela. Las escenas de los últimos
dias en Cidade de Deus no son muy diferentes de la mostrada. La película retrata 
la violencia cotidiana de los habitantes de la favela. Lo que provoca más tristeza y 
desolación en el relato de la película es justamente la situación de los chicos y la 
violencia cotidiana, la policia es mostrada en “Cidade de Deus” principalmente
como una organización estatal corrupta e impiadosa con los jóvenes, pero los que
conocen la villa admiten que la película no exagera en su descripción de ese 
infierno en Rio. (ESC. B/L.H.B.) 

(R29) Los habitantes de Cidade de Deus viveron momentos de tensión con el incendio de 
dos autobuses y varios asaltos con un saldo de dos adolescentes baleados, esa es 
la famosa favela de Río de Janeiro. La violencia fue una respuesta a un operativo
policial realizado en la favela; el primer autobus fue incendiado, justo enfrente a la 
entrada de la favela. Según el auditor Pedro Montenegro, el episodio es
“emblemático” y demuestra cómo la cuestión de la seguridad es conducida en Río.
La película retrata la violencia cotidiana de los habitantes de la favela, aunque es 
extensiva a cualquier favela de Río de Janeiro. Lo que provoca más tristeza y
desolación es justamente la situación de los chicos y la violencia cotidiana, un 
espejo de los hechos de ayer. (ESC. B/C.R.) 

Nesse sentido, é importante destacar que, conforme Bronckart (1999), o texto 

constitui um todo coerente, uma unidade comunicativa que deve ser compreendida e 
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interpretada como tal pelos seus destinatários e cuja coerência global se estabelece 

pelos mecanismos enunciativos e mecanismos de textualização. Os primeiros estão 

ligados à clarificação dos posicionamentos enunciativos e às modalizações 

presentes no conteúdo temático; os segundos, por outro lado, referem-se à 

progressão do conteúdo temático e organizam os elementos constitutivos desse 

conteúdo ao longo do texto. São responsáveis também por explicitar as relações de 

continuidade, ruptura ou contraste, contribuindo, assim, para o estabelecimento da 

coerência temática do texto, ou seja, são responsáveis pela organização geral do 

texto.

Para esse autor, os mecanismos de textualização podem ser agrupados em 

três grandes conjuntos: 1) os mecanismos de conexão que marcam as grandes 

articulações da progressão temática e se realizam por meio das organizações 

textuais; 2) os mecanismos de coesão nominal que introduzem os argumentos e 

organizam sua retomada na seqüência textual e se realizam por meio das anáforas;

e 3) os mecanismos de coesão verbal que estabelecem retomadas entre as séries 

de predicados ou entre as séries de sintagmas verbais. 

Assim, enquanto os primeiros mecanismos marcam as relações entre as 

estruturas, os dois últimos marcam as relações de dependência e/ou 

descontinuidade entre os constituintes internos das estruturas de frase: o predicado 

e os argumentos. 

A partir das características apresentadas e discutidas em R27, R28 e R29, o 

questionamento que levantamos agora é que, se na elaboração desses resumos, a 

compreensão se deu de forma global ou houve uma compreensão de “sub-textos” já 

que, na sua construção, a integração de informações não se dá no nível do 

parágrafo, mas na realização de soma de sentenças contidas no parágrafo. Nos 

exemplos a seguir, observe que a diferença existente entre o resumo e o texto 

original consiste na omissão de um elemento, uma frase ou uma sentença, 

revelando por parte do produtor a detecção de informações irrelevantes ao mesmo 

tempo em que demonstra uma dificuldade de reelaboração dessas informações. 

(R30) Mientras el mundo esperaba los resultados de Oscar, en la noche del domingo y la
madrugada de lunes, habitantes de Cidade de Deus, vivieron momentos de tensión
con el incendio de dos autobuses y varios asaltos com un saldo de dos
adolescente baleados. El filme en lo domingo compitió por una estatuilla de la
Academia de Hollywood. La violencia fue una respuesta a um operativo policial en
la favela, fueron baleados los jóvenes de 13 y 16 años. Los manifestantes tirarom
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piedras e el coche que transportaba 40 pasajeros, y prendieron fuego a sus
asientos y neumáticos. Un grupo de 15 personas lo apedrearon y le echaron
combustible tras asaltar a sus pasajeros. 
Tras los desórdenes ocurridos um día antes del aniversario que marca los 439 
años de la fundación de Río de Janeiro. 
Según el auditor de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos de Brasil, el 
episodio demuestra cómo la cuestión de la seguridad es conducida en Río. 
Lo que provoca más tristeza y desolación en el relato de la película es justamente
la situación de los chicos y la violencia cotidiana, un espejo de los hechos de ayer. 
Dos de sus protagonistas, “Zé Pequeño” y “Bené”, son adolescentes que trabajan
para el narcotráfico. “Zé Pequeño” es uno de los líderes de la organización criminal
del lugar, cuyos líderes mandan y asesinan sin límites. “Bené” es um traficante
termina siendo asesinado. (ESC. A/J.S.V.) 

(R31) Mientras el mundo esperaba los resultados del Oscar, los habitantes de Cidade de 
Deus vivieron momentos de tensión con el incendio de dos autobuses y varios 
asaltos con un saldo de dos adolescentes baleados. La famosa favela de Río de
Janeiro en torno da cual gira el filme homónimo de Meirelles, que compitió por
estatuilla de la Academia de Hollywood. 
La violência fue una respuesta a un operativo policial realizado en la madrugada,
en el que dos menores resultaron heridos a bala. 
El primer autobús fue incendiado en la calle Edgard Werneck. El otro estaba en la
Estrada dos Bandeirantes. La zona quedó sin luz e sin comunicación durante el dia
ya que instalaciones foran quemadas.
Las escenas de los últimos días en Cidade de Deus no son muy direntes de las
mostradas en la película del director brasileño. La película retrata la violencia
cotidiana de los abitantes de la favela. Adolescentes o hasta niños se encuentran 
precozmente involucrados con el mundo del narcotráfico, que domina y maneja
todas las actividades en la comunidad. Quien no se envuelva en los ilícitos termina
siendo amenazado o muerto. (ESC. A/C.C.) 

Com base nesses resumos, o que se percebe é que as informações são 

dadas seqüencialmente, parágrafo por parágrafo, sem a construção de um tópico 

discursivo por parte do produtor e que, conseqüentemente, acarretou na ausência 

dos mecanismos de textualização, descritas anteriormente, que são os responsáveis 

pela coerência global dos textos. 

A ausência desses mecanismos e a não construção de um tópico discursivo 

levam, por outro lado, a elaboração de resumos mediante a estratégia denominada 

por Brown e Day (1983) de “copy-delete” (suprimir-copiar). Dessa maneira, exemplos 

como R32 e R33 são numerosos em nosso corpus:

(R32) En la noche del domingo y la madrugada del lunes, los habitantes de Cidade de 
Deus vivieron momentos de tensión con el incendio de dos autobuses y varios 
asaltos con un saldo de dos adolescentes baleados. 
La violencia fue una respuesta a un operativo policial realizado en la madrugada,
en el que dos menores resultaron heridos a bala. Todavía no se esclareció en qué 
circunstancias fueron baleados los jóvenes de 13 y 16 años, cuyas identidades no 
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fueron reveladas. 
El primer autobús fue incendiado en la calle Edgard Wernek. Los manifestantes
tiraron piedras en el coche, que transportaba 40 pasajeros, y prendieron fuego a 
sus asientos y neumáticos. El otro autobús quemado en la protesta estaba en la 
Estrada dos Bandeirantes. Un grupo de 15 personas lo apedrearon y le echaron 
combustible tras asaltar a sus pasajeros. 
Tras los desórdenes ocurridos un día antes del aniversario que marca los 439 años
de la fundación de Río de Janeiro. Según el auditor de la Secretaría Nacional de
Derechos Humanos de Brasil, Pedro Montenegro, el episodio es “emblemático” y
demuestra cómo la cuestión de la seguridad es conducida en Río. 
Las escenas de los últimos días en Cidade de Deus no son muy diferentes de las
mostradas en la película del director brasileño Meirelles. La película retrata la
violência cotidiana de los habitantes de la favela, aunque es diferente de las 
mostradas en el película del director brasileño Meirelles. 
Lo que provoca más tristeza la situación de los chicos y la violencia cotidiana. Pero 
lo que conocen la villa admitem que la película no exagera en su descripción de 
ese infierno en Río, financiado por el tráfico de drogas. (ESC. A/S.O.) 

(R33) Mientras el mundo esperaba los resultados del Oscar, los habitantes de Cidade de 
Deus vivieron momentos de tensión con el incendio de dos autobuses y varios 
asaltos con un saldo de dos adolescentes baleados. La violencia fue una respuesta
a un operativo policial realizado en la madrugada del domingo en la favela. Según
Pedro Montenegro, el episodio es “emblemático” y demuestra cómo la cuestión de 
la seguridad es condicida en Río. “Para las autoridades de seguridad parece que la
cuestión central es si la persona involucrada es un narcotraficante o no”, declaró el
auditor. Las escenas de los últimos días en Cidade de Deus no son muy diferentes
de las mostradas en la película. La película retrata la violência cotidiana de los 
habitantes de la favela. En un universo que tiene puntos de contacto con lo que 
viven sectores de otros estratos sociales. Lo que provoca más tristeza e desolación 
en el relato de la película es justamente la situación de los chicos y la violencia
cotidiana. La policía es mostrada en “Cidade de Deus” como una organización
estatal corrupta e impiadosa con los jóvenes. Pero los que conocen la villa admiten
que la película no exagera en su descripción. (ESC. B/S.B.A.S.) 

Observe que os dois casos transcritos são praticamente uma cópia do texto 

original, havendo ora apagamento, ora inclusão de elementos que efetivamente 

ocorrem na estrutura superficial do texto, em sua forma original. 

 Em R34, encontramos um caso bastante peculiar, já que o seu produtor não 

atendeu a nenhuma das exigências requeridas para a elaboração de resumos. 

