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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa investiga como a retextualização opera na construção de relações 

dialógicas no processo de ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa, objetivando 

analisar os efeitos de interação e retextualização como constituintes de formação 

pessoal, social, intelectual e cultural. Neste trabalho, desenvolvemos atividades de 

interação ligadas ao processo de produção e retextualização de textos, com auxílio 

de atividades de correção colaborativa, buscando constituintes de aperfeiçoamento 

das competências e habilidades dos alunos por meio das atividades 

retextualizadoras. A metodologia adotada no estudo foi o estudo de caso. O estudo 

foi desenvolvido em uma turma da 3ª série do Ensino Médio de uma escola 

particular do município de Goiânia, no segundo semestre de 2015. Para tanto, 

baseamo-nos na teoria sociocultural, que produz os conceitos de Zona de 

Desenvolvimento Proximal – ZDP – (VYGOTSKY, 2007a; 2007b) e scaffolding 

(WOOD, BRUNNER E ROSS, 1976). Também, apoiamo-nos na concepção dos 

gêneros discursivos (BAKHTIN, 2003, 2006) para contribuir com o processo de 

retextualização dos gêneros (DELL’ISOLA, 2007; MARCUSCHI, 2007; MATÊNCIO, 

2002, 2003), levando em conta as atividades colaborativas entre os alunos 

(FIGUEIREDO, 2006, 2015) como parte do processo retextualizador. Os resultados 

revelaram que a retextualização, mediante atividades de interação, contribui para o 

alargamento das competências e habilidades que os alunos precisam desenvolver, 

de acordo com as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006). O estudo 

fez com que os alunos percebessem o processo de construção do próprio texto 

atrelado às situações comunicativas das esferas sociais de que participam, 

compreendendo a função social dos gêneros trabalhados e os aproximando de sua 

realidade.  

 

 

Palavras-chave: Linguística Aplicada; Ensino-aprendizagem; Interação; 

Retextualização; Aprendizagem colaborativa.     
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ABSTRACT 

 

 

This research investigates how retextualization operates in the construction of 

dialogical relations in the teaching-learning process of the Portuguese language, 

aiming to analyze the effects of interaction and retextualization as constituents of 

personal, social, intellectual and cultural formation. In this project, we developed 

interaction activities linked to the production process and the retextualization of texts, 

with the assistance of collaborative correction activities, seeking constituents of 

improvement of skills and the students’ abilities through retextualizing activities. The 

research method used was the case study. The study was developed in third year of 

high school in a private school in the city of Goiânia, in the second half of 2015. 

Therefore, we established our studies in the sociocultural theory, which produces the 

concepts of Zone of Proximal Development – ZPD – (VYGOTSKY, 2007a; 2007b) 

and scaffolding (WOOD, BRUNNER E ROSS, 1976). We are also supported  by the 

conception of writing genres (BAKHTIN, 2003, 2006) to contribute with the 

retextualization process of genres (DELL'ISOLA, 2007; MARCUSCHI, 2007; 

MATÊNCIO, 2002, 2003), taking into account the collaborative activities among 

students (FIGUEIREDO, 2006, 2015) as part of retextualizing process. The results 

revealed that retextualization through interaction activities contributes to the 

expansion of competencies and skills that students need to develop, according to the  

Curriculum Guidelines for Secondary Education (2006). The study made the students 

realize the construction process of the text itself linked to the communicative 

situations of social spheres in which they participate, including the social function of 

the studied genres and approaching their reality.  

 

 

Key-words: Applied Linguistics; Teaching and Learning; Interaction; 

Retextualization; Collaborative Learning.  

 

 

 



9 

 

 

 

RÉSUMÉ 

 

 

Cette recherche furète comment la retextuelization opère dans la construction de 

relations dialogiques dans le procès de l’enseigne-apprentissage de la Langue 

Portuguèse, en tenant pour objectif analyser les effets de l’interaction et de 

retextuelization comme  des constituants de la formation personnelle, sociale, 

intelectuelle et culturelle. Dans ce travail, on a développé des activités d’interaction 

lieés au procès de production et de retextuelization de textes, avec l’aide d’activités 

de correction en collaboration, en cherchant la perfection des compétences et des 

habilités des étudiants au moyen de ces activités. La méthodologie adoptée dans 

cette recherche a été l’étude de cas. L’étude a été développé dans une classe du 

troisième année du deuxième degré d’une école privée d’un département de 

Goiânia, au second semestre de 2015. Puisqu’on s’appuie à la théorie 

socioculturelle, laquelle produit les concepts de Zone de Développement Proximal – 

ZDP – (VYGOTSKY, 2007a; 2007b) et scaffolding (WOOD, BRUNNER E ROSS, 

1976). On s’appuie aussi à la conception des genres discursifs (BAKHTIN, 2003, 

2006) pour contribuer avec le procès de retextuelization des genres (DELL’ISOLA, 

2007; MARCUSCHI, 2007; MATÊNCIO, 2002, 2003), en tenant compte les activités 

en collaboration parmi les étudiants (FIGUEIREDO, 2006, 2015) comme partie du 

procès de retextuelization. Les résultats ont révélé que la retextuelization, au moyen 

des activités d’interaction, contribue par l’élargissement des compétences et des 

habilités lesquelles les étudiants ont besoin de developer selon les Ligns Directrices 

du Programme d’etudes pour l’enseignement secondaire (2006). L’étude a fait que 

les étudiants s’aperçoissent le procès de construction de leur texte même attaché 

aux situations communicatives dans les sphères sociales où ils participant, en train 

de comprendre la fonction sociale des genres travaillés et les faire approcher de leur 

réalité. 

 

 

Des mots-clés: Linguistique Appliquée; ’Enseigne-apprentissage; l’interaction; 

Retextuelization; Apprentissage en collaboration 
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INTRODUÇÃO 

  

 

 

Desde quando comecei a atuar como professor da disciplina Produção 

Textual na rede particular em 2013, percebi em meus alunos da 1ª série do 

Ensino Médio (EM) a exigência do trabalho contínuo com o gênero discursivo1 

dissertação argumentativa. A dissertação argumentativa é um gênero 

majoritariamente exigido na esfera escolar. De acordo com Dell’Isola (2007), na 

dissertação, a intenção do produtor do texto é convencer o leitor, persuadi-lo a 

aceitar a ideia ou ponto de vista exposto. Para dar mais força aos argumentos, 

o escritor do texto pode utilizar dados, estatísticas, opiniões relevantes, 

citações de autoridades no assunto abordado, por exemplo. Os meus alunos, 

desde o início do EM, superestimavam este gênero, sobretudo porque a prova 

de Redação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) sempre exigiu que o 

candidato escrevesse uma dissertação. Assim, os alunos pouco se atentavam 

à produção de outros gêneros discursivos.  

Como o ENEM passou a ser utilizado como processo seletivo para a 

maioria dos cursos superiores do país, os alunos do Ensino Médio também 

passaram a priorizar apenas a prática da modalidade textual que é cobrada 

nesta avaliação de larga escala. Essa lista de prioridades, criada coletivamente 

na sala de aula da 1ª série do Ensino Médio, resultava no desinteresse dos 

alunos em produzir outros gêneros discursivos, mesmo os que faziam parte do 

grupo de textos argumentativos. 

                                                           
1 Entendemos que um grupo de textos utilizados em uma determinada esfera social, com fins 
específicos, e características relativamente estáveis, constitui um gênero. Logo, as escolhas de 
linguagens – atravessadas por diversas axiologias – constroem os gêneros discursivos, 
situados em comunidades de práticas sociais comuns e em domínios discursivos específicos 
(BAKHTIN, 2003). Desse modo, consideramos os gêneros discursivos como “fenômenos de 
reconhecimento psicossocial que são parte de processos de atividades organizadas” 
(BAZERMAN, 2005, p.32). 
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Em contrapartida à situação exposta, de acordo os Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCN – (BRASIL, 1998) e com as Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio – OCEM – (BRASIL, 2006), é função social 

da escola possibilitar aos estudantes o desenvolvimento das competências de 

leitura e escrita de gêneros discursivos diversos, assim como várias outras 

competências já conhecidas e que estão postas na sociedade. De acordo com 

os referidos documentos oficiais, saber ler e interpretar textos das mais 

variadas espécies e linguagens, analisar e interpretar informações e ideias, ser 

capaz de coletar e organizar informações e estabelecer relações entre e a 

partir delas são exemplos de desenvolvimento dos discentes, não apenas para 

o meio escolar, mas também para sua formação como cidadão. Desse modo, 

ainda de acordo com as OCEM – (2006), os discentes do EM devem lidar com 

a maior gama possível de gêneros discursivos que promovam o alargamento 

de seu pensamento crítico, levando-os a olhar de maneira crítica o mundo que 

vivem para exercerem papéis conscientes exigidos no exercício da cidadania. 

Com a eliminação da cobrança de outros gêneros discursivos (a 

recorrência da palavra gênero no restante do texto estará relacionada aos 

gêneros discursivos) em provas de vestibular – devido à substituição de 

processos seletivos como este pelo ENEM –, o trabalho com os gêneros, que 

vinha sendo feito há cerca de 20 anos no Brasil (ROJO, 2005; CERUTTI-

RIZATTI, 2012; BRAIT e PISTORI, 2012), sofreu um retrocesso nas escolas de 

ensino regular. Eu já percebia essa mudança na minha turma de 1ª série, 

assim como nas demais turmas do EM. Entretanto, o fato de alunos recém-

chegados ao último ciclo da educação básica cobrarem apenas essa 

modalidade me inquietava bastante pelo fato de entender que o gênero em 

questão se restringiria à avaliação do ENEM.  

Com base na sustentação da teoria dos gêneros discursivos (BAKHTIN, 

2003; BRAIT e PISTORI, 2012) e nos parâmetros estabelecidos pelos PCN 

(BRASIL, 1998, 2001), posso afirmar que, ao concluir o EM, os discentes não 

estariam sequer instrumentalizados o suficiente para lidar com a diversidade de 

gêneros nas muitas esferas sociais em que estão inseridos. Com o passar dos 

anos, das séries escolares e com a aproximação da realização da prova do 
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ENEM, os alunos ainda insistiam na ideia de produção de texto que visasse 

apenas o treinamento para a redação desse exame nacional.  

Aliado a esse dado, outro fator que promove esse comportamento do 

alunado se centra nos próprios ambientes de ensino regular. A escola privada, 

nos últimos anos, vem aumentando carga-horária de aulas, além de mais aulas 

nos finais de semana, e demais atividades, a fim de treinar os alunos para 

despontarem na avaliação do ENEM em uma competitividade que, muitas 

vezes, parece esquecer a formação social de seu alunado. A esse aumento de 

carga-horária, inquirimos: a) tantas horas de estudo e empenho em ser 

aprovado nos vestibulares têm privilegiado apenas a formação profissional ou 

contempla a formação pessoal do discente?; b) há um discurso de 

humanização e sociabilidade, ou somente a competitividade e individualidade 

que são estimulados?; c) o aluno em questão consegue ser mais reflexivo nas 

aulas de Língua Portuguesa?  

É facilmente compreensível que nem todos os alunos de EM entrarão no 

Ensino Superior (ES) ou desejarão continuar os estudos em uma Instituição de 

Ensino Superior (IES). Alguns vão para o mercado de trabalho – ou até mesmo 

já atuam nele – de maneira formal ou informal. Sabendo disso e dos diversos 

papéis que o aluno-leitor desempenha na sociedade como o de produtor, fiscal, 

eleitor, espectador, por exemplo, preocupei-me em estudar a realidade da 

minha sala de aula, com alunos da 3ª série do EM. A maioria desses alunos já 

era por mim acompanhada desde a 1ª série.  

A cada experiência que os alunos de uma instituição vivem, dada pelo 

lugar social em que estão inseridos, são exigidos deles conhecimentos 

específicos e ações também específicas. Esses diversos registros da língua 

resultam em gêneros também diversos, nos quais são exigidas estratégias de 

leitura e de produção textual diferentes. Dessa forma, é possível afirmar que 

ensinar a Língua Portuguesa passa a ser uma vertente da mobilidade social, 

pois, além dos gêneros escolares, o estudo da língua deve preparar os 

discentes para conseguirem lidar com a maior gama possível de gêneros, 

inclusive aqueles que não são usados na escola, mas em todas as 

possibilidades postas na sociedade. Para isso, temos nos PCN (1998, 2001) 

uma grande discussão sobre o trabalho com os gêneros.  
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Seguindo essas orientações e propondo um melhor aproveitamento das 

aulas de Língua Portuguesa, acredito que exercícios feitos com a produção de 

textos, a partir da retextualização (CERQUEIRA NETO, 2015; GRIJO, 2011; 

MAREGA, 2009; OLIVEIRA, 2010), podem potencializar a interação entre aluno 

e professor e entre aluno e aluno, tanto quanto de alunos como cidadãos 

atuantes em qualquer esfera social e que façam parte. A retextualização, em 

linhas gerais, é o processo de produção de um novo texto a partir de um ou de 

mais textos-base (BENFICA, 2014). Compreendo que esse processo pode ser 

útil na produção de novos textos que o aluno construirá, reestruturando e 

aprimorando seus mecanismos de leitura e escrita de maneira processual. 

A comunicação oral e por escrito é exigência de nosso meio social e – 

assim – é delegada à escola a obrigatoriedade de ensinar a ler e a escrever. O 

professor de língua materna, por sua vez, procura construir com seus alunos 

um processo de ensino/aprendizagem satisfatório. Contudo, como mostram 

instrumentos avaliativos, tais como a Prova Brasil e o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica (Saeb), que são avaliações para diagnóstico, 

em larga escala, desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC), os níveis de ensino, particularmente 

de leitura, escrita e interpretação, não atingem notas muito elevadas. Um 

reflexo disso é a média que o Ministério da Educação (MEC) espera na 

avaliação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) para 2022, 

que é de 6,0 (seis) pontos, como consta no próprio portal do MEC. Nesse 

sentido, pretendo saber se, com o uso de estratégias de retextualização, os 

alunos conseguem obter uma percepção maior acerca da leitura, escrita e 

interpretação, na qual possa contribuir não só para o desempenho em 

avaliações de larga escala, mas também nas situações imediatas de seu 

cotidiano. 

