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RESUMO  

 

A presente pesquisa se enquadra na estratégia de um estudo de caso (LÜDKE; ANDRÉ, 1986; 

YIN, 2005) e segue o paradigma qualitativo interpretativista (BORTONI-RICARDO, 2008; 

KRIPKA et al., 2015; SUASSUNA, 2008), tendo como objetivo observar as relações 

dialógicas entre escrita e reescrita de alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. Para isso, 

nossos pressupostos teóricos se pautam nas teorias: da Filosofia da Linguagem propostos pelo 

Círculo de Bakhtin, cujo princípio é o Dialogismo (BAKHTIN, 2011; 

BAKHTIN/VOLÓCHINOV, 2017); dos conceitos de texto (FERNANDES, E., 2007; KOCH, 

2018), da textualidade (BEAUGRANDE; DRESLLER, 2005); da importância da escrita, 

reescrita e da produção textual desenvolvida como um trabalho processual (FERNANDES, 

E., 2007; MENEGASSI, 1998, 2001); das concepções de gêneros discursivos e textuais 

(BAKHTIN, 2011; MARCUSCHI, 2008; 2010), ressaltando as características próprias do 

artigo de opinião, por ser o gênero dos textos que compõem o corpus deste trabalho 

(BRÄKLING, 2000; RODRIGUES, 2000); e também acerca da regulamentação oficial do 

ensino, de modo a verificar o ensino dos gêneros discursivos nos documentos institucionais 

norteadores, como os PCNs (BRASIL, 1998b) e a BNCC (BRASIL, 2018). Os participantes 

são alunos do 9º ano do Ensino Fundamental de um Colégio da rede pública de Goiânia, bem 

como a professora de Língua Portuguesa responsável pelas turmas. Os dados foram gerados 

durante o período de agosto a setembro de 2019 e nos foram repassados pela docente um total 

de 60 pares de textos considerando a 1ª e a 2ª versão, ou seja, a escrita e a reescrita. Por meio 

desta investigação, tendo em vista nossos objetivos, de modo geral os resultados mostraram 

que tanto os PCNs quanto a BNCC se pautam numa perspectiva de ensino-aprendizagem por 

meio dos gêneros discursivos. Além disso, constatamos que ocorreram mudanças dialógicas e 

linguísticas do texto escrito para o reescrito, visto que o aluno conseguiu realizar 

modificações significativas. Isso faz com que consideremos ter havido, de fato, a reescrita do 

texto. Embora na segunda versão ainda permaneçam alguns desvios advindos da primeira, o 

aluno desenvolveu outros pontos de vista e mostrou uma atitude responsiva dialógica. 

Ademais, conseguiu utilizar alguns operadores argumentativos de causa e consequência. 

Diante disso, consideramos que houve um amadurecimento na prática escrita do aluno.  

 

Palavras-chave: Relação dialógica. Escrita/Reescrita. Gêneros Discursivos. Documentos 

institucionais. 



ABSTRACT 

 

The present research fits into the strategy of a case study (LÜDKE; ANDRÉ, 1986; YIN, 

2005) and follows the interpretive qualitative paradigm (BORTONI-RICARDO, 2008; 

KRIPKA et al., 2015; SUASSUNA, 2008), and its objective is to observe the dialogical 

relations between the process of writing and rewriting texts of 9th grade students. For this, our 

theoretical assumptions are based on the following theories: the Philosophy of Language 

proposed by the Circle of Bakhtin, whose principle is Dialogism (BAKHTIN, 2011; 

BAKHTIN/VOLÓCHINOV, 2017); text concepts (FERNANDES, E., 2007; KOCH, 2018), 

textuality (BEAUGRANDE; DRESLLER, 2005); the importance of writing, rewriting and 

textual production developed as a procedural work (FERNANDES, E., 2007; MENEGASSI, 

1998, 2001); the conceptions of discursive and textual genres (BAKHTIN, 2011; 

MARCUSCHI, 2008; 2010), highlighting the characteristics of the opinion article, as it is the 

genre of the texts that make up the corpus of this work (BRÄKLING, 2000; RODRIGUES, 

2000); and also about the official teaching regulation, in order to verify the teaching of 

discursive genres in the institutional guiding documents, such as the PCNs (BRASIL, 1998b) 

and the BNCC (BRASIL, 2018). Participants are 9th grade students of a public school in 

Goiânia, as well as the Portuguese language teacher responsible for the classes. The data were 

generated from August to September 2019 and a total of 60 pairs of texts were passed on to us 

by the teacher considering their 1st and 2nd versions. Through this investigation, in view of 

our objectives, in general, the results showed that both PCNs and BNCC are based on a 

teaching-learning perspective through discursive genres. In addition, we found that there were 

dialogical and linguistic changes from the first written text to its second version, since the 

student managed to make significant changes. This makes us consider that there was, in fact, a 

process of rewriting. Although in the second version there are still some deviations when 

compared to the first one because the student developed other points of view and showed a 

responsive dialogical attitude. In addition, it managed to use some argumentative operators of 

cause and consequence. Therefore, we consider that there was a maturation in the student’s 

written practice. 

 

Keywords: Dialogic relationship. Writing/Rewriting. Discursive Genres. Institutional 

documents. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS: ANTES DO PRIMEIRO PASSO 

 

O meu interesse pela produção textual escrita surgiu antes mesmo do ingresso na 

universidade e, ao ter a oportunidade de cursar a graduação em Letras, essa paixão pela 

escrita, pela reescrita e pelas correções textuais se intensificou ainda mais. No decorrer do 

curso, pude ter cada vez mais certeza de que esse seria o caminho que queria seguir com as 

pesquisas. Sendo assim, realizei meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) analisando os 

tipos de correção textual presentes nas produções escritas de alunos do Ensino Médio. Após 

esse estudo, já na pós-graduação lato sensu, a continuidade dos estudos se deu ao verificar as 

concepções de escrita e competências exigidas nos textos. Agora, no mestrado, procurei 

aprofundar ainda mais as pesquisas relacionadas à escrita e à reescrita.  

Diante disso, nosso intuito é observar as relações dialógicas entre escrita e reescrita de 

alunos do 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública. Assim, nossos objetivos 

específicos são: 

 

 Analisar o processo de construção de textos com escrita e reescrita de textos de alunos do 

Ensino Fundamental; 

 Verificar a relação entre indicações dos documentos oficiais e o ensino da produção 

escrita; 

 Compreender o emprego de alguns operadores argumentativos, como causa e 

consequência. 

 

Tendo em vista os objetivos definidos, buscamos, então, responder às seguintes 

perguntas:  

 

 Como se processa a construção de textos na escrita e na reescrita? 

 Que diálogos se estabelecem entre indicações dos documentos oficiais e o ensino da 

produção escrita? 

 De que modo são utilizados os operadores argumentativos de causa e consequência em 

algumas produções textuais? 

 

Em busca de alcançar os objetivos, bem como responder às nossas perguntas de 

pesquisa, nos pautamos na perspectiva dialógica do Círculo de Bakhtin (BAKHTIN, 2011; 

BAKHTIN/VOLÓCHINOV, 2017). Além dessa teoria, ainda partimos dos aspectos da 
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textualidade (BEAUGRANDE; DRESSLER, 2005), das sequências textuais (CASSEB-

GALVÃO; DUARTE, 2018) e também das operações linguísticas (MENEGASSI, 2001), dos 

gêneros discursivos e do artigo de opinião (BOFF et al., 2009; BRÄKLING, 2000; 

RODRIGUES, 2000). Ademais, analisamos as relações dos documentos institucionais com o 

ensino pautado nos gêneros, conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2018; BRASIL, 1998a). 

Metodologicamente, nosso estudo segue o paradigma qualitativo de pesquisa 

interpretativista (BORTONI-RICARDO, 2008; ESTEBAN, 2010; KRIPKA et al., 2015; 

MOREIRA; CALEFFE, 2008; SUASSUNA, 2008) e realiza um estudo de caso (ANDRÉ, 

2005; LUDKE; ANDRÉ, 1986; YIN, 2005). Para isso, tem como corpus de análise produções 

escritas e reescritas de alunos do 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública de 

Goiânia. A docente nos repassou, entre agosto e setembro de 2019, apenas textos – totalmente 

anônimos, para preservar a identidade de todos os estudantes – daqueles alunos que haviam 

produzido tanto a primeira quanto a segunda versão, que foram 60 pares, totalizando 120 

produções. 

Após a realização da coleta, transcrevemos todos eles para o programa Word, seguindo 

à risca a escrita do aluno. Esse procedimento foi necessário para que pudéssemos inserir as 

produções textuais na dissertação sem expor a caligrafia dos alunos, pois essa marca poderia 

identificá-los, para assim realizarmos a análise de dados da pesquisa. Cada um dos textos 

recebeu um código de identificação PT (Produção Textual), indicador de 1ª versão e 2ª 

versão, e uma numeração, por exemplo: PT 1ª versão – 001 e PT 2ª versão – 001, e assim 

sucessivamente até o último par: PT 1ª versão – 060 e PT 2ª versão – 060. 

Contudo, para a realização da nossa pesquisa, descartamos 40 dos 120 textos, a partir 

dos seguintes critérios: (1) os textos com dez linhas ou menos e (2) textos com palavras ou 

trechos ilegíveis. Logo, restaram 80 produções textuais, selecionadas por apresentarem, nas 

ideias presentes, aspectos de causa, consequência ou causa e consequência. Consideramos que 

essa quantidade seja o suficiente para que possamos realizar nossa análise, de modo a utilizar 

os textos escritos e reescritos por completo, ou apenas recortes deles, para alcançar nossos 

objetivos com o estudo. 

Verificamos que outras pesquisas foram realizadas com temática semelhante, com 

investigações que relacionam a produção escrita e a reescrita. A primeira delas é intitulada “O 

processo de reescrita e a produção textual: questões referentes à prática escolar da escrita”, 

cuja autoria é de Silva (2017). Trata-se de um estudo bibliográfico e reflete acerca da 

dificuldade enfrentada pelos alunos mediante a produção escrita, de modo a analisar como 
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ocorre, na prática do contexto da sala de aula, a avaliação da escrita, bem como se a avaliação 

está realmente de acordo com o real propósito do processo de ensino-aprendizagem. Além 

disso, intenta mostrar como a reescrita pode ser um caminho para que a produção textual dos 

alunos se desenvolva. As reflexões mostraram, então, que o trabalho tradicional de escrita na 

escola faz com que a habilidade de escrever seja responsabilidade do próprio estudante, não 

sendo esse um método produtivo para lidar com a produção escrita. Há, portanto, a 

necessidade de promover uma renovação nesse processo de produção textual, de modo a 

pensar-se em seu caráter dialógico, ampliando a capacidade do aluno de escrever por meio das 

práticas interativas e dialógicas do texto. Ainda, importa destacar que o “outro” é 

extremamente importante no procedimento da escrita, pois quando escrevemos para alguém 

ler é exigido que nos adequemos às circunstâncias de produção. 

Outro trabalho é o de Sartori e Mendes (2016), com o artigo “A reescrita como 

processo: as vantagens de uma segunda versão tardia”, desenvolvido em forma de pesquisa-

ação e com análise seguindo o paradigma qualitativo. Nele, as autoras investigam duas 

versões de textos realizados por alunos da Educação de Jovens e Adultos do Ensino Médio 

para confirmar que a reescrita é uma etapa fundamental no processo da escrita, de modo a 

discutir quais os ganhos de reescrever o texto aguardando um período de tempo mais longo 

entre as duas versões, ou seja, em um período tardio, propiciando mudanças significativas nas 

primeiras versões textuais. Mediante tais questões, e a partir da análise, evidenciou-se a 

importância de haver um maior período entre a produção da escrita e reescrita, para que o 

autor possa adquirir novos e distintos conhecimentos, já expostos na primeira versão do texto.  

A terceira e última pesquisa é denominada “Reescrita e escrita: investigando a visão 

do aluno”, produzida pelas autoras Oliveira e Borba (2015) a partir de um questionário aberto 

com sete perguntas relativas ao processo de escrita. Nesse artigo se analisa como é a visão dos 

alunos do 8º ano do Ensino Fundamental sobre a prática da reescrita no ambiente da sala de 

aula. Com isso, chegaram à conclusão, tendo como aporte teórico diversas pesquisas atuais, 

que a reescrita não vem sendo realizada efetivamente nas aulas, pois por meio das respostas 

dadas ao questionário foi possível compreender que não existe conhecimento do que venha a 

ser processo de reescrita. Os alunos focam apenas em gramática, ortografia e pontuação, não 

vendo a reescrita como um processo de reflexão sobre o real objetivo da comunicação: 

coesão, coerência, clareza das ideias, adequação ao tema, dentre outras questões para a escrita 

do texto. As autoras também acreditam que ambas as práticas não estejam sendo 

desenvolvidas na escola do modo como realmente deveriam ser.  
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Esses estudos são valiosos para o avanço da compreensão do processamento da escrita 

e reescrita, mas ainda há abertura para nossa investigação, pois nosso diferencial está na 

verificação dos aspectos dialógicos entre o ensino e a aprendizagem da produção textual e o 

dialogismo interno entre os textos dos alunos. 

Por fim, destacamos que esta dissertação traz, primeiramente, as considerações 

iniciais, nas quais realizamos uma abordagem geral acerca de toda a pesquisa. Em seguida, 

apresentamos o primeiro capítulo, em que definimos as perspectivas teóricas, estando ele 

dividido em duas seções. Na primeira delas, discutimos acerca da teoria dialógica, mais 

especificamente sobre língua, linguagem, interação, enunciado, discurso, ideologia, 

diálogo, dialogismo, polifonia e exotopia. Na seção seguinte, apresentamos e debatemos o 

conceito de texto, os aspectos da textualidade e a importância da escrita e da reescrita, assim 

como a prática da produção textual em uma perspectiva processual. No decorrer de todo esse 

primeiro capítulo, utilizamos recortes de produções textuais que apresentam aspectos teóricos 

em evidência.  

No Capítulo 2, discutimos sobre os gêneros discursivos e textuais, especificamente o 

artigo de opinião. Além disso, ainda explicitamos a questão da regulamentação oficial do 

ensino e o ensino dos gêneros por meio dos documentos institucionais, dentre os quais 

destacamos os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC).  

No capítulo seguinte, metodológico, discorremos em relação ao tipo da pesquisa, 

seguindo o paradigma qualitativo de cunho interpretativista, e ainda realiza um estudo de 

caso. Ademais, fazemos uma explanação sobre o contexto da geração de dados, os 

participantes da pesquisa, como ocorreu a coleta de dados, os procedimentos para solicitação 

e autorização de realização, e, por último, detalhamos os procedimentos para a análise de 

dados.  

Em seguida, no quarto capítulo, analisamos o corpus. Iniciamos a discussão a partir da 

proposta de texto elaborada pela docente e damos continuidade com o par de textos e seus 

recortes, definidos como PT 1ª e 2ª versão – 009, que correspondem ao gênero artigo de 

opinião. A análise é realizada sob o viés dialógico, discutindo o entrelaçamento das ideias, a 

construção do texto, considerando as alterações realizadas da escrita para a reescrita e 

evidenciamos o uso de alguns operadores argumentativos referentes à causa e consequência. 

Por fim, temos as considerações finais, as referências utilizadas e todos os apêndices e 

anexos citados no desenvolvimento deste trabalho. Vejamos, a seguir, o primeiro capítulo, no 

qual iniciamos as discussões acerca da perspectiva teórica adotada nesta pesquisa. 
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CAPÍTULO 1 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: O PRIMEIRO PASSO 

 

Neste capítulo, apresentamos e discutimos os pressupostos teóricos que 

fundamentam nossa pesquisa. Esses conceitos estão relacionados às teorias da Filosofia da 

Linguagem, a saber: língua, linguagem, interação, enunciado, discurso, ideologia, diálogo, 

dialogismo (BAKHTIN, 2011; BAKHTIN/VOLÓCHINOV, 2017), polifonia (BAKHTIN, 

2013; BARROS, 2003) e exotopia (BAKHTIN, 2011). Analisamos também o conceito de 

texto (FERNANDES, E., 2007; KOCH, 2018; MARCUSCHI, 2008), textualidade 

(BEAUGRANDE; DRESLLER, 2005; KOCH; ELIAS, 2017) e a importância da escrita e da 

reescrita, bem como da produção textual, em uma perspectiva processual (FERNANDES, E., 

2007; GARCEZ, 2004; MENEGASSI, 1998, 2001; PASSARELLI, 2012). 

 

1.1 As teorias da Filosofia da Linguagem sob a perspectiva bakhtiniana 

 

Na presente seção debatemos acerca dos conceitos relacionados às teorias da Filosofia 

da Linguagem propostos pelo Círculo de Bakhtin, cuja base é o dialogismo, que permeia 

nossa pesquisa como um todo. Ainda, o relacionamos com os demais conceitos discutidos 

pelo Círculo, que são: língua, linguagem, interação, enunciado, discurso, ideologia, 

diálogo, polifonia e exotopia. 

 

1.1.1 Interação e dialogismo 

 

O estudo sobre língua como ciência é por nós reconhecido a partir das teorias do 

Círculo de Bakhtin, que desenvolvia seus estudos voltados para a interação e a comunicação. 

Nesse sentido, Bakhtin (2011, p. 270) pondera que “[...] A língua é deduzida da necessidade 

do homem de auto expressar-se, de objetivar-se”. Na medida em que nos comunicamos, seja 

na oralidade, seja na escrita, estamos utilizando a língua com sentido. Podemos ainda inferir 

que, por ser um processo de interação, a utilizamos a todo o momento.  

Reiterando esse pensamento, Bakhtin/Volóchinov (2017) veem que a língua ocorre e 

se manifesta em sociedade como uma atividade interacional exercida por seus indivíduos. 

Nesse viés, afirmam que “[...] A língua é um processo ininterrupto de formação, realizado por 

meio da interação sociodiscursiva dos falantes” (BAKHTIN/VOLÓCHINOV, 2017, p. 224, 

grifos do autor). Diante dessa afirmação, compreendemos que a língua não é interrompida 
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com o passar do tempo, mas é, de fato, contínua a partir dessa relação estabelecida entre os 

que dela se utilizam.  

Por não ser fragmentada, podemos dizer que a língua vive e vai se formando no 

decorrer do tempo no processo de comunicação discursiva entre os falantes, não podendo ser 

relacionada apenas à individualidade de cada um de nós (BAKHTIN/VOLÓCHINOV, 2017). 

Esse processo comunicativo pelo qual a língua se constitui pode ser entendido pela relação 

entre “[...] dois parceiros da comunicação discursiva – o falante e o ouvinte [...]; sugere-se um 

esquema de processos ativos de discurso no falante e de respectivos processos passivos de 

recepção e compreensão do discurso no ouvinte.” (BAKHTIN, 2011, p. 271). Assim, 

ressaltamos que a língua está também relacionada ao uso da linguagem, visto que diversos 

campos da atividade humana estão ligados à linguagem (BAKHTIN, 2011). 

Desse modo, no processo de comunicação discursiva a língua e a linguagem surgem, 

entre locutor e interlocutor, no processo de interação. Bakhtin/Volóchinov (2017) 

consideram que os aspectos sociais, políticos e ideológicos se concretizam na realidade por 

meio da interação. Ademais,  

 

[...] não existe em algum lugar interior (nas “almas” dos indivíduos que se 

comunicam), mas inteiramente no exterior: na palavra, no gesto, no ato. Nela, não 

há nada que não seja expresso, que seja interior: tudo se encontra no exterior, na 

troca, no material e, acima de tudo, no material da palavra. 

(BAKHTIN/VOLÓCHINOV, 2017, p. 107, grifos do autor). 

 

Diante disso, a comunicação é um processo que ocorre do exterior para o interior do 

ser humano, no qual a interação está relacionada, de modo que os falantes interagem também 

dessa maneira, ou seja, do seu exterior para o interior. Consequentemente, pode 

ocorrer/manifestar-se de diferentes modos que não necessariamente pela expressão da palavra 

escrita ou falada, mas também por ações, sinais, dentre outros meios. Sendo assim, a interação 

é considerada “[...] a realidade fundamental da língua” (BAKHTIN/VOLÓCHINOV, 2017, p. 

219). 

Tendo em vista que o processo de interação ocorre na relação entre os sujeitos, é 

importante destacar quem são esses sujeitos para Bakhtin, já que são eles os responsáveis por 

remover a língua e estarem, consequentemente, utilizando-a no processo de comunicação 

social. A partir desse viés bakhtiniano, compreendemos que os sujeitos são seres sociais que 

praticam uma atitude responsiva ativa a partir das relações comunicativas, de modo que  
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[...] toda compreensão plena real é ativamente responsiva e não uma fase inicial 

preparatória da resposta [...]. O próprio falante está determinado precisamente a essa 

compreensão ativamente responsiva: ele não espera uma compreensão passiva, por 

assim dizer, que apenas duble o seu pensamento em voz alheia, mas uma resposta, 

uma concordância, uma participação, uma objeção, uma execução, etc. (BAKHTIN, 

2011, p. 272). 

 

Nesse sentido, reiteramos que esses sujeitos sociais, ao estabelecerem essa 

comunicação discursiva de maneira a interagirem, são ativamente responsivos, pois criam e 

esperam essa relação de reciprocidade entre todos os indivíduos pertencentes àquele meio, 

podendo esse ato recíproco ocorrer em atos da comunicação de aceitação, refutação, 

criticidade, discordância, dentre outros, como define Bakhtin (2011).  

Em virtude disso, entendemos que “[...] o discurso verbal impresso participa de uma 

espécie de discussão ideológica em grande escala: responde, refuta ou confirma algo, antecipa 

as respostas e críticas possíveis, busca apoio e assim por diante.” 

(BAKHTIN/VOLÓCHINOV, 2017, p. 219). Portanto, trata-se daquele que exerce uma 

comunicação discursiva entre os sujeitos por meio dos enunciados, com a finalidade de 

praticar sua atitude responsiva ativa pelo discurso e realizar as práticas de comunicação entre 

um eu e um outro (BAKHTIN/VOLÓCHINOV, 2017). 

Além disso, em tais práticas dialógicas fazemos uso dos enunciados, definidos de 

modo que cada um “[...] é um elo na corrente complexamente organizada de outros 

enunciados” (BAKHTIN, 2011, p. 272). Diante dessa afirmação, compreendemos que os 

enunciados são constituídos pela ligação com outros já existentes; consequentemente, o 

sujeito, ao se comunicar, precisa ter em vista a necessidade de construir os enunciados, pois 

falamos por meio deles. Isso possibilita uma compreensão significativa ao nos comunicarmos 

em determinado momento e, quando o fazemos, seja na oralidade, na escrita, por meio de 

gestos ou sinais faciais, nada do que viermos a dizer será inédito, visto partir de enunciados já 

ditos anteriormente. 

Esse processo de constituição do enunciado ocorre pela relação de interação entre os 

sujeitos, como afirmado por Bakhtin/Vólochinov (2017, p. 204) em “[...] o enunciado se 

forma entre dois indivíduos socialmente organizados [...]”. Desse modo, é estabelecida uma 

comunicação e, a partir do momento em que nós, como sujeitos sociais, utilizamos os 

enunciados para nos comunicar, estamos de certa forma, realizando uma comunicação 

discursiva (BAKHTIN, 2011). Reiteramos, então, a partir de Fiorin (2008, p. 20), que “[...] os 

enunciados são unidades reais da comunicação”. 
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Diante disso, sob a perspectiva de Bakhtin (2011, p. 283), “[a]prender a falar significa 

aprender a construir enunciados (porque falamos por enunciados e não por orações isoladas e, 

evidentemente, não por palavras isoladas)”. No entanto, mesmo que os enunciados não 

possam ser considerados somente uma oração ou uma palavra, o início de sua construção 

pode acontecer por tais meios (BAKHTIN, 2011). 

Acrescentamos que as manifestações enunciativas podem ocorrer de diferentes 

maneiras, seja por meio de práticas cotidianas, literárias, científicas ou políticas 

(BAKHTIN/VOLÓCHINOV, 2017). Sendo assim,  

 

[...] a situação forma o enunciado, obrigando-o a soar de um modo e não de outro, 

seja como uma exigência ou um pedido, seja como defesa de um direito ou como 

uma súplica por piedade, seja em estilo pomposo ou simples, seja de modo confiante 

ou tímido e assim por diante. (BAKHTIN/VOLÓCHINOV, 2017, p. 206) 

 

Diante de tal afirmação, ao fazer uso dos enunciados, nós, enquanto sujeitos, 

precisamos saber adequá-los às nossas necessidades comunicativas e saber utilizá-los. Tendo 

em vista que os enunciados se manifestam em distintos meios, como os citados anteriormente, 

podemos tomar como exemplo nossas práticas cotidianas, pois, ao conversamos com nossos 

amigos, usamos certos tipos de enunciados, enquanto para realizar uma apresentação de 

trabalho na escola o nosso enunciado será modificado.  

Por exemplo, em nosso tema de escrita e reescrita, os alunos produziram enunciados 

discutindo um tema proposto pela professora. Ao construir seu texto, o autor expõe seus 

dizeres e mostra seus discursos valorativos. 

 

Quadro 1 – Recorte da PT 1ª versão – 038 

A vítima do bullying na hora leva tudo na brincadeira, mas depois, quando está sozinho ele 

começa a chorar ele fica magoado.  
Fonte: Recorte de uma produção textual escrita realizada por um aluno do 9º ano do Ensino Fundamental de uma 

escola da rede pública de Goiânia (grifos nossos).  

 

Nesse trecho, o texto apresenta os valores discursivos adotados pelo redator: “a vítima 

do bullying” ou “fica magoado”. Isso significa que quem pratica a ação do bullying é um 

agressor e o interlocutor a sua vítima. Desse modo, observamos que o enunciado carrega os 

valores de violência que estão evidentes nos trechos motivadores. O aluno expõe esses valores 

que foram aceitos em debate, mas essa aceitação não significa que na sua vida particular 

esteja filiado a eles. 
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Ademais, podemos relacionar enunciado e discurso, e sobre isso Bakhtin (2011, p. 

274) afirma 

 

[...] o discurso só pode existir de fato na forma de enunciações concretas de 

determinados falantes, sujeitos do discurso. O discurso sempre está fundido em 

forma de enunciado pertencente a um determinado sujeito do discurso, e fora dessa 

forma não pode existir. 

 

Aqui, Bakhtin (2011) expressa o modo de manifestação dos discursos. Estes ocorrem 

pelas enunciações promovidas pelos indivíduos sociais e apenas existem por meio dos 

enunciados. Diante disso, estabelecemos um forte elo entre enunciado e discurso, havendo 

uma relação de interdependência; podemos dizer, então, que os enunciados promovem 

discursos e estes se materializam nos enunciados. 