Verificamos que, além de utilizar a estratégia de “copy-delete” para a construção do 

texto, o autor traz todas as informações, que para ele são relevantes, entre aspas e 

indica o apagamento das informações menos importantes mediante o uso de 

reticências, construindo um texto a partir de uma justaposição de sentenças e, 

desconsiderando, portanto, os mecanismos de textualização. Assim, nesse tipo de 

construção, revela-se um desconhecimento ou uma dificuldade de utilização tanto 

dos mecanismos de coesão nominal (anáforas nominais e pronominais), quanto 
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dos mecanismos de coesão verbal (funções de temporalidade e funções de 

contraste). Observemos essas considerações no texto: 

(R34) “…entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, los habitantes de Cidade
de Deus (Ciudad de Dios) vivieron momentos de tensión con el incendio de dos
autobuses y varios asaltos con un saldo de dos adolescentes baleados.” “…Las 
escenas de los últimos días en Cidade de Deus (Ciudad de Dios) no son muy
diferentes de las mostradas en la película del director brasileño Meirelles.” “Lo que 
provoca más tristeza y desolación en el relato de la película es justamente la 
situación de los chicos… “…Dos de sus protagonistas ‘Zé Pequeño’ y ‘Bené’…”
“…trabajam para el narcotráfico.” “La policia es mostrada en ‘Cidade de Deus’
principalmente como una organización estatal corrupta e impiedosa con los
jóvenes, a quienes llega a extorsionar y a matar si se rebelan.”  (ESC. B/I.C.C.) 

A produção de resumo possibilita ao seu produtor o aperfeiçoamento da 

escrita e a possibilidade de apresentar-se como autor de um texto no qual sua voz é 

reconhecida. Para tanto, é necessário que se considerem as dimensões psicológicas 

e sociais do texto e que o escritor, no ato de sua composição, considere suas 

formas, funções e conteúdos específicos, exigências que estão presentes no 

processo de composição. Nesse modelo processual de escrita, as noções de 

superestruturas e macroestruturas textuais, relações oracionais, produção de 

textualidade e características específicas de cada gênero passam a ter um lugar de 

destaque na produção textual. Esses elementos formam a base da orientação para a 

produção discursiva e se adquirem nas interações sociais, possibilitando ao produtor 

a criação de textos novos e originais. A forma como se deu a organização do texto 

R34, entretanto, nos possibilita fazer duas afirmações: 1) a única voz presente é a 

do autor do texto original; e 2) foram desconsiderados os elementos que formam a 

base da orientação e que contribuem para a criação de textos novos e originais. 

Por fim, apresentaremos a nossa última categoria de análise – a depreensão
do tópico discursivo. A elegemos porque vários alunos não conseguiram 

depreender o tópico discursivo do texto proposto para ser resumido. 

5.2.5. Depreensão do tópico discursivo

No processamento da informação, as macroestruturas possibilitam a 

compreensão de informações complexas e a organização dessas na memória. 

Serafini (1998), guiando-se pelos postulados de van Dijk, afirma que, na 

sumarização de informação, estão envolvidas uma fase de compreensão, que se dá 
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mediante os processos de análise do texto e de conexão das informações por meio 

de conhecimentos prévios, e uma fase de reelaboração de um novo texto, que 

ocorre com a utilização das macro-regras. 

Para Sprenger-Charolles (1980), o leitor só resume aquilo que compreende, e 

considerando que o sentido de uma microestrutura é definido pelo seu sentido 

global, o macroestrutural, o leitor só compreende aquilo que pode resumir. Nessa 

mesma linha, Barros e Rojo (1984) afirmam que quanto maior for a compreensão, 

maior será a adequação do resumo, uma vez que para a compreensão é essencial a 

habilidade de apreender a macroestrutura textual, isto é, selecionar o que é 

relevante no/para o texto, por meio do uso adequado de regras de redução da 

informação semântica. Dessa forma, o resumo pode ser visto como uma evidência 

de capacidade de compreensão, uma vez que, na sua produção, através das regras 

de redução semântica, o leitor chega à macroestrutura do texto, à sua representação 

semântica.

Assim, a partir das posturas teóricas aqui elencadas, vemos que uma 

condição indispensável à sumarização de informação é a captação de idéias 

principais do texto e que exige do leitor conhecimentos e estratégias, como 

identificação do tópico e da idéia principal, fazer inferências e gerar idéias implícitas. 

Para o reconhecimento das idéias principais, é necessário dispor de conhecimentos 

sobre os princípios organizacionais do discurso, fazer distinção entre tópico e idéia 

principal e fazer uso de estratégias que facilitem a compreensão e retenção da 

informação relevante.

Para tanto, conforme Pinto (1989), é necessário que se promovam tarefas de 

leitura e práticas pedagógicas em sala de aula a fim de ajudar leitores menos 

fluentes a identificar e a inferir informações mais relevantes, promovendo uma 

compreensão macroestrutural do texto e viabilizando sua sumarização. Algumas 

estratégias, segundo a autora, contribuiriam para esse processo como, por exemplo, 

destacar, a idéia central explícita, fazer inferências e anotações de informação 

implícita, recontar um texto, etc, até chegar à elaboração de resumos. 

Além dessas estratégias, o título pode ser utilizado como um elemento de 

ancoragem do texto que auxilia o reconhecimento das idéias principais. Se 

concordamos com Sprenger-Charolles (1980) e van Dijk (1992) que o resumo de um 

texto depende de diferentes cálculos cognitivos que se efetuam sobre a base do 

saber comum, conhecido, ou induzido a partir do texto, o título pode ser visto como 
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um estímulo inicial que ativa os esquemas do leitor, proporcionando os cálculos 

cognitivos. Nesse sentido, “o título é um fator estratégico da articulação do texto,

pois, quando lido em primeiro plano, orienta a interpretação” (Menegassi e Chaves, 

2000:32).

van Dijk (1992:134) afirma que o significado macroestrutural do texto pode ser 

expresso pelo título que, neste caso, é considerado a proposição de nível mais alto 

derivada por macro-regras e tem a função de orientar, em certa medida, a leitura, já 

que “é usado para exprimir ou inferir o tema ou o tópico do texto”. Por isso, é o 

primeiro elemento a ser interpretado, pois sua informação, formal ou semântica, 

inicia o complexo processo de compreensão. 

No caso do texto usado em nossa pesquisa – “Violência em Cidade de
Deus, la favela estrella del filme que peleó por un Oscar” –, temos um título que 

anuncia uma informação a figurar no texto, estabelecendo uma ligação catafórica e 

induzindo o leitor a uma dada leitura do mesmo. Entretanto, 25% dos alunos que 

participaram desta pesquisa não se valeram desse requisito, nem de estratégias 

mencionadas anteriormente, e produziram textos cujo tópico discursivo não coincidia 

com o do texto-gerador. Analisemos as seguintes produções: 

(R35) La película retrata la violencia cotidiana de los habitantes de la favela, aunque es
extensiva a cualquier favela de Río de Janeiro. Justamente la situación de los 
chicos y la violencia, un espejo de los hechos de ayer. Es mostrada en “Cidade de 
Deus” la policía como una organización estatal corrupta e impiadosa con los 
jóvenes, a quienes llega a extorsionar e a matar si se rebelan. 
La película no exagera en su descripción de Río de Janeiro. (ESC. A/J.T.S.)

(R36) lo que provoca más tristeza y desolación en el relato de la película es justamente la
situación de los chicos y la violência cotidiana, un espejo de los hechos de ayer. 
Dos de sus protagonistas, “Zé Pequeño” e “Bené”, son adolescentes que trabajan
para el narcotráfico. “Zé Pequeño” es uno de los líderes de la organización criminal
del lugar, cuyos lideres mandan y asesinan sin límites. “Bené” es un traficante que 
termina siendo asesinado. (ESC. A/R.P.L.G.) 

(R37) La película retrata la violencia cotidiana de los habitantes de la favela, aunque es
extensiva a cualquier favela de Rio de Janeiro. Lo que provoca más tristeza y
desolación en el relato de la película es justamente la situación de los chicos y da
violencia cotidiana, un espejo de los hechos de ayer. La policía es mostrada em
“Cidade de Deus” principalmente como una organización estatal corrupta e 
impiadosa con los jóvenes, a quienes llega a extorsionar y a ma si se rebelam.
(ESC. A/V.G.V.) 
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(R38) En un universo que tiene puntos de contacto con lo que viven sectores de otros 
estratos sociales. Adolescentes o hasta niños se encuentran precozmente
involucrados con el mundo del narcotráfico, que domina y maneja todas las
actividades de la comunidad.
Lo que provoca más tristeza y desolación en el relato de la película es justamente
la situación de los chicos y la violencia cotidiana, un espejo de los hechos de ayer.
(ESC. A/S.A.F.)

(R39) el texto habla sobre del filme “Cidade de Deus” que sus protagonistas “Zé
Pequeño” y “Bené” son adolescentes que trabajan para el narcotráfico. “Zé 
Pequeño” es uno de los líderes de la organización criminal del lugar, cuyos lideres 
mandan y asesinan sin límites. La película retrata la violencia cotidiana de los 
habitantes de la favela, aunque es extensiva a cualquier favela de Río. (ESC. B / 
C.S.N.)

(R40) “Cidade de Deus” es la famosa favela de Río de Janeiro en torno de la cual gira el
filme homónimo de Ricardo Meirelles que el domingo compitió por una estatuilla de 
la Academia de Hollywood en cuatro categorías. 
La película retrata la violencia cotidiana de los habitantes de la favela, aunque es
extensiva a cualquier favela de Río de Janeiro. Adolescentes o hasta niños e 
encuentran precozmente involucrados con el mundo del narcotráfico, que domina y
maneja todas las actividades de la comunidad.
Lo que provoca más tristeza y desolación en el relato de la película és justamente
la situación de los chicos y la violencia cotidiana, un espejo de los hechos de ayer. 
(ESC. A/T.M.S.) 

Observe que o tema tratado nesses resumos refere-se ao filme “Cidade de 

Deus” e não à violência vivida pelos habitantes da favela de mesmo nome. Além 

disso, essas produções são similares quanto ao grau de integração de informações, 

ou seja, os textos resultam da colagem de partes finais do texto original, à exceção 

de R40, que também faz colagem de informações contidas no primeiro parágrafo. A 

esse respeito, Vanoye (1987 apud Menegassi e Chaves, 2000) observa que, em 

tarefas de resumo, a maior dificuldade reside na busca do essencial e no cuidado 

com a fidelidade. Entretanto, essa dificuldade não deve ser contornada com a 

reprodução de frases ou partes do texto original, construindo-se uma colagem, pois 

a reprodução das palavras não atesta a compreensão. 

Os exemplos a seguir também trarão como temática principal o filme, mas 

com características textuais diferentes dos textos apresentados anteriormente. Ao 

invés de se efetuarem colagens do texto original, em R41, R42 e R43 os seus 
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autores utilizaram uma das estratégias sugeridas por Pinto, recontar um texto, e o 

fizeram recontando o filme, como mostramos abaixo: 

(R41) El filme Cidade de Deus que hache a partir del las historias que acontecián en la
favela de Río de Janeiro. La violencia es mui grande e el autor del texto enceña 
cómo era la vida en la favela y la corrupción de los policiais. 
Era un mundo onde el narcotráfico cuidaba del todos el adolescentes. 
Estes adolescentes eran los que más sofrían com la vida en la favela y estaban
siempre preparados para lo destino. 
No hubo premio para el filme más no deixa de ser un bielo filme. (ESC. A / 
A.F.S.L.)