Para tanto, nesta pesquisa, baseio-me em estudos pautados na teoria 

sociocultural (LANTOLF, 2006; VIEIRA, 2015; VYGOTSKY2 2001, 2007a), na 

                                                           
2 O sobrenome do pensador russo é transliterado para o português como Vigotski, Vygotski, 
Vigotsky ou Vygotsky. Em busca no Google acadêmico, Vigotski tem cerca de 18.200 buscas; 
Vygotski tem 18.800; Vigotsky 31.600 e Vygotsky tem 231.000. Além disso, em publicações 
feitas por diversas editoras, a transliteração mais recorrente considera Vygotsky. A fim de evitar 
citações com variação na nomenclatura, usaremos em todo este texto o sobrenome Vygotsky. 
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aprendizagem colaborativa (FIGUEIREDO 2001, 2006, 2015; FIGUEREDO, 

2006; SABOTA, 2006), na teoria do dialogismo (BAKHTIN, 2003, 2006) e no 

estudo da retextualização (DELL’ISOLA, 2007; MATÊNCIO, 2002; 

MARCUSCHI, 2007; ALVES, 2015; MAREGA, 2009; GRIJO, 2011; OLIVEIRA, 

2010; CERQUEIRA NETO, 2015) e leituras de Freire (1989). 

 

Objetivos e perguntas de pesquisa 

 

A particularidade deste trabalho está firmada no processo de ensino-

aprendizagem que lança mão de atividades centradas em processos de 

retextualização, considerando, também, a interação em sala de aula como 

agente influenciador nesse processo. Procurei analisar os efeitos de aulas 

dialogadas a partir da escolha de exercícios de retextualizações de gêneros por 

tema, isto é, na transformação de um texto em outro alterando o gênero 

discursivo, mas sob a mesma temática. Logo, este trabalho objetiva, de modo 

geral, descrever e analisar as possíveis contribuições de atividades de 

interação e retextualização no processo de ensino-aprendizagem de Língua 

Portuguesa. De maneira mais específica, espero, com este estudo: 

 

 verificar a contribuição firmada pelo contato com diversos gêneros, por 

meio das atividades de interação e retextualização, com o intuito de 

incentivar os alunos a buscar, na leitura e na escrita, constituintes de 

formação pessoal, social e cultural; 

 analisar o modo como os alunos lidam com vários gêneros discursivos 

no momento de produção inicial e nos momentos da retextualização 

(de modo individual, por meio de pares e coletivamente) e como essas 

práticas atuam na formação de tais alunos; 

 verificar se, a partir da leitura, da interação social e da retextualização, 

como os alunos percebem as mudanças em seu processo de ensino-

aprendizagem. 

 

                                                                                                                                                                          
Nas referências bibliográficas deixaremos a citação conforme a transliteração feita pela 
respectiva editora. 
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Dessa forma, esta pesquisa visa responder às seguintes questões: 

1- Como o aluno lida com os gêneros discursivos no processo de 

retextualização por tema? 

 

2- Quais são as possíveis contribuições da retextualização por tema 

nas aulas de Língua Portuguesa e como elas são refletidas nas 

competências e habilidades linguísticas dos alunos? 

 

3-  Como a retextualização pode interferir ativamente no processo de 

ensino-aprendizagem? 

 

Metodologia 

 

Para desenvolver este trabalho, elegi a metodologia da pesquisa de 

cunho qualitativo. Segundo Creswell (2007, p. 202), a pesquisa qualitativa é 

“um instrumento investigativo no qual o pesquisador gradualmente compreende 

o sentido de um fenômeno”. Nela, o participante da pesquisa discute ou 

escreve livremente, a partir de estímulos por parte do pesquisador, sobre 

algum tema, objeto ou conceito. Essa metodologia de pesquisa faz o 

colaborador trazer à tona aspectos subjetivos, motivações não explícitas – ou 

até conscientes – de forma espontânea. Nesse sentido, é necessário que a 

metodologia possibilite a observação, a coleta de dados e a intervenção na 

realidade. Em conformidade com esses aspectos, interessa-me a apreensão, 

refletir também sobre “a fluidez, a espontaneidade e criatividade da vida em 

sala de aula” (MOREIRA; CALEFFE, 2008, p. 59) 

Esta pesquisa configura-se como um estudo de caso. Investigo uma 

turma de 3ª série do Ensino Médio (EM), a partir da realização de atividades 

que envolviam leitura, escrita, retextualização e interação, durante o segundo 

semestre de 2015, em uma escola particular na cidade de Goiânia. Para a 

geração dos dados da análise, foram utilizados diário de campo, produções 

textuais realizadas pelos alunos, questionário final respondido por eles e 
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gravações em áudio de alguns encontros, o que me possibilitou a triangulação 

dos dados (MOREIRA; CALEFFE, 2008). 

As análises foram elaboradas a partir das interações que aconteceram 

durante os encontros, bem como as produções textuais construídas pelos 

alunos e suas percepções sobre a utilização da retextualização como processo 

de ensino-aprendizagem, mediante as etapas das atividades propostas e o 

questionário final. 

 

Organização do trabalho  

 

Além desta Introdução, este trabalho está dividido em mais quatro 

partes. O capítulo 1 é dedicado à discussão da fundamentação teórica que 

embasa o estudo desenvolvido; discussão esta que se encontra dividida em 

sete seções que abordam os seguintes aspectos: educação e escolarização, os 

gêneros discursivos, linguagem e interação no processo de ensino-

aprendizagem, a teoria sociocultural e a aprendizagem colaborativa, a Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP) e uso do scaffolding, a retextualização e a 

correção colaborativa.  

O capítulo 2 é dedicado à apresentação da metodologia utilizada neste 

trabalho. Primeiramente, há uma explicação pela escolha do estudo de caso e 

algumas considerações acerca da pesquisa qualitativa. Na sequência, há uma 

apresentação do contexto da pesquisa, sua duração e os seus participantes. 

Em seguida, são postos em relevo os instrumentos de geração de dados e a 

descrição dos encontros ocorridos durante o estudo. Ao final, há uma 

explicação sobre os procedimentos de análise dos dados gerados. 

No capítulo 3, é feita a análise dos dados gerados, numa divisão feita 

em quatro partes. A primeira analisa a interação no processo de 

retextualização por tema. A segunda verifica o processo de retextualização 

realizado de maneira individual, enquanto a terceira analisa esse processo 

realizado com os pares. A última parte analisa as respostas dadas pelos alunos 

às perguntas formuladas no questionário final.  

Na parte referente às considerações finais, há, primeiramente, respostas 

às perguntas de pesquisa, a partir de uma reflexão sobre o processo de 
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retextualização na construção de relações dialógicas que visam o ensino-

aprendizagem e, em seguida, há a apresentação de algumas limitações deste 

estudo e algumas sugestões de pesquisas futuras. 

Este trabalho tem, ainda, as referências, os apêndices e os anexos.  
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

 

Neste capítulo, apresentamos3 os pressupostos teóricos que orientam 

nosso estudo. Primeiramente, tratamos de aspectos da educação e do 

processo de ensino-aprendizagem de Língua Materna. Em seguida, 

discorremos acerca dos gêneros discursivos. Na sequência, expomos a 

concepção de língua e linguagem como mecanismo de interação no processo 

de ensino-aprendizagem: concepção que permeia nosso estudo. Logo após, 

dissertamos sobre a abordagem sociocultural, as concepções de aprendizagem 

colaborativa e o uso dos conceitos de Zona de Desenvolvimento Proximal 

(ZDP) e de scaffolding4, na perspectiva interacionista, nos processos de 

mediação das atividades de fala, escuta, escrita e leitura. Em seguida, 

apresentamos o processo de retextualização como mecanismo de ensino-

aprendizagem. Por fim, abordamos a correção colaborativa a serviço da 

retextulização dos gêneros discursivos, visando refletir sobre a relação ensino-

aprendizagem nas aulas de língua portuguesa.  

 

1.1 A educação e o processo de ensino-aprendizagem de Língua Materna 

(LM) 

 

Pensando nos processos de leitura e escrita como percurso de formação 

do aluno, entendemos que “a escola deve formar o aluno para a vida” (SOUSA 

                                                           
3 A partir deste capítulo, utilizo a primeira pessoa do plural na escrita deste e dos demais 
capítulos. 
4 O termo scaffolding (WOOD, BRUNNER E ROSS, 1976) diz respeito à ajuda que a criança 

recebe de um par mais experiente em relação à resolução de problemas que ela ainda não 
consegue resolver sozinha. O termo será discutido na seção 1.5 deste capítulo. 
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FILHO, 2008 p. 5). Isso implica “tratar as coisas como elas são, por exemplo, a 

explorar todos os tipos de textos e saber o porquê de explorar esse ou aquele 

ponto de vista em algum texto” (SOUSA FILHO, 2008 p. 5). 

Entendemos que a escola, por sua vez, é uma agência de formação e 

educação. Ninguém escapa da educação (BRANDÃO, 2007), seja ela em casa, 

na rua, na igreja, na escola, enfim, em qualquer esfera social. Assim, 

depreendemos dela a finalidade de ensinar, aprender, aprender-e-ensinar. 

Brandão (2007) aponta que não há uma forma única nem um único 

modelo de educação e que a escola não é o único lugar onde ela acontece e 

talvez nem seja a melhor, mas é uma fração do modo de vida dos grupos 

sociais que criam e recriam, entre tantas invenções de sua cultura, o que 

resulta na produção, prática e reprodução de ensinamentos e aprendizados. A 

educação acontece entre povos que submetem e dominam outros povos; da 

família à comunidade; da sociedade indígena aos colonizadores. Nas palavras 

de Brandão (2007) 

 

[e]la ajuda a pensar tipos de homens. Mais do que isso, ela ajuda a 
criá-los, através de passar de uns para os outros o saber que os 
constitui e legitima. Mais ainda, a educação participa do processo de 
produção de crenças e ideias, de qualificações e especialidades que 
envolvem as trocas de símbolos, bens e poderes que, em conjunto, 
constroem tipos de sociedades. E esta é a sua força. [...] A 
legitimação do homem, dada pela educação, existe no imaginário das 
pessoas e na ideologia dos grupos sociais, [...] as pessoas convivem 
umas com as outras e o saber flui, pelos atos de quem sabe-e-faz, 
para quem não-sabe-e-aprende” (BRANDÃO, 2007, p. 11 e 18).  

 

Desde as sociedades indígenas, por exemplo, todas as relações das 

crianças com a natureza – com maior ou menor participação dos adultos – são 

tidas como situações de aprendizagem. A criança vê, faz inferências, imita e 

aprende com o próprio gesto de fazer a coisa. Contudo, a aprendizagem 

ultrapassa o contato das crianças com a natureza e se estende a todas as 

relações interpessoais (com os pais, com os jogos e brincadeiras de seus 

grupos) que promovem a troca de bens e experiências. A esse processo de 

aquisição pessoal de saber-crença-e-hábito de uma cultura, que funciona sobre 
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educandos como uma situação pedagógica total, Brandão (2007) chama de 

endoculturação5. 

Brandão (2007) também afirma que nas sociedades, quando as relações 

entre trabalho e poder passam a ser divididas e hierarquizadas, o seu saber 

comum também se divide. Nesse momento, essas sociedades passam a 

separar “o que faz, o que se sabe com o que se faz e o que se faz com o que 

se sabe. Então é quando, entre outras categorias de especialidades sociais, 

aparecem as de saber e de ensinar a saber. Este é o começo do momento em 

que a educação vira o ensino” (BRANDÃO, 2007, p. 27). A divisão social do 

saber acontece e o espaço educacional, aos poucos, vai tomando forma de 

escola. Os sistemas que antes eram comunitários, baseados nas trocas de 

bens, serviços e de significados passam a ser controlados, mesmo que, em 

partes, por mediadores entre o poder e o saber. 

Não só nas sociedades indígenas, ou nas aldeias, mas em qualquer 

sociedade e civilização, por meio da evolução histórico-social do homem, 

permeada pelas relações de poder e saber construídas por ele, vemos as 

formas de ensinar e aprender sendo criadas, configuradas e reconfiguradas, 

partindo da socialização, passando pela endoculturação, chegando à educação 

formal (BRANDÃO, 2007). Em se tratando da educação formal, as 

metodologias nos são apresentadas, a seu tempo e seu modo, conforme as 

necessidades do homem em seu tempo visando à escolarização dos 

indivíduos.  

Entendendo que compete à escola parte da educação, aquela mais 

formal, no qual um dos pares com maior experiência e conhecimento colabora 

com o aprendizado do outro parceiro que possui menos experiência e 

conhecimento (FIGUEIREDO, 2006; VYGOTSKY, 2001, 2007a). Assim, 

                                                           
5 Brandão (2007) esclarece que endoculturação é tudo o que existe transformado da natureza 

pelo trabalho do homem e significado pela sua consciência é uma parte de sua cultura: o pote 
de barro, as palavras da etnia/sociedade indígena, a tecnologia da agricultura, da caça ou da 
pesca, o estilo dos gestos do corpo nos atos do amor, o sistema de crenças religiosas, as 
estórias da história que explica quem aquela gente é e de onde veio, as técnicas e situações 
de transmissão do saber. Tudo que existe disponível e criado em uma cultura como 
conhecimento que se adquire através da experiência pessoal com o mundo ou com o outro; 
tudo o que se aprende de um modo ou de outro faz parte do processo de endoculturação, 
através do qual um grupo social aos poucos socializa, em sua cultura, os seus membros, como 
tipos de sujeitos sociais.” 
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canalizamos nosso estudo para o processo de ensino-aprendizagem de Língua 

Portuguesa. Concebemos que a formação dos alunos inclui os níveis de leitura, 

escrita e interpretação e, para tanto, de acordo com os PCN (BRASIL, 1998)6, 

é de grande importância o trabalho com os gêneros discursivos em sala de 

aula, uma vez que os discentes devem lidar com eles “combinando estratégias 

de decifrações com estratégias de seleção, antecipações, inferências e 

verificações” (BRASIL, 1998, p. 103). Também se espera dos alunos a 

capacidade de “produzir textos coesos e coerentes, considerando o leitor e o 

objeto da mensagem começando a identificar o gênero como suporte que 

melhor atenda à intenção comunicativa” (BRASIL, 2001, p. 104). Ainda, 

compreende-se que eles produzam textos de diversos gêneros (BRASIL, 1998, 

2001).  

Contudo, além de produzir textos diversos, os PCN (BRASIL, 1998) 

propõem que o ensino-aprendizagem colabore no desenvolvimento da ética, 

levando o alunado a reger as próprias ações e tomadas de decisão nas 

diferentes situações da vida. Aliado a esses elementos, conforme os PCN 

(BRASIL, 1998), o ensino-aprendizado resulta de um complexo e intrincado 

processo de construção, modificação e reorganização que os alunos mantêm 

contato durante sua formação, conduzida pela escola. 