Pautando-nos nessa perspectiva de discurso, podemos defini-lo como 

 

[...] uma análise minuciosa e uma réplica interior, bem como uma reação organizada, 

também impressa, sob formas diversas elaboradas em dada esfera da comunicação 

discursiva (resenhas, trabalhos críticos, textos que exercem influência determinante 

sobre trabalhos posteriores etc.). Além disso, esse discurso verbal é inevitavelmente 

orientado para discursos anteriores tanto no próprio autor quanto de outros, 

realizados na mesma esfera, e esse discurso verbal parte de determinada situação 

[...]. (BAKHTIN/VOLÓCHINOV, 2017, p. 219). 

 

Compreendemos que o discurso exerce diferentes papéis na comunicação discursiva 

dos falantes, podendo ser um discurso que se realiza por meio da fala, da escrita, de gestos, 

dentre outros modos comunicativos, e que pode ser criado por um planejamento elaborado 

pelo locutor ou até mesmo pode surgir espontaneamente no momento em que ocorre a 

comunicação.  

A partir dessa visão, somos remetidos a pensar na relação entre discurso e produções 

de texto, visto serem estas o foco da nossa pesquisa. Nesse viés, entendemos que, ao produzir 

um texto, determinado objetivo deve ser alcançado a partir do que dizemos, ou seja, é 

necessário que haja sentido na comunicação, já que buscamos influenciar e convencer nosso 

interlocutor sobre aquilo que dizemos. Vejamos, a seguir, os recortes das produções textuais 

em que essas situações ocorrem:  
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Quadro 2 – Recorte da PT 2ª versão – 008 

Como resolver o Cyberbullying e o bullyngs: nos colégios os professores os coordenadores 

possam fazer algum projeto sobre o assunto; Um aluno que presencia Cyberbully ou bullyng 

dentro do colégio entrar em contato com a coordenação ou até mesmo a própria vítima ocorrer 

aos pais para poder resolver a cituação no colégio; e em outros casos mais graves entrar em 

contato ao batalhão Escolar; ensinar a cada um que somos iguais.  

O bullying e Cyberbullying não podemos afirmar que vai acabar em algum dia, mas enquanto 

se todos respeitarem uns aos outros, assim como em uma rede social e no colégio não teremos jovens 

que cometem suicídio por esse tipo de violência, e não teremos mais massacres em ambiente escolar; 

conversar e ensinar que todos somos iguais e temos qualidades, é um caminho para acabar com essa 

triste realidade que acontece nos ambientes escolares e em redes sociais. 
Fonte: Recorte de uma produção textual reescrita realizada por um aluno do 9º ano do Ensino Fundamental de 

uma escola da rede pública de Goiânia (grifos nossos). 

 

Quadro 3 – Recorte da PT 2ª versão – 027 

Portanto para diminuir a pratica do bullying e cyberbullying é necessário a ajuda da escola 

com palestras e piscicologos, da familia com a converça e dos amigos para encontrar uma forma de 

conibir a pratica do bullying e do cyberbullying. 
Fonte: Recorte de uma produção textual reescrita realizada por um aluno do 9º ano do Ensino Fundamental de 

uma escola da rede pública de Goiânia (grifos nossos). 

 

Diante desses parágrafos, que são os conclusivos, é perceptível que os autores 

mostram seus valores e buscam apresentar soluções para amenizar e/ou inibir as práticas de 

bullying e cyberbullying. Na PT 2ª versão – 008, o aluno apresenta diversas possibilidades 

acerca do que poderia ser feito, diferentemente da PT 2ª versão – 027, em que o estudante já é 

bem mais sucinto e traz poucas alternativas. Contudo, observamos uma relação entre as duas 

ideias com valores que, de certo modo, se assemelham em ambas as escritas: a necessidade de 

pedir ajuda à própria escola, ou seja, ao local onde ocorrem o bullying e cyberbullying, e 

também contar com a ajuda familiar. Vemos, nas alternativas expressas pelos autores, que 

eles utilizam de um discurso de convencimento para que seu interlocutor aceite que elas serão 

de fato eficientes no combate a tais práticas.  

Geraldi (1997) especifica que o aluno, ao redigir, estabelece um diálogo entre as 

ideias, mas também interage com a própria língua como expressão. Há, em virtude disso, a 

necessidade de conduzi-lo a realizar também as ações de linguagem, que são atividades 

linguísticas, epilinguísticas e metalinguísticas. Para seguir tais ações, é necessário que ele 

seja capaz de realizá-las em seu texto de maneira simultânea. Geraldi (1997, p. 26, grifos do 

autor) afirma que, 

 

[t]ratando-se da produção de discursos, nas ações que se fazem com a linguagem se 

presentificam ações sobre a linguagem e ações da linguagem. A distinção em três 

tipos de ações não é, portanto, uma distinção classificatória de fenômenos 

linguísticos, mas uma distinção na abordagem de fenômenos concomitantes.  
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Nesse sentido, compreendemos que, embora as ações estejam classificadas em três 

atividades distintas, para realizá-las é necessário que essas ações ocorram em conjunto, de 

modo que o aluno realize atividades de escrita de cunho linguístico. Estas são, segundo 

Geraldi (2007), as que se realizam nos processos de interação para que o assunto tome 

progressão, também de cunho epilinguístico, que, assim como a anterior, realiza-se em 

processos interacionais, mas, além disso, desencadeia uma reflexão que tem as expressões 

como objeto. Há, ainda, a terceira atividade definida por Geraldi (2007), que é a 

metalinguística, em que se realiza uma metalinguagem sistemática com a qual falam sobre a 

língua. Percebemos como as relações dialógicas de inter-relações se estabelecem entre os 

sentidos da língua, entre as opções formais de produção da escrita (epilinguismo) e entre os 

textos e as vivências do indivíduo (intertextualidade). 

Contudo, é importante ressaltar que tanto os discursos quanto os sentidos são 

produzidos de modo a abrir espaço para determinadas modificações e também inserções de 

novas variações comunicativas (SOUZA, 2012). Ainda, para Bakhtin/Volóchinov (2017, p. 

221), “[o] processo do discurso, compreendido de modo amplo como um processo da vida 

discursiva exterior e interior, é ininterrupto e não conhece nem início e nem fim”. 

Nesse viés, quando o locutor busca promover interações sociais e comunicativas que 

possuam sentido para outros indivíduos da sociedade, com enfoque em interlocutores 

específicos, está necessariamente utilizando o discurso e, consequentemente, realiza uma 

prática dialógica (BAKHTIN/VOLÓCHINOV, 2017).  

Agora, partimos para o conceito de ideologia, que ocorre quando uma “[...] criação 

ideológica – um fato material e social – é inserida à força nos limites da consciência 

individual” (BAKHTIN/VOLÓCHINOV, 2017, p. 96). Desse modo, estão inseridas em nós e 

não há a possibilidade de negá-las. Assim, entendemos ideologia como ideias, saberes e 

crenças que um indivíduo carrega consigo sobre determinado assunto. Elas não são estáveis e 

podem ser modificadas a depender do momento e do grupo social ao qual o sujeito pertence.  

Para Miotello (2007, p. 176), a ideologia é um  

 

[...] sistema sempre atual de representação de sociedade e de mundo construído a 

partir das referências constituídas nas interações e nas trocas simbólicas 

desenvolvidas por determinados grupos sociais organizados. É então que se poderá 

falar do modo de pensar e de ser de um determinado indivíduo, ou de determinado 

grupo social organizado, de sua linha ideológica, pois que ele vai apresentar um 

núcleo central relativamente sólido e durável de sua orientação social, resultado de 

interações sociais ininterruptas, em que a todo momento se destrói e se reconstrói 

significados do mundo e dos sujeitos.  
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Em virtude disso, sempre estamos construindo, desconstruindo e reconstruindo 

ideologias nesse processo de interação existente entre os grupos sociais, pois “[c]ada época e 

cada grupo social possui o seu próprio repertório de formas discursivas da comunicação 

ideológica cotidiana.” (BAKHTIN/VOLÓCHINOV, 2017, p. 109). As transformações 

sofridas pelos sujeitos em sociedade fazem com que eles possuam, portanto, uma nova 

percepção de mundo, além de levá-los a adquirir e também compartilhar novas e diferentes 

concepções ideológicas. 

Ademais, os discursos são construídos por outras ideologias carregadas pelos sujeitos. 

Sobre isso, C. Fernandes (2007, p. 19) diz que “[a]s escolhas lexicais e seu uso revelam a 

presença de ideologias [...], revelando igualmente a presença de diferentes discursos, que, por 

sua vez, expressam a posição de grupos de sujeitos acerca do mesmo tema.”. Ou seja, para se 

expressar, o sujeito constrói seu discurso, trazendo essas ideologias, crenças e saberes que 

carrega no decorrer do tempo e que vão se intensificando e/ou modificando durante toda sua 

trajetória de vivência no mundo. 

Nesse sentido, no processo de comunicação discursiva ocorre, então, o que 

Bakhtin/Volochinov (2017) define como diálogo, considerado um dos meios de interação 

discursiva mais importante, podendo ser entendido como a interação entre ao menos dois 

enunciados promovidos pelos sujeitos (BAKHTIN/VOLÓCHINOV, 2017). Quando esses 

processos interacionais enunciativos se manifestam, não ocorre um “enunciado isolado 

monológico” (BAKHTIN/VOLÓCHINOV, 2017, p. 251), ou seja, um enunciado individual.  

Ademais, Bakhtin/Volóchinov (2017, p. 219) afirmam que 

 

[...] o diálogo pode ser compreendido de modo mais amplo não apenas como a 

comunicação direta em voz alta entre as pessoas face a face, mas como qualquer 

comunicação discursiva, independentemente do tipo. Um livro, ou seja, um 

discurso verbal impresso também é um elemento de comunicação discursiva 

(grifos do autor).  

 

A presente afirmação desmistifica um pensamento mais restrito de que o diálogo está 

voltado apenas para a comunicação oral/falada entre dois indivíduos. Aqui, percebemos que 

sua manifestação vai além da oralidade, ocorrendo também nos processos de escrita. Aquele 

que escreve, ou seja, o autor, possui um propósito comunicativo de transmitir alguma ideia 

para aquele que lê e, dessa maneira, estabelece um diálogo para com o seu interlocutor pela 

escrita. Sendo assim, inferimos que, se de qualquer modo há uma relação de comunicação 

entre o locutor e o interlocutor, estabelece-se, consequentemente, um diálogo. Com isso, 
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torna-se “[...] a condição da linguagem e do discurso” (BARROS, 2003, p. 6), pois, ao 

realizarmos diálogos, estabelecemos relações entre a linguagem e o discurso. 

Além disso, Bakhtin (2011, p. 275) explica que “[...] o diálogo é a forma clássica de 

comunicação discursiva”, a qual é desenvolvida pelo dialogismo, conceito que definiremos a 

seguir. Fiorin (2008) define três conceitos para o dialogismo, como podemos constatar no 

Quadro 4: 

 

Quadro 4 – Conceitos de dialogismo 

 
Fonte: Elaborado por esta autora com base em Fiorin (2008).  

 

Considerando os três conceitos propostos por Fiorin (2008), vemos que o primeiro 

conceito exposto no esquema define que é por meio do dialogismo que ocorre o 

funcionamento da linguagem, sendo também a base de formação para que o enunciado se 

constitua partindo de outros já existentes, de modo que haja a presença de no mínimo duas 

vozes em um único enunciado.  

No segundo conceito, o locutor traz outras vozes para formar o seu próprio enunciado 

e acaba estabelecendo essa relação de dialogismo. Já o terceiro e último define a ideia de que 

o dialogismo constitui o indivíduo e suas ações por essas vozes que por ele são aceitas ou 

rejeitadas. Logo, seu interior é formado por essa multiplicidade de vozes que, 

consequentemente, estabelecem novos dialogismos.  

Podemos então dizer que não é possível vivermos sem estabelecer relações dialógicas 

e que a todo o momento estamos delas nos utilizando, seja em processos da fala ou da escrita. 
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Logo, o dialogismo ocorre pela interação entre locutor e interlocutor (BARROS, 2003), tendo 

em vista que, a partir de nossa perspectiva, o dialogismo pode ser considerado como práticas 

dialógicas enunciativas ocorridas entre os sujeitos no processo comunicativo.  

Com isso, consideramos que os conceitos de dialogismo do Círculo de Bakhtin 

mostram uma íntima relação entre ler e escrever, bem como entre escrever e reescrever, 

estabelecendo diálogos como “[...] relações intersubjetivas em que o um e o outro, isto é, 

falante-ouvinte, escritor-leitor, se constituem enquanto sujeitos do discurso.” (BRANDÃO, 

2005, p. 271). Compreendemos que é nessas relações que o outro constitui o eu e o eu 

constitui o outro, pois a comunicação gera sentidos no contexto e constitui os sujeitos. 

Desse modo, ao pensarmos na produção de texto, entendemos que a teoria dialógica 

do Círculo de Bakhtin se relaciona à prática da escrita, pois podemos dizer que essas relações 

constroem o autor no momento de expressar o seu dizer, e ao refletir sobre o que escrever, 

para quem escrever e com qual objetivo escreve. Assim, consideramos significantes a 

contribuição do dialogismo e a relação existente entre as perspectivas de Bakhtin e as práticas 

de escrita e reescrita textual, o que nos leva a pensar sempre em propô-las nessa perspectiva 

dialógica do discurso. 

 

1.1.2 Polifonia e exotopia 

 

Na obra Problemas da poética de Dostoiévski, Bakhtin (2013) diz que Dostoiévski foi 

quem criou o romance polifônico. Ao discorrer sobre esse romance, nos remete a uma ideia 

de diálogo polifônico.  

Sobre isso, Bakhtin (2013, p. 4, grifos do autor) diz  

 

A multiplicidade de vozes e consciências independentes e imiscíveis e a 

autêntica polifonia de vozes plenivalentes constituem, de fato, a peculiaridade 

fundamental dos romances de Dostoiévski. Não é a multiplicidade de caracteres e 

destinos que, em um mundo objetivo uno, à luz da consciência una do autor, se 

desenvolve nos seus romances; é precisamente a multiplicidade de consciências 

equipolentes e seus mundos que aqui se combinam numa unidade de 

acontecimento, mantendo a sua imiscibilidade.  

 

Diante dessa afirmação, compreendemos que Bakhtin (2013) levanta algumas questões 

características dos romances de Dostoiévski, e uma delas se trata da polifonia. Ao observar 

essa referência, refletimos que existem vozes diversas ou valores que são praticados por 

sujeitos sociais, que estabelecem relações entre diversas vozes no discurso e por isso são 
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consideradas múltiplas. Além do mais, podemos inferir que a polifonia está ligada às 

consciências e vozes dos sujeitos que participam em um diálogo.  

Em nosso viés de pesquisa, observando a escrita e reescrita de textos escolares, 

encontramos muitos exemplos de polifonia, como: 

 

Quadro 5 – Recorte da PT 1ª versão – 033 

Deus me livre! Precisamos de ajuda para com a sociedade, principalmente os jovens. Então, 

por isso acho que se os pais dialogassem mais com os filhos dar mais atenção, a dar como exemplo 

para eles que eles são importantes e fazer campanhas [...]. 
Fonte: Recorte de uma produção textual escrita realizada por um aluno do 9º ano do Ensino Fundamental de uma 

escola da rede pública de Goiânia (grifos nossos).  

 

Tendo em vista o recorte, conseguimos notar a presença da polifonia, percebida pela 

multiplicidade de vozes existentes no discurso. Vemos que, logo no início, o aluno diz “Deus 

me livre!”, remetendo a uma voz religiosa; em seguida, com “Precisamos de ajuda para com a 

sociedade”, faz referência a uma voz de apelo social; por fim, ao complementar a ideia 

acrescentando que quem precisa de ajuda são “principalmente os jovens” indica que esse 

público é responsável também pela mudança.  

Na sequência, ao dizer que os pais deveriam estabelecer diálogos e dar mais atenção 

aos filhos surge o termo “acho”. O autor repete conselhos de vozes alheias para ressaltar a 

importância do diálogo na família e a valorização da atenção dos pais. Além disso, traz uma 

voz de propaganda, ao dizer que poderia “fazer campanhas”. A partir desses destaques, 

percebemos que em um pequeno recorte do texto notamos a presença de diversas vozes no 

discurso, isto é, a polifonia. 

Ademais, nos pautando ainda na perspectiva bakhtiniana, vemos que a polifonia 

estabelece, sobretudo, certa emergência no discurso que os sujeitos conflitantes possuem. 

Assim, quando o autor não tem mais domínio sobre sua própria voz – aquela que aparece no 

texto – e passa a dividir sua “autoria” com outras vozes ocorre a polifonia. Nesse sentido, para 

que haja a polifonia em um e de um discurso é necessária a presença de algo polêmico e do 

conflito de vozes entre os sujeitos.  

Além disso, a partir da concepção de Barros (2003, p. 5), acrescentamos que a 

polifonia “[...] [são] vozes que dialogam e polemizam, ‘olham’ de posições sociais e 

ideológicas diferentes, e o discurso se constrói no cruzamento dos pontos de vista”. Isso 

ocorre a partir das diferentes posições sociais que o indivíduo pode ocupar e das ideologias 

que pode vir a possuir. No momento em que se produz um texto, por exemplo, as vozes que 

ali emergirem serão consequência dessas questões. Barros (2003, p. 5) ainda reitera que 
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“[e]mprega-se o termo polifonia para caracterizar certo tipo de texto, aquele em que se 

deixam entrever muitas vozes [...]”. Assim, as relações polifônicas estabelecem interações 

entre os sujeitos. 

Agora, mais um conceito bakhtiniano para refletir: é a noção de exotopia. Essa 

concepção também mostra as interações entre os sujeitos, pois consiste no olhar do outro 

sobre o eu (BAKHTIN, 2011), de modo que o outro veja no eu o que ele mesmo não 

consegue enxergar em si próprio. Bakhtin (2011, p. 21) assinala que “[...] em qualquer 

situação ou proximidade que esse outro que contemplo possa estar em relação a mim, sempre 

verei e saberei algo que ele, da sua posição fora e diante de mim, não pode ver [...]”.  

Isto posto, o eu e o outro estão sempre em práticas interativas e esse olhar exotópico 

que o outro exerce sobre mim é de fato importantíssimo, visto contribuir para que possamos 

conhecer e enxergar algo que não conhecemos em nós mesmos. Esse olhar do outro sobre o 

eu é, segundo Bakhtin (2011), a realização de um excedente de visão. E ainda, acrescentamos 

que  

 

[e]sse excedente da minha visão, do meu conhecimento, da minha posse – 

excedente sempre presente em face de qualquer outro indivíduo – é condicionado 

pela singularidade e pela insubstitutibilidade do meu lugar no mundo: porque nesse 

momento e nesse lugar, em que sou o único a estar situado em dado conjunto de 

circunstâncias, todos os outros estão fora de mim. Essa distância concreta só de mim 

e de todos os outros indivíduos – sem exceção – para mim, e o excedente de minha 

visão por ele condicionado em relação a cada um deles (desse excedente é 

correlativa uma certa carência porque o que vejo predominantemente no outro em 

mim mesmo só o outro vê [...]. (BAKHTIN, 2011, p. 21-22, grifos do autor). 

 

Essa possibilidade de se ver a partir do outro é como ver-se como ele próprio não 

consegue enxergar, isso só é possível porque não ocupamos o lugar do outro no mundo, 

sempre estamos em um lugar externo, ou seja, ao redor, do mesmo modo que alguém vê sobre 

o eu, pois também não pode ocupar esse lugar e, assim, o excedente de visão está sempre em 

ocorrência. 

Ademais, ao tratar especificamente em relação à prática de produção textual, o 

excedente de visão é essa capacidade de o sujeito olhar-se pelo olhar do outro, tentar ler o que 

escreveu com olhos de leitor, e não com olhos de autor (FERNANDES, E., 2007). Sendo 

assim, na medida em que o aluno estabelece diálogos e tem consigo o olhar exotópico do 

outro sobre o seu texto, tende a melhorar seu processo de escrita, e isso ainda facilita na 

prática da reescrita, pois o escritor reflete acerca da visão do outro, de coisas que ele próprio 

não conseguira notar em seu dizer. 
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Sabemos que os conceitos propostos por Bakhtin são teorias que possuem ideias muito 

semelhantes e, de certo modo, se relacionam, estabelecendo uma relação de interdependência 

entre elas. No capítulo seguinte, discorreremos acerca dos gêneros discursivos, que é outra 

importantíssima teoria nos estudos de Bakhtin (2011). 

 

1.2 No caminho: escrita e reescrita como diálogo 

 

A partir das concepções de dialogismo, importante para analisarmos, exotopicamente, 

os textos dos alunos mais à frente, queremos, nesta seção, discutir acerca do conceito de texto 

e textualidade, bem como debater sobre a importância da escrita e da reescrita e a produção 

textual em uma perspectiva processual.  

 

1.2.1 Texto e textualidade 

 

A origem do vocábulo “texto” data do período da Antiguidade grega e romana, 

fazendo referência, principalmente, aos textos escritos. Nesses tempos passados, ao se 

relacionarem com as atividades linguísticas, os textos eram considerados complexos, pois 

vistos como uma unidade comunicativa que estabelecia a linguagem para um outro, ou seja, 

para determinado ouvinte distanciado (FERNANDES, E., 2007). Passados vários séculos, os 

textos escritos foram se tornando, em âmbito mundial, instrumentos de fundamental 

importância para a vivência na sociedade letrada e tecnológica. Tornaram-se, também, 

instrumentos avaliativos nos contextos escolares. 

Nesse sentido, a partir da perspectiva de Antunes (2010, p. 31-32, grifos da autora) 

afirmamos que texto é 

 

[...] como expressão verbal de uma atividade social de comunicação, envolve sempre 

um parceiro, um interlocutor. Não, simplesmente, pelo fato de que temos uma 

companhia quando falamos e, assim, não o fazemos sozinhos. Mas, sobretudo, pelo 

fato de que construímos nossa expressão verbal com o outro, em parceria, a dois; de 

maneira que o texto vai tendo um fluxo conforme acontece a interação entre os 

atores da ação de linguagem.  

 

Diante dessa afirmação, podemos inferir que, ao desenvolver um texto, há a 

necessidade de que pensemos no outro ao qual dirigimos nosso dizer, pois sabemos que esse 

outro existe mesmo se não estivermos vendo-o necessariamente, e é nesse processo que 

ocorre a interação entre locutor e interlocutor. Sendo assim, não nos comunicamos senão por 
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meio de textos – visuais, de sinais, verbo-visuais, orais ou escritos. Se há comunicação, há, 

consequentemente, a presença de textos, já que é por meio deles que dialogamos. 

A partir da perspectiva de Koch (2018, p. 26), conceituamos texto como: “[...] 

resultado da atividade verbal de indivíduos socialmente atuantes, na qual estes coordenam 

suas ações no intuito de alcançar um fim social, de conformidade com as condições sob as 

quais a atividade verbal se realiza”. Nesse viés, temos a concepção de texto como uma 

unidade de sentido que estabelece comunicação entre o locutor e o interlocutor. 

Consideramos também as ideias de Marcuschi (2008) ao escrever o livro Produção 

textual, análise de gêneros e compreensão, no qual expressa, em determinado momento, que 

um texto não ocorre em meio a unidades isoladas, que sejam palavras ou frases soltas, indo 

muito além disso e constituindo-se como uma unidade de sentido. Em outro momento, 

contudo, o autor diz que para considerar se é realmente um texto ou não se observa não a sua 

extensão, pois é possível haver um texto a partir de uma única palavra. Isso ocorre porque, 

independentemente de sua extensão, pode ser considerado como texto se inserido em um 

contexto determinado e com sentido, estabelecendo comunicação entre aquele que diz e 

aquele para quem se diz.  

Ademais, Beaugrande e Dresller (2005) também consideram que o texto é um 

acontecimento comunicativo; além disso, definem que, para existir, um texto precisa cumprir 

sete aspectos. Os referidos autores foram inicialmente bem categóricos, uma vez que se ao 

menos um dos aspectos deixassem de ser cumpridos no texto já não podia ser considerado 

comunicativo. Estabeleceram, então, sete aspectos da textualidade. 

O primeiro aspecto da textualidade, para Beaugrande e Dresller (2005), como 

podemos notar no Quadro 6 a seguir, é a coesão, responsável pelos diferentes modos como os 

elementos da superfície do texto podem se relacionar em uma mesma sequência. 

Estabelecendo essas relações, as ideias do texto se interligam por meio desses quesitos, os 

quais são denominados coesivos.  
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Quadro 6 – Aspectos da textualidade 

 
Fonte: Elaborado por esta autora com base em Beaugrande e Dresller (2005). 

 

Após a coesão, o segundo aspecto é a coerência, que, segundo Beaugrande e Dresller 

(2005), faz com que as ideias e os conceitos, tanto os explícitos quanto os implícitos à 

superfície textual, interajam, se tornando relevantes, de forma a que o texto faça sentido. 

Assim, os autores consideram a coesão e a coerência como os dois principais aspectos da 

textualidade.  

Desse modo, a intencionalidade é um aspecto que se refere à atitude do produtor do 

texto, de modo que ele estabeleça comunicação para transmitir informações e atingir objetivos 

específicos do que se pretende dizer. Em seguida, a aceitabilidade, que, diferentemente do 

aspecto anterior, indica a atitude voltada para o receptor. Ambas são sentenças que constituem 

um texto coeso e coerente, mas, nesse caso, relevante para o receptor, de modo que este, por 

meio dos textos, construa os sentidos ali presentes. 

A informatividade relaciona-se à demonstração de que há conhecimento sobre o 

assunto apresentado e se as informações já são conhecidas ou inéditas. A situacionalidade 

refere-se aos fatores que buscam trazer relevância para o texto na situação em que está 

inserido. Por fim, a sétima e última norma é a intertextualidade, que diz respeito à relação 

estabelecida pelo texto com outros já existentes (BEAUGRANDE; DRESLLER, 2005). 

A partir dessa explanação, compreendemos que a textualidade reúne aspectos 

extremamente importantes na constituição textual para que haja sentido no que se pretende 



33 

 

dizer pelo texto. Assim, a textualidade é fundamental para estabelecer sentido na 

comunicação entre falantes. 