(R42) El texto habla sobre lo filme Cidade de Deus “Ciudad de Dios”, onde “Zé Pequeño”
y “Bené” son dos adolescentes que trabajan para el narcotráfico y que viven en Río
“Zé Pequeño” es líder del organización criminal cuyo mandan y asesinan sin 
limites. “Bené” es uno traficante que acaba siendo asesinado. 
Este filme no exagera pois revela la realidade del Río, da ciuad onde es financiado 
por el tráfico de drogas. El filme participou do Oscar y su filme mostrava la violencia
da favela que ahora es muy bien conocida, pos fez parte del filme, el filme todo foi 
feito dientro de la favela. (ESC. A/D.R.O.M.) 

(R43) El filme Cidade de Deus que peleó por un Oscar pero no ganho fue rodado en uma
favela muy coñecida del Río de Janeiro, enseña la violência en la favela de las
cidad grande onde un grupo de jóvenes se envuelve con el narcotráfico de drogas
y con esos hechos son tratados como delincuentes. 
El filme fue gravado en una madrugada onde sus protagonistás son “Zé Pequeño”
y “Bené” que trabajan para el narcotráfico que retrataban la vida del jóvenes y 
adolescente de la favela. (ESC. A/A.I.M.A.) 

 Já em R44, o autor também utiliza a estratégia do reconto, mas traz como 

tópico discursivo do texto original a violência na favela e no filme “Cidade de Deus”, 

apresentando uma reprodução descontextualizada do material original. 

(R44) El texto habla del violencia en Cidade de Deus, una favela muy famosa en no 
Brasil, y el filme Cidade de Deus de Ricardo Meirelles, pues la violencia y los
personagens del filme es los muy parecido con nas personas que viven na favela. 
Y isto deixa muy outras personas tristes porque o filme mostras como es la vida en 
na favela y ninguem dejar mudar lo quadro del violência. (ESC. A/A.C.B.) 

Os exemplos que ilustraram nossas categorias, de uma maneira geral, 

demonstram que não se cumpriu com a finalidade do resumo, que é apresentar com 

fidelidade idéias ou fatos essenciais contidos em um texto. Além disso, os seus 

produtores não atentaram para alguns requisitos essenciais à sua elaboração, como 

considerar as opiniões do autor, reproduzir seu encadeamento e dispensar qualquer 
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comentário ou julgamento. A esse respeito, veja-se o posicionamento do autor em 

R41 ao afirmar: “No hubo premio para el filme más no deixa de ser un bielo filme”.

Deve-se considerar, ainda, que a fim de reproduzir as articulações lógicas do texto, a 

ordem em que as idéias ou fatos são apresentados deve ser respeitada, além de 

que o texto original deve ser reduzido a uma porção de sua extensão original, 

mantendo a sua estrutura e seus pontos essenciais. 

Fazendo algumas considerações mais gerais, é importante ressaltar que as 

categorias estabelecidas para nossa análise devem ser consideradas de forma 

integrada e complementar, embora, para efeito didático, as tenhamos apresentado 

separadamente. Destacamos também que os resumos utilizados para ilustrar cada 

uma das categorias não apresentaram, necessariamente, apenas problemas 

relativos a cada uma delas, mas que foram selecionados de acordo com a 

necessidade de exemplificar os problemas nessa pesquisa investigados. 

Numa análise mais geral e observando os critérios para estudar o gênero 

resumo, verificamos que o menos problemático para os alunos é reconhecer o tópico 

discursivo do texto-gerador. Contudo, mesmo quando se identificava coerentemente 

o tópico, os alunos não conseguiam reelaborar o texto, revelando uma grande 

dificuldade na escrita em língua espanhola e ratificando as informações contidas no 

Gráfico 3 apresentado na primeira seção deste capítulo. 

Esse resultado confirma, por um lado, as considerações feitas por Sprenger-

Charolles (1980) de que o falante de uma língua é capaz de compreender, emitir, 

parafrasear e resumir porque interiorizou um certo número de regras que lhe 

conferem uma competência macroestrutural. Por outro lado, contudo, demonstra que 

a concepção atual de língua adotada na escola não contribui para essa 

interiorização, além de revelar um impedimento na construção de textos escritos e 

que está relacionado com os conhecimentos lingüísticos necessários, 

principalmente, as marcas coesivas, como o significado dos conectores, 

reconhecimento de co-referências, etc. 

Sublinhamos ainda que, dado o caráter recursivo da escrita, deve-se atentar 

para os procedimentos que subjazem às etapas de planejamento, elaboração e 

revisão do texto em diversas situações. Neste sentido, muitos dos problemas 

enfrentados pelos alunos e identificados por nós poderiam ter sido resolvidos se os 

textos passassem por uma revisão antes de sua versão definitiva. 
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Por fim, defendemos que o ato de resumir não pode ser encarado apenas 

como redução de informações contidas num texto-gerador, concepções defendidas 

pelos alunos e professoras, mas, ao contrário, deve ser concebido como um gênero 

que requer complexas operações cognitivas para a sua elaboração. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pensar o ensino e a aprendizagem de língua estrangeira no Ensino Médio em 

termos de competências abrangentes, uma vez que uma língua é o veículo de 

comunicação de um povo por excelência, como propõem os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, requer uma reflexão sobre as concepções de linguagem e de sujeito 

adotadas nas escolas. 

Sendo a linguagem um trabalho social e histórico e estando integrada à vida 

humana, a comunicação verbal não pode ser compreendida fora de sua ligação com 

uma situação concreta. Dessa forma, a concepção dialógica da linguagem proposta 

por Bakhtin (2002) afirma ser sua verdadeira substância constituída pelo fenômeno 

social da interação verbal. 

Essa concepção retoma a posição do sujeito como privilegiada no discurso, 

um sujeito heterogêneo que se constitui na medida em que interage com os outros, 

que toma consciência e conhecimento de mundo a partir dessa interação, 

internalizando a linguagem e constituindo-se um ser social. Não é um sujeito pronto, 

acabado e que entra em interação, mas um sujeito “de uma incompletude fundante 

que mobiliza o desejo de completude, aproximando-se do outro, também 

incompletude por definição, com esperança de encontrar a fonte restauradora da 

totalidade nunca alcançada, construindo-se nas relações sociais, entendidas estas 

como espaço de imposições, confrontos, desejos, paixões, retornos, imaginação e 

construções” (Geraldi, 1996:20). 

Busca-se, nesse sentido, uma educação que preserve o espaço do sujeito e 

que perceba que na linguagem, no diálogo, na interação, estão o tempo todo o 

sujeito e o outro. Assim, concebe-se a educação como um processo de transmissão 

cultural, tanto quanto do desenvolvimento. E é sob a ótica da dialética que Bakhtin e 
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Vygotsky construíram uma visão totalizante da realidade, na qual o homem é tido 

como sujeito social da e na história.

Dessa forma, sendo a aprendizagem um processo essencialmente social – 

que se dá mediante as interações, onde o papel da linguagem é destacado –, faz-se 

necessária uma redefinição do ensino de línguas estrangeiras, nesse caso o 

espanhol, atualmente desenvolvido nas escolas.

De acordo com a proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

ensino de Línguas Estrangeiras no Ensino Médio, o enfoque deve centrar-se no 

desenvolvimento das competências comunicativas. Segundo Celani, o foco de ação 

de lingüistas aplicados para atender as exigências do futuro, na área de ensino de 

línguas e professores de línguas, deve ser a questão: Como pode qualquer língua vir 

a ser mais proveitosa para a humanidade? 

Uma possível resposta à pergunta seria pensar numa aprendizagem 

significativa, ou seja, uma aprendizagem que possibilite o desenvolvimento em 

termos dessas competências. Para tanto, é importante promover a maior diversidade 

possível de interações para que o aprendiz seja capaz de perceber as diferentes 

funções do uso da linguagem. 

Atualmente, as inovações no ensino de Língua Estrangeira proporcionadas 

pelas pesquisas nas áreas da Lingüística, Psicologia e Sociologia e apoiadas na 

constatação dos maus resultados criam novas condições de aprendizagem, 

negando-se a reduzir o aprendizado da língua a um mecanismo de análise de sua 

estrutura.

No âmbito desse objetivo, surge o interesse pela sistematização de um ensino 

pautado na utilização dos diversos gêneros textuais, para o qual é essencial uma 

revisitação, por parte dos professores de língua, dos conceitos de texto, textualidade 

e cognição. Com isso, a presença dos gêneros na escola torna-se imprescindível 

porque esta tem como missão ensinar os alunos a ler, escrever e falar, além de que, 

nesse contexto, os gêneros funcionam como instrumento de comunicação e como 

objeto de ensino-aprendizagem, materializando, assim, as práticas linguageiras. 

Dessa forma, defendemos ao longo desse trabalho que o resumo não pode 

ser concebido apenas como a redução de um texto a suas partes mais importantes, 

mas sim como um gênero essencial no desenvolvimento da compreensão leitora. 

Isso porque a diversidade de informações presentes na prática escolar requer dos 

aprendizes uma competência para a seleção, generalização e integração das 
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informações que formarão seu texto-padrão. Essa nova dinâmica exige, portanto, um 

domínio na elaboração de resumos que passa a ser um instrumento de 

aprendizagem e que, por isso, precisa ser ensinado, pois o seu produtor necessita 

dominar as suas especificidades. 

Sendo o resumo um gênero que apresenta regularidades próprias e demanda 

operações cognitivas complexas, além de exigir que seus produtores sejam capazes 

de aplicar regras e a seguir etapas, é importante que a escola proporcione diversas 

formas de acesso a modelos para que o aluno perceba a importância de resumir. 

São habilidades que os aprendizes só adquirirão se lhes forem dadas orientações 

específicas e oportunidades para desenvolvê-las. Assim sendo, este é um gênero 

que deve ser objeto de ensino e precisa, portanto, ter seu ensino sistematizado. 

Esses pressupostos nos impulsionaram a investigar como se dá a produção 

desse gênero nas aulas de língua espanhola e nos auxiliaram na comprovação, a 

partir dos dados presentes em nosso corpus, de que a grande maioria dos alunos 

investigados não freqüenta nenhuma instituição particular de ensino de línguas e 

tem na prática de produção e recepção de texto uma tarefa a ser cumprida. Essas 

constatações nos levam a fazer os seguintes questionamentos: Como a escola pode 

contribuir para que o trabalho com as diversas habilidades em língua estrangeira 

possa ser implementado? E como o ensino desta pode ser mais proveitoso para os 

aprendizes?