Para organizar essa discussão, abordamos no próximo tópico as noções 

de gêneros, dialogismo, diálogo, pautados nos estudos de Bakhtin; Volochinov 

(2006) e Bakhtin (2003). Esclarecemos, também, nossa opção pelos gêneros 

discursivos. 

 

1.2 Os gêneros discursivos 

 

Optamos, neste estudo, pela terminologia gênero discursivo. Nossa 

escolha é pautada pelos estudos de Mikhail Bakhtin, principalmente em sua 

obra Estética da Criação Verbal, (BAKHTIN, [1950] 2003), e Marxismo e 

filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método sociológico da 

linguagem, (BAKHTIN (VOLOCHINOV), [1929] 2006), em que o filósofo russo 

                                                           
6 BRASIL (1998, 2001) refere-se aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). BRASIL (2006) 

refere-se às Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM). 
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aponta que os gêneros refletem suas esferas de circulação e, nesses reflexos, 

são reveladas matizes dialógicas diferentes. Nessa perspectiva, a teoria 

bakhtiniana sugere que a noção de gênero discursivo (BAKHTIN, 2003) não 

compreende uma forma fixa e vedada. Ao contrário, como frisa Silva (2014, p. 

19), a noção “pressupõe as relações dialógicas das atuações verbais, dos 

textos e a interação entre os sujeitos.” 

A diferenciação entre gêneros discursivos e gêneros textuais apontam 

dois posicionamentos teóricos-metodológicos relativamente distintos (SOUSA 

FILHO, 2015). Ambos se centram na consideração dos aspectos sociais e 

discursivos da linguagem para as análises de gêneros discursivos ou textuais. 

O que os difere, conforme Sousa Filho (2015), está centrado na metodologia 

das análises. De acordo com Sousa Filho (2015, p. 33 e 34), “os adeptos dos 

gêneros discursivos estão mais centrados na descrição de situações de 

enunciação e de enunciados em seus aspectos sócio-históricos.” Em 

contrapartida, os adeptos dos gêneros textuais mantêm o foco nas descrições 

de materialidades linguísticas e/ou composições dos textos (SOUSA FILHO, 

2015). 

De acordo com Silva (2014, p. 12), 

 

[a]tualmente, a bibliografia que contempla os estudos sobre os 
gêneros discursivos e gêneros textuais é extensa. Alguns trabalhos 
afirmam possuírem uma perspectiva bakhtiniana e fazem a opção 
pelo termo gênero discursivo, outros estudos afirmam serem 
influenciados pelos estudos do ciclo de Bakhtin, mas optam por 
utilizar o termo gênero textual. No cenário nacional, destacam-se, 
entre outros pesquisadores, os estudos de Beth Brait e Roxane Rojo 
numa abordagem sócio-discursiva. O trabalho organizado por Rojo 
(2000), A prática da linguagem em sala de aula: praticando os PCN’s, 
foi uma importante contribuição para os estudos dos gêneros em uma 
abordagem bakhtiniana guiada a partir das orientações dos PCN. 
Somando-se a isso, temos os trabalhos organizados por Brait (2005, 
2006), sobretudo Bakhtin: conceitos-chave e Bakhtin: outros 
conceitos-chave, que trazem os desdobramentos dos principais 
conceitos do Círculo de Bakhtin e é um trabalho de referência para o 
acesso aos leitores iniciantes aos estudos bakhtinianos. 
Por outro lado, temos os estudos de Marcuschi (2008), Produção 
textual, análise de gêneros e compreensão, um trabalho reflexivo e 
didático essencial aos estudos dos gêneros textuais e discursivos. 
Karwoski et al (2011) também organizou uma importante coletânea 
de estudos no livro Gêneros textuais: reflexões e ensino. Transitando 
sobre as abordagens sócio-semióticas, sócio-retóricas e sócio-
discursivas temos a obra Gêneros: teorias, métodos, debates, uma 
coletânea organizada por J. M. Meurer et al (2005) que reúne 
diferentes perspectivas acerca dos estudos sobre os gêneros.  
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Ainda, acerca dessa diferenciação, Rojo (2005) frisa que os 

pesquisadores ligados aos gêneros textuais procuram analisar textos a partir 

de sequências textuais. Em relação à vertente dos gêneros discursivos, a 

autora afirma que eles 

 

[t]endiam a selecionar os aspectos da materialidade linguística 
determinados pelos parâmetros da situação de enunciação – sem a 
pretensão de esgotar a descrição dos aspectos linguísticos ou 
textuais, mas apenas ressaltando as marcas linguísticas que 
decorriam de/produziam significações e temas relevantes no 
discurso. (ROJO, 2005, p. 186). 
 

 

Em Estética da criação verbal, Bakthin (2003) lança mão da noção de 

enunciado ao dizer que o emprego da língua acontece em forma de 

enunciados e seus tipos. A esses tipos, Bakhtin (2003) os denomina de 

gêneros do discurso. No decorrer do texto, o autor faz apontamentos advindos 

de seus estudos já realizados para dizer que é somente no enunciado que a 

língua se torna viva. Para embasar os estudos da comunicação discursiva, ele 

apresenta a estrutura e as peculiaridades dos gêneros discursivos, partindo do 

pressuposto de que são organizadores de nossos discursos. Os enunciados 

são possíveis nos usos cotidianos da língua por meio da interação com o outro, 

porque percebemos nela algo vivo. Logo, sem interação não há 

desenvolvimento de competências discursivas, tendo em vista que a língua 

passa a integrar a vida mediante os enunciados que a efetivam e é justamente 

por meio dos enunciados que a vida entra na língua. 

Assim, postulamos os gêneros discursivos como formas relativamente 

estáveis de enunciados (BAKHTIN, 2003), que se associam a diversos 

segmentos na sociedade, modificando-se e adequando-se a seu propósito. Os 

enunciados, de acordo com a teoria bakhtiniana, são expressões individuais do 

discurso e, por mais que sejam repetidas diversas vezes em diferentes esferas 

sociais, serão diferentes entre si. No entanto, como explica Alves (2015, p. 62), 

“tais enunciados podem ser organizados e agrupados, não exclusivamente 

quanto a seu conteúdo (uma vez que há dois iguais), mas também quanto a 

sua forma, quanto a seu gênero”.  
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Os enunciados (orais e escritos), nas palavras de Bakhtin (2003, p. 261), 

 

[r]efletem as condições específicas e as finalidades de cada referido 
campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da 
linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos 
e gramaticais da língua, mas, acima de tudo, por sua construção 
composicional. 
 

 

Nesse sentido, é possível esclarecer esses três aspectos estruturais 

basilares e inseparáveis, que se mantêm em cada gênero, na seguinte 

explicação de Pedrosa (2006, p. 77, apud ALVES, 2015, p. 63): 

 

a) Conteúdo temático ou aspecto temático – objetos, sentidos, 
conteúdos, gerados numa esfera discursiva com suas realidades 
socioculturais. 
 

b) Estilo ou aspecto expressivo – seleção lexical, frasal, gramatical, 
formas de dizer que têm sua compreensão determinada pelo 
gênero. 
 

c) Construção composicional ou aspecto formal do texto – 
procedimentos, relações, organização, participações que se 
referem à estruturação e acabamento do texto, levando em conta 
os participantes. 

 

 

Como se verificou até o momento, para Bakhtin (2003, p. 126), a 

enunciação é “puro produto de interação social, quer se trate de um ato de fala 

determinado pela situação imediata ou pelo contexto mais amplo que constitui 

o conjunto de condições de vida de uma determinada comunidade linguística”. 

Nessa perspectiva, como pontua o próprio filósofo da linguagem, “todo 

enunciado concreto é um elo na cadeia da comunicação discursiva de um 

determinado campo” (BAKHTIN, 2003, p. 296). Assim, os enunciados 

acontecem de maneira dialógica, como uma resposta aos enunciados já ditos. 

Para Bakhtin (2003, p. 297), essa resposta refere-se a um sentido mais amplo, 

uma vez que “rejeita, confirma, completa, baseia-se neles, subtende-os como 

conhecidos, de certo modo os leva em conta”. Logo, são os enunciados que 

compõem os gêneros discursivos. 

Consoante à teoria bakhtiniana, há dois grupos de gêneros discursivos: 

os gêneros primários (simples) e os gêneros secundários (complexos). Os 

gêneros primários fazem parte da esfera cotidiana da linguagem e podem ser 
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controlados diretamente na situação discursiva. São exemplos desses gêneros 

os diálogos, os bilhetes e o relato familiar, por exemplo. Os gêneros 

secundários, por sua vez, “surgem nas condições de um convívio cultural mais 

complexo e relativamente muito desenvolvido e organizado” (BAKHTIN, 2003, 

p. 263). Em outras palavras, surgem no uso mais oficializado da linguagem, 

como o romance, o drama, as pesquisas científicas de toda espécie e o 

discurso político. 

Para Gomes-Santos (1999, p. 42, apud RODRIGUES, 2006, p. 25), a 

escolha que o sujeito faz de um gênero em vez de outro gênero sinaliza que 

ele 

 
já está, mais ou menos consciente, intrincado em modos de enunciar 
sócio-historicamente constituídos que lhe são prévios. Ao enunciar, 
estamos inseridos, portanto, em gêneros que, por sua vez, estão 
intrincados em uma rede discursiva que os constitui. É isso que nos 
faz compreender por que certos gêneros assumem grande prestígio 
em uma determinada época em decorrência da quase denegação de 
outros. 
 

 

Sendo assim, percebemos o valor que alguns gêneros recebem em 

relação a outros: seja por uma vertente de valoração social, histórica ou 

política, por exemplo. Desse modo, os gêneros resultam de combinações 

formais e das escolhas do falante/escritor em consonância às suas 

necessidades enunciativas. 

Nossa concepção de gênero é pautada em uma concepção de língua e 

linguagem como fruto de uma interação social. No próximo tópico, discutimos 

essas concepções.  

 

1.3 Linguagem e interação no processo de ensino-aprendizagem 

 

Na perspectiva bakhtiniana, a língua é inseparável de seu conteúdo 

ideológico. Para o filósofo da linguagem, na prática viva da língua, “a 

consciência linguística do locutor e do receptor nada tem a ver com um sistema 

abstrato de formas normativas, mas apenas com a linguagem no sentido de 

conjunto dos contextos possíveis de uso de cada forma particular” (BAKHTIN, 
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2006, p. 98). Como o próprio Bakhtin explica e ressaltamos, a palavra depende 

da língua no seu uso prático, pois ela mesma não carrega valor algum. 

Essa reflexão nos faz pensar em uma metáfora usada por Bakhtin 

(2006), em que a palavra é conceituada como “a arena onde se confrontam os 

valores sociais contraditórios. Segundo o filósofo russo, “os conflitos da língua 

refletem os conflitos de classe no interior mesmo do sistema: comunidade 

semiótica e classe social não se recobrem” (BAKHTIN, 2006, p. 15). Esse 

recorte de “Marxismo e Filosofia da Linguagem” trata a palavra, quando 

carregada de valor, como uma arena onde as várias vozes se entrecruzam e, 

simultaneamente, sofrem atravessamentos de diversas ordens sociais. Esses 

entrecruzamentos decorrem de determinados discursos, em determinadas 

circunstâncias de interlocução, nos dizeres, na linguagem em si.  

A linguagem torna possível a criação de sentidos entre os sujeitos e a 

troca de saberes entre os homens. Nessa conjuntura, “é pelas atividades de 

linguagem que o homem se constitui sujeito, só por intermédio delas é que tem 

condições de refletir sobre si mesmo” (BRASIL, 2006, p. 23). Assim, em 

consonância com as OCEM (BRASIL, 2006) e a teoria bakhtiniana, a 

linguagem na prática viva da interação, em sua relação dialógica, constitui o 

ser. 

A partir dessa relação dialógica do ser, fica evidente a necessidade do 

outro para qualquer construção social e em tal ato precedem processos de 

comunicação. Independentemente de qual seja a dimensão do processo de 

comunicação que os interlocutores estejam inseridos na convivência social, 

entendemos que eles estão em situação de diálogo. O enunciador, no processo 

de dialogização, leva em conta o discurso do outro, que, por sua vez, já foi 

atravessado pelo discurso de outrem e assim vai se formando uma grande teia 

cheia de atravessamentos, axiologias e novos sentidos sendo estabelecidos. 

De acordo com Bakhtin (2003, p. 341), essa relação constitui o ser. Para ele, 

 

[s]er significa conviver. A morte absoluta (o não-ser) é o estado de 
não ser ouvido, de não ser reconhecido, de não ser lembrado. Ser 
significa ser para o outro e, através do outro, ser para si. O ser 
humano não tem um território interior soberano, está todo e sempre 
na fronteira; olhando para dentro de si ele olha para os olhos de outro 
ou com os olhos de outro. 
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É nessa relação com o outro, nas relações de sentido que emanam da 

interação locutor e ouvinte, e vice-versa, dadas nos enunciados, que o 

dialogismo acontece. O dialogismo é entendido, conforme Brait (2005, p. 95), 

“como o elemento que instaura a constitutiva natureza interdiscursiva da 

linguagem”. Ele diz respeito às relações estabelecidas entre o eu e o outro nos 

processos discursivos marcados historicamente. Assim, “Bakhtin vai falar do eu 

que se realiza no nós, insistindo não na síntese, mas no caráter polifônico8 

dessa relação exibida pela linguagem” (BRAIT, 2005, p. 95). 

 O diálogo, para o pesquisador da linguagem humana, é entendido “não 

apenas como a comunicação em voz alta, de pessoas colocadas face a face, 

mas toda comunicação verbal, de qualquer tipo que seja” (BAKHTIN 2006, p. 

127). Essa comunicação verbal constitui a interação verbal que, por sua vez, 

reflete a realidade fundamental da língua (BAKHTIN, 2003). Logo, podemos 

identificar o poder ideológico da palavra construído pela/na língua por meio da 

interação verbal em suas diversas esferas dialógicas. 

Desse modo, se é por intermédio das atividades de linguagem que o 

homem se constitui sujeito e reflete sobre si mesmo (BRASIL, 2006), pode-se 

afirmar que nas aulas de Língua Portuguesa “por meio das atividades de 

compreensão e produção de textos, o sujeito desenvolve uma relação íntima 

com a leitura – escrita –, fala de si mesmo e do mundo que o rodeia” (BRASIL, 

2006, p. 24). Essa gama de atividades torna possível uma nova significação 

para os processos subjetivos desse sujeito. 