Ainda sobre esses sete aspectos de textualidade propostos por Beaugrande e Dresller 

(2005), é realizada uma crítica em relação a eles por Marcuschi (2008, p. 97), para quem esses 

aspectos “[...] não constituem princípios de formação textual e sim critérios de acesso à 

produção de sentido”. O referido autor ainda reitera que não se admite que “[...] esses 

aspectos da textualidade funcionem como ‘leis’ linguísticas, já que são apenas critérios que no 

caso de sua ausência, não impedem que se tenha um texto.” (MARCUSCHI, 2008, p. 97). Ao 

fazer tais críticas em relação à teoria de Beaugrande e Dressler (2005), notamos que 

Marcuschi (2008) os considera relevantes, mas não absolutos, para que ocorra o processo de 

produção textual, pois afirma que mesmo sem a utilização de alguns critérios – como 

intencionalidade, aceitabilidade ou situacionalidade – há a possibilidade de se construir um 

texto. Isso porque a verificação desses critérios é vista apenas como caminhos que levam o 

leitor aos sentidos do texto.  

Além do mais, Koch e Elias (2017) também entram nessa discussão em torno dos 

aspectos de textualidade e realizam, inclusive, uma revisão, de modo a trazer um novo ponto 

de vista para os aspectos, definindo-os como: conhecimento linguístico, enciclopédico, de 

textos e interacionais.  

Essa concepção de Koch e Elias (2017) mostra que ao escrever é necessário que o 

autor tenha conhecimento linguístico relacionado com as questões ortográficas, gramaticais e 

lexicais da língua, adquiridas ao longo das práticas comunicativas que desempenhamos 

durante toda nossa vida. Além disso, valorizam-se os conhecimentos enciclopédicos (KOCH; 

ELIAS, 2017), que já possuímos como vivências internalizadas no nosso pensamento 

cognitivo, ou seja, que estão guardados em nossa memória. Assim como os conhecimentos 

linguísticos, são também adquiridos por meio de fatos que ouvimos, leituras que realizamos e 

experiências pelas quais passamos em nossa existência. 

Os conhecimentos de texto, segundo Koch e Elias (2017), dizem respeito a quando um 

ou mais textos se fazem presentes em outro. Nesse sentido, estabelece-se uma forte ligação 

com a intertextualidade dita por Bakhtin (2011) e por Beaugrande e Dressler (2005), pois, 

dependendo de qual seja a intenção comunicativa, a escrita exige a retomada de outros textos 

já existentes. Dos conhecimentos definidos por Koch e Elias (2017) temos, ainda, os 

interacionais, que estabelecem diálogos e interações entre os enunciadores e realizam muitas 

ações na escrita, como: organizá-la de acordo com a sua verdadeira intenção; definir a 

quantidade de informações necessárias para que uma comunicação concreta tenha sentido; 
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adequar a variante linguística e o texto ao gênero textual para determinada situação 

comunicativa; e, ademais, levar o leitor à compreensão da escrita pela utilização de diversas 

ações linguísticas, sendo elas a “[...] introdução de sinais de articulação ou apoio textuais, 

atividades de formulação ou construção textual.” (KOCH; ELIAS, 2017, p. 49).  

Com isso, os conhecimentos para construção textual definidos por Koch e Elias 

(2017), assim como os aspectos de textualidade de Beaugrande e Dressler (2005), contribuem 

para o processo de produção textual, tanto na escrita quanto na reescrita. 

 

1.2.2 A importância da escrita e da reescrita e a produção textual em uma perspectiva 

processual 

 

Na sociedade em que vivemos, estamos a todo o momento interagindo com a escrita, 

pois ela “[...] vem dominando, avassaladoramente, o mundo atual. A escrita não está mais só 

no papel, ganhou outros suportes – chão, paredes, muros, telas, faixas, out-doors, luminosos, 

placas, roupas e até mesmo, a própria pele.” (FERNANDES, E., 2007, p. 69-70). Assim, 

consideramos importante o trabalho com a escrita como uma modalidade de comunicação 

social, pois, segundo Garcez (2004), é por meio de uma prática social que os textos se 

constroem e ganham sentido. Dessa maneira, é no decorrer dessas práticas que a escrita 

realiza diversas ações comunicativas.  

Escrevemos, então, para “fornecer/obter informações e resolver problemas práticos do 

dia a dia, partilhar vivências, reivindicar, manifestar e/ou formar opinião, formalizar registros 

permanentes, obter informações.” (PASSARELLI, 2012, p. 118), dentre outras ações. Diante 

de tais práticas da escrita utilizadas no nosso dia a dia, E. Fernandes (2007, p. 77) considera 

que “[...] aprender a redigir é uma expectativa dos jovens, uma necessidade para a 

continuidade escolar, uma exigência do mercado e uma opção de lazer”. Assim, apesar de 

haver outras formas comunicativas, como as orais, as de sinais e as virtuais, estamos sempre 

de algum modo em contato com a leitura e a escrita.  

Diante da importância da escrita, é proveitoso para os alunos quando a escola propicia 

possibilidades e alternativas de ensino-aprendizagem voltadas para um ensino da produção 

textual que atenda às reais necessidades dos aprendizes e que não seja apenas uma atividade 

para aquisição de nota. Na educação brasileira, quando se trata da redação escolar, o texto é 

realizado na e para a escola (PASSARELLI, 2012). Além disso, tendo em vista esse problema 

de os alunos escreverem na escola e para a escola, eles ainda escrevem pensando mais 

especificamente no professor, pois o único objetivo é conseguir nota para avançar nos 
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estudos. A grande parte dos alunos não tem em mente essa importância da escrita e que ela 

exerce esse papel de comunicação social, por isso, não buscam escrever para outros 

interlocutores que não o professor. 

Ao solicitar a produção de texto aos alunos, automaticamente eles já pressupõem o 

professor como leitor ou corretor. Muitos estudantes tentarão seguir, dessa forma, os critérios 

estabelecidos pelo docente, como forma de atingir uma nota satisfatória. Observemos o texto 

a seguir:  

 

Quadro 7 – PT 1ª versão – 002 

Bullying e Cyberbullying 

 

Na escola é muito comum alguém fazer piadinhas ou algo do tipo com outras pessoas, em 

alguns momentos a vítima do bullying não goste desse ato. Há também o cyberbullying, que é um ato 

que difama os outros, através das redes sociais.  

O bullying pode ser mais grave do que imaginamos, pois há uma grande possibilidade dessa 

violência terminar em mortes trágicas. Muito das vezes a vítima já foi criticada demais por conta do 

seu cabelo, da sua altura, peso ou cor de pele, que em vez de se tratar com um psicologo ou uma 

pessoa próxima para contar, ela resolve se vingar dos atos sofridos. 

O cyberbullying é uma violência praticada contra alguém através da internet ou por meio de 

outras redes sociais. Por lá o agressor intimida, difama ou insulta o outro para se sobresair pro cima 

deles. Até perfil fake ele cria para ameaçar a vítima. Com isso a pessoa ameçada pode até pensar em 

suícidio.  

Em vez de passar medo ou algo do tipo, deveriam procurar um psicólogo, psiquiatra ou um 

terapeuta para tentar resolver seus problemas e não descontar em outras pessoas que não tem nada 

haver com eles. 
Fonte: Produção textual escrita realizada por um aluno do 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede 

pública de Goiânia (grifos nossos). 
 

É dado pelo autor ao texto denominado como PT 1ª versão – 002 um título bastante 

amplo, considerando-se que, ao defini-lo como “Bullying e Cyberbullying”, abre uma 

extensão muito grande de assuntos que podem estar relacionados e serem expressos a partir 

desses temas. Ao pensar no texto como um todo, observamos que no primeiro parágrafo o 

autor relata um fato relacionado ao bullying, aponta uma primeira causa dessa prática – as 

piadinhas realizadas contra a vítima – e também conceitua cyberbullying. No seguinte, 

dialoga ao abordar o bullying e apresenta uma de suas consequências, as “mortes trágicas”. 

Logo, explica as várias causas pelas quais ocorre, que são “[...] por conta do cabelo, da sua 

altura, peso ou cor de pele [...]” e volta a definir outra consequência: a vingança da vítima 

pelos atos sofridos. Em continuação, no início do terceiro parágrafo, conceitua mais uma vez 

o cyberbullying, o que já havia feito no fim do primeiro. Depois, aponta as causas e 

consequências dessa prática, sendo elas a difamação e o insulto, que podem resultar no 
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suicídio da vítima. Por fim, no último parágrafo, procura apresentar uma solução convincente 

para esses problemas.  

Ao ter essa visão geral de como e qual assunto é trabalhado pelo autor em cada 

parágrafo do texto percebemos uma escrita engessada, que segue uma estrutura definida pela 

professora na proposta de texto: “O artigo de opinião é gênero do discurso argumentativo que 

tem a finalidade de expressar o ponto de vista do autor a respeito de um determinado tema. 

[...] No texto, predominam sequências expositivo-argumentativas”. Essa estrutura é adquirida 

pelo sujeito ao longo de sua formação e, portanto, ele tem em mente aquele texto que se 

constrói na ordem introdução, desenvolvimento e conclusão, como se isso fosse uma regra 

para e de como escrever, que garantisse uma versão final consideravelmente boa.  

Entretanto, na verdade isso serve para constatarmos que o autor tem uma concepção de 

texto como produto, e não como processo, e escreve apenas para o interlocutor professor, 

visando garantir sua nota. Ora, sabemos que essa ordem não é uma regra e que um texto, para 

ser bom, não precisa necessariamente estar construído dessa forma, mas sim apresentar seu 

sentido de forma clara e objetiva durante a escrita. Esse texto estabelecerá uma prática social 

comunicativa para com outros interlocutores, que podem ser os próprios colegas de classe, a 

comunidade escolar, enfim, a sociedade como um todo.  

Ademais, Passarelli (2012) afirma que os alunos têm resistência em relação à prática 

escrita, especialmente porque os temas propostos quase sempre estão distantes de sua 

realidade. Isso ocorre porque “[...] no ensino do texto escrito, essas pessoas não se descartam 

de suas ideias, pensamentos ou sentimentos.” (PASSARELLI, 2012, p. 60). Desse modo, ao 

escrever, temos mais afinidade e facilidade para discorrer sobre um assunto que faz ou já fez 

parte de nossa vida, e, mesmo que esse conhecimento seja mínimo, pode de certo modo 

auxiliar nesse processo. Tendo isso em vista, há a possibilidade de propor aos alunos que 

escrevam sobre temas que façam parte da realidade deles. Ressaltamos, porém, que escrever 

sobre temas conhecidos não resolve de fato os problemas relacionados às dificuldades da 

escrita, mas pode amenizá-los. Diante dessa questão, ressaltamos que em relação ao tema das 

produções textuais que compõem o corpus da nossa pesquisa não ocorreu esse distanciamento 

do tema para com a realidade.  

A seguir, vemos o recorte da proposta de texto em que a docente solicita a produção 

textual aos alunos: 
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Quadro 8 – Recorte da proposta de texto 

[...] redija um artigo de opinião a respeito da prática de bullying e cyberbullying no 

ambiente escolar.  Defenda seu ponto de vista, apresentando argumentos que evidenciem a prática de 

bullying e cyberbullying na escola e propondo algumas soluções para combater essa problemática. 
Fonte: Recorte da proposta de texto elaborada pela docente regente das turmas (grifos do autor), 2019. 

 

Esse pequeno trecho da proposta mostra que a docente, diferente da maioria dos casos, 

propõe um tema que está bem próximo da realidade dos alunos, pois dialoga com o contexto 

escolar, onde eles convivem diariamente e que faz parte do cotidiano de suas vidas. Na 

relação dialógica existente ocorrem essas práticas de bullying e cyberbullying, e o estudante 

pode até mesmo presenciá-las. Quando a professora permite a aproximação de um tema 

vivenciado pelo aluno está abrindo um importante canal dialógico para a produção de um 

texto, de modo a perceber como seriam as interações a partir dele.  

Outra questão importante que destacamos no momento de escrever é a necessidade de 

termos conhecimentos teóricos que sustentem nossas ideias, dizeres e argumentos. Sobre isso, 

Garcez (2004, p. 16, grifos da autora) afirma que  

 

A memória do redator já está acessada em várias vertentes e é um fator 

importantíssimo na construção do texto. Nela estão armazenados os conhecimentos 

sobre a língua – matéria-prima do texto –, os conhecimentos sobre organização dos 

diversos tipos de texto, e ainda os conhecimentos sobre os assuntos e informações 

que serão tratados no texto. Memória vazia produz texto fraco, sem substância 

informativa ou linguística. Utilizamos a memória durante todo o processo de 

produção do texto, e quando ela não tem estoque suficiente para o que desejamos, 

temos que procurar informação, o conhecimento para enriquecê-la.  

 

A autora enfatiza a necessidade da leitura para aquisição de conhecimentos, para que 

no momento da escrita não fiquemos presos ao senso comum e sejamos mais argumentativos 

e críticos em nossos discursos. Desse modo, Prestes (2001, p. 5, grifos nossos) afirma que 

“[e]ntre os fatores que proporcionam um melhor aprendizado da produção textual, destacam-

se a leitura como influenciadora da escritura [...]”. 

O desenvolvimento de atividades textuais que atendam às reais funções de interação e 

comunicação só é possível quando se usa a escrita como um processo. Assim, temos em vista 

que a “[...] escrita como trabalho está estreitamente vinculada à noção de que o sujeito se 

constitui na e pela linguagem.” (SOUZA; MENEGASSI, s/d, p. 5). Compreendemos, então, 

que as relações estabelecidas pela linguagem entre os sujeitos fazem com que um passe a 

adquirir o dizer do outro (BAKHTIN/VOLÓCHINOV, 2017), e, de certo modo, se constitua. 

Desse modo, “[...] a produção de textos, [...] implica não apenas na reprodução do já dito, mas 

na sua reconstrução interna que tem sua essência na participação do sujeito em situações 
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sociais de uso da linguagem [...]” (SOUZA; MENEGASSI, s/d, p. 5). Desse modo, 

construímos nossos discursos e dizeres a partir dessas relações.  

Nessa perspectiva de processo para se construir um texto é necessário realizarmos 

diversas etapas, de maneira a que o texto seja considerado sempre inacabado, com 

possibilidade de modificações e adequações (FERNANDES, E., 2007). Consequentemente, é 

“[...] uma atividade que envolve várias tarefas, às vezes sequenciais, às vezes simultâneas. Há 

também idas e vindas: começa uma tarefa e é preciso voltar a uma etapa anterior ou avançar 

para um aspecto que seria posterior” (GARCEZ, 2004, p. 14). Quando se redige, os dizeres 

estão interligados, sendo preciso haver coesão das palavras e coerência das ideias e reler o que 

se disse anteriormente para não se perder em divagações. Para que isso seja realizado, exige-

se esforço e concentração daquele que produz; esse esforço o leva a compreender melhor a 

ação de escrever e a desenvolver sua competência comunicativa escrita. Dessa forma, seu 

dizer fará sentido para aquele que o lê, ou seja, para o seu interlocutor. 

Diversos autores retratam, em seus estudos, a produção de texto em uma perspectiva 

processual, mas existem algumas distinções em suas visões. Para Garcez (2004, p. 20),  

 

Não devemos pensar numa ordem sequencial rígida como: 

PLANEJAMENTO>ESCRITA>REVISÃO. Pois, quando planejamos já estamos em 

plena escrita e, quando escrevemos, revisamos simultaneamente parcelas do texto. 

[...] O processo é recursivo, no sentido que vamos e voltamos fazendo ajustes e 

reajustes em cada aspecto. 

 

Essa autora considera as etapas no processo de produção textual como algo bastante 

flexível, sem a necessidade de realizar cada etapa individualmente de maneira rígida, visto 

que elas se interligam e dialogam entre si. Ao estar em certo momento da produção, 

necessitamos ir adiante ou voltar atrás para resolver questões diversas, buscando aprimorar 

nossa escrita.  

Agora, em uma perspectiva diferente da anterior, Passarelli (2012) propõe certa ordem 

para que se realize o processo de escrita. Observemos o quadro a seguir:  
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Quadro 9 – As etapas do processo da escrita 

 
Fonte: Elaborado por esta autora com base em Passarelli (2012).  

 

No quadro em questão, Passareli (2012) define separadamente quatro etapas para a 

realização do processo de escrita. A primeira delas é o “planejamento”, momento em que o 

escritor seleciona informações que o ajudem a discorrer sobre determinado tema e, também, a 

organizar as principais ideias por meio das informações para, logo, iniciar a escrita do texto. 

A etapa de “tradução de ideias em palavras” é o momento em que o autor inicia a escrita, 

estabelecendo parágrafos, se pautando em todas as principais informações organizadas no 

processo de planejamento. Durante a terceira etapa ocorrem os processos de “revisão” e 

“reescrita”: a revisão é quando o aluno necessita ser seu próprio leitor, observando as questões 

que precisam ser adequadas; na reescrita, o autor vai reescrever o texto, a partir de seus 

próprios apontamentos e, também, do professor, caso haja. Por fim, a quarta e última etapa é a 

“editoração”, momento conhecido como “passar a limpo” as alterações feitas na etapa 

anterior, aqui, muitas vezes o autor volta a revisar seu texto. 

Agora, numa análise geral, a partir das concepções de Garcez (2004), que defende um 

movimento sem ordenação marcada, e de Passarelli (2012), que propõe essa sequência de 

movimentos, vemos a produção de texto por meio de processos. A primeira delas é uma 

concepção processual em que as etapas estão mais interligadas aos sentidos e não são 

executadas separadamente uma das outras, porque ocorrem concomitantemente. Já na 

segunda concepção, as etapas de Passarelli (2012) são delimitadas, num processo contínuo, 

seguindo uma ordenação passo por passo até que se chegue ao texto final.  
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Com isso, refletimos que a perspectiva de processo proposta por Garcez (2004) talvez 

seja mais bem compreendida, utilizada e executada por escritores mais experientes, visto que 

conseguem ter um melhor domínio em relação à escrita. Em contrapartida, tratando-se dos 

escritores iniciantes ou menos experientes, como, por exemplo, no caso de alunos do Ensino 

Fundamental, seria mais conveniente que começassem tentando seguir a segunda concepção, 

adotada por Passarelli (2012), pois “[a] escrita é um processo complexo que deve ser 

ensinado, a fim de que a criança o internalize e produza com autonomia” (MENEGASSI; 

FUZA, 2008, p. 474). Desse modo, a escrita precisa ser vista, compreendida e realizada sob a 

forma de processo, e não de um produto, para que atenda aos seus reais objetivos. Para isso, 

discutiremos agora mais especificamente sobre dois passos importantíssimos nessa etapa de 

processos da escrita.  

Tendo em vista as discussões anteriores, consideramos que a reescrita faz parte das 

etapas do processo de escrita, estando ela em paralelo com a etapa de revisão. Assim, 

abordamos ambos os aspectos de modo intrínseco. Em se tratando dessa relação, Menegassi 

(2001, p. 50) afirma que, “[p]artindo da concepção de que a revisão é um processo recursivo 

[...] a reescrita nasce a partir de revisões efetuadas nos textos.” Compreendemos, portanto, 

que se a revisão ocorre repetidamente, e a reescrita faz parte dela; esta também é um processo 

que acontece constantemente. Além disso, podemos dizer que a reescrita é o momento de 

fazer as adequações do processo de revisão, pois se trata da continuidade desta 

(MENEGASSI, 1998). Essa realização ocorre antes de partir para a última etapa da escrita, 

que é a “editoração” (PASSARELLI, 2012).  

Diante disso, consideramos que “[...] a revisão e a reescrita são procedimentos 

inerentes à prática social de produção de textos.” (SOUZA; MENEGASSI, s/d, p. 5), pois é 

nesse momento que o autor passa a ter que analisar e verificar seus próprios erros, trazendo 

um outro olhar para a sua escrita, adequando-a e modificando-a, objetivando alcançar clareza 

no que se diz e para quem se diz. Ainda, no texto a ser revisado e reescrito “[n]ão é apenas 

para questões ortográficas, de pontuação e de concordância que devemos olhar [...]” 

(POSSATI, 2013, p. 39), mas também para os sentidos e a coerência do texto. Revisar um 

texto não é meramente “passar a limpo” com uma letra mais legível. Observamos em algumas 

produções textuais da amostra que os alunos fazem mais precisamente essas alterações 

gramaticais ditas por Possati (2013), como nos recortes que seguem:  
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Quadro 10 – Recorte da PT 1ª versão – 031 

[...] O bullying mostra toda a brutalidade que pode ser cometida em uma fase em que as 

pessoas ainda estão se descobrindo, tipo, o que você quer ser da vida ou o que quer, um momento em 

que o seu emocional e seus hormonios estão à flor da pele. 

[...] 

Lidar com criticas constantes ao nosso corpo ou nossas atitudes, principalmente em uma fase 

cheia de inseguranças, não é fácil. Ataques preconceituosos tornam crianças alegres em pessoas 

timidas e isoladas. Muitas vezes os pais não percebem o problema logo de cara ou não identificam a 

causa.  

[...] Diminuir todos os problemas desse tipo de comportamento envolve ações conjuntas e 

mudanças de comportamento e postura por parte da escola, fámilia e até das autoridades policiais 

em alguns casos. 

[...] 
Fonte: Recorte de uma produção textual escrita realizada por um aluno do 9º ano do Ensino Fundamental de uma 

escola da rede pública de Goiânia (grifos nossos). 

 

Quadro 11 – Recorte da PT 2ª versão – 031 

[...] O bullying mostra toda a brutalidade que pode ser cometida em uma fase em que as 

pessoas ainda estão se descobrindo, tipo, o que você quer ser da vida [,] ou o que quer, um momento 

em que o seu emocional e seus hormonios estão à flor da pele. 

[...] 

Lidar com criticas [constantes][frequêntes] ao nosso corpo ou nossas atitudes, 

principalmente em uma fase cheia de inseguranças, não é fácil. Ataques preconceituosos tornam 

crianças alegres em pessoas [tristes][,]timidas e isoladas. Muitas vezes os pais não percebem o 

problema logo de cara ou não identificam a causa. 

[...] Diminuir todos os problemas desse tipo de comportamento envolve ações conjuntas e 

mudanças de comportamento e postura por parte da escola, fámilia e até [das autoridades 

policiais][da autoridade policial] em alguns casos. 

[...] 
Fonte: Recorte de uma produção textual reescrita realizada por um aluno do 9º ano do Ensino Fundamental de 

uma escola da rede pública de Goiânia (grifos nossos). 

 

Comparando ambos os recortes, notamos as pouquíssimas modificações realizadas de 

uma versão para a outra. Isso significa que o texto reescrito está praticamente igual ao escrito. 

Essa produção textual completa é composta por cinco parágrafos, mas, aqui, observamos as 

poucas modificações realizadas e vimos como necessária a colocação de determinadas partes 

do primeiro e do quarto parágrafo, bem como do terceiro por completo.  

Observamos que, na segunda versão, a primeira alteração realizada é a colocação de 

uma vírgula quase no fim do primeiro parágrafo. Logo, no terceiro, apenas troca a palavra 

“constantes” por “frequentes”, mas, nesse caso, elas podem ser consideradas sinônimas; mais 

à frente, ainda nesse parágrafo, o autor insere a palavra “tristes” e, em seguida, mais uma 

vírgula. No quarto parágrafo, a mudança é apenas do plural para o singular, pois na escrita o 

aluno diz “das autoridades policiais” e, na reescrita, faz a colocação no singular: “da 

autoridade policial”.  
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No texto reescrito, a ação do aluno de inserir em dois momentos distintos as vírgulas 

mostra sua preocupação com a pontuação. No fim do quarto parágrafo, ao mudar do plural 

para o singular, inquieta-se com a questão da concordância, nesse caso nominal, visto que 

escreve “[...] escola, fámilia e até das autoridades policiais [...]”, estando os substantivos 

“escola” e “família” no singular e o complemento no plural; já na reescrita altera para “[...] 

escola, fámilia e até da autoridade policial [...]”, fazendo a concordância do complemento no 

singular, assim como estão os substantivos que o antecedem.  

Nesse sentido, a preocupação maior do autor não foi com a coerência textual, pois não 

foi realizada nenhuma alteração na sequência dos parágrafos, períodos, frases e/ou léxicos, 

por exemplo, que resultasse na modificação da ordenação das ideias, as quais estão 

estabelecidas como na versão escrita, de modo que o aluno não procurou trazer mais 

coerência e sentido ao texto, afligindo-se mais com as questões de pontuação e concordância. 

Dessa forma, se contrapõe a teoria de Possati (2013), vista anteriormente, de que durante os 

processos de revisão e reescrita a preocupação do autor não deve ser apenas com a gramática, 

a pontuação, a concordância, dentre outras questões do tipo, mas também procurar melhorar a 

coerência e o sentido de seu dizer.  

Agora, em se tratando das operações relacionadas a esses processos de revisar e 

reescrever, Menegassi (2001), baseado em Petit (1977), pontua que elas podem ocorrer por 

meio de supressão, acréscimo, substituição e/ou deslocamento. Cada uma dessas operações 

tem uma função diferente e significativa durante a reescrita. Suas definições e funções podem 

ser mais bem compreendidas no quadro a seguir: 

 

Quadro 12 – Operações linguísticas de reescrita 

Todas as alterações podem ocorrer sobre unidades diversas, acento, grafemas, sílabas, 

palavras, sintagmas, uma ou diversas frases ou, até, sobre conjuntos generalizados. 

 

a) Adição, ou acréscimo: pode tratar-se do acréscimo de um elemento gráfico, acento, sinal de 

pontuação, grafema, mas também do acréscimo; 

 

b) Supressão: corte, supressão sem substituição do segmento suprimido; 

 

c) Substituição: supressão, seguida de substituição por um termo novo; 

 

d) Deslocamento: permutação de elementos, que acaba por modificar sua ordem no processo de 

encadeamento. 
Fonte: Elaborado por esta autora com base em Menegassi (2001). 

 

Essas operações linguísticas de supressão, acréscimo, substituição e/ou 

deslocamento envolvem aspectos básicos para que se escreva um texto considerando a 
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clareza, de modo que essas operações podem ser realizadas tanto na própria revisão do autor 

do texto ou até mesmo quando há revisões/correções estabelecidas pelo professor, como 

maneira de também contribuir para uma escrita mais significativa. Ao realizar essas 

operações, estamos buscando atender ao objetivo geral da escrita e à importância de realizar a 

revisão e a reescrita nos textos. Observemos, agora, como ocorrem as mudanças dessas 

operações linguísticas da escrita para a reescrita a partir de alguns recortes da própria 

produção de texto do aluno.  

 

Quadro 13 – Recorte da PT 1ª versão – 004 

O bullying nada mais e que uma agressão verbal ou fisica direcionada a uma pessoa, so e 

considerada bullying se for repetidamente existe dois tipos de bullying o verbal e o cyberbullying por 

redes Sociais que na minha opinião e o pior porque ataca o psicologico.  
Fonte: Recorte de uma produção textual escrita realizada por um aluno do 9º ano do Ensino Fundamental de uma 

escola da rede pública de Goiânia (grifos nossos). 