Ainda com base nos dados que compuseram nosso corpus e na análise 

promovida nos resumos produzidos pelos alunos, constatamos a dificuldade que 

estes enfrentam no momento de aplicar as regras para a obtenção desse gênero. 

Nessas produções, pudemos verificar a construção de muitas macroestruturas mal 

formadas, resultado da falta da não observância da pressuposição existente entre as 

proposições, demonstrando, dessa maneira, o desconhecimento do princípio de 

pertinência relativa, que se configura como um elemento imprescindível na redução 

da informação semântica complexa. 

Também verificamos que, ao mesmo tempo em que os alunos demonstravam 

habilidade para identificar as informações relevantes no texto-fonte, não conseguiam 

apagar aquelas consideradas desnecessárias para a interpretação do mesmo, o que 

caracteriza a falta de domínio na utilização das macro-regras de 

seleção/apagamento.
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A dificuldade para reelaborar o texto, outro problema detectado nessas 

produções, resultou na escritura de textos mediante a justaposição de sentenças, o 

que demonstra falta de conhecimento ou falta de habilidade para se empregar os 

mecanismos de coesão nominal e verbal. 

A partir dessas constatações, comprova-se que os problemas para a 

elaboração do gênero resumo estão ligados tanto a questões de domínio desse 

gênero, quanto a questões da língua-alvo, neste caso o espanhol. Isso mostra que a 

falaciosa idéia de que apenas o conhecimento das categorias gramaticais e 

metalingüístico não garante uma boa comunicação escrita e aponta para a 

necessidade de se modificar significativamente os modelos didáticos vigentes na 

aulas de língua estrangeira. 

Logo, a escola não pode mais seguir desconsiderando as numerosas 

contribuições que os estudos lingüísticos vêm apontando para a mudança do atual 

panorama e, acima de tudo, deve promover uma pedagogia que conceba a língua, o 

texto e o ensino como lugar de interação. E ao professor cabe se comportar como 

um leitor do texto do aluno e como colaborador para o seu aperfeiçoamento, 

tornando-se assim um co-construtor do conhecimento e das habilidades do aprendiz, 

facilitando-lhe um conhecimento lingüístico e pragmático que encontram, no texto 

escrito, um meio através do qual locutores e interlocutores desempenham seus 

papéis sociais. 
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ANEXO 1 

Violencia en Cidade de Deus, la favela estrella del filme que peleó por un Oscar 

Mientras el mundo esperaba los resultados del Oscar, que se conocieron 
entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, los habitantes de Cidade de
Deus (Ciudad de Dios) vivieron momentos de tensión con el incendio de dos 
autobuses y varios asaltos con un saldo de dos adolescentes baleados. Esa es la 
famosa favela de Río de Janeiro en torno de la cual gira el filme homónimo de 
Ricardo Meirelles, que el domingo compitió por una estatuilla de la Academia de 
Hollywood en cuatro categorías. 

La violencia fue una respuesta a un operativo policial realizado en la 
madrugada del domingo en la favela, en el que dos menores resultaron heridos a 
bala, uno de ellos de gravedad. Todavía no se esclareció en qué circunstancias 
fueron baleados los jóvenes de 13 y 16 años, cuyas identidades no fueron 
reveladas.

Según el inspector José de Almeida Filho, de la comisaría responsable por 
el operativo, el más grande de los chicos "tuvo tres entradas en la policía por 
narcotráfico, portación de armas y depredación del patrimonio público", mientras el 
otro fue alcanzado por una bala perdida.

El primer autobús fue incendiado en la calle Edgard Wernek, justo enfrente 
a la entrada de la favela que ahora es famosa en todo el mundo. Los manifestantes 
tiraron piedras en el coche, que transportaba 40 pasajeros, y prendieron fuego a sus 
asientos y neumáticos.

El otro autobús quemado en la protesta estaba en la Estrada dos 
Bandeirantes, cerca de la favela. Un grupo de 15 personas lo apedrearon y le 
echaron combustible tras asaltar a sus pasajeros.

Tras los desórdenes ocurridos un día antes del aniversario que marca los 
439 años de la fundación de Río de Janeiro, la zona quedó sin luz y sin 
comunicación durante todo el día, ya que muchas instalaciones con cables eléctricos 
y de líneas telefónicas también resultaron quemadas en el episodio.

Según el auditor de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos de 
Brasil, Pedro Montenegro, el episodio es "emblemático" y demuestra cómo la 
cuestión de la seguridad es conducida en Río. Montenegro se encuentra en la 
ciudad para investigar casos de violencia policial.

"Para las autoridades de seguridad parece que la cuestión central es si la 
persona involucrada es un narcotraficante o no. Si resulta que lo es, se acepta 
cualquier tipo de acción policial. Y si no lo es, muchas veces los policías se encargan 
de presentar los hechos como si se tratara de un delincuente", declaró el auditor al 
diario carioca Jornal do Brasil.

Las escenas de los últimos días en Cidade de Deus (Ciudad de Dios) no 
son muy diferentes de las mostradas en la película del director brasileño Meirelles, 
que compitió por los Oscar en las categorías de edición, mejor guión, fotografía y 
dirección. No hubo premios para el filme. 

La película retrata la violencia cotidiana de los habitantes de la favela, 
aunque es extensiva a cualquier favela de Río de Janeiro. En un universo que tiene 
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puntos de contacto con lo que viven sectores de otros estratos sociales, 
adolescentes o hasta niños se encuentran precozmente involucrados con el mundo 
del narcotráfico, que domina y maneja todas las actividades de la comunidad. Quien 
no se involucra en los ilícitos, de alguna manera termina siendo amenazado o 
muerto.

Lo que provoca más tristeza y desolación en el relato de la película es 
justamente la situación de los chicos y la violencia cotidiana, un espejo de los 
hechos de ayer. Dos de sus protagonistas, "Zé Pequeño" y "Bené", son 
adolescentes que trabajan para el narcotráfico. "Zé Pequeño" es uno de los líderes 
de la organización criminal del lugar, cuyos líderes mandan y asesinan sin límites. 
"Bené" es un traficante que termina siendo asesinado.

La policía es mostrada en "Cidade de Deus" principalmente como una 
organización estatal corrupta e impiadosa con los jóvenes, a quienes llega a 
extorsionar y a matar si se rebelan. 

Pero los que conocen la villa admiten que la película no exagera en su 
descripción de ese infierno en Río, financiado por el tráfico de drogas. 

(Clarín.com - suplemento El Mundo, 2 de marzo de 2004) 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS E LINGÜÍSTICA 
MESTRADO EM LINGÜÍSTICA 

QUESTIONÁRIO SOCIOCULTURAL1

Este questionário tem por objetivo a investigação acerca dos dados 
socioculturais dos alunos que participaram da pesquisa A produção de resumo como
gênero textual por alunos de Espanhol no Ensino Médio: uma perspectiva cognitiva.

Responda o seguinte questionário, escolhendo apenas uma das opções oferecidas. 

01. Sexo: 
a) (       ) Masculino b) (       ) Feminino 

02. Idade: 
a) (       ) Menos de 14 anos 
b) (       ) Entre 14 e 16 
c) (       ) Mais de 16 

03.Nível de instrução dos pais: 
a) (       ) Ensino fundamental 
b) (       ) Ensino médio 
c) (       ) Nível superior 

04.Há quantos anos você estuda espanhol na escola? 
a) (       ) 1 ano 
b) (       ) 2 anos 
c) (       ) 3 anos 
d) (       ) mais de 3 anos 

05.Você estuda espanhol em alguma instituição particular de ensino de línguas? 
a) (       ) Sim b) (       ) Não 

06.Por qual das atividades abaixo você mais se interessa? 
a) (       ) Leitura 
b) (       ) Esportes 
c) (       ) Música 
d) (       ) Computador 
e) (        ) Televisão 

1 Adaptado de Diana Vasconcelos Lopes 
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07.Você lê em espanhol: 
a) (       ) Espontaneamente e para manter-se informado 
b) (       ) Espontaneamente e com fins culturais ou de lazer 
c) (       ) Apenas quando solicitado pelo(a) professor(a), para cumprir as
              obrigações escolares 

08.Você escreve em espanhol: 
a) (       ) Espontaneamente e quando solicitado pelo(a) professor(a) 
b) (       ) Apenas quando solicitado pelo(a) professor(a), para realizar tarefas
              escolares 

09.Qual a sua relação pessoal com a escrita em língua portuguesa? 
a) (       ) Péssima 
b) (       ) Regular 
c) (       ) Boa 
d) (       ) Ótima 

10.Qual a sua relação pessoal com a escrita em língua espanhola? 
a) (       ) Péssima 
b) (       ) Regular 
c) (       ) Boa 
d) (       ) Ótima 

11.Além das tarefas escolares, você costuma escrever em espanhol? 
a) (       ) Sim b) (       ) Não 

12.Quando você escreve em espanhol, qual a sua maior preocupação? 
a) (       ) Apresentar suas idéias com coesão e coerência 
b) (       ) Expressar-se com uma linguagem bem estruturada, sem erros
              gramaticais, de vocabulário ou de  ortografia 

     c) (       ) Tanto apresentar suas idéias de forma coesa e coerente, como usar
                    uma linguagem correta e bem elaborada 

13.Considerando o seu nível atual de aprendizado em língua espanhola, você 
considera sua habilidade de escrita na referida língua estrangeira: 
a) (       ) Péssima 
b) (       ) Regular 
c) (       ) Boa 
d) (       ) Ótima 

14.Ao escrever em espanhol, em qual dos itens abaixo você acha que possui maior 
facilidade?
a) (       ) Gramática 
b) (       ) Ortografia 
c) (       ) Vocabulário 
d) (       ) Conteúdo das idéias 
e) (       ) Uso de conectivos para estruturar bem a linguagem 
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15.Em qual dos itens, você acha que possui maior dificuldade? 
a) (       ) Gramática 
b) (       ) Ortografia 
c) (       ) Vocabulário 
d) (       ) Conteúdo das idéias 
e) (       ) Uso de conectivos para estruturar bem a linguagem 

16.A que você atribui sua eventual dificuldade em escrever em espanhol? 
a) (       ) Ausência do hábito de leitura em língua espanhola 
b) (       ) Pouca prática de escrita em língua espanhola 
c) (       ) Ausência do hábito de leitura e pouca prática de escrita em língua
              espanhola 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS E LINGÜÍSTICA 
MESTRADO EM LINGÜÍSTICA 