As OCEM (BRASIL, 2006) também apontam que, sendo a linguagem 

uma capacidade humana de simbolizar e de interagir, as demandas das 

sociedades, de seus grupos sociais e de suas transformações emergem novas 

                                                           
8 A palavra polifônico parte do termo polifonia. De acordo com Bakhtin (2008), a polifonia se 
refere à diversidade de vozes controversas no interior de um texto, na organização interna de 
um discurso. Desse modo, diversas vozes ideológicas contraditórias coexistem em pé de 
igualdade. O termo surgiu de uma relação metafórica criada por Bakhtin, na análise da obra de 
Dostoiévski, e por Lacan, na caracterização do inconsciente (ROMAN, 1992). “A leitura de 
variados trabalhos que abordam a questão da polifonia em linguística mostra que não há, no 
entanto, homogeneidade em sua aplicação. Juntamente com a tendência redutora, há aqueles 
que ampliam o conceito, chegando a adulterá-lo” (ROMAN, 1992, p. 227). A polifonia, segundo 
Bakhtin (2008, p. 308), em toda parte é o cruzamento, a consonância ou a dissonância de 
réplicas do diálogo aberto com as réplicas do diálogo interior dos heróis. Em toda parte um 
determinado conjunto de ideias, pensamentos e palavras passa por várias vozes imiscíveis, 
soando em cada uma de modo diferente. 
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demandas. Logicamente, essas demandas geradas coletivamente são frutos 

de ações de sujeitos, reguladas por outros sujeitos (BRASIL, 2006). Portanto, o 

desenvolvimento processual do sujeito está imbricado em seu processo de 

socialização. Em outras palavras,  

 

é na interação em diferentes instituições sociais (a família, o grupo de 
amigos, as comunidades de bairro, as igrejas, a escola, o trabalho, as 
associações, etc.) que o sujeito aprende e apreende as formas de 
funcionamento da língua e os modos de manifestação da linguagem; 
ao fazê-lo, vai construindo seus conhecimentos relativos aos usos da 
língua e da linguagem em diferentes situações. Também nessas 
instâncias sociais o sujeito constrói um conjunto de representações 
sobre o que são os sistemas semióticos, o que são as variações de 
uso da língua e da linguagem, bem como qual seu valor social. 
(BRASIL, 2006, p. 24) 

 

Em relação a essa interação como meio constituidor de língua e 

linguagem, os saberes são construídos e compartilhados, tecendo a relação 

ensino-aprendizagem. Nas relações de ensino-aprendizagem, no 

desenvolvimento das competências e habilidades do discente, a interação 

entre professor-aluno e aluno-aluno é capaz de ampliar o nível perceptivo de 

práticas sociais, de visão de mundo e das construções que o indivíduo é capaz 

de fazer, implicando, assim, no desenvolvimento linguístico-discursivo do 

estudante e, inclusive, do professor. Logo, concebemos que a interação 

possibilita ao indivíduo o alargamento de suas competências e habilidades. 

Em A importância do ato de ler, de Paulo Freire (cf. FREIRE, 1989), o 

educador inicia o referido livro com um relato das experiências que tinha antes 

mesmo de conhecer a palavra escrita e se deparar com o texto escrito. No ato 

dessa escrita – a de agora, a que se tem acesso – o autor narra lembrando “a 

experiência vivida no momento em que ainda não lia a palavra” (FREIRE, 1989, 

p. 9), rememorando tudo aquilo que dantes houvera escrito com os olhos, com 

os sentimentos, cheiros e sabores da infância vivida em Recife. Tudo lhe 

conferia o poder das palavras, mesmo que não realizadas no papel e sim em 

seu íntimo.  

É inegável que a interação com o mundo particular de Paulo Freire 

serviu de ponte para a apropriação dos conceitos escolares e seu 

desenvolvimento intelectual, pessoal e social. Nessa perspectiva, a interação 

com o meio em que vivia lhe serviu de base para fazer as relações necessárias 
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para formar seu conhecimento. Para tanto, é indispensável a figura de um par 

com maior competência e habilidade – conforme teoriza Vygotsky (2007a) – 

para mediar essa assimilação das práticas do cotidiano à construção do 

aprendizado na escola.  

É preciso entender que o processo ensino-aprendizagem inclui sempre 

aquele que aprende, aquele que ensina e a relação entre essas pessoas. Esse 

processo parte da realidade, da situação comunicativa em que os sujeitos 

estão inseridos. A realidade torna-se conhecida quando se interage com ela, 

modificando-a física e/ou mentalmente. Nesse sentido, “a atividade de 

interação permite interpretar a realidade e construir significados, permite 

também construir novas possibilidades de ação e de conhecimento” (BRASIL, 

1998, p. 71). 

Entendemos que a aprendizagem é um processo que inclui relações 

com indivíduos, porém não é um processo espontâneo de maturação e nem 

simplesmente de interação, mas decorre de procedimentos especiais por meio 

do processo de instrução escolar, de progressivas tomadas “de consciência 

dos conceitos e das operações do próprio pensamento” (VYGOTSKY, 2001, p. 

279). Assim, a interação é um processo que se centra na atuação dos outros 

membros do grupo social na mediação entre a cultura e o indivíduo e na 

promoção dos processos interpsicológicos e intrapsicológicos, que serão 

posteriormente internalizados por meio dos conceitos espontâneos e 

científicos. 

Para Vygotsky (2007a), as funções do desenvolvimento da criança 

aparecem em dois planos ou duas vezes. “Primeiro aparece no plano social e 

depois no plano psicológico, primeiro entre pessoas (interpsicológico) e depois 

no interior da criança (intrapsicológico)" (VYGOTSKY 1984, p. 64). Nesse 

sentido, o processo de internalização acontece por meio da apropriação 

gradativa dos instrumentos socialmente construídos realizada pelos sujeitos 

(como a criança e/ou o aluno, por exemplo) e a interiorização progressiva das 

operações psicológicas constituídas inicialmente na vida social. Acerca do 

processo de internalização, Ibiapina e Frota (2008, p. 136) pontuam que  

 

não é apenas acumulação de domínios sobre os instrumentos 
variados, com um caráter puramente aditivo. É um processo de 
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reorganização da atividade psicológica do sujeito como produto de 
sua participação em situações sociais específicas. O 
desenvolvimento cultural se processa primeiramente no nível social, 
entre as pessoas, interpsicologicamente; posteriormente ocorre no 
interior dos indivíduos, no nível intrapsicológico. Na perspectiva 
vygotskiana, o processo de internalização inicia-se por intermédio de 
uma atividade externa, reconstrói-se e começa a suceder 
internamente. É um processo interpessoal que se transforma em 
intrapessoal; a transformação de um processo interpessoal em um 
intrapessoal é o resultado de uma série prolongada de 
acontecimentos evolutivos. 

 

Bernd Fichtner (2010, p. 28) esclarece que os conceitos espontâneos 

(cotidianos)  

 

se originam da experiência concreta e cotidiana das crianças. Estes 
se referem àqueles conceitos construídos a partir da observação, 
manipulação e vivência direta da criança. Por exemplo, a partir de 
seu dia a dia, a criança pode construir o conceito gato. Esta palavra 
resume e generaliza as características deste animal - o tamanho, a 
raça, a cor não importa. Conceitos científicos (verdadeiros) se 
originam de eventos não diretamente acessíveis à observação ou 
ação imediata da criança: são os conhecimentos sistematizados, 
adquiridos nas interações escolarizadas. Por exemplo, o conceito 
“gato” pode ser ampliado e tornar-se ainda mais abstrato e 
abrangente. Será incluído num sistema conceitual de abstrações 
graduais com diferentes graus de generalização: gato, vertebrado, 
animal, ser vivo. Partindo do objeto concreto “gato”, estas palavras 
constituem uma consequência de conceitos adquirindo cada vez mais 
abrangência e complexidade. Conceitos espontâneos e científicos 
distinguem-se tanto no modo de se desenvolverem quanto no modo 
de funcionarem. 

 

Vygotsky afirma que é necessário que o conceito espontâneo tenha 

alcançado um certo nível para que o conceito científico correspondente seja 

internalizado. No processo de internalização dos saberes, a interação social 

exerce um papel fundamental. A interação se apoia na teoria sociocultural, 

estudada na área da Linguística Aplicada (FIGUEIREDO, 2006, entre outros). 

Segundo Vygotsky (2007a), o homem é um ser social, desse modo, o 

conhecimento é construído socialmente, uma vez que o homem aprende 

mediante a interação com outros sujeitos.   

Por meio da interação em sala de aula, podem-se criar oportunidades de 

aprendizagem e de maior envolvimento por parte dos alunos. Dessa forma, ela 

pode favorecer o desenvolvimento da linguagem e da competência 

comunicativa dos discentes. Conforme Leffa (2003, p. 181 apud ARAÚJO, 

2016, p. 24),  
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[a] interação, na medida em que se baseia na ideia da reciprocidade, 
é sempre um processo que envolve dois ou mais elementos, sejam 
eles partículas, corpos ou pessoas. Não existe interação de elemento 
único. A interação, na sua essência, parte, portanto, da ideia do 
contato, podendo ser definida como um contato que produz mudança 
em cada um dos participantes. 
 

De acordo com Figueiredo (2006, p. 30),  

 

entende-se por interação “a troca colaborativa de pensamentos, 
sentimentos, ou ideias entre duas ou mais pessoas, resultando em 
um efeito recíproco”, entre os participantes (BROWN, 1994, p. 159). A 
interação pode ocorrer entre professor e aluno, aluno e aluno, leitor e 
texto, falantes nativos e não-nativos, aluno e programa de 
computador etc. (RIVERS, 1996). 

 

Nesse sentido, na interação em sala de aula, os alunos têm a 

oportunidade de construírem e alargarem o conhecimento mediante atividades 

de autocorreção, de serem corrigidos uns pelos outros, seja de maneira oral ou 

escrita, aprenderem por meio do discurso dos demais colegas, ou no 

entrecruzamento dos discursos (BAKHTIN, 2003). Concluímos, portanto, que a 

interação em sala de aula é importante pelo fato de os sujeitos, em situação de 

aprendizagem, envolverem-se em trocas de ideias e informações de maneira 

processual e recíproca. 

Na próxima seção, discutimos a teoria sociocultural: teoria a qual 

concebe, de acordo com Vygotsky (2007a), a aprendizagem e o 

desenvolvimento da criança por meio da interação com outras crianças mais 

competentes ou experientes e também com adultos (FIGUEIREDO, 2001, 

2006). 

 

1.4 A teoria sociocultural e a aprendizagem colaborativa 

 

Lev Semenovitch Vygotsky (Orsha, 1896 – Moscou, 1934) e seus 

colaboradores difundiram a teoria sociocultural. Essa teoria, conhecida também 

como abordagem sociointeracionista, surgiu alguns anos após a Revolução 

Russa (LANTOLF, 2006) e, de maneira gradual, desde o século XX, vem sendo 

estudada por várias áreas do conhecimento, como no campo da psicologia e 

no campo da educação (FIGUEIREDO, 2001, 2006, 2015; VIEIRA, 2015), por 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Orsha
https://pt.wikipedia.org/wiki/1896
https://pt.wikipedia.org/wiki/Moscou
https://pt.wikipedia.org/wiki/1934
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exemplo. As principais obras de Vygotsky traduzidas para o português são A 

formação social da mente, Psicologia e pedagogia, Linguagem, 

desenvolvimento e aprendizagem, A Construção do Pensamento e Linguagem 

(obra completa), Teoria e Método em Psicologia, Psicologia Pedagógica.   

De acordo com Figueredo (2006, p. 114), a teoria sociocultural  

 

parte do pressuposto de que as crianças nascem em um mundo 
social, e que a sua aprendizagem ocorre através da interação com 
outras pessoas (Vygotsky, 1994, 1998). Em outras palavras, a partir 
do momento em que nascemos, somos capazes de interagir com os 
outros em nossa vida diária, e nesta interação promovemos nossa 
própria interpretação do mundo que nos cerca (Williams e Burden, 
1997). Assim, para a teoria sociocultural, a interação social e as 
instituições culturais, tais como a família, a escola e a sala de aula, 
possuem papéis importantes no desenvolvimento cognitivo do 
indivíduo (Donato e McCormick, 1994; Vygotsky, 1994, 1998). 

 

Vygotsky enfatiza o processo histórico-social e o papel da linguagem no 

desenvolvimento do indivíduo. Para ele, a aprendizagem está intimamente 

ligada ao desenvolvimento desde o início da vida humana (OLIVEIRA, 2012). 

Desse modo, o pensamento tem origem social e externa e a língua é uma 

ferramenta que desenvolve a cognição individual (VIEIRA, 2015). 

Compreendemos, então, que o cerne de sua pesquisa é a aquisição de 

conhecimentos dada pela interação entre o sujeito e o meio, a partir das 

relações intra e interpessoais sob um processo de mediação. 

Os estudos da teoria de Vygotsky, segundo Vieira (2015, p. 29) 

“reconduziram o homem a uma percepção mais global de si mesmo e de sua 

capacidade de linguagem e pensamento”. Essa nova compreensão ontológica 

vincula a capacidade biológica e genética ao ambiente social e discursivo, uma 

vez que não somos um ou outro, e sim, um e outro (VIEIRA, 2015). 

A teoria sociocultural, alimentada pelas ideias de Vygotsky, pressupõe, 

então, que o homem é um ser social e que, por meio da interação com o outro, 

a cognição humana se desenvolve (VYGOTSKY, 2007a, 2007b). Acerca da 

interação face a face entre indivíduos, Oliveira (1997, p. 38) aponta que ela 

 

desempenha um papel fundamental na construção do ser humano: é 
através da relação interpessoal concreta com outros homens que o 
indivíduo vai chegar a interiorizar as formas culturalmente 
estabelecidas de funcionamento psicológico. Portanto, a interação 
social, seja diretamente com outros membros da cultura, seja através 
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dos diversos elementos do ambiente culturalmente estruturado, 
fornece a matéria-prima para o desenvolvimento psicológico do 
indivíduo.  

  

Em se tratando da rotina em sala de aula, a partir da teoria sociocultural, 

podemos perceber que a importância da interação é algo indiscutível, uma vez 

que o conhecimento é co-construído e a aprendizagem envolve mais do que 

uma pessoa (NYIKOS e HASHIMOTO, 1997; apud FIGUEIREDO, 2006).  

Essas situações educacionais em que duas ou mais pessoas aprendem ou 

tentam aprender juntas, seja dentro ou fora da sala de aula, é nomeada de 

aprendizagem colaborativa (FIGUEIREDO, 2006). A aprendizagem 

colaborativa baseia-se nos construtos teóricos de Vygotsky e seus 

colaboradores. Ela pressupõe que os alunos trabalhem juntos a fim de alcançar 

objetivos comuns de aprendizagem (FIGUEIREDO, 2006), o que promove uma 

comunicação espontânea por meio da troca de conhecimento fazendo com que 

cada aprendiz torne-se responsável pelo seu próprio aprendizado 

(FIGUEREDO, 2006).  