 

Quadro 14 – Recorte da PT 2ª versão – 004 

[Bullying nas escolas] 

 

O bullying nada mais [e] [é] que uma agressão verbal ou fisica direcionada a uma pessoa, so e 

considerado bullying se for repetidamente[,] existe dois tipos de bullying o verbal e o cyberbullying 

[por] [que é pelas] redes sociais[,] que na minha opinião e o pior porque ataca [muito] o psicologico 

[das pessoas levando a graves consequencias].  
Fonte: Recorte de uma produção textual reescrita realizada por um aluno do 9º ano do Ensino Fundamental de 

uma escola da rede pública de Goiânia (grifos nossos). 

 

Logo de início, percebemos que houve diálogo na reescrita, pois a primeira operação 

linguística realizada foi o acréscimo do título ao texto, que não fora colocado na primeira 

versão e, na segunda, é definido como “Bullying nas escolas”. Em continuidade, agora no 

primeiro parágrafo, é feito o acréscimo do acento agudo, de modo a modificar o sentido e 

mudar o conectivo “e” para o verbo “ser”, conjugado na terceira pessoa do presente do 

indicativo – “é”; também acrescenta uma vírgula, como podemos perceber na segunda linha 

do texto, após a palavra “repetidamente”. Na sequência, realiza o processo de substituição, 

uma vez que no texto escrito foi retirada a palavra “por” e substituída, na reescrita, por “que é 

pelas”; um pouco adiante, faz a inserção de outra vírgula. No fim do parágrafo, utiliza, mais 

uma vez, a operação de acréscimo, para acrescentar a palavra “muito” e complementar ainda 

mais seu raciocínio na segunda versão ao dizer “das pessoas levando a graves 

consequencias.”, o que não estava no primeiro texto. Vejamos, agora, os exemplos de 

operações utilizadas no segundo parágrafo.  
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Quadro 15 – Recorte da PT 1ª versão – 004 

O bullying e uma pratica comum na escola [...]. 
Fonte: Recorte de uma produção textual escrita realizada por um aluno do 9º ano do Ensino Fundamental de uma 

escola da rede pública de Goiânia (grifos nossos). 

 

Quadro 16 – Recorte da PT 2ª versão – 004 

O bullying [nas escolas] e uma pratica “Comum” [na escola][,] [...]. 
Fonte: Recorte de uma produção textual reescrita realizada por um aluno do 9º ano do Ensino Fundamental de 

uma escola da rede pública de Goiânia (grifos nossos). 

 

Aqui, nos preocupamos em evidenciar apenas o início do parágrafo, porque é possível 

mostrar, nesse pequeno trecho, que o aluno realiza outra operação – o deslocamento –, pois 

inverte a ordem da colocação de “na escola” para “nas escolas” em seu dizer da primeira para 

a segunda versão. Ademais, faz um acréscimo ao colocar vírgula após a palavra “Comum”, 

para só então seguir escrevendo. Na continuação do texto, observemos o parágrafo seguinte: 

 

Quadro 17 – Recorte da PT 1ª versão – 004 

O cyberbullying pode assumir diversas formas, entre as mas “Comuns” estão a Injuria a 

difamação a ofensa, a falsa identidade a calunia a ameaça o Racissmo entre outras. 
Fonte: Recorte de uma produção textual escrita realizada por um aluno do 9º ano do Ensino Fundamental de uma 

escola da rede pública de Goiânia (grifos nossos). 

 

Quadro 18 – Recorte da PT 2ª versão – 004 

O cyberbullying pode assumir [diversas][varias] formas, entre as [mas][mais] [“Comuns”] 

[“Comum”] estão a injuria a difamação a ofensa a falsa Indentidade a calunia a ameaça [é] o racismo 

[entre outras]. 
Fonte: Recorte de uma produção textual reescrita realizada por um aluno do 9º ano do Ensino Fundamental de 

uma escola da rede pública de Goiânia (grifos nossos). 

 

Nesse terceiro parágrafo, as duas primeiras operações realizadas são de substituição, 

já que primeiramente retira “diversas” da versão escrita e a substitui por uma palavra 

sinônima – “varias” – e, em seguida, substitui o conectivo “mas” pelo advérbio de intensidade 

“mais”. Já no fim, realiza o acréscimo do “é” e, pela primeira vez no texto, realiza uma 

operação de supressão, pois suprime “entre outras” do fim do texto e não substitui a 

expressão por nenhuma outra palavra. Agora, os dois últimos recortes:    

 

Quadro 19 – Recorte da PT 1ª versão – 004 

O bullying nas escolas acontece mais pela aparenca do corpo[,] Pela aparenca do rosto pela 

cor ou Raça pela Religião ou pela escolha Sexual. 

Os dois tipos de bullying pode causar muitos traumas nas pessoas traumas emocionais e 

fisico que pode levar a pessoa a uma depressao profunda [...]. 
Fonte: Recorte de uma produção textual escrita realizada por um aluno do 9º ano do Ensino Fundamental de uma 

escola da rede pública de Goiânia (grifos nossos). 
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Quadro 20 – Recorte da PT 2ª versão – 004 

O bullying nas escolas acontece [mais] [muita das vezes] pela aparencia do corpo[,] [Pela 

aparenca] do rosto [ou] pela [sua] cor [de pele pela sua] [ou] raça [pela Religião] ou [pela] sua 

escolha sexual, os dois tipos de bullying podem causar muitos traumas nas pessoas 

[traumas][emocionais] [e][fisico] [tanto] [físico] [como] [emocional] que pode levar [a pessoa a] 

[ate] uma depressão profunda [...]. 
Fonte: Recorte de uma produção textual reescrita realizada por um aluno do 9º ano do Ensino Fundamental de 

uma escola da rede pública de Goiânia (grifos nossos). 

 

Na primeira versão, vemos o quarto e o quinto parágrafo, já na reescrita é possível 

notar que o aluno faz a ligação de ambos em apenas um, que corresponde ao quarto parágrafo. 

Primeiramente, é feita a substituição do “mais” por “muita das vezes”, e, depois, realiza uma 

supressão, ao retirar uma vírgula e não acrescentar outras na reescrita para separar suas 

ideias, apenas realizando a substituição do ponto final pela vírgula no momento em que faz a 

ligação entre os dois parágrafos. Também faz a supressão de “Pela aparenca”, mas sem 

substituí-lo por outro termo. Na continuação, acrescenta o “ou”, “sua”, “de pele pela sua”, e 

novamente realiza uma operação de supressão de “pela Religião”. Já no fim do parágrafo, faz 

a substituição do termo “traumas” para “tanto” e do “e” pelo “como”, e um deslocamento 

entre as palavras “físico” e “emocional”. A última modificação realizada foi de substituição, 

ao retirar da escrita “a pessoa a” e colocar “ate” no texto reescrito.  

Diante das presentes modificações, percebemos que as operações linguísticas de 

reescrita mais realizadas pelo aluno na produção textual da versão escrita para a reescrita são, 

respectivamente, as de acréscimo, substituição, supressão e deslocamento, definidas por 

Menegassi (2001) com base em Petit (1977), as quais contribuem para que o aluno reescreva e 

traga mais sentido para seu texto.  

Consideramos importante ressaltar, a partir da perspectiva de Passarelli (2012), que 

além das intervenções sugeridas pelo professor há a possibilidade de intervenções sugeridas 

pelos próprios alunos. Desse modo, as revisões podem ocorrer “[o]ra em duplas, os alunos 

trocam seus textos provisórios, ora um aluno lê em voz alta para toda a turma o que produziu, 

para que todos possam comentar, sugerir.” (PASSARELLI, 2012, p. 164). 

Ao realizar esse processo de revisão e reescrita do texto, o aluno procura preservar a 

maior parte do texto original (MENEGASSI, 1998), apenas fazendo as adequações 

necessárias já mencionadas anteriormente, com a intenção de melhorar aquele discurso já dito 

e não proferir outro totalmente novo, ou seja, não quer que se escreva um novo texto, 

descartando o anterior, mas sim que se trabalhe nesse de maneira a desenvolvê-lo. Podemos 
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dizer, ainda, que embora a revisão e a reescrita sejam processos importantes na prática de 

produção textual, nem sempre podem ser significativas para a aprendizagem do aluno, pois 

“[...] tudo depende do modo como o aluno entende as coordenadas apontadas pelo professor.” 

(MENEGASSI; FUZA, 2008, p. 484). Por fim, acrescentamos que depende, ademais, de 

como o professor passa essas coordenadas sob a forma de correção nos textos para o aluno e 

da própria capacidade deste de revisar e ser crítico em sua escrita. Essa aprendizagem também 

se dá dialogicamente, num processo. Cada redator aprende a redigir melhor à medida que 

exercita a leitura e a escrita atentas. 
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CAPÍTULO 2 – AINDA NO CAMINHO: OS GÊNEROS E OS DOCUMENTOS 

INSTITUCIONAIS 

 

Vamos, aqui, apresentar e problematizar questões relativas aos gêneros, de modo a 

conceituar e discorrer, a partir de renomados teóricos, sobre as concepções de gêneros 

discursivos/textuais (ANTUNES, 2009; BAKHTIN, 2011; MARCUSCHI, 2008, 2010). 

Entendemos que os gêneros também estabelecem um diálogo intertextual em sua composição 

e queremos abordar, especificamente, o gênero artigo de opinião, bem como suas 

características específicas, pois é esse o gênero das produções textuais escritas e reescritas 

recolhidas para composição do corpus desta pesquisa (BRAKLING, 2000; CASSEB-

GALVÃO; DUARTE, 2018; MARCUSCHI, 2008; RODRIGUES, 2000). Além disso, 

debatemos o dialogismo entre a regulamentação oficial do ensino, verificando a relação do 

ensino dos gêneros nos documentos institucionais norteadores do ensino: Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCNs (BRASIL, 1998a; 1998b; ROJO, 2005) e a Base Nacional 

Comum Curricular – BNCC (AZEVEDO; DAMACENO, 2017; BRASIL, 2018). 

 

2.1 Os gêneros discursivos e textuais  

 

Existem inúmeras discussões voltadas para os estudos dos gêneros que surgiram como 

especificidade do ensino, a partir do capítulo “Gêneros do discurso” de Bakhtin (2011). Uma 

das discussões está relacionada à sua denominação, uma vez que alguns teóricos optam por 

nomear como gênero textual e outros por gênero discursivo. Nesse momento, buscamos 

mesclar ambas as vertentes, mas de antemão definimos que, neste nosso estudo, optamos pela 

denominação gêneros discursivos, pautando-nos nas perspectivas teóricas de Bakhtin (2011).  

Começamos aqui por conceituar os gêneros do discurso por sua definição mais 

conhecida, em que são denominados como “[...] tipos relativamente estáveis de enunciados” 

(BAKHTIN, 2011, p. 262, grifos do autor). Assim, compreendemos que os gêneros são 

formas mutáveis de enunciados que se modificam a depender do contexto e da tecnologia 

disponível em que se materializam. Bakhtin (2011, p. 261, grifos nossos), ainda define que 

“[e]sses enunciados [gêneros] refletem as condições específicas e as finalidades de cada 

referido campo não só por conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, [...] mas acima de 

tudo, por sua construção composicional”. Vejamos o quadro a seguir:  
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Quadro 21 – Base de formação dos gêneros discursivos 

 
Fonte: Elaborado por esta autora com base em Bakhtin (2011, p. 261). 

 

No Quadro 21, o conteúdo temático diz respeito ao tema discursivo que, para o autor, 

refere-se aos aspectos valorativos ou axiológicos apresentados pelos discursos. A construção 

composicional está relacionada aos componentes específicos e às formais de elaboração do 

texto em suas relações no contexto social; por sua vez, o estilo liga-se mais a aspectos da 

subjetividade do autor na escolha dos recursos e aspectos linguísticos.  

Esses três aspectos estão dialogicamente interligados e a subdivisão só se dá de 

maneira abstrata para fins de estudo. A interligação entre tema, estilo e composição se dá num 

fluxo contínuo de estruturação. Dessa maneira, entendemos que para o gênero discursivo se 

constituir é necessário que todas essas noções estejam interligadas, não havendo possibilidade 

de pensar em apenas uma delas para criar o texto. A partir da representação acima, 

consideramos que elas sejam as conexões básicas para o estudo dos gêneros discursivos pelo 

fato de se constituírem a partir da esfera de atividade social, ou melhor, das práticas 

comunicativas no cotidiano.  

Ainda, podemos acrescentar que  

 

[...] A vontade discursiva do falante realiza antes de tudo na escolha de um certo 

gênero de discurso. Essa escolha é determinada pela especificidade de um dado 

campo da comunicação discursiva, por considerações semântico-objetivais 

(temáticas), pela situação concreta da comunicação discursiva, pela composição 

pessoal dos seus participantes, etc. A intenção discursiva do falante, com toda a sua 

individualidade e subjetividade, é em seguida aplicada e adaptada ao gênero 
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escolhido, constituindo-se e desenvolvendo-se em determinada forma de gênero. 

(BAKHTIN, 2011, p. 282, grifos do autor). 

 

A escolha de um gênero específico para se comunicar depende de uma série de fatores, 

como, por exemplo, de quem fala, para quem se fala, qual a intenção comunicativa daquele 

que fala para aquele com quem se fala. Além disso, mesmo que o gênero apresente suas 

características específicas (composicional), o locutor expõe, em seu estilo, suas próprias 

individualidades. Assim, os gêneros são adequados a determinadas funções comunicativas, de 

modo que  

 

[e]m cada campo existem e são empregados gêneros que correspondem às condições 

específicas de dado campo; é a esses gêneros que correspondem determinados 

estilos. Uma determinada função (científica, técnica, publicística, oficial, cotidiana) 

e determinadas condições de comunicação discursiva, específicas de cada campo, 

geram determinados gêneros, isto é, determinados tipos de enunciados estilísticos, 

temáticos e composicionais relativamente estáveis. (BAKHTIN, 2011, p. 266). 

 

Nesse sentido, os gêneros promovem interação entre os interlocutores, sofrem 

variações a depender do objetivo de comunicação do locutor para com o interlocutor e 

também das suas condições de produção, de modo a serem produzidos e utilizados de acordo 

com as condições necessárias. 

Com isso, conceituamos gênero textual a partir da perspectiva teórica de Marcuschi 

(2008, p. 155), para quem 

 

[...] Gênero textual refere os textos materializados em situações comunicativas 

recorrentes. Os gêneros textuais são os textos que encontramos em nossa vida diária 

e que apresentam padrões sociocomunicativos característicos definidos por 

composições funcionais, objetivos enunciativos, e estilos concretamente realizados 

na integração de forças históricas, sociais, institucionais e técnicas.  

 

Com base nessa afirmação, podemos dizer que os gêneros são os modos como os 

textos se materializam nas distintas formas de comunicação social, sendo este o seu principal 

objetivo enunciativo, estando incluídos em nossas práticas cotidianas. Com isso, concluímos 

que, frente às posturas teóricas do que vem a ser os gêneros discursivos e textuais, 

independentemente dessa definição e diferença de denominação, os gêneros são a base para a 

comunicação.  

Além disso, entendemos que eles, como os gêneros discursivos, também são 

determinantes modos de comunicação verbal e social. Logo, não há comunicação senão por 

meio dos gêneros (MARCUSCHI, 2008), manifestando-se esses enunciados, na prática 
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escrita, em forma de textos. Desse modo, “[s]urgem emparelhados a necessidades e atividades 

socioculturais, bem como na relação com inovações tecnológicas, o que é facilmente 

perceptível ao se considerar a quantidade de gêneros textuais hoje existentes em relação às 

sociedades anteriores à comunicação escrita.” (MARCUSCHI, 2010, p. 19).  

Nesse viés, há uma infinidade de gêneros dos quais fazemos uso e/ou temos contato. 

Citamos como exemplo o artigo de opinião, gênero dos textos coletados para o corpus da 

nossa pesquisa. Nos últimos anos, os gêneros vêm sendo estudados cada vez com mais 

abrangência, podendo apoiar um estudo da língua que seja mais significativo (ANTUNES, 

2009). O ensino por meio dos gêneros textuais é um modo de levar o aluno a perceber a 

função real da língua em nossa vida, em nosso cotidiano e nos modos de interação 

(MARCUSCHI, 2008).  

O ensino de línguas no Brasil vem sendo proposto a partir dos documentos 

institucionais norteadores de ensino (PCNs, 1998, e BNCC, 2018), para que seja desenvolvido 

com base nos textos, que, por sua vez, estão ligados aos gêneros. Nesse campo, o artigo de 

opinião é uma construção textual (oral ou escrita) muito usada na esfera jornalística e 

considerada importante no processo de ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa como 

forma de expor fatos e argumentar com coerência. Nesse sentido, Rodrigues (2000, p. 216) 

destaca que 

 

[o] ensino-aprendizagem da produção do artigo justifica-se pela sua relevância 

sociodiscursiva, dada sua importância como um dos instrumentos para a promoção 

da efetiva participação social do aluno-cidadão, um dos objetivos gerais do Ensino 

Fundamental, bem como pelo resgate da função social da escrita. Sua relevância 

destaca-se ainda pela sua dimensão pedagógica, quer dizer, pela função que pode 

desempenhar no desenvolvimento de conteúdos específicos da área de Língua 

Portuguesa. 

 

Nesse viés, consideramos que o artigo de opinião é um gênero que apresenta 

relevância significativa para a constituição social dos sujeitos em se tratando de suas práticas 

comunicativas, para que ele mostre sua capacidade de ser mais crítico e participativo diante 

das situações com que interage na sociedade em que vive. Por isso, é necessário dar a devida 

atenção ao seu ensino, de modo que “[u]tilizar [...] esse gênero nas aulas de Língua 

Portuguesa pode ser um caminho para alcançar com mais eficácia os objetivos do ensino de 

língua materna” (BOFF et al., 2009, p. 1).  

O artigo de opinião integra a esfera jornalística (RODRIGUES, 2000) e é definido 

como  
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[...] um gênero do discurso em que se busca convencer o outro de uma determinada 

ideia, influenciá-lo, transformar os seus valores por meio de um processo de 

argumentação a favor de uma determinada posição assumida pelo produtor e de 

refutação de possíveis opiniões divergentes. É um processo que prevê uma operação 

constante de sustentação das afirmações realizadas, por meio da apresentação de 

dados consistentes, que possam convencer o interlocutor. (BRÄKLING, 2000, p. 

227). 

 

Com isso, percebemos que esse gênero promove um diálogo entre locutor e 

interlocutor, de modo que uma ideia apresentada necessita ser discutida, utilizando-se de 

argumentos convincentes que levem o leitor a acreditar nela. Nesse sentido, o autor, ao 

escrever um texto persuasivo, necessita refletir acerca de seus leitores, com o intuito de 

estabelecer essa relação de interação dialógica entre sujeitos.  

Então, para convencer o leitor é necessário que nos pautemos em outras vozes para 

construir e sustentar nosso ponto de vista (BOFF et al., 2009). O autor, contudo, é 

considerado responsável por todas as posições que defende em seu texto, isso porque o 

cuidado com a veracidade do que alega é muito importante (SILVA, 2013). 

As sequências textuais desse gênero pertencem predominantemente, portanto, ao tipo 

argumentativo para construir e sustentar a posição do autor, mas sua configuração 

composicional pode apresentar também marcas de sequências narrativas, explicativas, 

descritivas ou dialogais (CASSEB-GALVÃO; DUARTE, 2018). Ainda, há algumas 

características específicas em sua produção, às quais denominamos discursivas e linguísticas. 

Vejamos a seguir: 

 

Quadro 22 – Características discursivas do artigo de opinião 

 colocar-se discursivamente como autor; 

 construir a imagem dos interlocutores, seus pontos de vista (leitores);  

 considerar o lugar institucional e o momento social de onde se enuncia; 

 estabelecer o objeto do enunciado;  

 pôr-se em uma relação valorativa (posicionamento) diante do objeto do enunciado e dos 

outros discursos sobre o mesmo objeto. 
Fonte: Rodrigues (2000, p. 217). 

 

Essas características discursivas definidas por Rodrigues (2000) revelam que o autor 

necessita posicionar-se de maneira argumentativa, pensar em quem serão seus interlocutores e 

quais serão as perspectivas deles a partir de seu discurso. Além disso, não deve se esquecer de 

onde e do momento em que profere seu dizer, estabelecendo o objeto de seu enunciado para 

se posicionar em relação a esse objeto e também sobre os demais que se relacionam a ele.  
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Nesse sentido, quando escrevemos devemos imaginar a posição do nosso interlocutor, 

procurando enxergar o texto como visto por ele, para que procuremos estabelecer um maior 

sentido à escrita, uma vez que é possível tentar ver da perspectiva de quem lê. Essa é a 

concepção de Bakhtin, para quem o “eu” se coloca na posição do “outro”, e não redige apenas 

na posição de quem escreve. Agora, observemos no quadro a seguir as características 

linguísticas do gênero conforme Bräkling (2000):  

 

Quadro 23 – Características linguísticas do artigo de opinião 

 a organização do discurso quase sempre em terceira pessoa; 

 o uso do presente do indicativo – ou do subjuntivo – na apresentação da questão, dos 

argumentos e contra-argumentos; 

 a possibilidade de uso do pretérito em uma explicação ou apresentação de dados; 

 a presença de citações de palavra alheias; 

 a articulação coesiva por operadores argumentativos. 
Fonte: Bräkling (2000, p. 227). 

 

Aqui, Bräkling (2000) define, a partir dessas características linguísticas, que na maior 

parte dos casos do artigo de opinião o texto é produzido com o pronome em terceira pessoa do 

singular ou plural: “ele”, “ela”, “eles” ou “elas”. O tempo verbal utilizado para que o autor 

argumente e contra-argumente acerca do tema proposto é o presente do indicativo, expresso 

em uma ação que ocorre no momento em que falamos ou que pode ter acontecido em um 

momento bem próximo. Também se usa o presente do subjuntivo, que expressa ações de 

desejos e hipóteses no presente ou no futuro. Além deles, o tempo pretérito, que antecede o 

momento em que falamos, pode ser usado para realizar alguma explicação ou apresentar 

dados na escrita.  

O artigo de opinião tem outra característica, que corresponde à inserção de um 

discurso alheio, ou seja, que faz referência a um dizer já dito, relacionado à prática da 

intertextualidade dita por Beaugrande e Dressler (2005). O último atributo linguístico 

apresentado a esse gênero por Bräkling (2000) é a presença dos operadores argumentativos na 

escrita, como modo de estabelecer ligação e sentido, aspectos da textualidade definidos por 

Beaugrande e Dressler (2005) como a coesão e a coerência de um texto. 

Todas as características aqui mostradas são relevantes em se tratando do processo de 

produção do gênero artigo de opinião, mas destacamos a argumentação e contra-

argumentação, primordiais no desenvolvimento do artigo em função de defender sua ideia e 

convencer o leitor, principal objetivo do gênero.  
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Desse modo, salientamos que redigir um texto argumentativo não é algo simples. A 

maioria dos estudantes acredita que essa tarefa consiste apenas em escrever uma ideia central, 

seguida de parágrafos que a sustentem (PASSARELLI, 2012), mas sabemos que não é só 

isso, é preciso usar argumentos. Argumentar, segundo Casseb-Galvão e Duarte (2018, p. 40), 

é  

 

[...] inerente à condição humana, prática de linguagem indispensável à vida em 

sociedade, necessária para solucionar ou contornar conflitos e controvérsias 

cotidianas de diferentes naturezas. Significa integrar-se ao universo do outro, de 

modo cooperativo e construtivo, estabelecendo uma estrutura dialógica, ainda que o 

interlocutor não esteja efetivamente presente, tal como acontece nos discursos 

escritos.  

 

Diante dessa afirmação, percebemos o quanto a prática argumentativa é importante e 

podemos dizer que, durante nossa comunicação, estamos sempre utilizando argumentações 

para convencer o outro daquilo que acreditamos e/ou necessitamos, pois é necessário 

apresentar bons argumentos e veracidade no que se diz (SILVA, 2013).  

Para isso, Casseb-Galvão e Duarte (2018, p. 43) destacam que  

 

O êxito – ou o fracasso – de um argumento depende muito das estratégias e da 

maneira como ele é defendido. [...]. Em outras palavras, para argumentar de maneira 

eficiente, o aluno deverá ser orientado a usar alguns recursos discursivos, tanto no 

que diz respeito à escolha quanto em relação à própria estruturação de sua tese 

(ponto de vista principal acerca do tema) e à ancoragem dos argumentos principais e 

secundários que a sustentarão. 

 

Sendo assim, em um texto argumentativo podemos ou não conseguir argumentar 

mediante o ponto de vista apresentado, sendo ele fundamental para sustentar a tese defendida 

e convencer o outro das nossas pretensões, pautando-se em diferentes estratégias 

argumentativas. Outro fator, além dos citados pelas autoras, que contribui para realizarmos a 

argumentação é o emprego dos operadores argumentativos. Para Campos (2007), pautada 

em Ducrot (1999), esses operadores constituem, na escrita, encadeamentos argumentativos. 

Por meio deles o locutor pode estabelecer elos de coesão e coerência entre as ideias do texto 

para obter uma escrita que tenha sentido. 

Aqui, nos pautamos na perspectiva teórica de Marcuschi (2008), que define os 

operadores como sendo argumentativos e organizacionais. Vejamos o quadro a seguir: 
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Quadro 24 – Esquema dos processos de coesão conectiva 

 

 

 

                OPERADORES                                                                                  OPERADORES 

           ARGUMENTATIVOS                                                                     ORGANIZACIONAIS  

1. Oposição – mas, porém, contudo                                                 A – de espaço e tempo textual  

2. Causa – porque, pois, já que                                                            – em primeiro lugar, em 2º lugar 

3. Fim – para, com o propósito de                                                       – como veremos, como vimos 

4. Condição – se, a menos que, desde que                                           – neste ponto, aqui na 1ª parte 

5. Conclusão – logo, assim, portanto                                                   – no próximo capítulo 

6. Adição – e, bem como, também 

7. Disjunção – Ou                                                                              B – metalinguísticos 

8. Exclusão – nem                                                                                  – por exemplo, isto é, ou seja, 

9. Comparação – mais do que, menos do que                                     – quer dizer, por outro lado, 

etc.                                                                                                        – repetindo, em outras palavras 

                                                                                                                 – com base nisso, segundo fulano, etc. 

Fonte: Marcuschi (2008, p. 118). 