Linha de Pesquisa: Lingüística Aplicada ao Ensino de Língua Espanhola 
Tema: A produção de resumo como gênero textual por alunos de Espanhol no 
Ensino Médio – uma perspectiva cognitiva 
Professora-Orientadora: Virgínia Leal 
Mestrando: Mizael Nascimento 

Protocolo de Pesquisa no 1 – Professor 

01.Você costuma trabalhar com produção de texto com seus alunos nas aulas de 
Espanhol? Como? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

02.  O que você costuma avaliar nestas produções? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

03. Os alunos do 1º ano costumam corresponder às suas expectativas nas 
produções textuais? Por quê? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

04.Qual o seu conceito de: 
a) leitura?____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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b) escrita?___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

05.Você costuma promover atividades de leitura/escrita com seus alunos? Como 
ocorre esse processo? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

06.Como os alunos respondem às suas solicitações de leitura? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

07.Você costuma trabalhar com produção de resumo? Como costuma proceder? Se 
possível, use um exemplo que tenha vivenciado. 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

08.  Para você, o que é resumo? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

09.  Os alunos correspondem bem à elaboração dos resumos? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

10.Para você, o aluno revela apreensão do conteúdo nas produções dos textos 
resumidos? Como? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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ANEXO 4 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS E LINGÜÍSTICA 
MESTRADO EM LINGÜÍSTICA 

Linha de Pesquisa: Lingüística Aplicada ao Ensino de Língua Espanhola 
Tema: A produção de resumo como gênero textual por alunos de Espanhol no 
Ensino Médio – uma perspectiva cognitiva 
Professora-Orientadora: Virgínia Leal 
Mestrando: Mizael Nascimento 

        Protocolo de Pesquisa no 2 – Aluno 

Aluno(a): _____________________________________ Data: _____/_____/_____ 

Bairro onde mora: _________________________________ Idade: ___________

01.Em espanhol, quais são suas maiores facilidades/dificuldades: 

a) na leitura: 1 - ____________________________________________________ 
     2 - ____________________________________________________ 
     3 - ____________________________________________________ 
     4 - ____________________________________________________ 
     5 - ____________________________________________________ 

b) na escrita: 1 - ___________________________________________________
       2 - ___________________________________________________ 
       3 - ___________________________________________________ 
       4 - ___________________________________________________ 
       5 - ___________________________________________________ 

02.O que é para você: 
a) leitura? ____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

b) escrita? ___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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03.Se o professor de espanhol pede para que você escreva um texto sobre um dado 
tema, como costuma proceder? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

04.Você costuma avaliar se sua produção foi boa? Como? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

05.Você costuma ler textos em língua espanhola? Quando? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

06.Quando o professor de espanhol solicita a leitura de um texto, como costuma 
proceder?

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

07.Você costuma trabalhar com produção de resumo? Como ocorre esse processo? 
Se possível, use um exemplo que tenha vivenciado. 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

08.  Para você, o que é resumo? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

09.Você consegue perceber se ocorre ou não a apreensão do conteúdo quando 
resume um texto? Como? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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ANEXO 5 

DADOS PERCENTUAIS DO QUESTIONÁRIO SOCIOCULTURAL 

* NÚMERO DE SUJEITOS: 60 (sessenta) 

1. SEXO: 
- Sexo Masculino: 28 (vinte e oito) = 46.7% 
- Sexo Feminino: 32 (trinta e dois) = 53.3% 

2. IDADE: 
- Menos de 14 anos: 0 (zero) = 0% 
- Entre 14 e 16: 57 (cinqüenta e sete) = 95.0% 
- Mais de 16: 3 (três) = 5.0% 

3. NÍVEL DE INSTRUÇÃO DOS PAIS: 
- Ensino fundamental: 0 (zero) = 0% 
- Ensino médio: 24 (vinte e quatro) = 40.0% 
- Nível superior: 36 (trinta e seis) = 60.0% 

4. TEMPO DE ESTUDOS DE LÍNGUA ESPANHOLA NA ESCOLA 
- 1 ano: 48 (quarenta e oito) = 80.0% 
- 2 anos: 6 (seis) = 10.0% 
- 3 anos: 1 (um) = 1.6% 
- mais de 3 anos: 5 (cinco) = 8.4% 

5. ESTUDA A LÍNGUA ESPANHOLA EM ALGUMA INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE
    ENSINO 
- Sim: 4 (quatro) = 6.7% 
- Não: 56 (cinqüenta e seis) = 93.3% 

6. ATIVIDADE DE MAIOR INTERESSE 
- Leitura: 6 (seis) = 10.0% 
- Esportes: 12 (doze) = 21.0% 
- Música: 24 (vinte e quatro) = 42.0% 
- Computador: 13 (treze) = 20.2% 
- Televisão: 3 (três) = 6.8% 

7. LÊ EM ESPANHOL 
- Espontaneamente e para manter-se informado: 2 (dois) = 3.3% 
- Espontaneamente e com fins culturais ou de lazer: 24 (vinte e quatro) = 40.0% 
- Apenas quando solicitado pelo(a) professor(a), para cumprir as obrigações
  escolares: 34 (trinta e quatro) = 56.7% 

8. ESCREVE EM ESPANHOL 
- Espontaneamente e quando solicitado pelo(a) professor(a): 15 (quinze) = 25.9% 
- Apenas quando solicitado pelo(a) professor(a), para realizar tarefas escolares:
  45 (quarenta e cinco) = 75.0% 
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9. RELAÇÃO PESSOAL COM A ESCRITA EM LÍNGUA PORTUGUESA 
- Péssima: 0 (zero) = 0% 
- Regular: 11 (onze) = 18.3% 
- Boa: 44 (quarenta e quatro) = 73.4% 
- Ótima: 5 (cinco) = 8.3% 

10. RELAÇÃO PESSOAL COM A ESCRITA EM LÍNGUA ESPANHOLA 
- Péssima: 3 (três) = 5.0% 
- Regular: 25 (vinte e cinco) = 41.7% 
- Boa: 27 (vinte e sete) = 45.0% 
- Ótima: 5 (cinco) = 8.3% 

11. COSTUMA ESCREVER EM ESPANHOL 
- Sim: 13 (treze) = 21.6% 
- Não: 47 (quarenta e sete) = 78.4% 

12. MAIOR PREOCUPAÇÃO AO ESCREVER EM ESPANHOL 
- Apresentar suas idéias com coesão e coerência: 3 (três) = 5.0% 
- Expressar-se com uma linguagem bem estruturada, sem erros gramaticais, de
  vocabulário ou de ortografia: 17 (dezessete) = 28.3% 
- Tanto apresentar suas idéias de forma coesa e coerente, como usar uma
  linguagem correta e bem elaborada: 40 (quarenta) = 66.7% 

13. AVALIAÇÃO PESSOAL DA HABILIDADE DE ESCRITA EM ESPANHOL 
- Péssima: 4 (quatro) = 6.7% 
- Regular: 28 (vinte e oito) = 46.6% 
- Boa: 24 (vinte e quatro) = 40.0% 
- Ótima: 4 (quatro) = 6.7% 

14. ASPECTO DE MAIOR FACILIDADE NA LÍNGUA ESPANHOLA 
- Gramática: 9 (nove) = 1.5% 
- Ortografia: 4 (quatro) = 6.6% 
- Vocabulário: 30 (trinta) = 50.% 
- Conteúdo das idéias: 13 (treze) = 21.2% 
- Uso de conectivos para estruturar bem a linguagem: 4 (quatro) = 6.6% 

15. ASPECTO DE MAIOR DIFICULDADE NA LÍNGUA ESPANHOLA 
- Gramática: 24 (vinte e quatro) = 40.0% 
- Ortografia: 10 (dez) = 16.6% 
- Vocabulário: 11 (onze) = 18.3% 
- Conteúdo das idéias: 3 (três) = 5.0% 
- Uso de conectivos para estruturar bem a linguagem: 12 (doze) = 20.0% 

16. A QUE ATRIBUI A DIFICULDADE PARA ESCREVER EM ESPANHOL 
- Ausência do hábito de leitura em língua espanhola: 0 (zero) = 0% 
- Pouca prática de escrita em língua espanhola: 25 (vinte e cinco) = 41.7% 
- Ausência do hábito de leitura e pouca prática de escrita em língua espanhola: 
  35 (trinta e cinco) = 58.3% 
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ANEXO 6 

R1 (ESC. B/N.M.)

Mientras el mundo esperaba los resultados del Oscar, la Ciudad de Dios 
vivieron momentos de tensión con el incendio de dos autobuses y varios asaltos con 
un saldo de dos adolescentes baleados. En él día del aniversario de 439 años de la 
fundación de Río de Janeiro, la zona quedó sin luz y sin comunicación durante todo 
el día, ya que muchas instalaciones con cables eléctricos y de líneas telefónicas 
también resultaron quemadas en el episodio. Los que conocen la villa admiten que la 
película no exagera en su descripción de ese infierno en Río, financiado por el tráfico 
de drogas. 

R2 (ESC. B/J.D.P.A.S.)

Mientras el mundo esperaba los resultados del Oscar, que se conocieron entre la 
noche del domingo y la madrugada del lunes, los habitantes de Cidade de Deus 
vivieron momentos de tensión con el incendio de dos autobuses y varios asaltos con 
un saldo de dos adolescentes baleados. El primer autobús fue incendiado en la 
calle Edgard Wernek, justo enfrente  a la entrada de la favela que ahora es famosa 
en todo el mundo. El otro autobús quemada en la protesta estaba en la estrada dos 
Bandeirantes, cerca de la favela. Un grupo de 15 personas lo apedrearon y le 
acharon combustible tras asaltar a sus pasajeros. Pero los que conocen la vila 
admiten que lo película no exagera en su descripción de ese infierno en Río, 
financiado por el tráfico de drogas. 

R3 (ESC. A/P.M.O.)

Mientras el mundo esperaba los resultados del Oscar, que se conocieron 
entre la madrugada del lunes, los habitantes de Cidade de Deus vivieron momentos 
de tensión con el incendio de dos autobuses y varios asaltos con un saldo de dos 
adolescentes baleados. 

Las escenas de las últimos días en Cidade de Deus no son muy diferentes de 
las mostradas en la película que compitió por los Oscar. Ello relata la violencia 
cotidiana de los habitantes da favela. En un universo que tiene puntos de contacto 
con lo que viven sectores de otros estratos sociales. 

R4 (ESC. A/A.R.H.)