Por meio dessa perspectiva colaborativa, o professor oportuniza aos 

aprendizes mais mecanismos de aprendizagem e desenvolvimento por 

intermédio de situações que possam trocar e construir experiências e saberes. 

Nesse sentido, muitas pesquisas que lançam mão da aprendizagem 

colaborativa em sala de aula vêm sendo realizadas (ARAÚJO, 2016; 

FIGUEIREDO, 2001, 2006, 2015; FIGUEREDO, 2006; SABOTA, 2006). 

Essa perspectiva de interação nos remete à afirmativa vygotskiana de 

que somente a boa instrução é a que se adianta ao desenvolvimento, ao 

despertar e provocar “toda uma série de funções que se encontram em estado 

de maturação na zona de desenvolvimento próximo” (VYGOTSKY, 2007b, p. 

360). Ou seja, a zona de desenvolvimento próximo (ou Zona de 

Desenvolvimento Proximal, termo que será usado neste texto) define a 

condição do indivíduo em relação a funções mentais em processo de 

maturação (funções que ainda não concluíram seu desenvolvimento). Essas 

funções mentais podem ser desenvolvidas com a ajuda de um par com maior 

habilidades e conhecimentos (funções que já concluíram seu 

desenvolvimento), por meio de scaffoldings – a colaboração recebida por um 

par mais competente. Esses termos são abordados na próxima seção. 
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1.5 A ZDP e o scaffolding 

 

Geralmente, quando tratamos do desenvolvimento de uma criança, 

procuramos compreender “até onde a criança já chegou”, em relação ao 

caminho pelo qual ela já percorreu. O medidor dessa compreensão se dá pelo 

desempenho em atividades que ela consegue realizar. Ao afirmarmos que uma 

criança consegue realizar determinada atividade, estamos nos referindo à sua 

capacidade de realizá-la sozinha, ou seja, sem o auxílio de outra pessoa mais 

capacitada (OLIVEIRA, 1997). Desse modo, concebemos a aprendizagem 

como uma atividade em que o indivíduo tem por objetivo a apropriação de 

conceitos, métodos e instrumentos cognitivos permitam sua autônoma na 

execução de atividades. Portanto, o desenvolvimento de um indivíduo depende 

do aprendizado que realiza em determinada esfera social, por meio da 

interação com outros indivíduos (ARAÚJO, 2016; FIGUEIREDO, 2001, 2006, 

2015; OLIVEIRA, 1997; VYGOTSKY, 2007a). 

Dessa forma, segundo Oliveira (1997, p. 71), 

 

é o aprendizado que possibilita e movimenta o processo de 
desenvolvimento: “o aprendizado pressupõe uma natureza social 
específica e um processo através do qual as crianças penetram na 
vida intelectual daqueles que as cercam” (VYGOTSKY, 1984, p. 99). 
Desse ponto de vista, o aprendizado é o aspecto necessário e 
universal, uma espécie de garantia do desenvolvimento das 
características psicológicas especificamente humanas e 
culturalmente organizadas. 

 

Vygotsky (2007a) aponta dois níveis distintos do desenvolvimento de 

uma criança: o real e o potencial. O nível de desenvolvimento real refere-se às 

conquistas que já estão consolidadas na criança. Em outras palavras, trata-se 

das funções ou capacidades que elas dominam, uma vez que conseguem 

desenvolvê-las sem ajuda de um par com maior experiência, como os pais ou 

uma criança mais velha, por exemplo. Esse ciclo aponta que os processos 

mentais da criança já se estabeleceram e se completaram (ARAÚJO, 2016; 

OLIVEIRA, 1997; REGO, 2001). Assim, quando nos referimos às atividades 

que as crianças realizam de maneira independente, como amarrar os cadarços 

do sapato, andar de bicicleta, “estamos tratando de um nível de 
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desenvolvimento já estabelecido, isto é, estamos olhando o desenvolvimento 

retrospectivamente” (REGO, 2001, p. 73). 

Também, o nível de desenvolvimento potencial, por sua vez, refere-se 

ao que a criança consegue fazer, porém com a assistência de outra pessoa 

mais experiente. A criança consegue solucionar problemas ou realizar 

atividades que ultrapassam suas próprias competências, mas somente dentro 

de limites (VYGOTSKY, 2007a). É por meio da imitação, do diálogo, da 

colaboração, das pistas ou demonstrações que lhe são fornecidas por um par 

mais habilidoso que ela desempenha melhor as tarefas propostas (OLIVEIRA, 

1997; VYGOTSKY, 2007a). 

A diferença entre o que a criança consegue fazer de maneira autônoma 

(nível de desenvolvimento real) e o que ela realiza em colaboração com outros 

membros de seu grupo social (nível de desenvolvimento potencial) é 

denominado por Vygotsky como zona de desenvolvimento proximal. Nas 

palavras de Vygotsky (2007a, p. 97),  

 

[é] a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 
determinar através da solução independente de problemas, e o nível 
de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de 
problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com 
companheiros mais capazes.  

 

O conceito de ZDP é de extrema importância para as pesquisas com 

crianças e no plano educacional devido à compreensão que depreendemos da 

dinâmica interna do desenvolvimento individual. Esses processos de 

desenvolvimento se internalizam e se tornam parte das aquisições e da própria 

cognição do indivíduo (REGO, 2001). Assim, o que ele precisa de auxílio hoje 

será desenvolvido de maneira independente no futuro (VYGOTSKY, 2007a). 

A partir dos pressupostos vygotskianos, podemos perceber que a 

criança em fase de aprendizagem tem mais chances de executar tarefas com 

auxílio de pares mais capazes. Esse auxílio acontece por meio de scaffoldings. 

O termo scaffolding, que, em português, significa andaime, foi cunhado 

por Wood, Brunner e Ross (1976) e representa a assistência que é dada à 

criança quando da resolução de problemas que ela ainda não consegue 

resolver sem o auxílio de um par mais experiente. De acordo com Tharp e 
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Gallimore, 1988 (apud FIGUEIREDO, 2006), o scaffolding pode ser de dois 

tipos: assistência – quando o par mais experiente ajuda o menos experiente, 

como na relação professor-aluno – e influência – quando a ajuda é recíproca e 

compartilhada, como entre os próprios alunos, por exemplo. Assim, esse 

auxílio pode acontecer por parte do professor, da internet, dos colegas, do 

próprio livro didático, entre outros. 

De acordo com Figueredo (2006, p. 115), 

 

[a] metáfora do scaffolding caracteriza-se pelo seu caráter dialógico 
presente na interação social em que há o trabalho colaborativo entre 
os aprendizes, principalmente no que diz respeito ao participante com 
mais experiência, o qual cria, por meio do discurso, “condições que 
apoiam o aprendiz menos experiente em sua participação, 
aperfeiçoando, assim, suas habilidades e estendendo seu 
conhecimento a um nível de competência maior” (DONATO, 1994, p. 
40) 

 

Nesse sentido, concebemos que o ensino da Língua Portuguesa é/deve 

ser pautado em processos de interação social por meio de ações mediadoras 

que, por sua vez, partem tanto da relação professor-aluno, como da relação 

aluno-aluno e dos diversos mecanismos de interação. Logo, acreditamos que 

no processo da produção de textos, por exemplo, a interação social durante 

todo o processo educativo, com auxílio de atividades colaborativas, podem 

conferir maior aprendizado.  

Dessa forma, compreendemos que os pressupostos teóricos 

vygotskianos podem ser aplicados às aulas de Língua Portuguesa com o 

objetivo de alavancar a aprendizagem dos alunos. Partindo dessa teoria, 

entendemos que a retextualização por tema é um mecanismo processual de 

ensino-aprendizagem que lança mão de rotinas de interação e colaboração 

antes, durante e após a produção de textos. Nossa próxima seção aborda a 

retextualização e sua importância no desenvolvimento dos discentes.  

 

1.6 A retextualização como mecanismo de ensino-aprendizagem 

 

Embasados nas reflexões bakhtinianas, sabemos que a palavra é o 

território comum entre os locutores, os enunciadores, os locutários, os 

interlocutores, os usuários da língua/gem. Contudo, por mais que os discursos 
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sejam repetidos ou referendados, eles jamais são iguais, tendo em vista que os 

enunciadores podem não ser os mesmos, ou, mesmo que sejam, não estão 

inseridos no mesmo contexto, tampouco na mesma situação ou circunstância 

de interlocução. Bakhtin (2006), nesse sentido, fala da forma e do estilo 

ocasionais da enunciação. “Os estratos mais profundos da sua estrutura são 

determinados pelas pressões sociais mais substanciais e duráveis a que está 

submetido o locutor” (BAKHTIN 2006, p. 118). Em suma, é o contexto e a 

situação social mais imediata que direciona o sujeito a que e como vai falar e 

agir.  

Em se tratando então do produto da interação social como vários 

enunciados, entendemos que essa interação dialógica não se dá apenas no 

nível da fala, mas também da escrita, com forma e estilo particulares. 

Como já dito, os tipos relativamente estáveis de enunciados são 

possibilidades infindáveis de produção, reprodução e transformação dos 

gêneros do discurso, por meio da atividade humana, a partir do momento em 

que surge a necessidade na situação contextual dos locutores. Portanto, sejam 

textos orais ou escritos, cada gênero tem suas particularidades quanto ao 

conteúdo semântico, bem como à escolha e combinação dos recursos 

linguísticos em uma estrutura específica de composição. Se a situação 

composicional muda, consequentemente, traços desse gênero sofrem 

mutações para se adequar à ação comunicativa do locutor  formando, assim, 

um novo gênero discursivo (BAKHTIN, 2003, 2006).  

É justamente pelo fato de ser algo construído no coletivo, no cotidiano, 

que se evidencia a circunstância de os gêneros se desenvolverem e se 

integrarem em um processo sócio-histórico, tendo em vista que a tecnologia 

contribui para essa profusão de gêneros, diálogos, intertextos refletidos pela 

expansão da comunicação. Portanto, lidamos com os gêneros a todo instante 

em prol da organização de atividades sociocomunicativas.  Com isso, podemos 

dizer que realizar momentos de retextualização a partir de gêneros discursivos 

primários ou secundários, sejam estes orais e/ou escritos, pode auxiliar 

inclusive na compreensão do tripé de composição dos gêneros: conteúdo 

temático, forma composicional e estilo (BAKHTIN, 2005). 
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Partindo do pressuposto de que a retextualização11 de gênero é um 

processo de ensino-aprendizagem mediante atividades de linguagem no ensino 

da língua portuguesa, Dell’Isola (2007, p. 10) entende esse processo como a 

transformação de uma modalidade textual em outra, ou seja, trata-se de uma 

refacção e reescrita de um texto para outro, evidenciando o funcionamento 

social da língua. 

De acordo com Dell’Isola (2007), as atividades de leitura e escrita, por 

meio de atividades de retextualização, possibilitam ao aluno (re)construir seus 

conhecimentos em relação aos modos de agir nas práticas discursivas em 

diferentes esferas sociocomunicativas, das quais surgem gêneros discursivos 

em profusão, além de desenvolver estratégias de textualização (operações 

linguísticas, textuais e discursivas) que se adequem ao funcionamento dos 

textos nas práticas discursivas em que se constituem.  

Assim, percebe-se que o trabalho com a retextualização não é algo 

inédito na área do ensino-aprendizagem, mas vem sendo estudado em 

diferentes situações e esferas educacionais, com foco em níveis e aspectos 

diferentes. Alves (2015) estuda a retextualização da oralidade para a escrita e 

vice-versa na produção de atas (registros escritos oficiais que conferem valor 

documental a reuniões ou conselhos de determinada instituição), averiguando 

os processos de alterações que incidem nos discursos retextualizados. 

Cerqueira Neto (2015) investiga o processo de retextualização da fala para 

escrita mediante o gênero entrevista, como proposta de ensino para a Língua 

Portuguesa. Farias (2013) analisa a tradução por meio dos processos de 

retextualização em ambientes virtuais de aprendizagem acessados pela 

internet. Grijo (2011) estuda os gêneros discursivos fábula e notícia, lançando 

mão da retextualização como apropriação dos gêneros discursivos, partindo da 

análise prática de produção de textos escritos propostos pelo livro didático. 

Oliveira (2010) investiga a produção de redações escolares resultantes da 

atividade de retextualização de um infográfico, por meio da Teoria da Estrutura 

Retórica. Marega (2009) analisa as relações existentes entre língua falada e 

língua escrita, a partir de uma abordagem comparativa entre palestras e suas 

                                                           
11 Marcuschi (2007), em nota, explica que a expressão retextualização foi empregada por 
Neuza Travaglia (1993), em sua tese de doutorado sobre a tradução de uma língua para outra. 
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retextualizações escritas. Rodrigues (2006) estuda a retextualização nas 

produções textuais de alunos de 6º ano do EF, averiguando os mecanismos de 

escrita utilizados pelos sujeitos participantes em seus textos. Santos (2006) 

analisa a retextualização como estratégia de discursividade usada por 

concluintes do curso de Direito ao redigirem monografias de final de curso. 

Nosso foco se centra no processo interativo de retextualização e na 

possível percepção do produtor dos textos-fonte e das retextualizações do 

aproveitamento de seus textos para qualquer esfera social em que ele circular. 

Nessa perspectiva, compreender a função social do texto e encontrar 

mecanismos de retextualização – dadas nas situações interacionais na sala de 

aula –, que possam apreender os sentidos do texto já retextualizado na nova 

situação comunicacional, é o que se espera dos discentes. Para tanto, é 

preciso fazer-se compreender a função social dessa atividade como processo 

de desenvolvimento. 

Dessa forma, concordamos com Dell’Isola (2007) e acrescentamos que 

em uma proposta de retextualização devemos convidar os alunos a atentarem-

se às características e ao processo de textualização/construção do gênero 

discursivo e sua função social para sua retextualização, concebendo uma nova 

função social e novas características ao texto, o que compreendemos como um 

novo gênero, uma vez que não se trata de mera refacção.  

Compreendemos que o texto não é apenas uma simples reunião de 

palavras e sentenças dispostas no papel, mas, sim, a representação física da 

linguagem, tanto de maneira verbal como não verbal. Assim, os textos são 

carregados de dizeres e significações. Por meio da interação, eles são 

ressignificados, apreendem novas possibilidades, o que faz deles uma arena, 

um lugar de diálogo (BAKHTIN, 2003). Esses diálogos abrem espaço para o 

desenvolvimento do discente e interferem ativamente, embora não somente, no 

ato de produção textual. Acerca da concepção de texto, Koch e Elias (2012, p. 