 

Assim, notamos que há uma série de articuladores textuais que utilizamos no processo 

de escrita como uma espécie de ligação coesiva, na busca por obter sentido e coerência para o 

nosso dizer. Além disso, contribuem para que a argumentação se fundamente de modo coeso 

e coerente.  

Dessa maneira, o artigo de opinião é um texto do gênero argumentativo que tem 

relevância social e merece destaque no processo de ensino-aprendizagem da Língua 

Portuguesa. Em se tratando de uma produção textual, ressaltamos que o ensino desse gênero 

envolve características discursivas e linguísticas. Neste nosso trabalho vamos observar, na 

parte de análise, o emprego de algumas estratégias de uso dos conectores de causa e 

consequência.  

 

2.2 Regulamentação oficial do ensino  

 

Assim como os gêneros discursivos/textuais dialogam no processamento da escrita e 

reescrita, notamos que o ensino da produção textual nas escolas brasileiras também dialoga 

com os documentos oficiais do Ministério da Educação (MEC). Para romper com um ensino 

de língua portuguesa focado na apreensão de normas gramaticais e ortográficas, o MEC vem 

propondo, desde 1996, que o texto seja o ponto centralizador do ensino/aprendizagem de 

língua portuguesa nas escolas. 

As regulamentações mais recentes sobre o ensino no Brasil começam a surgir na 

última década do século XX. Em 20 de dezembro de 1996, foi promulgada a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional n. 9.394 (LDB), para definir os patamares embasadores da 
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educação formal brasileira. Desde a sua criação até o presente momento, essa lei passou por 

diversas modificações e alguns de seus artigos, parágrafos e incisos foram melhorados 

(BRASIL, 1996). 

Em 2016, exatamente no dia em que se completaram os vinte anos de sua existência, a 

Secretária Executiva do Ministério da Educação, Maria Helena Guimarães Castro, publicou 

no jornal Folha de São Paulo (2016) um artigo discutindo o tema. Dialogando entre normas 

educacionais e ensino de língua, afirmou que a LDB contribuiu para a Educação brasileira 

durante esse período de existência, pois, “[r]esponsável por regulamentar a estrutura e o 

funcionamento do sistema de educação do país, a lei definiu os objetivos a serem atingidos e 

reforçou o caráter federativo da educação brasileira.” (CASTRO, 2016, p. 1).  

Diante disso, compreendemos que, no decorrer do tempo, as propostas do ensino vão 

sendo modificadas e adequadas ao contexto sócio-histórico. Em virtude disso, em 1998, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) foram aprovado pelo Ministério da Educação 

(MEC), tornando-se um documento institucional que oferece propostas de reorientação 

curricular para as escolas, institutos de pesquisa, editoras, e a quem venha a se interessar pela 

educação, nos diversos estados e municípios brasileiros (BRASIL, 1998b). Sua criação surgiu 

da necessidade de adequar o ensino formal às demandas próprias do século XXI, propondo o 

“direito de ter acesso aos conhecimentos indispensáveis para a construção de sua cidadania” 

(BRASIL, 1998b, p. 9). 

Especificamente na área de língua portuguesa, fica expresso que “[...] focalizam a 

necessidade de dar ao aluno condições de ampliar o domínio da língua e da linguagem, 

aprendizagem fundamental para o exercício da cidadania.” (BRASIL, 1998b, p. 58). Nessa 

perspectiva, o documento define a preocupação com o ensino da língua materna diante da 

necessidade de os educandos conseguirem fazer uso das práticas de linguagem para atuarem 

como indivíduos sociais. 

Além do mais, se pauta em perspectivas para um ensino da língua baseado nos estudos 

da linguagem, definindo que “[...] as propostas de transformação do ensino de Língua 

Portuguesa consolidaram-se em práticas de ensino em que tanto o ponto de partida quanto o 

ponto de chegada é o uso da linguagem.” (BRASIL, 1998a, p. 18). Esse uso da linguagem se 

torna importante, pois é por meio dele que os alunos passam a adquirir novas habilidades 

linguísticas, principalmente as relacionadas com as questões da escrita (BRASIL, 1998a). 

Desse modo, ressaltamos que tanto os PCNs quanto os demais documentos 

institucionais norteadores do ensino no Brasil vêm surgindo ao longo do tempo, desde a 

década de 1990 até os dias atuais, tendo como exemplo atual a Base Nacional Comum 
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Curricular (BNCC), aprovada definitivamente em 2017, que propõe tais estudos da linguagem 

por meio dos gêneros discursivos. 

Sobre isso, Rojo (2005, p. 184) afirma: “[...] referenciais nacionais de ensino de 

línguas (PCN de língua portuguesa [...]) que fazem indicação explícita dos gêneros como 

objeto de ensino ou destacam a importância de considerar as características dos gêneros, na 

leitura e na produção dos textos.”. Desse modo, temos, oficialmente, os gêneros como base 

para o desenvolvimento dos conteúdos no processo de ensino-aprendizagem, principalmente a 

partir dos textos escritos. Em certos momentos, os documentos explicitam essa proposta de 

trabalho com os textos e os gêneros. Vejamos essa questão, contida primeiramente nos PCNs: 

 

O ensino de Língua Portuguesa tem, desde a década de 70, o centro da discussão 

acerca da necessidade de melhorar a qualidade de ensino no país. O eixo dessa 

discussão no ensino fundamental centra-se principalmente, no domínio da leitura 

e da escrita pelos alunos [...]. (BRASIL, 1998b, p. 17, grifos nossos)  

 

A partir dessa afirmação, é possível compreendermos que o documento se pauta em 

um ensino que envolve a produtividade da escrita, contribuindo significativamente para a 

aprendizagem do aluno. Adiante, nos PCNs (1998) se explica que durante o Ensino 

Fundamental cabe à escola o fato de que “[...] cada aluno se torne capaz de [...] produzir 

textos eficazes nas mais variadas situações” (BRASIL, 1998a, p. 19). 

Além do mais, o documento em questão expressa que  

 

[o]s textos organizam-se sempre dentro de certas restrições de natureza temática, 

composicional e estilística, que os caracterizam como pertencentes a este ou aquele 

gênero. Desse modo, a noção de gênero constitutiva do texto, precisa ser tomada 

como objeto de ensino. (BRASIL, 1998a, p. 23, grifos nossos). 

 

Nessa citação encontra-se presente, explicitamente, a teoria bakhtiniana, considerando 

aspectos a serem ensinados na leitura e escrita para a constituição de um texto, tendo em vista 

tornar-se uma referência para o ensino. No mais, destacamos que os PCNs colaboram para a 

elaboração de propostas educacionais para os mais diversos sujeitos inseridos na sociedade e 

como suporte para a criação de currículos e/ou outros documentos institucionais. 

Em se tratando da BNCC, ela foi prevista “[...] na Constituição de 1988, na LDB de 

1996 e no Plano Nacional de Educação de 2014. [...] foi preparada por especialistas de cada 

área do conhecimento, com a valiosa participação crítica e propositiva de profissionais de 

ensino e da sociedade civil.” (BRASIL, 2018, p. 5). Essa Base já vem sendo pensada há 
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alguns anos, mas sua aprovação definitiva deu-se muito recentemente, em 2017, com sua 

constituição pautada em outros documentos norteadores do ensino, sendo ela a mais extensa. 

Geraldi (2015, p. 384) afirma que “na área de linguagem, a BNCC mantém coerência 

com os PCN, de que é uma extensão.” E é, de fato, mais abrangente, mas se apresenta como 

novidade, apesar de ainda manter algumas lacunas advindas tanto da LDB quanto dos PCNs 

(AZEVEDO; DAMACENO, 2017). Ainda, acrescentamos que os PCNs traziam parâmetros 

gerais norteadores, enquanto a Base se caracteriza por ter  

 

[...] caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de 

aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das 

etapas e modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua 

o Plano Nacional de Educação (PNE). (BRASIL, 2018, p. 7, grifo no original). 

 

A BNCC é, então, um documento prescritivo para o processo de ensino-aprendizagem 

no ensino básico, visto que estabelece caminhos pelos quais o ensino deve se desenvolver, no 

caso da língua portuguesa, a “centralidade no texto”. Verificamos que são mais exigentes 

quanto às possibilidades de proposição para que o processo de aprendizagem significativa dos 

educandos aconteça. Também estabelece uma série de competências e habilidades que 

precisam ser desenvolvidas pelos sujeitos no percurso da educação básica. Assim, pode ser 

vista também como um suporte para a elaboração dos currículos de referência a serem 

utilizados nas escolas: 

 

Com ela [a BNCC], redes de ensino e instituições escolares públicas e particulares 

passam a ter uma referência nacional obrigatória para a elaboração ou adequação 

de seus currículos e propostas pedagógicas. Essa referência é o ponto ao qual se quer 

chegar em cada etapa da Educação Básica, enquanto os currículos traçam o 

caminho até lá. (BRASIL, 2018, p. 5, grifos nossos). 

 

Entretanto, é preciso deixar claro que o fato de a BNCC ser vista nessa perspectiva de 

suporte oportuniza que as escolas estabeleçam currículos diferenciados a partir dela, tomando-

a como referência (LOPES, 2018). Desse modo, destacamos a pretensão de trabalho didático 

da Base em dois momentos. O primeiro deles faz referência ao texto ao dizer que a 

 

[...] proposta assume a centralidade do texto como unidade de trabalho e as 

perspectivas enunciativo-discursivas na abordagem, de forma a sempre relacionar os 

textos a seus contextos de produção e o desenvolvimento de habilidades ao uso 

significativo da linguagem em atividades de leitura, escuta e produção de textos em 

várias mídias sociais e semioses. (BRASIL, 2018, p. 65, grifo no original). 
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Assim, consideramos que a BNCC reforça a “centralidade do texto como unidade de 

trabalho”. O emprego do termo “centralidade” indica a ênfase na necessidade de uma 

mudança no foco do ensino que, mostrando que o ensino escolar ainda traz viés de 

classificação gramatical, como nos Parâmetros de 1998, há vinte anos. A centralidade encara, 

no texto, a necessidade de que o aluno saiba ler e redigir com competência letrada. O ensino 

por meio do texto envolve o conhecimento de determinadas características textuais em busca 

de um desenvolvimento pleno. Desse modo, é determinada a necessidade de adequar o texto a 

princípios da enunciação e do discurso, que se relacionem a dado contexto de produção, capaz 

de desenvolver uma linguagem significativa. Além dessa proposição com o texto, destacamos 

o momento em que a BNCC discorre, também, sobre os gêneros: 

 

No componente Língua Portuguesa, amplia-se o contato dos estudantes com gêneros 

textuais relacionados a vários campos de atuação e a várias disciplinas, partindo-se 

de práticas de linguagem já vivenciadas pelos jovens para a ampliação dessas 

práticas, em direção a novas experiências. (BRASIL, 2018, p. 134). 

 

Ao afirmar que, por meio da Língua Portuguesa, a relação de contato entre os alunos e 

os gêneros será ampliada, já se define que esses gêneros são aqueles em uso, que fazem parte 

da nossa vida cotidiana. Além disso, o documento ainda expressa que no ensino pautado nos 

gêneros os sujeitos adquirem novos conhecimentos e aprendizados. Isso significa que o 

aprendizado dos textos é para todo o complexo comunicativo no contexto social, mas também 

para o contexto escolar. 

É importante também destacar certo interesse e preocupação da Base em trabalhar com 

aspectos relacionados à argumentação. No direcionamento expresso na BNCC temos que 

 

[o] estímulo ao pensamento criativo, lógico e crítico, por meio da construção e 

do fortalecimento da capacidade de fazer perguntas e de avaliar respostas, de 

argumentar, de interagir com diversas produções culturais, de fazer uso de 

tecnologias de informação e comunicação, possibilita aos alunos ampliar sua 

compreensão de si mesmos, do mundo natural e social, das relações dos seres 

humanos entre si e com a natureza. (BRASIL, 2018, p. 56, grifos nossos). 

 

Como podemos perceber, o documento frisa a importância de o aluno conseguir 

utilizar-se dos elementos argumentativos. A Base requer um ensino em que o aluno saiba ser 

crítico, argumentar, interagir, como forma de exercer boas práticas em se tratando das novas 

tecnologias e também das práticas de comunicação, bem como para ser mais ativo na 

sociedade em que vive.  
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Por fim, concluímos que, apesar de esta ser uma discussão bem sucinta, pudemos 

compreender como ocorreu a criação dos documentos institucionais (PCNs e BNCC) ao longo 

do tempo, bem como o destaque dado ao processo de ensino e aprendizagem da Língua 

Portuguesa por meio dos textos e dos gêneros – com ênfase na escrita – nos respectivos 

documentos. 
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CAPÍTULO 3 – EMBARAÇOS E DESEMBARAÇOS: METODOLOGIA 

 

No decorrer deste capítulo, discorremos sobre o percurso metodológico da pesquisa. 

Primeiramente, expomos que seguimos o paradigma qualitativo-interpretativista (BORTONI-

RICARDO, 2008; ESTEBAN, 2010; KRIPKA et al., 2015; MOREIRA; CALEFFE, 2008; 

SUASSUNA, 2008) e também a estratégia utilizada, o estudo de caso (ANDRÉ, 2005; 

LÜDKE; ANDRÉ, 1986; YIN, 2005). Além disso, detalhamos o contexto em que os dados 

foram gerados, os participantes, a coleta de dados, bem como os processos de solicitação e 

autorização para realização da pesquisa. Por fim, discorremos acerca do procedimento para a 

análise de dados. 

 

3.1 A pesquisa qualitativo-interpretativista 

 

Neste estudo, para alcançar nossos objetivos, vimos como necessário adotar uma 

metodologia de pesquisa qualitativa, de cunho interpretativista, do tipo estudo de caso. Diante 

disso, discorremos a seguir sobre cada uma dessas perspectivas metodológicas.  

O paradigma qualitativo, segundo Bortoni-Ricardo (2008, p. 34), “[...] procura 

entender, interpretar fenômenos sociais inseridos em um contexto”. A referida autora ainda 

acrescenta que “[n]a pesquisa qualitativa [...] o pesquisador está interessado em um processo 

que ocorre em determinado ambiente e quer saber como os atores sociais envolvidos nesse 

processo o percebem, ou seja: como o interpretam.” (BORTONI-RICARDO, 2008, p. 34). 

Assim, compreendemos que a pesquisa qualitativa ocorre em um contexto específico e 

predeterminado pelo pesquisador, para que ele tenha possibilidade de compreender 

determinadas questões sociais as quais se propõe a pesquisar.  

Em outra perspectiva, temos a visão de Kripka et al. (2015), para quem o estudo 

qualitativo permite obter e analisar dados e informações de diversas maneiras, dependendo do 

objetivo que se deseja atingir. O fato de esse estudo buscar dados na investigação faz com que 

o pesquisador percorra vários caminhos, ademais de utilizar diversos tipos de procedimentos e 

instrumentos para constituir e analisar os dados.  

Nesse sentido, Kripka et al. (2015, p. 57) reitera que há um desafio para essa técnica 

de pesquisa, que é “[...] a capacidade que o pesquisador tem de selecionar, tratar e interpretar 

a informação, visando compreender a interação com sua fonte. Quando isso acontece há um 

incremento de detalhes à pesquisa e os dados coletados tornam-se mais significativos.” 

Complementando essa visão, nessa abordagem o pesquisador “[...] formula e reformula 
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hipóteses, tentando compreender as mediações e correlações entre os múltiplos objetos de 

reflexão e análise.” (SUASSUNA, 2008, p. 349). Portanto, em idas e vindas dialógicas de 

construção e reconstrução. 

Além disso, destacamos que “[o]utro traço que identifica os estudos qualitativos é seu 

caráter interpretativo.” (ESTEBAN, 2010, p. 129, grifos do autor). O interpretativismo, de 

acordo com Bortoni-Ricardo (2008), baseada em Erickson (1990), estabelece relação com a 

interpretação de ações sociais e também com o significado que as pessoas dão às ações na 

vida social. Assim, esse caráter de pesquisa interpreta as ações estabelecidas e realizadas 

pelos sujeitos em sociedade. O pesquisador “[...] não está à parte da sociedade como um 

observador, mas constrói ativamente o mundo em que vive.” (MOREIRA; CALEFFE, 2008, 

p. 62).  

Ademais, segundo Bortoni-Ricardo (2008, p. 32), “[...] não há como observar o mundo 

independentemente das práticas sociais e significados vigentes.” Sendo assim, quando 

realizamos um trabalho que se enquadra nesse caráter, temos de analisar o contexto 

sociocultural no qual estamos inseridos a partir das práticas sociais nele ocorridas, justamente 

em busca dos sentidos que estão sendo dados no presente momento.  

A partir dessas explicações, retratamos quais e o que se considera em cada uma das 

perspectivas metodológicas de pesquisa adotadas em nosso estudo. 

 

3.2 Estudo de caso 

 

O estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que examina acontecimentos 

contemporâneos focalizando no “como” e no “por quê” (YIN, 2005). Esse tipo de pesquisa 

apresenta uma série de características, as quais determinam se um estudo é ou não pertencente 

a esse campo.  

Assim, desenvolvemos um “[...] estudo descritivo de uma unidade seja ela uma escola, 

um professor, um grupo de alunos, uma sala de aula.” (ANDRÉ, 2005, p. 14), em nosso caso, 

o processo de escrita e reescrita de um texto. Ainda, acrescentamos que “[...] o estudo de um 

caso [...] é sempre bem delimitado, devendo ter seus contornos claramente definidos no 

desenrolar do estudo. O caso pode ser similar a outros, mas é ao mesmo tempo distinto, pois 

tem um interesse próprio, singular.” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 17, grifo do autor). Desse 

modo, compreendemos que o estudo de caso é estabelecido por meio de um contexto/situação 

que envolve participantes específicos, havendo uma delimitação precisa. Mesmo que haja 
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pesquisas semelhantes a que está sendo desenvolvida em determinado momento, se torna 

única por possuir e buscar outros objetivos.  

Além disso, em se tratando dos dados a serem coletados nessa estratégia, “[...] o 

pesquisador recorre a uma variedade de dados, coletados em diferentes momentos, em 

situações variadas e com uma variedade de tipos de informantes.” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, 

p. 19). Logo, consideramos que todos esses aspectos são determinantes para que uma pesquisa 

seja considerada um estudo de caso.  

Com base nisso, afirmamos que realizamos o estudo de um caso, visto que em nossa 

pesquisa há características apresentadas anteriormente que a enquadram nessa estratégia de 

estudo. Algumas delas são o fato de termos desenvolvido nosso trabalho em um colégio da 

rede pública de Goiânia, com alunos de 9º ano do Ensino Fundamental, juntamente com a 

professora regente, tendo como corpus de análise as produções textuais escritas e reescritas 

desses estudantes. Delimitamos muito bem o contexto, os participantes e o corpus, de maneira 

a realizarmos um estudo de caso específico. 

 

3.3 O contexto da geração de dados 

 

O colégio no qual realizamos a geração de dados da pesquisa situa-se na área urbana 

de Goiânia, capital do estado de Goiás. Foi fundado em 1987 e atende uma demanda de 

alunos de nível social/econômico de baixa renda. Atualmente, possui 36 turmas, divididas 

entre os níveis de Ensino Fundamental e Ensino Médio, atendendo alunos de ambos os sexos. 

Esse número de turmas corresponde a um total de quase um mil e trezentos alunos, divididos 

entre os turnos matutino (597), vespertino (446) e noturno (256). Os discentes são oriundos de 

vários setores da região Noroeste e estão na faixa etária a partir de onze anos de idade, 

cursando do 7º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio.  

A instituição, que terá seu nome preservado para manter sigilo, tem um total de 70 

servidores, distribuídos nos três turnos, sendo 47 professores e 23 técnicos administrativos. 

Em relação às questões estruturais, tem dezesseis salas de aula, um laboratório de informática, 

um laboratório de ciências, uma sala de vídeo, uma biblioteca, banheiros feminino e 

masculino separados para alunos e professores, uma sala dos professores, secretaria, 

coordenação, uma pequena cozinha, um pequeno e aberto espaço para recreação. Não há 

quadra de esportes, mas há uma interligação através de um portão entre a escola e o ginásio de 

esportes que pertence à comunidade, local onde ocorrem as aulas de Educação Física.  
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Além disso, no colégio ainda há diversos recursos didáticos para auxiliar no processo 

de ensino-aprendizagem, sendo eles TV, datashow, lousa digital, aparelho de vídeo e DVD. 

Além disso, a biblioteca conta com um acervo de aproximadamente 4.500 livros; o laboratório 

de ciências possui retroprojetor, torso anatômico, esqueleto sintético e microscópio; e o 

laboratório de informática contém 23 computadores com acesso à internet tanto para o Ensino 

Fundamental quanto para o Ensino Médio.  

 

3.4 Participantes da pesquisa  

 

Os participantes da pesquisa em questão são alunos com idade entre 14 e 16 anos, das 

turmas de 9º ano “A”, “B”, “C” e “D” do Ensino Fundamental, bem como a docente 

responsável pelas aulas de Língua Portuguesa nas respectivas turmas. Segundo a docente, as 

turmas possuem uma média de 30 a 35 alunos, totalizando aproximadamente 130.  

A docente é graduada em Letras/Português pela Universidade Federal de Goiás – UFG 

(2011) e em Letras/Inglês pelo Instituto Superior de Educação Padrão – ISE-Padrão (2011). 

Além disso, possui especialização em Psicopedagogia Institucional e Clínica pela Faculdade 

Brasileira de Educação e Cultura (Fabec) (2013). Também já cursou disciplinas como aluna 

especial no Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da UFG, pois tem como 

objetivo ingressar no Mestrado; participa, ainda, de um Grupo de Pesquisa ligado ao 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), na própria UFG.  

Professora concursada na rede pública estadual em Goiânia desde 2012, iniciou sua 

carreira docente com contrato temporário em 2009. Trabalha apenas no colégio escolhido para 

geração de dados da pesquisa, no turno matutino com os 3º anos do Ensino Médio e no 

período vespertino com seis aulas semanais em cada uma das turmas do 9º ano “A”, “B” e 

“C”, além de quatro aulas na turma do 9º ano “D” do Ensino Fundamental.  

 

3.5 Coleta de dados 

 

As produções pertencentes ao gênero artigo de opinião foram coletadas entre agosto e 

setembro de 2019, em um colégio da rede pública estadual de Goiânia. O trabalho da 

professora regente baseou-se na perspectiva da escrita como processo, desenvolvendo um 

trabalho com a escrita e, posteriormente, a reescrita do texto (processo que detalhamos 

adiante). Nesse sentido, não participamos dos eventos de produção, já que a professora 

realizou normalmente suas atividades e recolheu os textos. Foram-nos repassados por ela 60 
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pares de textos, correspondentes à 1ª e à 2ª versão da produção de cada aluno das turmas de 9º 

ano do turno vespertino, totalizando 120 produções, coletadas de modo totalmente anônimo 

para que não houvesse nenhuma possibilidade de identificar os alunos participantes da 

pesquisa. Na tabela a seguir especificamos a quantidade de textos coletados em cada uma das 

turmas. 

 

Tabela 1 – Quantidade específica de textos coletados por turma1 

Produções 

Textuais 9º Ano “A” 9º Ano “B” 9º Ano “C” 9º Ano “D” 

Todas as 

Turmas 

1ª versão 14 12 17 17 60 

2ª versão 14 12 17 17 60 

Total 28 24 34 34 120 
Fonte: elaborado por esta autora com base nos dados de pesquisa. 

 

Agora, discorremos sobre o modo como os textos foram propostos e produzidos, a 

partir de conversas informais com a docente via aplicativo de mensagens WhatsApp e também 

nos dias em que necessitamos ir à escola para a coleta de dados, quando ela nos disponibilizou 

o que denominamos de “proposta de texto” desenvolvida com os alunos. Nessa proposta há 

uma breve explicação sobre o gênero artigo de opinião, seguida da apresentação do tema a 

respeito do qual o texto devia ser produzido: “Prática de bullying e cyberbullying no ambiente 

escolar”. A proposta explica objetivamente o que deve ser feito nos textos e traz quatro textos 

motivadores relacionados ao tema, que, segundo a professora, foram discutidos em sala na 

aula antes que os alunos produzissem o primeiro texto.  

A docente nos informou todo o planejamento e desenvolvimento de seu trabalho com 

as aulas de produção textual. Disse que não trabalhou com os alunos um artigo de opinião, 

tendo mostrado às turmas a estrutura básica (introdução, argumentação e conclusão), pois um 

de seus objetivos era diagnosticar como seria a primeira versão do texto dos alunos sem que 

eles conhecessem especificamente o gênero. Seu propósito era verificar como os alunos 

trabalhariam com esse gênero apenas por meio da leitura de livro paradidático sobre um tema 

dado.  

Com foco na temática da discriminação social, iniciou-se em cada turma uma 

discussão a partir da leitura do livro Bullying: o que é isso? Vamos enfrentar com amor, do 

autor Bellio Junior, emprestado ao Colégio por outra escola que pertence ao município. Com 

base nessa leitura, houve diversas discussões entre a professora e os alunos. Essa preparação 

                                                           
1  As produções textuais repassadas a nós pela docente foram somente aquelas em que havia a versão escrita e 

reescrita. 
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tem o objetivo de ambientar os jovens acerca do tema, levá-los a pensar sobre as causas e 

consequências, uma forma de envolver o aluno no processamento da leitura e na exposição de 

suas opiniões como preparação da informatividade antes de partir para a ação escrita. Além 

disso, a professora também solicitou uma atividade extraclasse, em que fizessem pesquisas 

em revistas, jornais impressos ou digitais a respeito do tema para que pudessem se inteirar 

melhor do assunto, a fim de discutirem e produzirem o texto em sala de aula. 

Houve a discussão dialógica, entre o livro lido e os textos motivadores que serviram 

como proposta. Depois foi o momento de produzir a primeira versão do texto, em duas aulas. 

Na semana seguinte, a professora propôs que os alunos se organizassem na sala em grande 

círculo para que cada um lesse sua primeira versão do texto. Houve também a opção de trocar 

com o colega para fazerem comentários dos textos uns dos outros. Desse modo, puderam 

compartilhar experiências e saberes e conseguiram ver o que podiam melhorar, tiraram 

dúvidas, além de levantarem questões sobre as características do gênero trabalhado.  

Após essa atividade de revisão oralizada dos próprios textos, na aula seguinte os 

alunos reescreveram seus textos, buscando melhorá-los e adequá-los ao gênero artigo de 

opinião. No caso de, na primeira versão, não terem conseguido fazer essa adequação ao 

gênero, receberam mais informações da professora. Na primeira versão não houve nenhum 

tipo de correção textual escrita pela docente nos textos dos alunos, pois, segundo ela, corrigir 

não era o objetivo, mas sim desenvolver a capacidade de expressão e argumentação dos 

alunos como um processo.  