Los habitantes de Cidade de Deus (Ciudad de Dios) viveron muchos 
momentos de tensión con la violencia, muchas instalaciones eléctricas y líneas 
telefônicas también resultaron quemadas en el episodio. El episodio es 
“emblemático” y demuestra cómo la cuestión de la seguridad es conducida en Río de 
Janeiro. Para la autoridades de seguridad parece que la cuestión central es la 
persona involucrada es un narcotraficante. Adolescentes se encuentram 
precozmente en ese mundo del narcotráfico, que domina todas actividades de la 
comunidad. Pero los que conocen la villa admiten que la película sobre Ciudad de 
Dios no exagera en su descripción de ese infierno en Río, financiado por el tráfico de 
drogas.
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R5 (ESC. A/J.A.)

Mientras el mundo esperaba los resultados del Oscar, los habitantes de 
Cidade de Deus vivieron momentos de tensión con el incendio de dos autobuses y 
varios asaltos. Esa es la famosa favela de Río de Janeiro en torno de la cual gira el 
filme homónimo de Ricardo Meirelles. 

La violência fue una respuesta a un operativo policial realizado en la 
madrugada del domingo en la favela, en el dos menores resultaron heridos a bala, 
entre outras cosas. Según el auditor de la Secretaría Nacional de Derechos 
Humanos de Brasil, Pedro Montenegro, el episodio es “emblemático” y demuestra 
cómo la cuestión de la seguridad es conducida en Rio. 

Los que provoca más tristeza y desolación en el relato de la película es 
justamente la situación de los chicos y la violencia cotidiana, un espejo de los 
hechos de ayer. La película es mostrada en “Cidade de Deus” principalmente como 
una organización estatal corrupta e impiadosa con los jóvenes, a quienes llega a 
extorsionar y a matar si se rebelan. 

Pero los que conocen la villa admiten que la película no exagera en su 
descripción de ese infierno en Rio, financiado por el tráfico de drogas. 

R6 (ESC. B/C.S.S.)

En la favela de Río de Janeiro en torno de la cual gira gira el filme Ciudad de Dios, 
que compitió por una estatuilla de la Academia de Hollywood en cuatro categorías 
ocurió en la noche momentos de tensión con el incendio de dos autobuses y varios 
asaltos resultaron heridos a bala dos menores, uno de ellos de gravidad. Las cenas 
de los últimos días en Cidade de Deus no son muy diferentes de las mostradas en la 
película del diretor brasileño, donde no hubo premios para el filme. La película 
retrata la violencia cotidiana de los habitantes de la favela. Adolescentes o hasta 
niños se encuentran precozmente involucrados con el mundo del narcotráfico. Los 
que conocen la villa admiten que la película no exagera en su descripción de ese 
infierno en Río, financiado por el tráfico de drogas. 

R7 (ESC. A/M.P.A.)

Mientras el mundo esperaba los resultados del Oscar, que se conocieron 
entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, los habitantes de “Ciudad de 
Dios” viveron momentos de tensión con el incendio de dos autobuses y varios 
asaltos con un saldo de dos adolescente baleados. Esa es la famosa favela de Río 
de Janeiro en torno de la cual gira el filme homónimo de Ricardo Meirelles, que 
compitió por los Oscar en las categorías de edición, mejor guión, fotografia y 
dirección. La película retrata la violencia cotidiana de los habitantes de la favela. 
Adolescentes que se encuentram precozmente involucrados con el mundo del 
narcotráfico, que domina y maneja todas las actividades de la comunidad. La polícia 
admitem que lá película no exagera en su descripción. 

R8 (ESC. B/S.R.J.)

Mientras el mundo los resultados del oscar, que se conocieron entre la noche 
del domingo y la madrugada del lunes, los habitantes de Ciudad de Dios momentos 
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de tensión con el incendio de dos autobuses y varios asaltos y dos adolescentes 
baleados.

La violencia fue una respuesta a un operativo policial qué baleo dos jóvenes 
de 13 y 16 años de identidades no fueron reveladas. Según el inspector, mientras el 
otro fue alcanzado por una bala perdida. El autobús fueron incendiados pierto de la 
favela de Rio de Janeiro. Pero los que conocen la villa admiten que la película no 
exagera en su descripción de ese infierno en Río, financiado por el tráfico de drogas.

R9 (ESC. B/M.A.M.)

La noche del domingo y la madrugada del lunes, los habitantes de Cidde de Dios 
viveron momentos de tensión con el incendio de dos autobuses y varios con un 
saldo de dos adolescentes baleados. Las escenas de los últimos días en Cidade de 
Deus no son muy diferentes de las mostradas en la película del director brasileño 
Meirelles, que compitió con Oscar en las categorías de edición, mejor guión, 
fotografia y dirección. No hubo premios para el filme. La polícia es mostrada en 
Cidade de Deus principalmente como una organización estatal corrupta e impiadosa 
com los jóvenes. Pero los que conocen la villa admiten que la película no exagera en 
su descripción de ese inferno en Río, financiado por el tráfico de drogas. 

R10 (ESC. B/A.L.S.)

Ciudad de Dios es la famosa favela de Río de Janeiro em torno de la cual gira 
el filme homónimo de Ricardo Meirelles. El primer autobús fue incendiado en la calle 
Edgard Wernek, justo enfrente a la entrada de la favela que ahora es famosa en 
todo el mundo. Los manifestantes tiraron piedras en el coche, que transportaba 40 
pasajeros, y prendieron fuego a sus asientos y neumáticos. 

Las escenas de los últimos días em Ciudad de Deios no son muy diferentes 
de las mostradas en la película del director brasileño Meirelles, que compitió por los 
Oscar en las categorías de edición, mejor guión, fotografia y dirección. No hubo 
premios para el filme. La película retrata la violencia cotidiana de los habitantes de la 
favela, aunque es extensiva a cualquier favela de Río de Janeiro. En un universo 
que tiene puntos de contacto con lo que viven sectores de otros estratos sociales. Lo 
que provoca más tristeza y desolación en el relato de la película es justamente la 
citación de los chicos y la violencia cotidiana, un espejo de los hechos de ayer. Dos 
de sus protagonistas, “Zé Pequeño” y “Bené”, son adolescentes que trabajan para el 
narcotráfico.

R11 (ESC. A/F.M.O.B.)

En la madrugada a los resultados del Oscar, los habitantes de Cidade de 
Deus, vivieron momentos de tensión con el incendio de los autobuses, varios asaltos 
y dos adolescentes baleados. Todo ocurrió un día antes del aniversario que marca 
los 439 años de la fundación de Río de Janeiro, la zona quedó sin luz y sin 
comunicación durante todo el día. La violencia y el cotidiano da no és muy diferente 
del que és mostrado en el película. 
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R12 (ESC. A/P.F.B.S.J.)

Mientras el mundo esperaba los resultados de Oscar, los habitantes de Ciudad de 
Dios viveron momentos de tensión, incendio de dos autobuses, con 40 y 15 
personas, adolescentes baleados, un con 13 y otro con 16 años. Según el inspector, 
el más grande “tuvo tres entradas en la policía por narcotráfico…” Los autobuses 
fueron encontrados respectivamente en entrada del favela y en la Estrada dos 
Bandeirantes.

La película retrata la violência cotidiana de los habitantes de la favela. 
La policía es mostrada en Ciudad de Dios es como una organización estatal 

corrupta e impiadosa con los jovens, a quienes llega a extorsionar y a matar. 
Pero los que conocen la villa admiten que la película no exagera en su 

descripcion de ese infierno en Río, financiado por el tráfico de drogas. 

R13 (ESC. B/B.N.R.M.)

En la famosa favela de Rio de Janeiro, (ciudad en torno de la cual gira el filme 
de Ricardo Meirelles) los habitantes de Cidade Deus vivieron momentos de tensión. 
Ocurió incendios de dos autobuses y asaltos con muchos adolescentes baleados 
uno de ellos de gravedad. Alguns con identidades no reveladas. O maior dos chicos 
“tuvo tres entradas en la policía por narcotráfico, portación de armas y depredación 
del patrimonio público. El primer autobús fue incendiado en la calle Edgard Werneck 
y el otro en la estrada dos Bandeirantes. 

Las escenas de los últimos dias en Cidade de Deus no son muy diferentes de 
las mostradas en la película del Brasileño Meirelles. La película retrata la violencia 
de la favela. La policia es mostrada en Cidade de De Deus como organización 
estatal corrupta e impiadosa con los jóvenes 

Pero los que conocen la villa admiten que la película no exagera en sua 
descriptión de este infierno en Río, financiado por el tráfico de drogas. 

R14 (ESC. A/P.H.S.O.)

Mientras el mundo esperaba los resultados del Oscar, que se conocieron entre la 
noche del domingo y la madrugada del lunes. Esa es la famosa de Río de Janeiro, 
Cidade de Deus, un torno de la cual gira el filme homónimo de Ricardo Meirelles. La 
violencia fue una respuesta a un operativo policial realizado en la madrugada del 
domingo en la favela. Todavía no se esclareció en qué circunstancias fueron 
baleados los jóvenes de 13 y 16 años. Según el auditor de la Secretaría Nacional de 
Derechos Humanos de Brasil, Pedro Montenegro, se encuentra en la ciudad para 
investigar casos de violencia policial. Lo que provoca más tristeza y desolación en el 
relato de la película es justamente la situación de los chicos y la violencia cotidiana. 
Dos de sus protagonista, “Zé Pequeño” y “Bené”, son adolescentes que trabajan 
para el narcotráfico. “Zé Pequeño” es un dos líderes de la organización criminal del 
lugar. “Bene” es un traficante que termina siendo asesinado. La policía es mostrada 
en “Cidade de Deus” principalmente como una organización estatal corrupta e 
impiadosa con los jóvenes. Financiado pelo tráfico de drogas. 
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R15 (ESC. B/V.P.)

Mientras el mundo esperaba los resultados de Osca, que se conocieron entre la 
noche del domingo. La violencia fue una respuesta a un operativo policial en la 
favela, en el que dos menores resultaron heridos a bala, José de Almeida, de la 
comisaría responsable por el operativo. La película retrata la violencia codi cotidiana 
de los habitantes de la favela. Pero los que conocen la villa admitem que la película 
no exagera. 

R16 (ESC. B/A.C.A.F.)

Cidade de Deus es la famosa favela de Rio de Janeiro en torno de la cual gira 
el filme homónimo de Ricardo Meirelles, que el domingo compitió por una estatuilla 
de la Academia de Hollywood en cuatro categorías. Según el inspector José de 
Almeida Filho, de la comisaría responsable el operativo el más grande de los chicos 
“tuvo tres entradas en la policía por narcotráfico, portación de armas y despredación 
del patrimonio público” mientras el otro fue alcanzado por una bala perdida. La que 
provoca más tristeza y desolación en el relato de la película es justamente la 
situación de los chicos y la violencia cotidiana, un espejo de los hechos de ayer. Dos 
de sus protagonistas, “Zé Pequeño” y “Bené”, so adolescentes que trabajan para el 
narcotráfico. La policía es mostrada en “Cidade de Deus” principalmente como una 
organización como una organización estatal corrupta e impiadosa con los jóvenes, a 
quienes llega a extorsionar y a matar si se rebelan. 