7) afirmam que 

 

[o] texto é lugar de interação de sujeitos sociais, os quais, 
dialogicamente, nele se constituem e são constituídos; e que, por 
meio de ações linguísticas e sociocognitivas, constroem objetos de 
discurso e propostas de sentido, ao operarem escolhas significativas 
entre as múltiplas formas de organização textual e as diversas 
possibilidades de seleção lexical que a língua lhes põe à disposição. 
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A retextualização de um texto considera essa mesma postura em 

relação à textualização, contudo é preciso estar claro o seu propósito 

específico. Marcuschi (2007) frisa que retextualizar não é uma atividade de 

transformação de um suposto texto caótico e descontrolado para outro 

organizado e controlado. Pelo contrário, nela podemos ter formas linguísticas 

eliminadas e outras acrescentadas, substituídas ou reordenadas, todas de 

maneira consciente, seguindo estratégias diversas. Assim, temos que a 

retextualização lança mão da sistematização e da reflexão sobre domínio dos 

gêneros, da avaliação das condições de usos, adequações e manejo da língua, 

falada ou escrita, pelo discente. 

Desse modo, compreendemos que o trabalho com a retextualização em 

sala de aula exige diversos procedimentos linguísticos e metodológicos que 

evidenciam a primeira ideia abordada pelo texto. Antes de qualquer 

transformação textual, é necessário que ocorra a compreensão do texto base, 

para que não haja problemas de coerência durante os processos de 

retextualização. Talvez, esse momento seja o mais importante da 

retextualização, porque é por meio dele que os outros mecanismos são 

utilizados para compor o novo texto. Na transformação de um gênero em outro 

é imprescindível apreender as operações linguístico-discursivas de ambos os 

gêneros, aumentando a complexidade da atividade, estimulando a apropriação 

heterogeneidade dos gêneros discursivos.  

Matêncio (2002, p. 112 e 113) afirma que 

 

[s]e retextualizar é produzir um novo texto, então se pode dizer que 
toda e qualquer atividade propriamente de retextualização irá 
implicar, necessariamente, mudança de propósito, porque não se 
trata mais de operar sobre o mesmo texto, para transformá-lo – o que 
seria o caso na reescrita –, mas de produzir novo texto.  

 

Na perspectiva de Matêncio (2002, 2003), textualizar é agenciar 

recursos linguageiros e executar operações discursivas, textuais e linguísticas. 

Em resumo, é elaborar texto. Por sua vez, retextualizar “envolve a produção de 

um novo texto a partir de um ou mais textos-base, o que significa que o sujeito 

trabalha sobre as estratégias linguísticas, textuais e discursivas, para, então, 
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projetá-las” (MATÊNCIO, 2003, p. 3 e 4). Para tanto, é necessário ter em vista 

uma nova situação de interação. Em outras palavras, retextualizar consiste em 

um processo de refazimento de uma entidade comunicativa que já é um texto 

(ALVES, 2015). Nesse sentido, a atividade da retextualização não é algo 

inocente, mas, sim, intencional, objetivando o meio ao qual irá circular e a 

função social que passará a exercer. Logo, as preocupações nesse processo 

estão voltadas para a manutenção de suas características nas adaptações e 

adequações necessárias do novo texto. 

Marcuschi (2007) esclarece que a retextualização não é um processo 

mecânico, mas que envolve operações complexas que interferem no código 

linguístico e no sentido, dando ênfase a aspectos da relação oralidade-escrita 

que nem sempre são bem compreendidos. Essa complexidade ocorre devido 

ao fato de a fala e a escrita exigirem recursos específicos, distintos, como a 

entonação provocada graças à expressão dada pela fala ou pela pontuação 

selecionada no texto. Assim, a retextualização não se dá apenas de um texto 

para outro texto, mas também da fala para a fala, da fala para a escrita ou da 

escrita para a fala. Em nosso estudo, nosso foco está voltado para a 

retextualização da escrita para a escrita. A respeito dessas transposições, 

Alves (2015, p. 121) registra que 

 

[a] retextualização, seja do oral para o escrito, seja do escrito para o 
oral, corre o risco de desviar-se, em maior ou menor grau, do original. 
Isso porque inserções e apagamentos são estratégias de uma e de 
outra forma do discurso e sua transposição de um meio para outro 
requer adaptações de forma, que podem acarretar em distorções 
(mais ou menos sérias) no conteúdo. Isso, porém, condiciona-se a 
inúmeros fatores de produção. 

 

De acordo com Marcuschi (2007), o texto só pode ser retextualizado se 

houver a compreensão do texto-base por parte de seu produtor. Se isso não 

acontecer, tendo clara, ainda, a função do novo texto, sua transformação será 

problemática. Isso pode se dar em qualquer nível de transposição, seja em 

relação à fala ou à escrita.  

Nesse sentido, Dell’Isola (2007) postula que a prática da escrita de 

gêneros, partindo da leitura e compreensão do texto, é produtiva, uma vez que 

o aluno é desafiado a transformar o conteúdo de um gênero em outro gênero, 
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sendo fiel às suas informações de base. Para isso, é necessária a apropriação 

de alguns procedimentos importantes para desenvolver essa transformação. 

De acordo com Dell’Isola (2007), são eles:  

 

1) fazer a leitura de textos selecionados;  

2) compreender, observar e fazer levantamento das características de 

textualização do texto lido;  

3) identificar o gênero;  

4) retextualizar: escrita de um outro texto, orientada pela transformação 

de um gênero em outro gênero;  

5) conferir: verificar o atendimento às condições de produção – o novo 

gênero deve manter, ainda que em parte, o conteúdo do texto-base;  

6) identificar, no novo texto, as características do gênero da 

retextualização;  

7) reescrever, após a verificação do atendimento às condições de 

produção (trata-se da escrita da versão final do texto, feitos os ajustes 

necessários).  

 

Relacionando-se com a teoria de Dell’Isola, Cavalcanti (2010) 

compreende que a retextualização pode ser “a passagem de um gênero para o 

outro, atividade que contribui para desenvolver habilidades de escrita (e 

também de leitura)” (CAVALCANTI, 2010, p. 193). Para Dell’Isola (2007), esta 

atividade exige reflexão acerca dos gêneros e do que foi mobilizado para sua 

construção, exercendo o papel de um mecanismo importante para a produção 

dos gêneros, pois, a partir disso, serão trabalhados dois gêneros: o gênero-

base e o de destino. Esta atividade busca compreender a função social de 

ambos, bem como o suporte, o público-alvo, a linguagem mais apropriada e o 

propósito da comunicação, por exemplo.  

A retextualização concentra quatro variáveis (MATÊNCIO, 2002; 

MARCUSCHI, 2007). Sobre elas, Alves (2015, p. 122 e 123) explica: 

 

(I) propósito ou objetivo – a finalidade da transformação determina 
as escolhas referentes ao conteúdo temático do texto-base e às 
estruturas que se pretende preservar; 
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(II) relação entre o produtor do texto original e o transformador – 
(a) a retextualização realizada pela mesma pessoa que produziu o 
texto original – as mudanças são mais drásticas, decorrendo, 
comumente, em um novo texto ou um bastante diferente do original. 
Isso porque o autor sente-se à vontade para realizar alterações de 
forma e conteúdo; (b) a retextualização realizada por pessoa diferente 
daquela que produziu o texto original – o retextualizador procura 
“respeitar” o texto original, realizando menor número de mudanças no 
conteúdo, porém, ainda podem ser significativas as mudanças 
concernentes à forma; 
(III) relação entre o gênero do texto original e o gênero da 
retextualização – a transposição de um meio para outro, mantendo-se 
o gênero, implica mudanças menos drásticas do que quando a 
transposição é de um gênero para outro, uma vez são necessárias 
adaptações que podem exigir mudanças mais perceptíveis; 
(IV) processos de formulação de cada modalidade – a 
retextualização da fala ou da escrita produz diferenças menos 
radicais, ao passo que a mudança de modalidade naturalmente 
implica na necessidade de alterações e adaptações para que se 
atenda às tipicidades de cada uma delas. 
 

Essas variáveis colaboram para compreendermos as possíveis 

transformações, adaptações, alterações e/ou manutenções nos textos. Aliado 

ao processo de retextualização, o método de correção dos textos a serem 

retextualizados é muito importante, uma vez que inadequações são inevitáveis 

e até mesmo necessárias (FIGUEIREDO, 2015). Contudo, as correções dos 

textos devem proporcionar aos alunos oportunidades de aprender. Dessa 

forma, aliamos à perspectiva da retextualização a correção colaborativa como 

mecanismo de auxílio na produção desse novo texto. Este tema será discutido 

na próxima seção.  

 

1.7 A correção colaborativa  

 

A correção colaborativa vem sendo estudada e desenvolvida há muitos 

anos (FIGUEIREDO, 2006, 2015; FIGUEREDO, 2006). Apoiamo-nos em 

estudos realizados por Figueiredo (2015) para apresentar algumas concepções 

de correção. A correção colaborativa parte dos construtos da aprendizagem 

colaborativa, pressupondo que os alunos trabalhem juntos, em rotinas 

interativas, a fim de alcançar os objetivos comuns de aprendizagem que são 

mediados pelo professor. A temática da correção suscita diferentes pontos de 

vista: há autores que defendem a correção direta, outros preferem a indireta e 

alguns que consideram a correção desnecessária.  
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A correção direta é um dos tipos de correção mais utilizados. Ela 

consiste na correção efetuada pelo professor, geralmente, dando enfoque aos 

aspectos formais do texto e destacando as inadequações, sendo o aspecto 

comunicativo considerado ou não (FIGUEIREDO, 2015). Nessa perspectiva, é 

previsível que o professor irá procurar no texto todos os desvios possíveis, 

tecendo anotações para o aluno que, por sua vez, não participa do processo de 

correção. Acerca desta correção, Figueiredo (2015, p. 124) problematiza que 

  

temos a consciência de que não há algo mais frustrador e 
desestimulante para os alunos do que ver seu texto todo marcado de 
tinta vermelha. O que temos geralmente observado é que a maioria 
dos alunos se preocupa mais com a nota atribuída ao seu texto do 
que com as correções nele existentes, como se tentasse nos dizer 
que o tempo despendido com uma correção tão criteriosa e detalhista 
é inútil. 

 

A correção direta feita pelo professor pode inibir o aluno a produzir 

textos ou a retextualizá-los, influenciando negativamente no processo de 

ensino-aprendizagem da escrita. Nesse sentido, Figueiredo (2015) sugere a 

correção indireta como meio de construção do aprendizado, a qual permite o 

discente refletir sobre os mecanismos de funcionamento da língua e ser mais 

participante no processo de correção de seu texto. Logo, também, mais 

participante no processo de retextualização. 

Figueiredo (2015) aponta alguns mecanismos de correção indireta. O 

primeiro apresentado é a autocorreção. Nesse processo de correção, o 

professor indica as inadequações cometidas no texto sublinhando-as ou 

usando algum código que as identifique. Desse modo, o aluno desvenda os 

códigos e percebe o que precisa ser melhorado em seu texto.  

A partir do estudo de Figueiredo (2015), elaboramos quadros com 

alguns exemplos de correção indireta atrelados à retextualização, a fim de 

ilustrar as correções indiretas e de exemplificar as relações que fizemos com a 

retextualização dos textos-base. A seguir, reproduzimos o primeiro quadro 

ilustrando a autocorreção. 

 

QUADRO 1.1: Exemplo e aplicação da autocorreção  
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P Pontuação 

^ Falta algo aqui 

VCV Verificar concordância verbal 

VCN Verificar concordância nominal 
 

A
p

lic
a

ç
ã

o
 

Texto-base 

*Carlos ficoVCV sozinho em casaP lá fora chovia naquele domingoP 

 

Possível correção 

“Carlos ficou sozinho em casa. Lá fora chovia naquele domingo. 

 

Possível retextualização 

Chovia naquele domingo. Apenas Carlos ficou em casa. 

Fonte: elaboração própria. 

 

Os sinais indicadores dos tópicos a serem observados fica a critério do 

professor ou podem ser fruto de um acordo entre ele e os alunos. O foco é que 

os discentes compreendam tais sinais/códigos. Para Figueiredo (2015, p. 127), 

“a autocorreção só é eficiente quando os alunos são capazes de reconhecer e 

corrigir os próprios erros”. 

Outro mecanismo de correção é aquela feita com os pares. Esse 

processo fundamenta-se nos pressupostos vygotskianos de que o uso da 

língua é uma atividade social que se dá na interação. A eficácia desse método 

se dá quando o professor consegue criar um ambiente de apoio mútuo entre os 

aprendizes, dando-lhes oportunidade de agir tanto como quem aprende como 

quem ensina, ou seja, discutir sobre suas dúvidas, compartilhar seus saberes e 

corrigir inadequações dos textos dos colegas que, por vezes, não conseguiriam 

identificar em seu próprio texto (FIGUEIREDO, 2015). A seguir, apresentamos 

o quadro da correção com os pares. 

 

QUADRO 1.2: Exemplo e aplicação da correção com os pares 
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Visão geral 
do texto 

Veja os pontos positivos do texto e aqueles que 
podem ser melhorados. 

Conteúdo Veja se o título está apropriado ao texto, se as 
ideias estão claras e relacionadas ao tópico, se as 
ideias não estão repetidas etc. 

Organização Veja se o texto tem começo, meio e fim. Veja se as 
ideias estão organizadas de forma coerente e 
lógica, se os parágrafos estão bem desenvolvidos 
e ordenados etc. 

Gramática Observe o uso adequado de artigos, tempos 
verbais, flexões verbais, preposições, pronomes, 
concordância entre sujeito e verbo, singular/plural 
etc. 

Vocabulário Veja se o seu colega está usando adequadamente 
o vocabulário aprendido, se escolheu a palavra 
adequada para expressar algo, se não está 
repetindo palavras etc. 

Mecânica Observe os sinais de pontuação, o uso de letras 
maiúsculas, a ortografia das palavras etc. 

*Este formulário é uma sugestão de Figueiredo (2015, p. 129) 
 

 

A
p

lic
a

ç
ã

o
 

Texto-base 

*Carlos fico sozinho em casa lá fora chovia naquele domingo 

Diálogo 

– Está faltando pontuação aqui, não acha? Alí em “fico” está na 

primeira pessoa, “eu”, para ser a terceira, tem que ser “ficou”. 

– Ah, é verdade. Eu nem reparei. 

 

Possível correção 

Carlos ficou sozinho em casa. Lá fora chovia naquele domingo. 