Dessa forma, depois de coletar os textos nas duas versões, transcrevemos todos eles 

para o programa Word seguindo à risca a escrita do aluno. Isso se fez necessário para a análise 

de dados da pesquisa e a inserção dessas produções na dissertação, de maneira a não expor a 

caligrafia dos alunos e resguardar suas identidades. Por fim, ressaltamos que cada texto 

recebeu um código de identificação PT (Produção Textual), indicador de 1ª versão e 2ª versão 

e uma numeração, por exemplo: PT 1ª versão – 001 e PT 2ª versão – 001, e assim 

sucessivamente até o último par: PT 1ª versão – 060 e PT 2ª versão – 060. 

Contudo, para a realização da nossa pesquisa, descartamos 40 dos 120 textos, tendo 

como critérios para esse descarte: (1) os textos com dez linhas ou menos e (2) textos com 

palavras ou trechos ilegíveis. Logo, restaram 80 produções textuais, selecionadas por 

apresentarem, nas ideias presentes, aspectos de causa, consequência ou causa e consequência. 

Consideramos este um número suficiente para que possamos fazer nossa análise, de modo a 

utilizar os textos escritos e reescritos por completo, ou apenas recortes deles, para alcançar 

nossos objetivos com o estudo. 
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3.6 Processos de solicitação e autorização para realizar a pesquisa 

 

Para a realizar a pesquisa obtivemos a anuência da Secretaria Estadual de Educação, 

visto que o colégio em que foram coletados os dados pertence à rede pública estadual de 

Goiás, e também da direção da escola. Para obter o parecer consubstanciado do Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás (CEP/UFG), muitos outros documentos 

foram necessários. Isso se deve ao fato de todas as pesquisas realizadas na Pós-Graduação, 

tanto no nível de mestrado quanto no de doutorado, que envolvem seres humanos precisam 

obrigatoriamente ser submetidas ao CEP para avaliação e autorização de realização da 

pesquisa, como meio de garantir que os participantes não sofram quaisquer riscos. Somente 

após essas etapas pudemos coletar os dados para análise do estudo, tendo sido o projeto 

apresentado para apreciação ética e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Goiás (Anexo A) em 11/06/2019 (CAAE: 06674919.7.0000.5083). 

 

3.7 Procedimentos para a análise de dados  

 

Em relação aos procedimentos para análise de dados utilizados nesta pesquisa, 

optamos por nos pautar em uma perspectiva qualitativo-interpretativista. Desse modo, os 

dados coletados foram analisados, sobretudo sob os pressupostos da teoria dialógica 

(BAKHTIN, 2011; BAKHTIN/VOLÓCHINOV, 2017); também realizamos discussões a 

partir dos aspectos da textualidade (BEAUGRANDE; DRESSLER, 2005), das sequências 

textuais (CASSEB-GALVÃO; DUARTE, 2018), das operações linguísticas (MENEGASSI, 

2001), dos gêneros discursivos, do artigo de opinião (BOFF et al., 2009; BRÄKLING, 2000; 

RODRIGUES, 2000) e das relações dos documentos institucionais com o ensino pautado nos 

gêneros (BRASIL, 2018; BRASIL, 1998a). 

Desse modo, para a realização geral da análise, percebemos a necessidade de observar 

o processamento dialógico de textos, para que assim pudéssemos apresentar os dados e 

alcançar nossos objetivos. Analisamos uma produção textual escrita e reescrita sob o viés 

dialógico, discutindo as alterações da primeira para a segunda versão do texto, observando o 

encadeamento das ideias, a construção composicional de texto e estilo, além de verificarmos o 

emprego dos conectores de causa e consequência. 

Sendo assim, nos capítulos anteriores usamos recortes que mostravam aspectos 

teóricos em evidência e, no capítulo de análise, trazemos a proposta textual elaborada pela 
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docente e as produções textuais escritas e reescritas, assim como seus recortes, e discutimos o 

processo de construção e modificação na reescrita dos textos. 
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CAPÍTULO 4 – AS DESCOBERTAS: CHEGANDO AO DESTINO 

 

Neste momento, expomos as compreensões realizadas a partir do corpus de análise, 

em que buscamos verificar nossos objetivos de observar as relações dialógicas, analisando o 

processo de construção dos textos, e também descrever o uso dos operadores argumentativos 

de causa e consequência. 

Nesta pesquisa, analisamos, sob a luz da teoria dialógica (BAKHTIN, 2011; 

BAKHTIN/VOLÓCHINOV, 2017), dos aspectos da textualidade (BEAUGRANDE; 

DRESSLER, 2005), das sequências textuais (CASSEB-GALVÃO; DUARTE, 2018), das 

operações linguísticas (MENEGASSI, 2001), dos gêneros discursivos e do artigo de opinião 

(BOFF et al., 2009; BRÄKLING, 2000; RODRIGUES, 2000) e das relações dos documentos 

institucionais com o ensino pautado nos gêneros (BRASIL, 2018; BRASIL, 1998a) as 

produções textuais escritas dos alunos de 9º ano relativas ao gênero artigo de opinião, 

considerando a escrita e a reescrita do texto no Ensino Fundamental de um colégio da rede 

pública de Goiânia. 

 

4.1 Uma análise dialógica da escrita e reescrita 

 

Iniciamos nossa discussão, de modo a apresentar a proposta de texto repassada aos 

alunos, a qual solicita a produção textual de um artigo de opinião a respeito da “Prática de 

bullying e cyberbullying no ambiente escolar”. Vejamos:  

 

Quadro 25 – Proposta de texto 

 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 

 

O artigo de opinião é gênero do discurso argumentativo que tem a finalidade de expressar o 

ponto de vista do autor a respeito de um determinado tema. A validade da argumentação é 

evidenciada pelas justificativas de posições assumidas pelo autor ao apresentar informações e 

opiniões que se complementam ou se opõem. No texto, predominam sequências expositivo-

argumentativas. 

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos 

construídos ao longo de sua formação, redija um artigo de opinião a respeito da prática de bullying 

e cyberbullying no ambiente escolar. Defenda seu ponto de vista, apresentando argumentos que 

evidenciem a prática de bullying e cyberbullying na escola e propondo algumas soluções para 

combater essa problemática. 

_________________________________________________________________________ 
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TEXTOS MOTIVADORES 

 

TEXTO I 

 

A palavra bullying tem origem na língua inglesa e faz referência a bully, que entendemos 

como “valentão”, aquele que maltrata ou violenta de forma constante outras pessoas por motivos 

supérfluos. É justamente esse ato de maltratar ou violentar o outro de forma sistemática e repetitiva 

que é denominado bullying. Falamos de cyberbullying, então, quando a agressão se passa pelos 

meios de comunicação virtual, como nas redes sociais, telefones e nas demais mídias virtuais. 

Muito embora o cyberbullying não consista em agressões físicas, e por isso é comumente 

visto como menos danoso, tem consequências tão ou mais graves quanto as do bullying físico. O 

abuso sofrido pela vítima do bullying virtual é, em sua maioria, de cunho psicológico, no entanto 

ela pode chegar a se tornar física em casos extremos. Ameaças de morte, agressão física e 

publicação de informações pessoais de vítimas são alguns dos meios mais violentos de 

cyberbullying, já que coloca a vítima em situação de risco e constante apreensão diante da 

possibilidade de um atentado contra sua vida. 

A agressão contínua pela qual uma vítima de cyberbullying passa pode trazer consequências 

graves como trauma psicológico, isolamento social, desenvolvimento de problemas relacionados à 

depressão, podendo até mesmo levar a vítima ao suicídio. O agravante do bullying virtual é a 

constante agressão que o agressor é capaz de infligir sobre seu alvo, uma vez que, diferente do 

bullying convencional em que a vítima tem contato presencial limitado com seu agressor 

(geralmente na escola), no mundo virtual o agressor tem sempre a vítima ao seu alcance, a qualquer 

hora do dia ou da noite. 

Disponível em: http://brasilescola.uol.com.br/sociologia/cyberbullying.htm. Acesso em: 15 mar. 

2019. 

 

TEXTO II 

 

Uma pesquisa realizada pelo Ipsos coloca o Brasil como o segundo país com a maior 

incidência de casos de cyberbullying no mundo. Foram entrevistadas 20.793 pessoas em 28 países.  

No Brasil, os perfis na internet são usados em 70% das vezes que uma criança é atacada nas 

redes. Nesse quesito, o país fica atrás de apenas quatro países: Peru (80%), Argentina (74%), 

México (73%) e Malásia (71%). 

Em geral, o agressor é alguém que convive diariamente com a criança ou com o 

adolescente, principalmente colegas de classe. O ambiente escolar é o local onde acontecem 51% 

dos casos de bullying no mundo. 

Disponível em: https://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/brasil-e-o-2-pais-com-mais-casos-de-

bullying-virtual-contra-criancas-11072018. Acesso em: 15 mar. 2019. 

 

TEXTO III 

O cyberbullying pode assumir muitas formas. No entanto, existem nove formas que são as mais 

comuns:  

1. Injúria: enviar repetidamente e-mail, scrap ou mensagem para uma pessoa dizendo que ela é 

“imbecil, asquerosa, nojenta”. 

2. Difamação: enviar repetidamente e-mail, scrap ou mensagem para várias pessoas dizendo que 

“fulano é burro porque foi mal na prova”. 

3. Ofensa: enviar mensagens eletrônicas repetidamente com linguagem vulgar. 

4. Falsa identidade: fazer-se passar por outra pessoa para obter vantagem ou por ato ilícito. 

5. Calúnia: publicar uma mensagem na comunidade virtual da escola dizendo “fulano roubou 

minha carteira”. 

6. Ameaça: enviar repetidamente mensagens que incluem ameaças de danos físicos, fazendo a 

vítima temer por sua segurança. 

7. Racismo: preconceito ou discriminação em relação a indivíduos considerados de outra raça. 

8. Constrangimento ilegal: perseguição; pudor que sente quem foi desrespeitado ou exposto a algo 

indesejável.  
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9. Incitação ao suicídio: instigar, impelir, suscitar alguém a dar a morte a si mesmo. 

Disponível em: http://institutofuturosocial.com.br/cyberbullying-a-violencia-virtual-que-afeta-a-

vida-real/.  Acesso em: 15 mar. 2019. 
 

 
Fonte: Elaborada pela docente regente das turmas (grifos da autora), 2019. 

 

Como podemos perceber primeiramente, a proposta expõe os principais pontos a 

respeito de como o gênero artigo de opinião deve ser elaborado, estabelecendo um diálogo 

entre gêneros discursivos/textuais. O diálogo intertextual ocorre também ao trazer textos para 

definir a necessidade de defender um ponto de vista, argumentando acerca do bullying e 

cyberbullying na escola, de modo a apresentar possíveis soluções para combater tais práticas. 

Isso mostra o objetivo docente de promover o diálogo entre a vivência do aluno e seu 

conhecimento enciclopédico. Logo, apresenta os textos motivadores em relação ao tema em 

questão para auxiliar os alunos no momento da produção textual.  

Em relação aos textos motivadores, o Texto I apresenta questões relacionadas a ambas 

as práticas e inicia abordando a origem do termo bullying, proveniente da língua inglesa, e 

também define o conceito da palavra, que diz respeito a práticas de valentia e provocação 

como forma de violência repetitiva realizada sobre outro indivíduo sem uma razão plausível. 

Já na sequência, conceitua o cyberbullying como sendo a agressão ocorrida por qualquer meio 

de comunicação ou mídias virtuais. Depois, mostra as consequências do cyberbullying, as 

quais são geralmente de caráter psicológico, e explica que se passar dos limites pode chegar 

até a uma agressão física; ademais, define uma série de outras ações gravíssimas que podem 
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acontecer, como ameaças de morte, informações pessoais publicadas nas mídias, isolamento 

social e o desenvolvimento de problemas ligados à depressão, o que, consequentemente, pode 

levar a vítima a cometer suicídio.  

Os textos motivadores destacam que o agravamento do bullying virtual – outra 

denominação do texto para se referir ao cyberbullying – se deve ao fato de haver a 

possibilidade de o agressor ter um tempo maior de contato com a vítima. Desse modo, no 

campo virtual, a capacidade de ofender está sempre à sua disposição a qualquer momento do 

dia ou da noite, diferentemente do bullying convencional, em que o agressor e a vítima 

precisam estar em contato direto, ou seja, lado a lado, e que ocorre na maioria das vezes no 

contexto escolar.  

O Texto II traz informações estatísticas, pois apresenta dados de uma pesquisa 

realizada pelo Instituto Ipsos que coloca o Brasil como sendo o segundo país em que mais 

ocorre cyberbullying no mundo. Em relação ao uso dos perfis na internet para atacar crianças 

e cometer o bullying virtual, o País está na quinta colocação. Destaca-se também que o 

ambiente escolar é onde ocorrem mais da metade dos casos de bullying no mundo, pois ali o 

agressor convive diariamente e bem próximo à vítima, sendo, mais precisamente, os próprios 

colegas da escola.  

O texto seguinte define nove maneiras mais comuns pelas quais pode ocorrer o 

cyberbullying, as quais consistem em realizar algum tipo de contato com a vítima, por e-mail, 

mensagem ou qualquer outro meio de comunicação ou mídia social. A primeira delas é a 

injúria, ao dizer para o outro que ele é imbecil, nojento, dentre outras coisas do tipo. As 

outras são a difamação, que ocorre, por exemplo, quando o agressor fala para várias pessoas 

sobre a capacidade do colega por não ter se saído bem em uma prova; a ofensa, que consiste 

em enviar mensagens de maneira repetitiva utilizando linguagem vulgar; a falsa identidade, 

quando o indivíduo se passa por outra pessoa para ter vantagem ou razão em algum ato ilícito; 

a calúnia, ao publicar em uma comunidade virtual da escola uma ação falsa que a outra 

pessoa não tenha realmente cometido; a ameaça, que inclui ameaças físicas, de modo que a 

vítima não se sinta segura; o racismo, o preconceito com os indivíduos considerados de 

outras raças; o constrangimento ilegal, relativo ao fato de a vítima se sentir desrespeitada e 

exposta a algo com o qual não consentiu; e, por fim, a incitação ao suicídio, instigando a 

vítima a tirar sua própria vida.  

O último texto da coletânea apresenta dados estatísticos dos motivos pelos quais os 

alunos já sofreram bullying nas escolas, sendo eles, em ordem decrescente, a aparência do 

corpo, do rosto, cor e raça, religião e orientação sexual. 
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De modo geral, percebemos que a docente elabora uma proposta de texto objetiva para 

que os alunos compreendam o que é necessário realizar, além das explicações orais dadas em 

sala de aula. Dessa maneira, tendo em vista os elementos de textualidade definidos por 

Beaugrande e Dressler (2005), a docente procura explicar aos alunos, pois traz a 

informatividade a respeito do assunto, com informações e dados que não são de conhecimento 

dos estudantes; também fornece argumentos a serem explorados, apresenta os referidos textos 

para que realizem a intertextualidade e assim consigam escrever e reescrever seu próprio 

texto, bem como aspectos críticos opostos para levá-los a um posicionamento. 

Consideramos que a docente, ao propor textos aos alunos voltados para a 

informatividade e a intertextualidade, sugere argumentos e aspectos críticos que os levem a se 

posicionarem. A preparação por meio de debates e discussões está, de certo modo, instigando-

os a terem uma atitude responsiva, que, sob o viés bakhtiniano, define que os falantes esperam 

sempre por “[...] uma resposta, uma concordância, uma participação, uma objeção, uma 

execução, etc.” (BAKHTIN, 2011, p. 272). Nesse sentido, como docente e leitora dos textos, 

espera que os alunos elaborem o gênero em questão, argumentando, refutando, contrapondo, 

levantando ideias e hipóteses relativas ao bullying e ao cyberbullying, de modo a estabelecer 

um diálogo com seu leitor. Ao fazer a escolha do gênero artigo de opinião, considera a 

concepção de Boff et al. (2009) de que esse gênero discursivo pode ser um caminho possível 

para alcançar os objetivos esperados no ensino da língua materna.  

Isso está presente nos documentos oficiais, especificamente na BNCC, nas 

competências específicas de linguagens para o Ensino Fundamental, quando explica que o 

aluno necessita “[u]tilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o 

outro e promovam os direitos humanos, [...] em âmbito local, regional e global, atuando 

criticamente frente a questões do mundo contemporâneo.” (BRASIL, 2018, p. 63). É esperado 

que ocorra a realização da produção textual pautada nos gêneros discursivos, sendo primordial 

o gênero artigo de opinião, que segue tais características. Ao redigir um artigo de opinião, o 

autor busca convencer o seu leitor de determinadas ideias, levando-o a propor argumentos 

convincentes, de modo a defender um ponto de vista e assumir uma posição diante do tema 

(BRÄKLING, 2000). 

Nesse sentido, o par de produções textuais selecionado para análise corresponde aos 

textos codificados por nós como “PT 1ª versão – 009” e “PT 2ª versão – 009”. Não perdemos 

de vista que o texto deve ser visto, pensado e construído como uma atividade social que 

promove a comunicação dialógica, pois sempre há um interlocutor. O autor tem em vista a 

interação e promove determinado fluxo de sentidos entre os atores da ação da linguagem 
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(ANTUNES, 2010). Ainda, a partir dos pressupostos de Rodrigues (2000), destacamos que no 

processo de ensino-aprendizagem do gênero artigo de opinião o texto ganha certo destaque 

sociodiscursivo por promover a participação social do aluno nos dizeres sociais, um dos 

objetivos gerais dos PCNs. Leiamos o texto a seguir:  

 

Quadro 26 – PT 1ª versão – 009 

Bullying e cyberbullying 

 

O bullying é um ato comum nas escolas, onde se tem mais crianças, jovens e adolescentes. 

Existem muitos adolescentes e até mesmo adultos que praticam o bullying. A palavra bullying vem de 

origem inglesa, que significa “valentão”.  

Muitos adolescentes se acham superior às outras pessoas, por elas terem uma característica 

diferente. E isso faz com que esses “valentões” começam à achar que são melhores que os outros e se 

sentem no direito de humilhar e até agredir outras pessoas. Esses intimidadores normalmente são 

pessoas mais altas e com um porte físico diferente dos outros, e os que sofrem bullying são mais 

quietos, calados e tem todas as notas acima da média escolar. Eles são de nerds, imbécis, esquisitos 

etc. Também muitas pessoas no mundo todo sofrem pela orientação sexual, religião, peso e até 

mesmo pela cor. E essas pessoas que praticam o bullying são pessoas tristes e vazias. 

As consequências desses atos podem ser desastrosas, a prática do bullying, pode levar a uma 

possível depressão e até mesmo ao suicídio. Muitos adolescentes ficam agressivos ou mudam de 

escola. Outros param de estudar por medo, e isso pode prejudicar seu futuro.  

Hoje em dia com todas as redes sociais e com a internet facilitou a entrada do bullying no 

mundo todo, essa prática de expor, humilhar, denegrir a imagem de outras pessoas e xingá-lás pela 

internet ficou conhecido como “cyberbullying”. 

Podemos evitar o bullying e o cyberbullying, contando para um adulto responsável ou para as 

autoridades. O intimidador e a criança que sofreu bullying ou cyberbullying, ambos devem procurar 

ajuda psicólogica para ajudar a superar, e isso não se tornar um problema para o desempenho na vida 

adulta dos dois. 
Fonte: Produção textual escrita realizada por um aluno do 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede 

pública de Goiânia.2 

 

No Quadro 27, apresentado a seguir, vemos a versão reescrita do texto, realizada em 

uma segunda aula após a escrita da primeira versão, considerando-se que na primeira aula 

posterior à escrita a professora solicitou que cada aluno lesse seu próprio texto ou trocasse 

com os colegas para fazerem a leitura, de modo a discutir sobre o tema, o gênero e o que 

poderia ser melhorado nos textos na versão que viria a ser reescrita. 

No decorrer dessa atividade, notamos algumas práticas dialógicas da linguagem 

pensando sob um viés bakhtiniano. Primeiramente, ao propor essa troca de textos para leitura, 

promove-se uma interação social dos alunos por meio da comunicação discursiva, visto que é 

durante esse processo de comunicação que relaciona a língua e a linguagem que surge a 

                                                           
2  Todas as produções textuais coletadas foram transcritas de modo equivalente ao original. Esse procedimento 

foi feito a fim de que não se expusesse a caligrafia dos alunos participantes da pesquisa e de maneira a 

preservar suas identidades. Sendo assim, nos referimos a todos, na escrita, como “aluno(s)”, no gênero 

masculino, independente de haver ou não participantes do gênero feminino.  
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interação (BAKHTIN, 2011). Além disso, os alunos interagem em comentários sobre os 

textos alheios, que devem ser respeitosos e construtivos para mostrar que eles mesmos não 

praticam o bullying entre si. Não foi só escrever e ler textos, mas atuar sem praticar o 

bullying. Esse é um processo extremamente educativo do ponto de vista da vivência 

harmônica no meio social. A prática acaba promovendo um autocontrole dos alunos em 

relação a comentários desrespeitosos. 

Ao realizar essa interação, os próprios alunos entre si e também a docente passam a ter 

um olhar exotópico e tornam-se um excedente de visão uns dos outros, pois conseguem 

enxergar no outro o que não é possível ver em si mesmo. É o que define Bakhtin (2011, p. 

22): “[...] o que eu vejo predominantemente no outro em mim mesmo só o outro vê [...]”, ou 

seja, sempre haverá algo no outro que apenas eu conseguirei ver e algo em mim que somente 

ele que conseguirá enxergar. 

Acrescentamos, ainda, uma importante visão de Carrijo (2012, p. 38, grifos da autora), 

para quem “[...] é o olhar do eu sobre o outro e o olhar do outro sobre o eu essencial na 

interação, pois o eu pode dar acabamento ao outro e, também, ao enunciado outro e, assim, 

pode completá-lo de maneira concludente.” A autora afirma, em relação à importância da 

exotopia, que ela promove a interação, e, sobre o excedente de visão, explica que são práticas 

dialógicas que ocorrem e contribuem para auxiliar os alunos no processo de aprendizagem, 

aqui mais especificamente nos processos de escrita e reescrita textual. 

Com isso, consideramos que a docente estabelece uma situação de empatia com os 

alunos, pois reflete sobre aquilo que ele escreveu e tem propriedade para discorrer sobre, 

podendo o aluno acatar ou não as ideias sugeridas. Ainda, refletimos que embora o período de 

apenas uma aula entre o processo de escrita para o de reescrita seja curto, de certo modo foi 

um momento que serviu de reflexão e discussão, podendo ser considerado um momento para 

sedimentação e internalização de mais ideias, para reescrever seu texto.  

Agora, vejamos o texto do aluno reescrito, ressaltando que as palavras negritadas, em 

itálico, tachadas e acrescidas no texto são marcas realizadas por nós para expor as 

modificações e, posteriormente, explicar as questões da reescrita textual.  
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Quadro 27 – PT 2ª versão – 009 

Bullying e Cyberbullying 

 

O bullying é um ato [mais] comum nas escolas, onde se tem mais crianças [,jovens] e 

adolescentes. Existem muitos adolescentes e até mesmo adultos que praticam o bullying. A palavra 

bullying vem de origem inglesa, que significa “valentão”.  

Muitos adolescentes se acham superior às outras pessoas, por elas terem uma característica 

diferente. E isso faz com que esses “valentões” [começam à achar que são] [se achem] melhores que 

os outros e se sentem no direito de humilhar e até agredir outras pessoas. Esses intimidadores 

normalmente são pessoas mais altas e com um porte físico diferente dos outros, e os que sofrem 

bullying são mais [quietos] [quietas], [calados] [caladas] e [tem todas as notas acima da média 

escolar] com notas melhores. Eles são [chamados] de nerds, imbécis, esquisitos [etc]. não é apenas 

essas pessoas que sofrem com isso, no mundo inteiro muitas pessoas sofrem pela orientação sexual, 

religião, peso ou pela raça. [E] Essas pessoas que praticam o bullying, são pessoas tristes e vazias 

[de conteúdo].  

Hoje em dia com todas as redes sociais, [e com a internet][como facebook, instagram, 

whatsapp e twiter], facilitou a entrada do bullying no mundo todo, essa prática de [expor] humilhar, 

denegrir a imagem de outras pessoas e [xingá-las] [xingar] pela internet ficou conhecida como 

“Cyberbullying”. 

[As consequências] A consequência desses atos podem ser desastrosas, a prática do bullying 

e [cyberbullying], pode levar a uma possível depressão e até mesmo ao suicídio. muitos param de 

estudar por medo, outros adolescentes ficam agressivos e mudam de escola. E muitas das vezes 

prejudica o futuro da vítima.  

Podemos evitar o bullying e o cyberbullying, contando para um adulto responsável ou para as 

autoridades. O intimidador e a [criança] [vítima] que sofreu bullying ou cyberbullying, ambos devem 

procurar ajuda psicológica para ajudar a superar, e isso não se tornar um problema para o 

desempenho na vida adulta dos dois. 
Fonte: Produção textual reescrita realizada por um aluno do 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola da 

rede pública de Goiânia (grifos nossos). 

 

Após a leitura geral de ambas as versões do texto, a primeira observação que fazemos 

está relacionada com a questão de que, na versão 1, o título aparece como “Bullying e 

cyberbullying” e, na reescrita, “Bullying e Cyberbullying”, ou seja, a diferença ocorrida nos 

títulos é que a palavra cyberbullying, primeiramente grafada com letra minúscula, 

posteriormente foi incorporada com letra maiúscula. Podemos considerar que o aluno 

consegue, na reescrita, refletir que a palavra cyberbullying necessita ser iniciada com letra 

maiúscula, assim como o vocábulo bullying apareceu na primeira versão, pelo fato de estarem 

constando no título e terem, assim, o mesmo grau valorativo.  

Mas esses títulos não passam da retomada de termos básicos da proposta recebida, são 

bastante genéricos, o que não contribui para ampliar as ideias por parte do leitor. Ao 

estabelecê-lo, o autor pensa na atitude responsiva do leitor, que, pelo fato de o título ter 

relação direta com o tema, já estará informado do que o texto trata de um modo geral, 

julgando antecipadamente o tipo de leitor que terá. Sendo assim, não estabelece, no título, um 

recorte do que realmente pretende discorrer na sua escrita para situar seu leitor logo no início. 

Além disso, pode ser considerado um título direto e conveniente para o locutor, visto que não 
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necessita de reflexão para ser elaborado, pois são apenas as palavras-chave que aparecem no 

tema da proposta de texto.  