R17 (ESC. B/H.C.)

Mientras el mundo esperaba los resultados del Oscar, la favela de Cidade de Deus 
estaba en un momento de tensión. Con el incendio de dos autobuses. El primer 
autobus fue incendiado enfrente a la entrada de la favela, algunos manifestantes 
tiraron piedras en lo coche que transportaba 40 pasajeros. El otro autobús fue 
apedrado para asaltar a sus pasajeros. La polícia es mostrada en “Cidade de Deus” 
principalmente como una organización estatal corrupta e impiedosa con los jóvenes, 
Pero no es mucho diferente de realidad. 

R18 (ESC. A/N.C.P.V.)

Los habitantes de Ciudad de Dios vivieron momentos de tensión con el incendio de 
dos autobuses y varios asaltos con un saldo de dos adolescentes baleados. Un 
operativo policial realizado en la madrugada, en que dos menores resultaron heridos 
a bala. El primer autobús fue incendiado en la calle Edgard Wernek, enfrente a la 
entrada de la favela. Los manifestantes tiraron piedras en el coche. En el otro 
autobús quemado com un grupo de 15 personas lo apredrearon y le echaron 
combustible tras a asaltar a sus pasajeros. En Río de Janeiro, la zona quedó sin luz 
y instalaciones con cables eléctricos y de líneas telefónicas también resultaron 
quemadas en el episodio. 

Cidad de Dios retrata la violencia cotidiana de los habitantes de la favela. 
Adolescente o hasta niños se encuentran precozmente involucrados con el mundo 
del narcotráfico. La película no exagera en su descripción de ese infierno en Río, 
financiado por el tráfico de drogas. 
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R19 (ESC. A/I.C.V.R.)

La violencia en Brasil es grande mas una favela en Río de Janeiro merese 
destaque, la favela Cidade de Deus. 

En una noche del domingo los habitantes da favela en momentos de tención 
quemaro un autobús en forma de protesto y duas personas ficaram feridas por conta 
del combate contra la policia. 

Por conta del filme la favela Cidade de Deus está coñecida en mundo todo 
pos el filme comreu a o oscar en cinco categorias. 

R20 (ESC. A/M.P.)

Lo texto habla sobre la violencia en una favela muy famosa do Rio de Janeiro, 
onde fue gravado el filme de Ricardo Meirelles, Cidade de Deus. 

Retrata, além da violencia cotidiana, o envolvimento dos adolescentes con el 
narcotráfico, que domina y maneja las actividades de la comunidad y quien no se 
involucra en los ilícitos, de alguma manera termina siendo amenazado o muerto. 

R21 (ESC. A/M.C.S.N.)

Mientras el filme Cidade de Deus compitia por un Oscar los habitantes de la 
favela de igualito nombre, no Río de Janeiro, vivieron momentos de tensión con el 
incêndio de autobuses y varios asaltos con un saldo de dos adolescentes baleados. 

La violencia foi una respuesta a un operativo policial realizado en la 
madrugada del domingo en la favela. 

Según el editor de la Secretária Nacional de Derechos Humanos de Brasil, 
Pedro Montenegro, el episodio es “emblemático” y demuestra cómo la cuestión de la 
seguridad es conducida. 

Las escenas de los últimos días en Cidade de Deus non son muy diferentes 
de las mostradas em la película del director brasileño Meirelles que compitió por los 
Oscar.
Lo que provoca más tristeza en el relato da película es la situación de los chicos y la 
violencia cotidiana. 

R22 (ESC. A/A.L.C.C.)

El texto abla sobre el violencia en cidade de deus. En cidade de Deus fueram 
incendiados dos autobuses y varios asaltos. 
En favela los narcotraficantes es quien mandam, Quien se involucra en los licitos de 
alguna manera termina siendo amenazado o muerto. la violencia de la cidade de 
deus es hecha de los chicos, chicos nuevos, qui entram en el mundo de narcotráfico 
e termina siendo muertos. lo texto abla un pouco es la polícia estatal es corrupta e 
impiadosa con los jóvenes. 

R23 (ESC. A/A.R.R.R.)

Mientras el mundo esperaba los resultados del Oscar, los habitantes de Cidade de 
Deus vivieron momentos de tensión con el incendio de dos autobuses y varios 
asaltos con un saldo de dos adolescentes baleados. Tras los desórdenes ocurridos 
un día antes del aniversário que marca los 439 años de la fundación de Río. El 
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episodio es emblemático y demuestra cómo la cuestión de la seguridad es 
conducida en Río. La película retrata la violencia cotidiana de los habitantes de la 
favela, aunque es extensiva a cualquier favela de Río. Lo que provoca más tristeza y 
desolación en el relato de la película es justamente la situación de los chicos y lo 
violencia cotidiana, un espejo de los hechos de ayer. La policía es mostrada como 
una organización estatal corrupta e impiadosa con los jóvenes. 

R24 (ESC. B/G.M.)

Esa es la famosa favela de Rio de Janeiro en torno de la cual gira el filme 
homónimo de Ricardo Meirelles. 

La violencia fue una respuesta a um operativo policial. Los manifestantes 
tiraron piedras en el coche, un grupo de 15 personas lo apedrearon y le echaron 
combustible tras asaltar a sus pasajeros. 

La polícia es mostrada en “Cidade de Deus” como una organización corrupta 
e impiadosa, pero los que conocen la villa admiten que no exagera en su descripción 
de ese infierno en Río. 

R25 (ESC. B/C.S.D.)

Esa es la famosa favela de Rio de Janeiro en torno de la cual gira el filme 
homónimo de Ricardo Meirelles. 

La violencia fue una resposta a un operativo policial realizado en la 
madrugada del domingo en la favela, en el que dos menores resultaron heridos a 
bala.

Las escenas de los últimos días en Cidade de Deus no son muy diferentes de 
las mostradas en la película del director brasileño, que compitió por los Oscar en las 
categorías de edicción, mejor guión, fotografia y dirección. La película retrata la 
violencia cotidiana de los habitantes de la favela. 

R26 (ESC. B/L.C.)

Mientras el mundo esperaba los resultados del Oscar, los habitantes de 
Ciudad de Dios vivieron momentos de tensión con el incendio de dos autobuses y 
varios asaltos con un saldo de dos adolescentes baleados. La violencia fue una 
respuesta a un operativo policial realizado en la madrugada del domingo en la 
favela.

Tras los desórdenes ocurridos un día antes del aniversario que marca los 439 
años de la fundación de Río de Janeiro. 

Las escenas de los últimos días en la Ciudad de Dios no son muy diferentes 
de las mostradas en la película del director brasileño. 

La película retrata la violencia cotidiana de los habitantes de la favela, aunque 
es extensiva a cualquier favela de Río de Janeiro. 

Pero los que conocen la villa admiten que la película no exagera en su 
descripción de ese infierno en Río, financiado por el tráfico de drogas. 

R27 (ESC. A/C.C.)

Mientras el mundo esperaba los resultados de lo Oscar, en Cidade de Deus la favela 
mas uno caso de violencia. La violencia fue una respuesta a policia, la violencia 
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ocasionou 2 muertes. Ele filme retrata esta mesma violencia so que desta vez el 
violencia brasileña foi muestrada para lo mundo todo. Como la policia es corrupta, 
como los chicos son violentados e como los chicos encuentras precozmente el 
mundo del narcotráfico. La película retrata la violencia cotidiana de los habitantes de 
la favela, aunque es extensiva a cualquier favela del Rio de Janeiro, más después 
disto tudo que la película retratou los governante dizem que la película exgera. 

R28 (ESC. B/L.H.B.)

Los habitantes de Cidade de Deus viveron momentos de tensón con el 
incendio de dos autobuses y varios asaltos. La violencia fue una respuesta a un 
operativo policial realizado en la madrugada del domingo la favela. El primer autobus 
fue incendiado justo em frente a la entrada de la favela. Las escenas de los últimos 
dias en Cidade de Deus no son muy diferentes de la mostrada. La película retrata la 
violencia cotidiana de los habitantes de la favela. Lo que provoca más tristeza y 
desolación en el relato de la película es justamente la situación de los chicos y la 
violencia cotidiana, la policia es mostrada en “Cidade de Deus” principalmente como 
una organización estatal corrupta e impiadosa con los jóvenes, pero los que conocen 
la villa admiten que la película no exagera en su descripción de ese infierno en Rio. 

R29 (ESC. B/C.R.)

Los habitantes de Cidade de Deus viveron momentos de tensión con el incendio de 
dos autobuses y varios asaltos con un saldo de dos adolescentes baleados, esa es 
la famosa favela de Río de Janeiro. La violencia fue una respuesta a un operativo 
policial realizado en la favela; el primer autobus fue incendiado, justo enfrente a la 
entrada de la favela. Según el auditor Pedro Montenegro, el episodio es 
“emblemático” y demuestra cómo la cuestión de la seguridad es conducida en Río. 
La película retrata la violencia cotidiana de los habitantes de la favela, aunque es 
extensiva a cualquier favela de Río de Janeiro. Lo que provoca más tristeza y 
desolación es justamente la situación de los chicos y la violencia cotidiana, un 
espejo de los hechos de ayer. 

R30 (ESC. A/J.S.V.)

Mientras el mundo esperaba los resultados de Oscar, en la noche del domingo y la 
madrugada de lunes, habitantes de Cidade de Deus, vivieron momentos de tensión 
con el incendio de dos autobuses y varios asaltos com un saldo de dos adolescente 
baleados. El filme en lo domingo compitió por una estatuilla de la Academia de 
Hollywood. La violencia fue una respuesta a um operativo policial en la favela, fueron 
baleados los jóvenes de 13 y 16 años. Los manifestantes tirarom piedras e el coche 
que transportaba 40 pasajeros, y prendieron fuego a sus asientos y neumáticos. Un 
grupo de 15 personas lo apedrearon y le echaron combustible tras asaltar a sus 
pasajeros.

Tras los desórdenes ocurridos um día antes del aniversario que marca los 439 
años de la fundación de Río de Janeiro. 

Según el auditor de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos de Brasil, el 
episodio demuestra cómo la cuestión de la seguridad es conducida en Río. 