Diálogo 

– Bem melhor agora! 

– Ficou meio estranha essa ordem. Que tal invertê-la? 

 

Retextualização 

Chovia naquele domingo. Apenas Carlos ficou em casa. 

Diálogo 

– Olha só como está melhorando! 

Fonte: elaboração própria. 
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A correção na lousa é outro mecanismo de correção. Nessa modalidade, 

o professor seleciona algumas inadequações recorrentes nos textos dos alunos 

e analisa-os, na lousa, juntamente com a classe. O professor não deve apontar 

as inadequações, mas sim motivar os alunos a perceberem e corrigi-los. O 

professor só interfere quando os discentes não conseguem reconhecer as 

inadequações (FIGUEIREDO, 2015). Logo abaixo, ilustramos a correção na 

lousa. 

 

QUADRO 1.3: Exemplo e aplicação da correção na lousa 
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A
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Texto-base 

Hoje a natureza sofre calada, mas amanhã a mesma pode devolver, 

de forma ruim. Da maneira que consegue. 

Diálogo 

– Acho que esse “forma ruim” está vago. 

– É mesmo. Por que não troca por catástrofe, seca, temporal... 

– E esse consegue? Consegue o quê? 

 

Possível correção/retextualização 

Hoje a natureza sofre calada, mas amanhã pode devolver por meio 

de inundações, temporais ou esvaziamentos dos rios e mares.  

Fonte: elaboração própria. 
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Por fim, Figueiredo (2015) trata da correção dialogada com o professor. 

Nesse tipo de correção, o processo de interação entre professor e aluno pode 

ser muito profícuo, uma vez que o professor é um leitor “ao vivo”, sendo capaz 

de esclarecer pontos vagos, mudar tópicos, levantar problemas, encorajar ou 

desencorajar a elaboração de certas construções. A correção feita pelo 

professor pode ser realizada enquanto o aluno produz o texto e, durante essa 

produção, aluno e professor discutem aspectos da produção do texto a partir 

das dúvidas do discente e das percepções do docente (FIGUEIREDO, 2015). 

 

QUADRO 1.4: Exemplo/aplicação da correção dialogada com o professor 

Fonte: elaboração própria. 
*Dados do corpus de análise. 

 

 A partir desses mecanismos de correção, como já dito, compreendemos 

que o processo de retextualização pode ser facilitado e melhor compreendido. 

Nesse sentido, salientamos que nosso foco está voltado para a retextualização 

como processo de ensino-aprendizagem e, para tanto, lançamos mão de 

metodologias de correção dos textos-base e das retextualizações de 

retextualizações. 

Finalizamos, então, a revisão da teoria que fundamenta nosso estudo. 

No próximo capítulo, apresentamos o percurso metodológico que conduziu 

essa investigação, assim como o contexto de nossa pesquisa, os instrumentos 

e procedimentos de geração dos dados e de sua análise.  
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G. F.: Aí essas... igual esse último parágrafo aqui que fala “ato de 

libertação, não sei o que”, uma coisa que é... que flui através de 

você... a gente não tem uma experiência assim comprovada... a 

escrita como algo libertador né... é como tá falando, mais todo 

mundo fala... (risos)  

Professor: Pois é... aí a gente pode refletir sobre... No seu 

trabalho, talvez você utilize a escrita, com seus amigos quando 

você está nas redes sociais, até mesmo em casa à tarde quando 

você vai estudar.* 
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CAPÍTULO 2 

 METODOLOGIA 

 

 

 

Neste capítulo, apresentamos o caminho que percorremos em nossa 

pesquisa, explicitando a metodologia que adotamos, o contexto do campo de 

estudo e os participantes. Ainda, esclarecemos os instrumentos da geração de 

dados. Por fim, apresentamos os procedimentos que adotamos para a análise 

dos dados. 

 

2.1 A pesquisa qualitativa e o estudo de caso  

 

Esta pesquisa tem caráter predominantemente qualitativo, ou seja, tem o 

dado de análise, frequentemente verbal, gerado pela observação, descrição 

e/ou gravação de produções verbais, como pontuam Moreira e Caleffe (2008).  

Na pesquisa qualitativa, de maneira mais ampla, o colaborador da 

pesquisa é estimulado a pensar e falar livremente sobre algum tema, objeto ou 

conceito que esteja relacionado ao estudo. Esse tipo de pesquisa faz vir à tona 

aspectos subjetivos, motivações não explícitas, ou até conscientes, de forma 

espontânea, do colaborador. De acordo com Creswell (1998, p. 15), a pesquisa 

qualitativa 

 

é um processo de indagação baseada numa tradicional metodologia 
distinta de investigação que explora um problema social ou humano. 
O pesquisador constrói um caso complexo, holístico, analisa 
palavras, reporta a visão detalhada dos informantes e conduz o 
estudo num ambiente natural.  

 

Por meio dessa perspectiva, centramos nosso olhar para a pesquisa em 

sala de aula. Além de registrarmos o processo de ensino aprendizagem da 

língua portuguesa, observamos os comportamentos e atitudes dos envolvidos 
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nesse processo buscando a transformação da realidade, em que a análise visa 

compreender com profundidade os fenômenos educativos e sociais, assim 

como a transformação de práticas e cenários socio-educativos, como pontua 

Sandin Esteban (2010). 

O tipo de pesquisa qualitativa aqui utilizado é o estudo de caso. Para Yin 

(2005), o estudo de caso é uma investigação empírica que analisa determinado 

fenômeno em seu contexto da vida real. Completando esse constructo, Lüdke e 

André (1986, p. 17) apontam que 

 

[o] estudo de caso é o estudo de um caso, seja ele simples e 
específico, como o de uma professora competente de uma escola 
pública, ou complexo e abstrato, como o das classes de alfabetização 
(CA) ou o do ensino noturno. O 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. Segundo Goode e 
Hatt (1968), o caso se destaca por se constituir numa unidade dentro 
de um sistema mais amplo. O interessante, portanto, incide naquilo 
que ele tem de único, de particular, mesmo que posteriormente 
venham a ficar evidentes certas semelhanças com outros casos ou 
situações. Quando queremos estudar algo singular, que tenha um 
valor em si mesmo, devemos escolher o estudo de caso. 

 

De acordo com Lüdke e André (1986), o estudo de caso enfatiza a 

interpretação do contexto, isto é, para uma apreensão mais abrangente do 

objeto de pesquisa, é preciso considerar seu contexto. Dessa forma, esse tipo 

de pesquisa busca retratar a realidade de forma completa e profunda. 

 

2.2 O contexto deste estudo 

 

 Visando a melhor compreensão do contexto de nossa pesquisa, 

apresentamos, neste tópico, algumas considerações sobre o local, a duração 

da pesquisa e os participantes. 

 

2.2.1 A turma e a duração da pesquisa 

 

A instituição que acolheu a aplicação do projeto e a geração dos dados, 

situada no Jardim Guanabara, região nordeste da cidade de Goiânia, lida – 

basicamente – com alunos advindos das classes média e média baixa, 
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conforme definição econômica (financeira) do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). O prédio da instituição possui 8 salas de aula e oferece 

turmas do Ensino Fundamental (6º a 9º anos) e Ensino Médio (1ª a 3ª séries). 

Todas as séries funcionam no período matutino. No Colégio trabalham 21 

profissionais, entre eles professores, equipe gestora, recepcionistas e 

manutenção de limpeza. Há biblioteca, pátio com mesas, cadeiras e bancos, 

lanchonete. O colégio oferece atendimento com psicóloga diariamente sem 

custo adicional. 

A turma escolhida para o desenvolvimento da pesquisa foi a 3ª série do 

Ensino Médio. A escolha por gerar os dados dentro de um colégio se deve ao 

fato de a escola apresentar a realidade de forma complexa e contextualizada, 

contemplando os conflitos e as estratégias que perpassam a relação ensino-

aprendizagem de maneira simultânea, fornecendo elementos que são 

essenciais para pensarmos sobre todo esse processo. Nessa perspectiva, 

Moreira e Callefe (2008, p. 39) afirmam que “essa reflexão é crucial, uma vez 

que os pressupostos do pesquisador em relação à natureza da realidade, à 

verdade e ao mundo físico e social têm uma influência muito grande na 

realização da pesquisa”. 

 Outro fator que contribuiu para a escolha desse contexto foi o fato de 

perceber nos alunos dessa instituição a predileção pela prática da produção do 

gênero dissertação argumentativa em relação aos demais gêneros trabalhados 

no Ensino Médio, de acordo com o próprio material didático e as orientações 

das OCEM (BRASIL, 2006). Sempre nos inquietou o fato de alunos se 

empenharem tanto na produção de um único gênero, visando à execução da 

prova do ENEM, e não se atentarem para seus desdobramentos e para a 

função social dos demais gêneros discursivos na prática cotidiana frente aos 

diversos papéis sociais que desenvolvem e que desenvolverão após o ensino 

básico. Dessa forma, esta pesquisa pôde contribuir com a relação ensino-

aprendizagem nas aulas de Língua Portuguesa, com foco na produção de 

textos. 

A geração dos dados aconteceu no segundo semestre de 2015, mais 

especificamente com início no dia 17 de agosto de 2015 e término no dia 16 de 
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setembro de 2015, com uma turma de 15 alunos da 3ª série do Ensino Médio12. 

Foram documentadas e analisadas as rotinas interacionais entre pesquisador e 

colaboradores. Os encontros foram realizados no turno matutino, período em 

que os discentes estudam, em sua sala de aula. Cada encontro tinha a duração 

de 01 hora e 40 minutos, pois se tratava de aulas duplas com duração de 50 

minutos cada uma. A geração dos dados não interrompeu ou comprometeu as 

aulas dos sujeitos, uma vez que as atividades desenvolvidas eram pertinentes 

aos conteúdos previstos para serem trabalhados. Foram esclarecidos que 

quaisquer atividades realizadas não valeriam nota na disciplina de Língua 

Portuguesa ou qualquer outra e, se deixassem de participar, não sofreriam 

nenhuma punição. Ainda, conforme explicitado no Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) e no Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 

(TALE), os sujeitos poderiam deixar a pesquisa a qualquer momento sem que 

isso acarretasse a eles qualquer penalidade. Os termos mencionados (TCLE e 

TALE) encontram-se nos Apêndices A e B, respectivamente. 

 

2.2.2. Os participantes da pesquisa 

 

Os alunos participantes compunham a faixa etária entre 16 a 19 anos. A 

sala de aula tinha 15 alunos, sendo 12 homens e 3 mulheres. A maior parte 

deles já estudava no colégio há, pelo menos, dois anos. O fato de a pesquisa 

ter sido realizada no segundo semestre do ano letivo proporcionou maior 

interação entre os participantes, uma vez que já estavam habituados às rotinas, 

ao grupo e sua heterogeneidade. Logo, o ambiente escolar já era bem familiar 

a todos. Essa familiaridade da turma contribuiu para o desenvolvimento do 

projeto. 

Os alunos, uns mais que os outros, sempre demonstravam interesse nas 

atividades propostas nas aulas. Para registrar a participação dos alunos de 

maneira que preservasse a identidade deles, optamos, com o consentimento 

de todos, por usar as siglas referentes aos dois primeiros nomes de cada um. 

No quadro, a seguir, apresentamos os participantes da pesquisa. 

                                                           
12 Os alunos participantes deste estudo eram acompanhados há cerca de dois anos, mas, por questões 
de ética e conformidade às exigências do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), fizemos este recorte. 
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QUADRO 2.1: Os participantes do estudo. 

PARTICIPANTE IDADE SEXO 

A. P. 17 anos Feminino 

B. W. 18 anos Feminino 

B. S. 16 anos Masculino 

D. A. 19 anos Masculino 

D. T. 17 anos Masculino 

F. A. 17 anos Masculino 

F. L. 17 anos Masculino 

G. M. 17 anos Masculino 

G. F 18 anos Masculino 

J. M. 18 anos Masculino 

J. P. 17 anos Masculino 

J. S. 17 anos Masculino 

L. A. 17 anos Masculino 

M. L. 17 anos Feminino 

V. M. 17 anos Masculino 

Fonte: elaboração própria. 

 

Os participantes da pesquisa, bem como seus responsáveis, assinaram 

o TCLE e o TALE, autorizando a utilização dos registros obtidos em sala de 

aula. Em seguida, abordamos os instrumentos da geração dos dados e os 

instrumentos utilizados. 

 

2.3 Os instrumentos utilizados e a geração de dados 

 

Para compor nosso corpus para análise dos dados, utilizamos diário de 

campo, produção de texto dos alunos, questionário e gravações de algumas 

interações ocorridas nos encontros. Nossa intenção ao lançar mão de diversos 

instrumentos de geração de dados se centrou na garantia do rigor à pesquisa e 

à triangulação de dados. De acordo com Moreira e Caleffe (2008), a 

triangulação de dados serve para verificar a validade dos dados gerados.  
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A seguir, apresentamos um breve resumo dos encontros, momentos 

centrais da pesquisa. 

 

2.3.1 Breve resumo dos encontros para detalhar os instrumentos de 

geração de dados 

 

Durante as aulas foram oferecidas oficinas de leitura, escrita e interação, 

atividade de produção textual e retextualização. Após ler e interpretar os textos 

com os alunos, referentes aos gêneros discursivos textuais que foram 

trabalhados, foram colocadas em pauta a construção e as características dos 

gêneros, bem como sua representação social. Depois das reflexões sobre os 

gêneros, produção de conhecimento e socialização e ressignificação dos 

saberes, os alunos foram convidados a confeccioná-los, respeitando suas 

marcas específicas e suas funcionalidades. Posteriormente, fizemos correções 

mediante estratégias de correção indireta. Continuando o trabalho com os 

textos, guiados pelo tema, os alunos fizeram a retextualização de um gênero 

para outro, verificando a capacidade de transformação de um gênero em outro 

e de socialização, ampliando o nível da escrita, fala, leitura, interpretação, 

retextualização e comunicação por meio da mediação do professor-

pesquisador e entre eles.  

 

2.3.2 Diário de campo  

 

As notas de campo, por meio do diário de campo, contribuíram para a 

geração dos dados no sentido de auxiliarem na anotação de fatos importantes 

ocorridos nos encontros. O formulário do diário de campo tinha um cabeçalho 

com as seguintes identificações: número do encontro (sabendo que, ao todo, 

foram realizados 10 encontros), a data da realização do encontro, o local em 

que o evento aconteceu, a sua duração, a quantidade de participantes 

presentes e ausentes. O diário foi dividido em duas partes: a primeira consistia 

de anotações descritivas – passo a passo de como o encontro foi realizado – e 

a segunda, de anotações reflexivas – as percepções do pesquisador de como 

os alunos respondiam aos estímulos e às provocações do pesquisador, dos 
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discursos que iam sendo construídos por meio de todos os participantes da 

situação, às atividades propostas, ao contato com os gêneros e propostas que 

suscitavam a interação, que propunham produção de textos, a retextualização, 

entre outros acontecimentos. Uma amostra do diário de campo encontra-se no 

Apêndice C. 