Vamos comparar algumas alterações realizadas na escrita e reescrita a fim de verificar 

se o aluno redator intui seu interlocutor, propondo uma linguagem mais clara e objetiva. 

Desse modo, observemos o primeiro parágrafo da versão escrita e da reescrita: 

 

Quadro 28 – Recorte da PT 1ª versão – 009 

O bullying é um ato comum nas escolas, onde se tem mais crianças, jovens e adolescentes. 

Existem muitos adolescentes e até mesmo adultos que praticam o bullying. A palavra bullying 

vem de origem inglesa, que significa “valentão”.  
Fonte: Recorte de uma produção textual escrita realizada por um aluno do 9º ano do Ensino Fundamental de uma 

escola da rede pública de Goiânia (grifos nossos). 
 

Quadro 29 – Recorte da PT 2ª versão – 009 

O bullying é um ato [mais] comum nas escolas, onde se tem mais crianças [,jovens] e 

adolescentes. Existem muitos adolescentes e até mesmo adultos que praticam o bullying. A palavra 

bullying vem de origem inglesa, que significa “valentão”.  
Fonte: Recorte de uma produção textual reescrita realizada por um aluno do 9º ano do Ensino Fundamental de 

uma escola da rede pública de Goiânia (grifos nossos). 

 

No parágrafo do texto escrito, o aluno apresenta três períodos em relação ao assunto, 

todos importantes, mas não consegue estabelecer uma relação coerente entre eles. Assim, 

aborda três aspectos do tema: primeiramente, afirma que o bullying está presente no contexto 

escolar; depois, define que pode ser praticado por adultos e adolescentes; por fim, apresenta a 

origem da palavra e seu significado. Nesse sentido, as colocações feitas por ele para construir 

a introdução de seu texto são interessantes, contudo, as ideias estão soltas, visto que estão 

ausentes os conectores. Logo, ao apresentar diferentes percepções do assunto, realiza uma 

prática de escrita, mas não interliga as ideias, ocasionando um problema de coesão, o que 

poderia ser mais bem desenvolvido na versão reescrita do texto. 

Então, como podemos perceber, o aluno expressa que o bullying é um “ato comum” 

presente nas escolas e, para fazer essa afirmação, toma como base a própria definição do 

tema, visto que a proposta de texto define que se escreva um artigo sobre a prática de bullying 

e cyberbullying na escola. Consequentemente já faz referência ao fato de essas práticas 

fazerem parte dessa instituição e é isso que o autor tem como princípio para iniciar seu texto. 

Nesse viés, escreve em relação a um tema que faz parte de sua própria experiência pessoal 

(conhecimento enciclopédico), mostrando-nos como é importante vivenciar e também 

reconhecer que esse é um problema presente em seu mundo escolar.  
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Passarelli (2012) afirma que uma das resistências impostas pelos alunos em relação ao 

ato de escrever se dá pelo fato de terem de escrever sobre um tema que não é de seu 

conhecimento. Em virtude disso, consideramos que se o assunto fizer parte de seu 

contexto/experiência social isso não resolverá os problemas relacionados às dificuldades da 

escrita, mas pode ao menos facilitar esse momento.  

Desse modo, ao dizer que “[o] bullying é um ato comum [...]” o autor afirma algo 

óbvio, mas nesse caso uma afirmação óbvia faz-se necessária para introduzir a ideia sobre a 

qual pretende discorrer, afinal, é preciso haver um ponto de partida para posteriormente 

ampliar o assunto. Entretanto, o argumento que utiliza em seguida – “[...] onde se tem mais 

crianças, jovens e adolescentes.” – não reforça a informação obtida no enunciado dado nas 

orientações, mas só constata o já enunciado. Não há diálogo entre o autor do texto produzido 

e a informação do texto lido, apenas reprodução. Se a prática de bullying ocorre na escola, 

logo se pressupõe que esse é um local em que de fato há a presença de determinado público.  

Nesse sentido, o texto segue trazendo uma nova informação ao apresentar quem 

pratica o bullying. Em um primeiro momento, parece que o autor inicia um argumento de 

causa, pois diz: “Existem muitos [...]”, mas realmente fica somente na explicação, ao contar 

quem comete tal prática – “[...] adolescentes e até mesmo adultos que praticam o bullying”. 

Aqui, haveria a necessidade de o aluno discorrer de modo mais crítico e argumentativo ao 

tratar do assunto em questão para fechar seu raciocínio, para, depois, partir para outra ideia, 

corrigindo seu problema de coesão. De fato, não descreve quais são as causas e, portanto, não 

argumenta nesse sentido.  

Tendo em vista o pressuposto de Casseb-Galvão e Duarte (2018) de que mesmo as 

sequências textuais do gênero artigo de opinião pertencem ao tipo argumentativo, isso não 

impede o uso de sequências de outra natureza, como as narrativas explicativas, descritivas ou 

dialogais.  

No caso do primeiro parágrafo da 1ª versão, é feita uma sequência explicativa, que não 

pode ser considerada inadequada para a escrita. Assim, ao definir que a origem da palavra 

bullying vem de “valentão” expressa que essa é uma informação retirada da coletânea de texto 

na proposta. Isso posto, o aluno é capaz de realizar em sua escrita o sétimo e último fator de 

textualidade, que é a intertextualidade, definida por Beaugrande e Dressler (2005) como a 

capacidade de criar um texto e expressar os conhecimentos a partir de outros que já existem.  

Agora, tendo em vista as perspectivas teóricas de Menegassi (2001), pautado em Petit 

(1977), de que no processo de reescrever podem ocorrer operações de supressão, acréscimo, 
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substituição e deslocamento, analisamos como elas se realizam na produção textual reescrita 

e verificamos as mudanças da primeira para a segunda versão.  

No primeiro parágrafo, o autor faz poucas modificações. Como na primeira versão, 

define o que é o bullying e o significado do termo, mas, na reescrita, acrescenta o 

intensificador “mais”, com o sentido de adição, ou seja, acrescentar e/ou enfatizar uma ideia, 

nesse caso o fato de a prática do bullying ser muito mais comum no contexto escolar do que 

em outros. Também suprime a palavra “jovens”, ao se referir aos sujeitos pertencentes ao 

meio escolar, pois percebe que as palavras “jovens” e “adolescentes” possuem a mesma carga 

semântica, sendo sinônimas; por isso, optou pela permanência de apenas uma delas.  

Ao continuar, vejamos o segundo parágrafo de ambas as versões textuais, sendo que, 

na escrita, o aluno diz que 

 

Quadro 30 – Recorte da PT 1ª versão – 009 

Muitos adolescentes se acham superior às outras pessoas, por elas terem uma característica 

diferente. E isso faz com que esses “valentões” começam à achar que são melhores que os outros e se 

sentem no direito de humilhar e até agredir outras pessoas. Esses intimidadores normalmente 

são pessoas mais altas e com um porte físico diferente dos outros, e os que sofrem bullying são 

mais quietos, calados e tem todas as notas acima da média escolar. Eles são de nerds, imbécis, 

esquisitos etc. Também muitas pessoas no mundo todo sofrem pela orientação sexual, religião, peso 

e até mesmo pela cor. E essas pessoas que praticam o bullying são pessoas tristes e vazias.  
Fonte: Recorte de uma produção textual escrita realizada por um aluno do 9º ano do Ensino Fundamental de uma 

escola da rede pública de Goiânia (grifos nossos). 

 

Quadro 31 – Recorte da PT 2ª versão – 009 

Muitos adolescentes se acham superior às outras pessoas, por elas terem uma característica 

diferente. E isso faz com que esses “valentões” [começam à achar que são] [se achem] melhores que 

os outros e se sentem no direito de humilhar e até agredir outras pessoas. Esses intimidadores 

normalmente são pessoas mais altas e com um porte físico diferente dos outros, e os que sofrem 

bullying são mais [quietos] [quietas], [calados] [caladas] e [tem todas as notas acima da média 

escolar] [com notas melhores]. Eles são [chamados] de nerds, imbécis, esquisitos [etc]. não é apenas 

essas pessoas que sofrem com isso, no mundo inteiro muitas pessoas sofrem pela orientação sexual, 

religião, peso ou pela raça. [E] Essas pessoas que praticam o bullying, são pessoas tristes e vazias 

[de conteúdo]. 
Fonte: Recorte de uma produção textual reescrita realizada por um aluno do 9º ano do Ensino Fundamental de 

uma escola da rede pública de Goiânia (grifos nossos). 

 

Nesse momento, ao ter conhecimento das sequências textuais ditas por Casseb-Galvão 

e Duarte (2018), notamos, na versão escrita, que o autor usa a sequência argumentativa de 

causa e exemplifica com uma apresentação descritiva para caracterizar os indivíduos que 

praticam o bullying. Percebemos, principalmente a partir dos discursos em destaque no texto, 

que ele realiza uma tríade de diferentes sequências argumentativas de causa relacionadas ao 
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bullying. A primeira delas é quando apresenta as suas causas; a segunda são as causas pelas 

quais as pessoas sofrem bullying e a última a análise das causas para alguém praticá-lo.  

Assim, quando apresenta, primeiramente, as causas da prática do bullying, destaca que 

se dá porque os indivíduos têm características singulares, e, socialmente, há uma 

desvalorização do que é fora do padrão, seja na constituição física, no comportamento, seja na 

velocidade da aprendizagem. Além disso, ao enfocar as causas pelas quais as pessoas sofrem 

bullying, indica características como quietos, calados, nerds, por terem orientação sexual 

diferente, pela religião e até mesmo pela raça. Afirma que as pessoas fazem bullying por 

serem tristes e vazias, o que não passa de uma forma apressada de valorar negativamente os 

agentes deste. Nesse sentido, considera que está conseguindo a adesão do leitor a seus 

argumentos. 

Dessarte, o autor utiliza as sequências argumentativas de causa e da textual descritiva 

para argumentar e apresentar suas ideias. Desse modo, consegue dar segmento ao texto, 

estabelecendo coerência, pois descreve, narra, argumenta, explica e dialoga, de modo a 

alternar o uso das referidas sequências. 

Ademais, no segundo parágrafo do texto reescrito, notamos que a primeira 

modificação feita pelo aluno é uma substituição. Nesse caso, o aluno suprimiu “começam à 

achar que são” e o substituiu por “se achem”. Com a realização dessa substituição, o autor 

mostra que raciocinou, epilinguisticamente, e conseguiu uma forma verbal mais enxuta e 

precisa para se expressar de maneira mais direta, sem a necessidade de estender explicações 

para dizer algo que pode ser expresso de modo sucinto e estabelece um gesto dialógico para o 

leitor. Além disso, o locutor permanece em seu propósito comunicativo para com seu 

interlocutor, um princípio fundamental em se tratando da teoria dialógica de 

Bakhtin/Volóchinov (2017).   

Na sequência, faz uma alternância de gênero das palavras “quietos” e “calados” para 

“quietas” e “caladas”, passando-as do masculino para o feminino. Com essa modificação, 

percebemos que o aluno comete um equívoco em relação à colocação do pronome oblíquo 

átono que faz referência às vítimas do bullying para concordar com os substantivos “quietas” 

e “caladas”. Na primeira versão, diz “os que sofrem bullying são mais quietos, calados” (PT 

1ª versão – 009, grifos nossos), fazendo corretamente a colocação, mas na reescrita, ao 

escrever “os que sofrem bullying são mais quietas, caladas” (PT 2ª versão – 009, grifos 

nossos), o aluno não procedeu à retomada de todo o trecho antes de realizar a alternância. Isso 

mostra que ainda está em processo de aprendizagem da reescrita atenta.  
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Realiza, mais uma vez, o processo de substituição de “tem todas as notas acima da 

média escolar” para “com notas melhores”, interessante exercício de síntese para substituir 

um trecho mais longo. Esse caso pode ser semelhante à substituição realizada anteriormente, 

em que o aluno resume seu dizer e se torna mais direto. Além disso, tanto neste quanto na 

primeira substituição realizada, notamos que tais mudanças reformulam toda a apresentação 

da linguagem do parágrafo, função primordial da reescrita. A construção de um autor mais 

eficiente se faz gradativamente pelo jogo do olhar extraposto e há uma sintonia maior na 

escolha dos termos. Vemos aqui como a parte do estilo nos gêneros está amadurecendo.  

Após isso, acrescenta “chamados” e a supressão de “etc.”, em que abria espaço para 

colocar mais exemplos a partir do que aborda no texto. Na reescrita, o aluno se limita a 

considerar apenas essas características para os indivíduos vítimas do bullying, não abrindo a 

possibilidade para que o leitor reflita e proponha outras além delas. Contudo, mesmo ao 

realizar tais modificações, a ideia de caracterizar tanto quem pratica quanto quem sofre com o 

bullying permanece ao utilizar sequências argumentativas e descritivas. 

Ainda no segundo parágrafo, destacamos o momento em que o autor modifica uma 

maior parte do seu discurso, como podemos perceber nos trechos que destacamos a seguir. Na 

primeira versão, escreve “Também muita pessoas no mundo todos sofrem pela orientação 

sexual, religião, peso e até mesmo pela cor.” (PT 1ª versão – 009, grifos nossos); já na 

reescrita, se expressa da seguinte maneira “não é apenas essas pessoas que sofrem com isso, 

no mundo inteiro muitas pessoas sofrem pela orientação sexual, religião, peso ou pela raça” 

(PT 2ª versão – 009, grifos nossos). Nessa modificação, o que mais nos chama a atenção é a 

mudança do vocábulo “cor” para “raça” na versão reescrita do texto, mostrando um 

amadurecimento e uma melhor expressão escrita. No fim, faz a supressão do “E” e o 

acréscimo no final do parágrafo “de conteúdo”. 

Agora, leiamos o terceiro e o quarto parágrafos dos textos, observando as 

modificações de uma versão para a outra. 

 

Quadro 32 – Recorte da PT 1ª versão – 009 

As consequências desses atos podem ser desastrosas, a prática do bullying, pode levar a uma 

possível depressão e até mesmo ao suicídio. Muitos adolescentes ficam agressivos ou mudam de 

escola. Outros param de estudar por medo, e isso pode prejudicar seu futuro. 

Hoje em dia com todas as redes sociais e com a internet facilitou a entrada do bullying no 

mundo todo, essa prática de expor, humilhar, denegrir a imagem de outras pessoas e xingá-lás 

pela internet ficou conhecido como “cyberbullying”. 
Fonte: Recorte de uma produção textual escrita realizada por um aluno do 9º ano do Ensino Fundamental de uma 

escola da rede pública de Goiânia (grifos nossos). 
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Quadro 33 – Recorte da PT 2ª versão – 009 

Hoje em dia com todas as redes sociais, [e com a internet][como facebook, instagram, 

whatsapp e twiter], facilitou a entrada do bullying no mundo todo, essa prática de [expor] humilhar, 

denegrir a imagem de outras pessoas e [xingá-las] [xingar] pela internet ficou conhecida como 

“Cyberbullying”. 

[As consequências] [A consequência] desses atos podem ser desastrosas, a prática do 

bullying e [cyberbullying], pode levar a uma possível depressão e até mesmo ao suicídio. muitos 

param de estudar por medo, outros adolescentes ficam agressivos e mudam de escola. E muitas das 

vezes prejudica o futuro da vítima. 
Fonte: Recorte de uma produção textual reescrita realizada por um aluno do 9º ano do Ensino Fundamental de 

uma escola da rede pública de Goiânia (grifos nossos). 

 

Ao iniciar o terceiro parágrafo da produção escrita, faz coesão com o parágrafo 

anterior ao usar “desses atos”, o que mostra compreensão dos mecanismos de avanço e 

retomada de elementos textuais. Ao dizer “As consequências”, explicita de início que, 

paralelamente às causas expostas no parágrafo anterior, agora vai introduzir as conexões de 

consequência. Propõe-se a usar esse outro tipo de argumento. Nesse momento, constrói tais 

argumentos introduzindo os males do bullying, como depressão, suicídio, agressividade, 

abandono escolar. Assim, consideramos que o aluno está informado sobre o assunto e é capaz 

de refletir sobre ele, sabe observar argumentos básicos de causa e consequência que estão nos 

textos motivadores. Isso mostra que o aluno é capaz de usar informações retiradas de outros 

textos, mas as coloca de maneira acumulada, não apontando justificativa. As afirmações são, 

então, retomadas da coletânea de textos, mas complementadas ao buscar um raciocínio 

conclusivo de que as vítimas se tornam agressivas, se transferem de instituição escolar ou até 

mesmo abandonam os estudos por medo, o que prejudica seu próprio futuro.  

No entanto, vemos que a partir do quarto parágrafo da escrita comete um equívoco, 

uma vez que, ao invés de dar uma sequência coesa ao argumento advindo dos parágrafos 

anteriores, introduz o aspecto do cyberbullying, voltando à descrição da ação do bully em um 

aspecto mais atual, trazendo uma nova vertente de discussão, pois se refere ao cyberbullying e 

retoma a argumentação de causalidade. O andamento do texto para, retoma a parte inicial do 

problema, começa a fazer circularidade ao falar de exposição, humilhação e xingamento pelo 

meio virtual. Desse modo, realiza uma quebra, e não uma sequência lógica na apresentação 

dos argumentos.  

No segundo parágrafo, a ordenação argumentativa realizada deu-se ao explicar a causa 

do bullying e, no seguinte, as suas consequências. No terceiro parágrafo, porém, retoma as 

causas, mas agora do cyberbullying; somente no último parágrafo apresenta a finalidade da 

exposição, como vemos mais adiante.  
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Ademais, no terceiro e no quarto parágrafos do texto reescrito foi realizada uma 

inversão dos parágrafos (dialogismo de ordenação textual) e, consequentemente, também na 

sequência das ideias. Esse de deslocamento consegue retomar a coesão textual, apresentando 

primeiro as causas e, depois, as consequências, e isso propicia coerência ao texto. Na 

reescrita, consegue se expressar de maneira coerente, ordenando seus argumentos como 

causa/consequência/finalidade. De modo que, no segundo e no terceiro parágrafo o autor traz 

um argumento de causa para o bullying e o cyberbullying, respectivamente, expondo as 

consequências e, em seguida, a finalidade para ambas as práticas. Aqui, temos um ganho de 

qualidade no processamento da escrita pela capacidade de perceber como poderia obter mais 

coesão e coerência em seu texto. 

Ainda no terceiro parágrafo, o aluno realiza com eficiência operações de substituição. 

Na primeira versão, o aluno escreve “e com a internet”, expressão generalizada; já na segunda 

versão, é mais específico e cita até mesmo exemplos de redes sociais, “como facebook, 

instagram, whatsapp e twiter”. Tem conhecimento de que a linguagem virtual se torna uma 

extensão da prática do bullying e do cyberbullying na escola, e isso nos leva a refletir que 

busca transmitir ideias mais claras e objetivas para seus leitores. Nesse parágrafo, suprime a 

palavra “expor” e ainda altera “Xingá-las” para “Xingar”. O processamento do epilinguismo é 

uma constante dialógica. 

No penúltimo parágrafo, logo no início, modifica uma questão de concordância 

nominal de “As consequências” para “A consequência”, acrescenta a palavra “cyberbullying”, 

e, no fim, escreve que “muitos param de estudar por medo, outros adolescentes ficam 

agressivos e mudam de escola. E muitas das vezes prejudica o futuro da vítima.” (PT 2ª 

versão – 009, grifos nossos), de uma maneira diferente de como abordou na primeira versão 

escrita: “Muitos adolescentes ficam agressivos ou mudam de escola. Outros param de estuda 

por medo, e isso pode prejudicar seu futuro.” (PT 1ª versão – 009, grifos nossos).  

Além disso, vejamos os trechos a seguir, que trazem uma reflexão importante: 

 

Quadro 34 – Recorte da PT 1ª versão – 009 

As consequências desses atos podem ser desastrosas, a prática do bullying, pode levar a uma 

possível depressão e até mesmo ao suicídio. Muitos adolescentes ficam agressivos ou mudam de 

escola. Outros param de estudar por medo, e isso pode prejudicar seu futuro. 
Fonte: Recorte de uma produção textual escrita realizada por um aluno do 9º ano do Ensino Fundamental de uma 

escola da rede pública de Goiânia (grifos nossos). 
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Quadro 35 – Recorte da PT 2ª versão – 009 

A consequência desses atos podem ser desastrosas, a prática do bullying e cyberbullying, 

pode levar a uma possível depressão e até mesmo ao suicídio. muitos param de estudar por medo, 

outros adolescentes ficam agressivos e mudam de escola. E muitas das vezes prejudica o futuro 

da vítima.  
Fonte: Recorte de uma produção textual reescrita realizada por um aluno do 9º ano do Ensino Fundamental de 

uma escola da rede pública de Goiânia (grifos nossos). 

 

Nesse momento do texto, que na 1ª versão escrita corresponde ao terceiro parágrafo e 

na reescrita ao quarto, percebemos que o início do dizer do aluno é uma ideia intertextual 

retirada do Texto I da proposta elaborada pela docente, ao definir que a consequência do 

bullying e do cyberbullying é a depressão e o suicídio, realizando, mais uma vez, a 

intertextualidade (BEAUGRANDE; DRESSLER, 2005). Contudo, essa colocação, faz o 

aluno refletir e acrescentar outras consequências: o abandono escolar, a agressividade e a 

mudança para outra instituição de ensino, prejudicando a vida de quem sofre com essas 

práticas. Isso mostra todo um processo de reescrita de modo a dialogar entre ideias, entre 

aspectos linguísticos e textuais, além do diálogo entre gêneros. É exatamente o que os PCNs e 

a BNCC esperam dos docentes para promover o aprendizado textual.  

Ainda, o autor consegue expressar que isso é algo que prejudica o futuro da vítima. 

Nesse sentido, consideramos que faz uma prática dialógica, a partir da concepção teórica de 

Bakhtin/Volóchinov (2017), pois estabeleceu uma relação de diálogo com a coletânea de 

texto, de modo a refletir e acrescentar novas ideias ao seu discurso, que são as outras 

consequências além das que estavam informadas na coletânea de texto. 

No último parágrafo do texto, propõe solução para os problemas em questão. 

Vejamos: 

 

Quadro 36 – Recorte da PT 1ª versão - 009 

Podemos evitar o bullying e o cyberbullying, contando para um adulto responsável ou para 

as autoridades. O intimidador e a criança que sofreu bullying ou cyberbullying, ambos devem 

procurar ajuda psicólogica para ajudar a superar, e isso não se tornar um problema para o 

desempenho na vida adulta dos dois. 
Fonte: Recorte de uma produção textual escrita realizada por um aluno do 9º ano do Ensino Fundamental de uma 

escola da rede pública de Goiânia (grifos nossos). 
 

Quadro 37 – Recorte da PT 2ª versão - 009 

Podemos evitar o bullying e o cyberbullying, contando para um adulto responsável ou para 

as autoridades. O intimidador e a [criança] [vítima] que sofreu bullying ou cyberbullying, ambos 

devem procurar ajuda psicológica para ajudar a superar, e isso não se tornar um problema para o 

desempenho na vida adulta dos dois. 
Fonte: Recorte de uma produção textual reescrita realizada por um aluno do 9º ano do Ensino Fundamental de 

uma escola da rede pública de Goiânia (grifos nossos). 
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Na parte final do texto escrito, ao apresentar uma possível solução, o aluno, ao iniciar 

com “Podemos evitar”, escreve de modo que pareça estar se envolvendo nos procedimentos 

como uma prática social. No segundo período, realiza uma colocação coerente ao propor que 

tanto para quem pratica quanto para quem sofre bullying e cyberbullying há a necessidade da 

realização de acompanhamento psicológico para que supere e não carregue traumas futuros 

em suas vidas. Nesse sentido, o aluno consegue ter uma visão mais ampla dos 

problemas/perigos que tais práticas podem causar e assim busca uma alternativa mais 

plausível.  

Já na produção textual reescrita, no último parágrafo a única modificação realizada é a 

substituição de “criança” por “vítima”. Nessa troca de vocábulo, vemos uma mudança de 

percepção do aluno em relação ao assunto, um amadurecimento epilinguístico no modo da 

escrita, visto que “criança” se refere a um termo mais específico, dando a entender que 

somente esse público sofre bullying na escola. Ao realizar a substituição para “vítima” inclui 

todos os públicos – criança, adolescente e até mesmo adulto – que se enquadram no contexto 

escolar.  

Agora, em se tratando de uma perspectiva geral de que, tanto na produção escrita 

quanto na reescrita, no decorrer de todo o texto o autor é capaz de rever alguns problemas de 

coesão, e selecionar termos mais precisos, mas não repara a repetição de palavras, como 

“pessoas”, citada em ambas as versões do texto por sete vezes, seis delas no segundo 

parágrafo. O aluno tampouco observou que os textos da coletânea lhe dão possibilidades de 

termos para substituir “bullying”, repetida nove vezes. Vejamos essas repetições no recorte do 

texto a seguir: 

 

Quadro 38 – Recorte da PT 1ª versão – 009 

Bullying e cyberbullying 

 

O bullying é um ato comum [...] adultos que praticam o bullying. A palavra bullying vem de 

origem inglesa, [...].  

Muitos adolescentes se acham superior às outras pessoas, [...] se sentem no direito de 

humilhar e até agredir outras pessoas. Esses intimidadores normalmente são pessoas mais altas [...]. 

Também muitas pessoas no mundo todo sofrem bullying são mais quietos [...]. E essas pessoas que 

praticam o bullying são pessoas tristes e vazias.  

[...] a prática do bullying, pode levar a uma possível depressão [...]. 

[...] a internet facilitou a entrada do bullying no mundo todo, essa prática de expor, humilhar, 

denegrir a imagem de outras pessoas e xingá-lás [...]. 

Podemos evitar o bullying [...]. O intimidador e a criança que sofreu bullying ou 

cyberbullying, ambos devem procurar ajuda [...]. 
Fonte: Recorte de uma produção textual escrita realizada por um aluno do 9º ano do Ensino Fundamental de uma 

escola da rede pública de Goiânia (grifos nossos). 
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Embora bullying seja uma das palavras-chave do tema, poderia ser substituída por 

pronomes na utilização de elementos coesivos para evitar tal repetição. Essas falhas de coesão 

podem ser compreendidas pela dificuldade em realizar a substituição referencial das palavras 

e até mesmo a interligação das ideias, para que haja coesão e uma melhor coerência no texto.  