Lo que provoca más tristeza y desolación en el relato de la película es 
justamente la situación de los chicos y la violencia cotidiana, un espejo de los 
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hechos de ayer. Dos de sus protagonistas, “Zé Pequeño” y “Bené”, son adolescentes 
que trabajan para el narcotráfico. “Zé Pequeño” es uno de los líderes de la 
organización criminal del lugar, cuyos líderes mandan y asesinan sin límites. “Bené” 
es um traficante termina siendo asesinado. 

R31 (ESC. B/C.C.)

Mientras el mundo esperaba los resultados del Oscar, los habitantes de Cidade de 
Deus vivieron momentos de tensión con el incendio de dos autobuses y varios 
asaltos con un saldo de dos adolescentes baleados. La famosa favela de Río de 
Janeiro en torno da cual gira el filme homónimo de Meirelles, que compitió por 
estatuilla de la Academia de Hollywood. 
La violência fue una respuesta a un operativo policial realizado en la madrugada, en 
el que dos menores resultaron heridos a bala. 
El primer autobús fue incendiado en la calle Edgard Werneck. El otro estaba en la 
Estrada dos Bandeirantes. La zona quedó sin luz e sin comunicación durante el dia 
ya que instalaciones foran quemadas. 
Las escenas de los últimos días en Cidade de Deus no son muy direntes de las 
mostradas en la película del director brasileño. La película retrata la violencia 
cotidiana de los abitantes de la favela. Adolescentes o hasta niños se encuentran 
precozmente involucrados con el mundo del narcotráfico, que domina y maneja 
todas las actividades en la comunidad. Quien no se envuelva en los ilícitos termina 
siendo amenazado o muerto. 

R32 (ESC. A/S.O.)

En la noche del domingo y la madrugada del lunes, los habitantes de Cidade 
de Deus vivieron momentos de tensión con el incendio de dos autobuses y varios 
asaltos con un saldo de dos adolescentes baleados. 

La violencia fue una respuesta a un operativo policial realizado en la 
madrugada, en el que dos menores resultaron heridos a bala. Todavía no se 
esclareció en qué circunstancias fueron baleados los jóvenes de 13 y 16 años, cuyas 
identidades no fueron reveladas. 

El primer autobús fue incendiado en la calle Edgard Wernek. Los 
manifestantes tiraron piedras en el coche, que transportaba 40 pasajeros, y 
prendieron fuego a sus asientos y neumáticos. El otro autobús quemado en la 
protesta estaba en la Estrada dos Bandeirantes. Un grupo de 15 personas lo 
apedrearon y le echaron combustible tras asaltar a sus pasajeros. 

Tras los desórdenes ocurridos un día antes del aniversario que marca los 439 
años de la fundación de Río de Janeiro. Según el auditor de la Secretaría Nacional 
de Derechos Humanos de Brasil, Pedro Montenegro, el episodio es “emblemático” y 
demuestra cómo la cuestión de la seguridad es conducida en Río. 

Las escenas de los últimos días en Cidade de Deus no son muy diferentes de 
las mostradas en la película del director brasileño Meirelles. La película retrata la 
violência cotidiana de los habitantes de la favela, aunque es diferente de las 
mostradas en el película del director brasileño Meirelles. 

Lo que provoca más tristeza la situación de los chicos y la violencia cotidiana. 
Pero lo que conocen la villa admitem que la película no exagera en su descripción 
de ese infierno en Río, financiado por el tráfico de drogas. 
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R33 (ESC. B/S.B.A.S.)

Mientras el mundo esperaba los resultados del Oscar, los habitantes de Cidade de 
Deus vivieron momentos de tensión con el incendio de dos autobuses y varios 
asaltos con un saldo de dos adolescentes baleados. La violencia fue una respuesta 
a un operativo policial realizado en la madrugada del domingo en la favela. Según 
Pedro Montenegro, el episodio es “emblemático” y demuestra cómo la cuestión de la 
seguridad es condicida en Río. “Para las autoridades de seguridad parece que la 
cuestión central es si la persona involucrada es un narcotraficante o no”, declaró el 
auditor. Las escenas de los últimos días en Cidade de Deus no son muy diferentes 
de las mostradas en la película. La película retrata la violência cotidiana de los 
habitantes de la favela. En un universo que tiene puntos de contacto con lo que 
viven sectores de otros estratos sociales. Lo que provoca más tristeza e desolación 
en el relato de la película es justamente la situación de los chicos y la violencia 
cotidiana. La policía es mostrada en “Cidade de Deus” como una organización 
estatal corrupta e impiadosa con los jóvenes. Pero los que conocen la villa admiten 
que la película no exagera en su descripción. 

R34 (ESC. B/I.C.C.)

“…entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, los habitantes de Cidade 
de Deus (Ciudad de Dios) vivieron momentos de tensión con el incendio de dos 
autobuses y varios asaltos con un saldo de dos adolescentes baleados.” “…Las 
escenas de los últimos días en Cidade de Deus (Ciudad de Dios) no son muy 
diferentes de las mostradas en la película del director brasileño Meirelles.” “Lo que 
provoca más tristeza y desolación en el relato de la película es justamente la 
situación de los chicos… “…Dos de sus protagonistas ‘Zé Pequeño’ y ‘Bené’…” 
“…trabajam para el narcotráfico.” “La policia es mostrada en ‘Cidade de Deus’ 
principalmente como una organización estatal corrupta e impiedosa con los jóvenes, 
a quienes llega a extorsionar y a matar si se rebelan.” 

R35 (ESC. A/J.T.S.)

La película retrata la violencia cotidiana de los habitantes de la favela, aunque 
es extensiva a cualquier favela de Río de Janeiro. Justamente la situación de los 
chicos y la violencia, un espejo de los hechos de ayer. Es mostrada en “Cidade de 
Deus” la policía como una organización estatal corrupta e impiadosa con los jóvenes, 
a quienes llega a extorsionar e a matar si se rebelan. 

La película no exagera en su descripción de Río de Janeiro. 

R36 (ESC. A/R.P.L.G.)

lo que provoca más tristeza y desolación en el relato de la película es justamente la 
situación de los chicos y la violência cotidiana, un espejo de los hechos de ayer. Dos 
de sus protagonistas, “Zé Pequeño” e “Bené”, son adolescentes que trabajan para el 
narcotráfico. “Zé Pequeño” es uno de los líderes de la organización criminal del 
lugar, cuyos lideres mandan y asesinan sin límites. “Bené” es un traficante que 
termina siendo asesinado. 
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R37 (ESC. A/V.G.V.)

La película retrata la violencia cotidiana de los habitantes de la favela, aunque 
es extensiva a cualquier favela de Rio de Janeiro. Lo que provoca más tristeza y 
desolación en el relato de la película es justamente la situación de los chicos y da 
violencia cotidiana, un espejo de los hechos de ayer. La policía es mostrada em 
“Cidade de Deus” principalmente como una organización estatal corrupta e 
impiadosa con los jóvenes, a quienes llega a extorsionar y a ma si se rebelam. 

R38 (ESC. A/S.A.F.)

En un universo que tiene puntos de contacto con lo que viven sectores de 
otros estratos sociales. Adolescentes o hasta niños se encuentran precozmente 
involucrados con el mundo del narcotráfico, que domina y maneja todas las 
actividades de la comunidad. 

Lo que provoca más tristeza y desolación en el relato de la película es 
justamente la situación de los chicos y la violencia cotidiana, un espejo de los 
hechos de ayer. 

R39 (ESC. A/C.S.N.)

el texto habla sobre del filme “Cidade de Deus” que sus protagonistas “Zé Pequeño” 
y “Bené” son adolescentes que trabajan para el narcotráfico. “Zé Pequeño” es uno 
de los líderes de la organización criminal del lugar, cuyos lideres mandan y asesinan 
sin límites. La película retrata la violencia cotidiana de los habitantes de la favela, 
aunque es extensiva a cualquier favela de Río. 

R40 (ESC. A/T.M.S.)

“Cidade de Deus” es la famosa favela de Río de Janeiro en torno de la cual 
gira el filme homónimo de Ricardo Meirelles que el domingo compitió por una 
estatuilla de la Academia de Hollywood en cuatro categorías. 

La película retrata la violencia cotidiana de los habitantes de la favela, aunque 
es extensiva a cualquier favela de Río de Janeiro. Adolescentes o hasta niños e 
encuentran precozmente involucrados con el mundo del narcotráfico, que domina y 
maneja todas las actividades de la comunidad. 

Lo que provoca más tristeza y desolación en el relato de la película és 
justamente la situación de los chicos y la violencia cotidiana, un espejo de los 
hechos de ayer. 

R41 (ESC. A/A.F.S.L.)

El filme Cidade de Deus que hache a partir del las historias que acontecián en 
la favela de Río de Janeiro. La violencia es mui grande e el autor del texto enceña 
cómo era la vida en la favela y la corrupción de los policiais. 

Era un mundo onde el narcotráfico cuidaba del todos el adolescentes. 
Estes adolescentes eran los que más sofrían com la vida en la favela y 

estaban siempre preparados para lo destino. 
No hubo premio para el filme más no deixa de ser un bielo filme. 
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R42 (ESC. A/D.R.O.M.)

El texto habla sobre lo filme Cidade de Deus “Ciudad de Dios”, onde “Zé 
Pequeño” y “Bené” son dos adolescentes que trabajan para el narcotráfico y que 
viven en Río “Zé Pequeño” es líder del organización criminal cuyo mandan y 
asesinan sin limites. “Bené” es uno traficante que acaba siendo asesinado. 

Este filme no exagera pois revela la realidade del Río, da ciuad onde es 
financiado por el tráfico de drogas. El filme participou do Oscar y su filme mostrava la 
violencia da favela que ahora es muy bien conocida, pos fez parte del filme, el filme 
todo foi feito dientro de la favela. 

R43 (ESC. A/A.I.M.A.)

El filme Cidade de Deus que peleó por un Oscar pero no ganho fue rodado en 
uma favela muy coñecida del Río de Janeiro, enseña la violência en la favela de las 
cidad grande onde un grupo de jóvenes se envuelve con el narcotráfico de drogas y 
con esos hechos son tratados como delincuentes. 

El filme fue gravado en una madrugada onde sus protagonistás son “Zé 
Pequeño” y “Bené” que trabajan para el narcotráfico que retrataban la vida del 
jóvenes y adolescente de la favela. 

R44 (ESC. A/A.C.B.)

El texto habla del violencia en Cidade de Deus, una favela muy famosa en no Brasil, 
y el filme Cidade de Deus de Ricardo Meirelles, pues la violencia y los personagens 
del filme es los muy parecido con nas personas que viven na favela. Y isto deixa 
muy outras personas tristes porque o filme mostras como es la vida en na favela y 
ninguem dejar mudar lo quadro del violência. 
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