Queremos retomar agora os documentos norteadores da educação básica (os PCNs e a 

BNCC) no tratamento da produção escrita e da reescrita. Além disso, sobre os gêneros 

discursivos como suporte para o processo de ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa, 

especificamente do artigo de opinião, por ser o gênero das produções escritas e reescritas. Nos 

PCNs, por exemplo, são indicadas diversas habilidades para a realização da prática de 

produção de textos escritos, uma delas destacada a seguir: 

 

Quadro 39 – Habilidade de produção de textos escritos 

A explicitação de relações entre expressões mediante recursos linguísticos apropriados 

(retomadas, anáforas, conectivos), que possibilitem a recuperação de referência por parte do 

destinatário; 
Fonte: Brasil (1998a, p. 51, grifos nossos). 

 

Na habilidade em questão, verificamos que faz referência às relações entre as partes do 

texto por meio dessas retomadas, anáforas e conectivos, que são elementos contribuintes para 

que haja coesão e coerência textual, facilitando a compreensão por parte daquele que lê. 

Pudemos observar que os conhecimentos do aluno acerca do manejo da língua estão em 

construção e a habilidade está sendo trabalhada pela professora. 

Nesse sentido, tendo em vista tal habilidade, entendemos que os alunos vêm 

desenvolvendo gradativamente suas habilidades em suas produções escritas e reescritas. 

Tendo como base o texto analisado anteriormente, refletimos que de fato o aluno vai 

amadurecendo os conhecimentos de língua ao usar, em seu texto, essa habilidade proposta 

pelos PCNs. 

Consideramos que o aluno consegue realizar várias práticas coesivas previstas por tal 

habilidade, sendo estas as retomadas/anáforas no texto. Vejamos, a seguir, um recorte da PT 

1ª versão – 009, em que podemos observar a ocorrência de tais práticas, que é quando o aluno 

diz: 
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Quadro 40 – Recorte da PT 1ª versão – 009 

[...] 

Muitos adolescentes se acham superior às outras pessoas, por elas terem uma característica 

diferente. E isso faz com que [...] Esses intimidadores normalmente são pessoas mais altas e com um 

porte físico diferente dos outros, e os que sofrem bullying são mais quietos, calados e tem todas as 

notas acima da média escolar. Eles são de nerds, imbécis, esquisitos etc. [...]. 

[...] 

[...] O intimidador e a criança que sofreu bullying ou cyberbullying, ambos devem procurar 

ajuda psicólogica para ajudar a superar [...]. 
Fonte: Recorte de uma produção textual escrita realizada por um aluno do 9º ano do Ensino Fundamental de uma 

escola da rede pública de Goiânia (grifos nossos). 
 

No recorte da produção em questão, a primeira retomada realizada pelo aluno dá-se na 

colocação do “E isso”, estabelecendo uma prática coesiva no texto, pois, ao iniciar o segundo 

período da frase com “E isso”, retoma toda a ideia expressa anteriormente. O outro momento 

em que percebemos essa questão é quando o autor utiliza o pronome pessoal do caso reto 

“Eles” para se referir às vítimas do bullying, que haviam sido mencionadas no período 

anterior, fazendo uma retomada. A partir da colocação do pronome tais pessoas serão mais 

uma vez caracterizadas, colocações essas que ocorrem no segundo parágrafo do texto. Já no 

último, que é o conclusivo, também há um momento em que o autor utiliza tal prática coesiva 

com a colocação da palavra “ambos” para referenciar e retomar o “Intimidador e a criança”, e, 

assim, concluir seu argumento de modo a propor uma solução para as práticas de bullying e 

cyberbullying.  

Reiteramos, aqui, que na reescrita do texto o aluno mantém as mesmas colocações em 

se tratando dessas retomadas. Na PT 1ª e 2ª versão – 009 em determinados momentos o aluno 

escreva repetidamente algumas palavras – “pessoas” e “bullying” –, o que é de fato um 

problema de coesão, que poderia ser amenizado por uma melhor utilização dos conectivos, 

retomadas e anáforas na escrita do texto. Em outros momentos, consegue fazer a utilização de 

tais práticas coesivas, como percebemos anteriormente e, assim, o aluno realiza, em partes, o 

que é proposto pela habilidade norteadora do processo de ensino-aprendizagem do PCN. 

Concluímos, a partir da análise realizada na PT 1ª e 2ª versão – 009, que o aluno 

realizou mudanças consideráveis de um texto para o outro; podemos afirmar, então, que 

realizou a prática de reescrita. Nesse sentido, houve modificações de caráter linguístico e 

também dialógico. Embora o aluno em alguns momentos cometa alguns desvios, como não 

conseguir reforçar as informações e apenas constatá-las, não estabelecer coesão e coerência 

entre as ideias utilizando os operadores argumentativos, e ainda repetir equivocadamente 

algumas palavras, em outros momentos percebemos que consegue ter outra visão, tomando 

uma atitude responsiva. Destacamos, aqui, que ele foi capaz de se basear na coletânea de 
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textos proposta pela professora e usar a informatividade e a intertextualidade, aspectos esses 

da textualidade. Conseguiu utilizar as diferentes sequências textuais e operações linguísticas 

na reescrita, bem como propor, em ambas as versões, os argumentos de causa e consequência. 

Notamos também que, na reescrita, promove um amadurecimento, pois em determinados 

momentos faz alterações que reformula a apresentação da linguagem e consegue estabelecer 

as práticas de coesão e coerência ao texto. Além disso, faz uso de retomadas/anáforas, 

dispostas nas habilidades de ensino-aprendizagem dos PCNs. 

Destacamos, aqui, apenas alguns dos pontos em relação às falhas perceptíveis e 

também às práticas dialógicas e linguísticas que resultaram em diversas mudanças, as quais 

achamos mais pertinentes. Desse modo, assim podemos afirmar que por meio da análise dessa 

produção textual escrita e reescrita conseguimos observar quais são as relações dialógicas que 

ocorrem nos textos de alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, além de analisar o processo 

de construção dos textos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: O ÚLTIMO PASSO 

 

Para chegarmos até aqui percorremos um longo caminho, cujo ponto de partida foi 

explicado nas considerações iniciais. Em seguida, apresentamos e discutimos diferentes 

pressupostos teóricos que serviram de embasamento para esta pesquisa. No Capítulo 1, vimos 

como necessário a divisão em duas seções. Na primeira delas, tivemos como base o 

dialogismo, conceito definido pelo Círculo de Bakhtin e que remete a outros, como língua, 

linguagem, interação, enunciado, discurso, ideologia, diálogo (BAKHTIN, 2011; 

BAKHTIN/VOLÓCHINOV, 2017), polifonia (BAKHTIN, 2013; BARROS, 2003) e 

exotopia (BAKHTIN, 2011). Ademais, estabelecemos as relações dialógicas existentes entre 

um conceito e outro e também destes com os recortes das produções textuais dos alunos. 

Na segunda seção, traçamos um caminho a partir da definição de texto sob diferentes 

visões (ANTUNES, 2010; FERNANDES, E., 2007; KOCH, 2018), visto que, diante dessas 

perspectivas, passamos a entender que o texto é uma unidade de sentido utilizada por nós, 

locutores, para estabelecer comunicação com diversos interlocutores. A teoria dos aspectos da 

textualidade (BEAUGRANDE; DRESSLER, 2005) também foi discutida, tendo sido 

brevemente explicado cada um dos sete aspectos: coesão, coerência, intencionalidade, 

aceitabilidade, informatividade, situacionalidade e intertextualidade (BEAUGRANDE; 

DRESSLER, 2005). Diante disso, trouxemos a postura de Marcuschi (2008), que se contrapõe 

a esses aspectos, e de Koch e Elias (2017), com uma teoria mais recente e um novo olhar 

resumindo-os em apenas quatro: conhecimento linguístico, enciclopédico, de textos e 

interacionais.  

Com a seção já chegando ao fim, discutimos sobre a importância da escrita e da 

reescrita, compreendendo que essas práticas são meios de comunicação social, e da realização 

da produção textual com uma perspectiva processual. Nesse sentido, estabelecemos, a partir 

das teorias de Garcez (2004) e Passarelli (2012), as etapas para se construir um texto com 

sentido para locutor e interlocutor. Para isso, podemos utilizar as operações linguísticas de 

reescrita (MENEGASSI, 2001), que auxiliam no processo de reescrever o texto, visando não 

apenas as substituições de aspectos lexicais, ortográficos e de pontuação, por exemplo 

(POSSATI, 2013). No decorrer de todo esse primeiro capítulo, trouxemos alguns recortes de 

produções textuais que apresentam aspectos teóricos em evidência.  

No segundo capítulo, em sua primeira seção, problematizamos questões voltadas para 

os gêneros, trazendo as concepções de Antunes (2009), Bakhtin (2011) e Marcuschi (2008, 

2010) para discorrer sobre os gêneros discursivos e textuais, apresentando as diferenças 
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conceituais entre cada um deles. Em relação ao artigo de opinião, por ser o gênero das 

produções textuais corpus desta pesquisa, definimos seu conceito, destacamos que as 

sequências textuais predominantemente pertencem ao tipo argumentativo (CASSEB- 

GALVÃO; DUARTE) e apresentamos suas características discursivas (RODRIGUES, 2000) 

e linguísticas (BRÄKLING, 2000).  

Na Seção 2.2, as discussões se pautam em torno da regulamentação oficial do ensino, 

para verificarmos a relação entre indicações dos documentos oficiais e o ensino da produção 

escrita. Discutimos de modo a obter uma posição a partir dos recortes dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCNs (BRASIL, 1998a) e da Base Nacional Comum Curricular - 

BNCC (BRASIL, 2018). Ao início da seção, fizemos um apanhado histórico de como esses 

documentos surgiram e também quais e como são as definições para o ensino da Língua 

Portuguesa. Por fim, problematizamos, a partir dos excertos, que os referidos documentos 

norteadores evidenciavam que o ensino da produção textual escrita deve se pautar nos gêneros 

discursivos. 

O Capítulo 3 é o momento de explicar a metodologia de todo o trabalho. Iniciamos 

definindo que esta pesquisa é qualitativa, de cunho interpretativista, e busca entender e 

interpretar fenômenos sociais estabelecidos e realizados pelos sujeitos em sociedade 

(BORTONI-RICARDO, 2008; MOREIRA; CALEFFE, 2008). A estratégia utilizada é um 

estudo de caso (ANDRÉ, 2005; YIN, 2005). Para realizarmos este trabalho foi necessária a 

autorização da Secretária Estadual de Educação e também do Comitê de Ética em Pesquisa da 

UFG, pois os participantes do estudo são alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, 

juntamente com a professora regente de um Colégio Estadual de Goiânia. A docente nos 

repassou 60 pares de produções textuais escritas e reescritas dos alunos, totalmente anônimas, 

para que não fosse possível identificá-los. Ao fim deste capítulo, explicamos os 

procedimentos para a análise de dados, em que necessitamos observar o processamento 

dialógico dos textos para alcançar nossos objetivos.  

Agora, no quarto e último capítulo, é momento de analisar os dados e revelar 

descobertas. Para isso, optamos pelos pares de textos definidos como PT 1ª versão – 009 e PT 

2ª versão – 009, pertencentes ao gênero artigo de opinião. Nossa análise teve início a partir da 

apresentação de uma rápida discussão relacionada à proposta de texto elaborada pela docente. 

Logo, mostramos ambas as versões dos textos produzidos pelos alunos e, gradativamente, 

seus recortes, para facilitar a nossa explicação e a compreensão por parte dos interlocutores. 

Sendo assim, analisamos as relações dialógicas existentes entre os textos, os processos de 

construção e a utilização de alguns dos operadores argumentativos de causa e consequência. 



90 

 

De modo geral, o aluno consegue realizar muitas modificações entre uma e outra versão. 

Embora em alguns momentos cometa certas incoerências, repetições de palavras e falta de 

coesão, por outro há também aqueles em que consegue fazer mudanças, estabelecendo coesão 

e coerência ao texto.  

Assim, analisamos parte por parte das versões completas e dos recortes dos parágrafos, 

buscando mostrar como se dá esse processo de construção e quais relações dialógicas são 

estabelecidas. Podemos afirmar, primeiramente, sob o viés de Bakhtin (2011) e 

Bakhtin/Volóchinov (2017) e das perspectivas de Menegassi (2001) que houve, no texto, 

modificações de caráter dialógico e linguístico. Desse modo, consideramos ter sido realizada 

a reescrita da PT 1ª versão – 009, pois observamos que na PT 2ª versão – 009 há diversas 

mudanças significativas, que contribuem para a formação do aluno.  

Não podemos deixar de esclarecer que, apesar de ter sido realizada a reescrita de um 

texto para o outro, sempre haverá outros elementos a serem questionados, modificados, 

reformulados e reescritos, visto que a construção de um texto é um processo contínuo, 

realizado por meio das etapas de escrita, várias versões da reescrita e também desempenho 

por parte daquele que escreve. Ressaltamos esse fato por um dos problemas que 

permaneceram nas duas versões do texto ser a colocação de um título bastante amplo, 

contudo, ao estabelecê-lo na reescrita, o aluno foi capaz de compreender que as palavras 

bullying e cyberbullying tem o mesmo grau valorativo, colocando-as com letras maiúsculas, 

diferentemente do primeiro texto.  

Sob um pensamento dialógico, verificamos que a interação (BAKHTIN, 2011) 

auxiliou na produção de ambas as práticas, propiciando diálogos entre professor e aluno e 

também entre os próprios alunos em si, realizando, consequentemente, um olhar exotópico 

(BAKHTIN, 2011). Além disso, utilizou a intertextualidade ao trazer para a sua escrita o dizer 

de outros textos (BEAUGRANDE; DRESSLER, 2005).  

No decorrer de todo o texto reescrito, notamos que o aluno foi capaz de realizar as 

operações linguísticas de reescrita – supressão, acréscimo, substituição e deslocamento 

(MENEGASSI, 2001) e, em determinados momentos, ao utilizá-las, raciocinou 

epilinguísticamente, conseguindo se expressar de maneira mais direta. Ao utilizar a operação 

de deslocamento, no momento em que inverte a colocação do terceiro e do quarto parágrafos 

do texto escrito no reescrito, escreve mais coerentemente.  

O autor repete muitas vezes as palavras “pessoas” e “bullying”, mostrando problemas 

de coesão, já que tem dificuldade em fazer substituições por outros elementos coesivos, de 

maneira a não se repetir tanto. Em outros momentos do texto, traz outras práticas coesivas, a 
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exemplo de quando estabelece conexão entre dois parágrafos do texto. Além disso, usa 

anáforas/retomadas propostas nas habilidades de produção de textos escritos dos PCNs 

(BRASIL, 1998a). Desse modo, gradativamente amadurece o seu modo de escrever.  

Para que pudéssemos compreender o emprego de alguns operadores argumentativos de 

causa e consequência também recorremos aos recortes da PT 1ª e 2ª versão – 009, no mesmo 

momento em que observamos as práticas dialógicas e os modos de construção dos textos. O 

autor emprega alguns desses operadores de causa e consequência (CASSEB-GALVÃO; 

DUARTE, 2018) tanto na primeira quanto na segunda versão e é por meio deles que suas 

posições diante do tema são sustentadas, procurando convencer seu leitor. Além disso, 

consegue alternar entre uma e outra sequência textual argumentativa, descritiva e explicativa 

(CASSEB-GALVÃO; DUARTE, 2018).  

Esperamos que esta pesquisa possa contribuir para o ensino da Língua Portuguesa e 

que seja possível refletirmos e repensarmos ainda mais nas práticas de ensino/aprendizagem 

da escrita e reescrita. Ao analisarmos o processo de construção textual, este estudo mostra e 

abre caminhos para pensarmos nas dificuldades enfrentadas pelos alunos em relação a tais 

práticas e os documentos institucionais (PCNs e BNCC) se fazem presentes como um suporte, 

propondo o ensino da produção escrita pautado por meio dos gêneros discursivos.  

Além disso, as discussões voltadas para o processo de construção dos textos e as 

relações dialógicas existentes entre o texto escrito e reescrito podem contribuir para ressaltar a 

importância de se trabalhar cada vez mais a escrita e a reescrita no contexto escolar sob uma 

perspectiva processual, pois todo esse processo transforma o sujeito, promovendo mudanças 

interações dialógicas para com a sociedade em que vivem. Diante disso, nossa pretensão é 

realizar, nas escolas, apresentações de nossa pesquisa para professores e alunos, como modo 

de levar até eles mais conhecimento e promover mais práticas dialógicas.  

Enquanto pesquisadoras e professoras em sala de aula, consideramos que a principal 

contribuição do estudo foi para que eu pudesse compreender os tipos de mudanças/alterações 

que os alunos costumam realizar da primeira para a segunda versão do texto. Isso mostra 

como as relações dialógicas estão de fato presentes nas práticas de escrita e reescrita textual e 

de que maneira essas dialogias podem transformar a visão dos alunos enquanto sujeitos.  
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS E 

LINGUÍSTICA - PPGLL 

FACULDADE DE LETRAS - FL 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada 

“Conformidades e/ou contraposições de produções escritas perante as habilidades propostas 

pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a Educação Infantil e o Ensino 

Fundamental”. Meu nome é Lara Roberta Silva Assis, sou a pesquisadora responsável e 

minha área de atuação é a Análise do Discurso de Linha Francesa – Ensino e Aprendizagem 

de Línguas Naturais com ênfase em Língua portuguesa, Língua Indígenas e Língua de Sinais. 

Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte do 

estudo, assine ao final deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma delas 

é sua e a outra pertence à pesquisadora responsável. Esclareço que em caso de recusa na 

participação você não será penalizado(a) de forma alguma. Mas, se aceitar participar, as 

dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pela pesquisadora responsável, via e-mail 

(lararoberta-08@LIVE.com) e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através do seguinte 

contato telefônico: (62) 99270-7374. Ao persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como 

participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone (62) 3521-1215.  

 

1. Informações importantes sobre a pesquisa: 

 

A pesquisa, intitulada “Conformidades e/ou contraposições de produções escritas 

perante as habilidades propostas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a 

Educação Infantil e o Ensino Fundamental”, tem o objetivo de compreender os acordos e 

desacordos existentes entre as produções escritas e as habilidades propostas pela BNCC. 

Entendo que por este ser um documento norteador aprovado recentemente necessita ser 

estudado com mais profundidade, de modo que a pesquisa pode contribuir para o processo de 

ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa.   
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Caso você aceite participar da pesquisa, você responderá a um questionário com suas 

informações pessoais (nome ou pseudônimo, qual é a sua graduação, especialização, mestrado 

e doutorado, bem como área de estudo). O questionário também contém perguntas sobre sua 

visão em se tratando do documento em questão: 1) Qual sua perspectiva geral sobre a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental em se 

tratando da área de Linguagens na subárea de Língua Portuguesa?; 2) As habilidades 

propostas pela BNCC auxiliam os alunos no desenvolvimento da produção de texto e você 

como docente na proposição do trabalho com a escrita? Se sim, de que modo? Se não, por 

quê?; 3) Ao desenvolver com os alunos o trabalho com a escrita você se pauta pelas 

habilidades propostas pela Base Nacional? Como?; 4) Para você é importante que as 

produções escritas sejam desenvolvidas por meio das habilidades norteadoras sugeridas pela 

BNCC?; 5) A BNCC (recorte da pesquisa) se constitui um documento de suporte para o 

processo de ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa? É de fato norteador? Cumpre com o 

seu papel? Explique. 

O início da coleta de dados possivelmente será a partir do dia 01/08/2019 e ocorrerá 

até 30/09/2019, com duração de dois meses. Assim, em um primeiro momento você será 

convidado a responder ao questionário proposto, que poderá ser devolvido a qualquer 

momento até o término deste período. Posteriormente, iniciaremos a etapa de coleta das 

produções textuais dos alunos conforme você as for desenvolvendo nas turmas, que nos serão 

disponibilizadas de maneira totalmente anônima, preservando a identidade dos participantes.  

A pesquisa pode oferecer algum risco aos participantes, uma vez que poderá sentir 

certo desconforto e/ou constrangimento ao responder o questionário. Sendo assim, fica 

assegurado a/ao envolvida(o) neste trabalho o direito de se negar a participar de qualquer 

etapa da pesquisa, e até mesmo abandonar a sua participação no momento que desejar. 

Ademais, sua participação é voluntária e livre de qualquer tipo de pagamento ou gratificação 

financeira dela decorrente. 

A participação na pesquisa não é obrigatória e o consentimento pode ser retirado a 

qualquer momento da pesquisa sem qualquer tipo de penalização ou prejuízo caso decidam 

fazê-lo. Há também o direito de pleitear indenização por eventuais danos causados em 

decorrência da participação na pesquisa. Como responsável pela pesquisa, asseguro a 

confidencialidade das informações obtidas, a privacidade e a não estigmatização do 

participante (através do uso de pseudônimo), garantindo a não utilização das informações em 

prejuízo das pessoas, inclusive em termos de autoestima, prestígio e/ou econômico-

financeiro. Especificamente, nenhum nome, identificação de pessoas ou de locais interessa a 
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esse estudo. Todos os registros efetuados no decorrer desta investigação serão usados para fins 

unicamente acadêmico-científicos e apresentados na forma de dissertação e/ou artigo científico, 

não sendo utilizados para qualquer fim comercial.  

Esta pesquisa será publicada em formato de dissertação de mestrado, passando ao 

status de domínio público, de modo que os resultados da pesquisa serão tornados públicos, 

sejam eles favoráveis ou não. Dessa dissertação podem advir, ainda, a publicação de artigos 

científicos em periódicos, mas destaco que você não será identificado em nenhuma 

publicação que possa resultar e seu nome ou o material que indique sua participação não será 

liberado sem a sua permissão. É importante dizer, portanto, que mesmo após o final deste 

estudo o questionário e as produções escritas continuarão guardados sob os meus cuidados, 

em sigilo. Cabe realçar a relevância e a oportunidade dos usos futuros do material coletado 

em investigações futuras, contudo, isso só será feito mediante sua autorização de guarda do 

material coletado para uso em pesquisas futuras.  

 

(           ) Declaro ciência de que os meus dados coletados podem ser relevantes em pesquisas 

futuras e, portanto, autorizo a guarda do material em banco de dados; 

(           ) Declaro ciência de que os meus dados coletados podem ser relevantes em pesquisas 

futuras, mas não autorizo a guarda do material em banco de dados; 

 

Esta pesquisa só pode ser realizada com a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP). Desde já agradecemos sua colaboração e nos comprometemos com a 

disponibilização, à instituição, dos resultados obtidos nesta pesquisa, tornando-os acessíveis a 

todos os participantes. 

 

1.2 Consentimento da Participação na Pesquisa: 

 

Eu, ................................................................................................................., inscrito(a) 

sob o RG/ CPF......................................................., abaixo assinado, concordo em participar do 

estudo intitulado “Conformidades e/ou contraposições de produções escritas perante as 

habilidades propostas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a Educação 

Infantil e o Ensino Fundamental”. Informo ter mais de 18 anos de idade e destaco que minha 

participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente informado(a) e 

esclarecido(a) pela pesquisadora responsável Lara Roberta Silva Assis sobre a pesquisa, os 

procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 
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decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, 

portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Goiânia, 16 de abril de 2019 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 

 
Faculdade de Letras, Bloco Bernardo Elis, sala 65 

Universidade Federal de Goiás 

Avenida Esperança, s/n, Campus Samambaia 

CEP: 74 690-900 

Goiânia - Goiás - Brasil 

Telefone-Fax (62) 3521-1136 

E-mail: ppgllufg@gmail.com 
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APÊNDICE B – JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA DO TERMO DE ASSENTIMENTO 

LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS 

E LINGUÍSTICA - PPGLL 

FACULDADE DE LETRAS - FL 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA DO TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO - TALE 

 

Eu, Lara Roberta Silva Assis, pelo presente termo, solicito ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Goiás a DISPENSA do Termo de Assentimento Livre e 

Esclarecido, em razão da pesquisa intitulada “Conformidades e/ou contraposições de 

produções escritas perante as habilidades propostas pela Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental”, visto que as produções escritas 

serão disponibilizadas pelo gestor do __________________________________, onde a 

pesquisa será realizada, de modo totalmente anônimo. Ainda, deixamos expressamente claro 

que, caso haja a necessidade de conter no corpo do nosso texto estas produções dos alunos na 

íntegra ou de forma parcial para servirem de exemplos, elas serão digitalizadas, para que a 

caligrafia não apareça e seja preservada. Desse modo, garantimos total sigilo e privacidade da 

identidade de todos os alunos participantes. 

 

Goiânia, 16 de abril de 2019 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 
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APÊNDICE C – TERMO DE COMPROMISSO DAS PESQUISADORAS 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS E 

LINGUÍSTICA - PPGLL 

FACULDADE DE LETRAS - FL 

 

 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

Declaro que cumprirei os requisitos da Resolução CNS n.º466/12 e/ou da Resolução 

CNS nº 510/16, bem com suas complementares, como pesquisador (a) responsável e/ou 

pesquisador participante do projeto intitulado “Conformidades e/ou contraposições de 

produções escritas perante as habilidades propostas pela Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental”. Comprometo-me a utilizar os 

materiais e os dados coletados exclusivamente para os fins previstos no protocolo da pesquisa 

acima referido e, ainda, a publicar os resultados, sejam eles favoráveis ou não. Aceito as 

responsabilidades pela condução científica do projeto, considerando a relevância social da 

pesquisa, o que garante a igual consideração de todos os interesses envolvidos. 

 

 

                                          Data:     /       /   

 

 

Nome do(a) Pesquisador(a) 

 

Assinatura Manuscrita ou Digital 

 

 

1.   

2.  

3.  

4.  
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APÊNDICE D – MODELO DO TERMO DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO 

 
 

TERMO DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO 
 

 

O _________________________________________ está de acordo com a execução 

do projeto de pesquisa intitulado “Conformidades e/ou contraposições de produções escritas 

perante as habilidades propostas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a 

Educação Infantil e o Ensino Fundamental”, coordenado pela pesquisadora Lara Roberta 

Silva Assis, desenvolvido em conjunto com a pesquisadora Eliane Marquez da Fonseca 

Fernandes na Universidade Federal de Goiás.  

O _____________________________________ assume o compromisso de apoiar o 

desenvolvimento da referida pesquisa pela autorização da coleta de dados durante os meses de 

agosto de 2019 e setembro de 2019.  

Durante esse período da coleta de dados, eu _____________________, na posição de 

gestor dessa instituição de ensino, me comprometo a repassar as produções escritas dos alunos 

à pesquisadora de modo totalmente anônimo, preservado a identidade dos participantes. 

Declaramos ciência de que nossa instituição é coparticipante do presente projeto de 

pesquisa e requeremos o compromisso da pesquisadora responsável com o resguardo da 

segurança e do bem-estar dos participantes de pesquisa nela recrutados. 

 

 

  

Goiânia, ........ de .......................................... de 201...... 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura/Carimbo do responsável pela instituição pesquisada 
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO CEP 
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