De acordo com Moreira e Caleffe (2008), a observação participante 

permite ao pesquisador adentrar ao mundo social dos sujeitos participantes do 

estudo a fim de observar como é ser um membro desse mundo. Isso 

proporciona ao pesquisador um alcance maior do seu objeto de investigação, 

tendo em vista que ele também vivencia as experiências de quem participa da 

pesquisa.  

Nessa perspectiva, pontuam Lüdke e André (1986, p. 26): 

 

A observação direta permite também que o observador chegue mais 
perto da “perspectiva dos sujeitos”, um importante alvo nas 
abordagens qualitativas. Na medida em que o observador 
acompanha in loco as experiências diárias dos sujeitos, pode tentar 
apreender a sua visão de mundo, isto é, o significado que eles 
atribuem à realidade que os cerca e às suas próprias ações. 

 

Além da observação por meio do diário de campo, em nossa pesquisa 

utilizamos a análise das produções textuais dos participantes deste estudo. 

Abordaremos esse instrumento no próximo item. 

 

2.3.3 Produções textuais e correções 

 

Em nossa pesquisa, utilizamos a análise das produções textuais dos 

discentes para verificar o progresso deles no que diz respeito ao processo de 

ensino-aprendizagem, em específico à prática da produção de texto, com 

ênfase na retextualização. Entendemos que essas produções são documentos, 

pois materializam a produção dos alunos e podem ser manuseadas a qualquer 

momento para identificar alguma informação referente ao que foi produzido. 

Para Caulley (1981, apud LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 38), a análise documental 

“busca identificar informações factuais nos documentos a partir de questões ou 

hipóteses de interesse”. Essas informações complementam outras, como as 
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obtidas por meio de técnicas, ou desvela aspectos novos de um tema ou 

problema (LÜDKE; ANDRÉ, 1986).  

Além das produções textuais, analisamos algumas correções indiretas 

que confirmam a validade do processo de retextualização. As correções foram 

utilizadas em momentos específicos de nossos encontros, como pode ser visto 

no seguinte quadro: 

 

QUADRO 2.2: Correções indiretas aplicadas no processo de produção textual e 

retextualização 

Correção indireta 

utilizada 

Produção textual (PT)13 

/ Retextualização 

(RET)14 

Encontro em que a 

correção foi aplicada 

Correção dialogada com 

o professor  

PT1 Encontro 3 

Autocorreção PT1 Encontro 4 

Correção com os pares RET2  Encontro 9 

Fonte: elaboração própria. 

 

Em consonância com os postulados para a correção colaborativa 

propostos por Figueiredo (2015), no processo da autocorreção, como já dito na 

seção 1.7, do capítulo 1 deste estudo, “o professor não corrige os erros 

diretamente, apenas indica que eles foram cometidos, sendo necessário 

proporcionar ao aluno algum tempo para reconhecê-los e corrigi-los” 

(FIGUEIREDO, 2015, p. 125). Assim, juntamente com a turma, criamos um 

quadro com códigos que apontavam as construções do texto que precisavam 

ser revistas.  A seguir, apresentamos o quadro: 

 

QUADRO 2.3: Chave de autocorreção 

                                                           
13 Nos quadros e exemplos deste estudo usaremos a abreviação PT para “Produção Textual”. 
14 Nos quadros e exemplos deste estudo usaremos a abreviação RET para “Retextualização”. 

OR 

P 

CN 

Verificar ortografia 

Verificar pontuação 

Verificar concordância nominal 
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Fonte: elaboração conjunta do professor-pesquisador com alunos da 3ª série 

do EM. 

  

Visando apresentar pontos positivos do texto, conforme solicitação dos 

alunos, inserimos o ícone  para apontar trechos do texto que estavam bem 

escritos. Nessa perspectiva, entendemos que, na correção dos textos, os 

acertos devem ser apontados. No encontro 3, os alunos se apropriaram desse 

mecanismo de correção para retextualizar a PT1. Nesse encontro, antes de os 

alunos investigarem os códigos que apontamos, eles fizeram uma correção 

dialogada de maneira coletiva. Alguns leram suas produções e, em conjunto, a 

partir da mediação do professor, foram refletindo sobre os pontos positivos e 

negativos dos textos lidos. Esses dois mecanismos colaboraram para a 

transformação do texto-base 1 para um novo texto. Essa atividade será 

detalhada na seção 2.5 deste capítulo. Na correção com os pares, ocorrida no 

encontro 9, a mediação contou com o apoio do formulário de análise proposto 

por Figueiredo (2015, p. 129), o qual foi mencionado na seção 1.7, do capítulo 

1 deste estudo. 

Outro instrumento utilizado na geração dos dados foi o questionário 

aberto aplicado no final dos encontros. Discorremos no seguinte item sobre 

este instrumento. 

 

 

 

CV 

(?) 

CO 

1, 2, 3 

| 

abc 

 

 

      

Título?  

Verificar concordância verbal 

Trecho sem sentido (problema de coerência) 

Problema de coesão textual 

Repetição excessiva (numerar repetições) 

Respeitar a margem 

Suprimir palavra/trecho do texto 

Trecho fraco 

Trecho muito fraco 

Trecho bem escrito 

Ausência de título 
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2.3.4 Questionário final 

 

O questionário aberto foi aplicado ao término do ciclo dos encontros. O 

formulário foi composto por 6 questões, todas elas discursivas opinativas-

avaliativas. As perguntas contemplavam a prática da produção textual e 

retextualização, a interação mediadora antes e depois da produção escrita, a 

avaliação de si e a avaliação da metodologia utilizada. O questionário final 

encontra-se no Apêndice D. 

Segundo Moreira e Caleffe (2008), o questionário é um instrumento de 

coleta de dados utilizado com frequência por pesquisadores, uma vez que tem 

inúmeras vantagens, tais como a eficiência da geração de dados em tempo 

ágil, a confidencialidade de quem o responde, a padronização de perguntas e a 

possibilidade de um retorno maior. Ainda, ressaltam que, comumente, o 

pesquisador não fica presente no recinto durante a atividade de respostas do 

questionário, rito bem diferente da entrevista realizada face a face. Segundo os 

autores, ao elaborar o questionário, é preciso ter ciência de sua brevidade, fácil 

entendimento e de preenchimento em tempo razoável. 

Não optamos pela entrevista como instrumento gerador de dados em 

decorrência de o pesquisador ser o professor da turma. Entendemos que a 

entrevista poderia causar algum desconforto aos alunos pelo fato de, 

repentinamente, não terem gostado da metodologia e/ou das atividades 

propostas e, por fim, se sentirem induzidos no momento da entrevista, o que 

interferiria na geração dos dados. 

O uso do questionário como gerador de dados nos permitiu maior 

clareza quanto à postura dos participantes acerca da metodologia adotada nos 

encontros, sobre a retextualização como processo de ensino-aprendizagem e 

uma maior captação das informações desejadas. Como não precisavam se 

identificar, compreendemos que os alunos se sentiram mais confortáveis para 

responderem tendo, inclusive, a possibilidade de alterar a letra a fim de evitar 

algum reconhecimento da caligrafia deles por parte do professor. Eles 

responderam às questões de acordo com suas percepções, garantindo, 

portanto, a maior confiabilidade da pesquisa, pois as informações captadas 

nesse instrumento foram confrontadas com os outros procedimentos de coleta 
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de dados, como a observação por meio do diário de campo e produções 

textuais. Além disso, as perguntas foram padronizadas, o que nos permitiu 

conhecer as diferentes visões dos alunos sobre a mesma questão.  

 

2.3.5 Transcrições de algumas gravações 

 

 Para compor nossa instrumentação para geração dos dados, 

selecionamos trechos de algumas gravações a serem transcritos. Inicialmente, 

o propósito das transcrições era auxiliar na construção do diário de campo e da 

observação como um todo. Nesse sentido, as gravações ajudariam a 

rememorar alguns acontecimentos nas aulas que julgaríamos importantes no 

momento da análise dos dados. Desse modo, não fizemos o registro em áudio 

de todos os encontros, apenas gravações de algumas situações de interação 

na aula. Com a análise dos dados, percebemos que esses recursos de áudio 

contribuiriam para a triangulação dos dados, o que confirma as afirmações de 

Moreira e Caleffe (2008) sobre essa técnica de pesquisa. 

Abaixo, apresentamos o quadro com as convenções adotadas para 

realizar nossas transcrições, elaborado por Marcuschi (1999): 

 

QUADRO 2.4: Convenções adotadas para realização de transcrições 

Categorias   Sinais  Descrição das 
categorias  

Exemplos 
 

 
1.Falas 
simultâneas   

 
[[ 
 
 

 
Usam-se colchetes 
quando dois falantes 
iniciam ao mesmo 
tempo o turno. 

B: mas eu não tive num 
remorso né’ 
A: [[ mas o que foi que 
houve” 
J:     meu irmão também 
fez uma dessas’ 
B: depois ele voltou e tudo 
bem. 

 
2. Sobreposição 
de 
vozes 
 

 
[ 

 
A concomitância de 
falas não se da ao 
mesmo tempo, mas a 
partir de um certo 
ponto. 

E: o desequilíbrio 
ecológico pode a 
QUALQUER MOMENTO: 
(+) acabar com a 
civilização      [  natural 
                          mas não 
pode ser/ o 
J: mundo tá se 
preocupando com isso E./ 
(+) o mundo ta evitando/.../ 

   M: A. é o segu 
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3.Sobreposições 
localizadas 
 

[ ] A sobreposição ocorre 
num dado ponto do 
turno e não forma novo 
turno. Usa-se um 
colchete abrindo e 
outro fechando. 
 

                       [  inte' ] eu 
queria era:: 
A: 
M: eh: dizer que ficou 
pronta  [a cópia 
                                                   
Ah sim ] 
A: 
M: ela fez essa noite (+)/.../ 

 
4.Pausas e 
silêncios  

 
(+) ou 
 
(2.5) 

Para pausas pequenas 
sugere-se um sinal + 
para cada 0.5 
segundo. Pausas em 
mais de 1.5 segundo, 
cronometradas, indica-
se o 
tempo . 

 
 
Ver exemplos no item 5. 

 
5. Dúvidas ou 
sobreposições 

 
(   ) 

 
Quando não se 
entender parte da fala, 
marca-se o local com 
parênteses e usa-se a 
expressão inaudível ou 
escreve-se o que se 
supõe ter ouvido. 

A: /.../ por exemplo (+) a 
gente tava falando em 
desajuste, (+) EU 
particularmenete acho tudo 
na vida relativo, (1.8) 
TUDO TUDO TUDO 
(++) tem um que sã::o (+)/ 
tem pessoas 
problemáticas porque 
tiveram muito amor (é o 
caso) (incompreensível) 
(+) outras 
porque/.../ 

 
6. 
Truncamentos 
bruscos 

 
/ 

Quando o falante corta 
a unidade pôde se 
marcar o fato com uma 
barra. Esse sinal pode 
ser utilizado quando 
alguém é bruscamente 
cortado pelo 
interlocutor. 
 

L: vai tê que investi né” 
C: é/ (+) agora tem uma 
possibilidade boa que é 
quando ela sentiu que ia 
morá lá (+) e:le o dono/ 
((rápido)) ela teve 
conversan comi/ agora ele 
já 
disse o seguinte (+) 

 
7. Ênfase ou 
acento 
Forte 

 
MAIÚSCULA 

Sílaba ou palavras 
pronunciada com 
ênfase ou acento mais 
forte que o habitual. 

 
Ver exemplos de 2. E 5 
acima. 

 
8. Alongamento 
de 
Vogal 

 
:: 

Coloca-se :: para 
indicar o alongamento 
da vogal. Dependendo 
da duração os dois 
pontos podem ser 
repetidos. 

... 
A: co::mo” (+) e:::u 

 
9. Comentários 
do 
Analista 

 
(( )) 

Para comentar algo 
que ocorre usa-se 
parentes duplos no 
local da ocorrência ou 
imediatamente 

((ri)), ((baixa o tom de 
voz)), ((tossindo)), ((fala 
nervosamente)), 
((apresenta-se para falar)), 
((gesticula pedindo a 
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antes do segmento a 
que se refere. 

palavra)) 
 

 
10. Silabação 

 
--------- 

Quando uma palavra é 
pronunciada sílaba por 
sílaba, usam-se hífens 
indicando a ocorrência. 

 

 
11. Sinais de 
Entonação 

 
” ’ , 

Aspas duplas para 
subida rápida. Aspas 
simples para 
subida leve (algo como 
um vírgula ou ponto e 
vírgula). 
Aspas simples abaixo 
da linha para descida 
leve ou simples. 

 
Ver itens 1, 6 e 8. 

 
12. Repetições 

 
Própria letra 

 
Reduplicação de letra 
ou sílaba. 

 
e e e ele; ca ca cada um. 

13.Pausa 
preenchida, 
hesitação ou 
sinais de 
atenção 

 Usam-se reproduções 
de sons cuja grafia é 
muito discutida, mas 
alguns estão mais ou 
menos claros. 

 
eh, ah, oh. ih:::, mhm, ahã, 
dentre outros 

 
14. Indicação de 
transição parcial 
ou de 
eliminação 

... 
ou 
/.../ 

O uso de reticências 
no início e no final de 
uma transcrição indica 
que se está 
transcrevendo apenas 
um trecho. Reticências 
entre duas barras 
indicam um corte na 
produção de alguém. 

 
Ver item 5. 

Fonte: Marcuschi (1999, p. 10-13). 
 

 O quadro elaborado por Marcuschi (1999), portanto, serviu de base para 

reproduzirmos graficamente as falas dos alunos em situações de interação. 

 

2.3.6 Descrição dos encontros 

 

 Como já dito no início deste estudo, acompanhamos a turma de alunos 

por cerca de dois anos. Esclarecemos que os alunos já tinham conhecimento 

dos gêneros trabalhados e já os haviam produzido em algum momento naquele 

percurso, uns com mais frequência que outros, como, por exemplo, a 

dissertação argumentativa e a carta de leitor. Assim, a seleção de um gênero 

discursivo para cada encontro com quase duas horas de duração não se tornou 

exagerada nem limitou o processo de ensino-aprendizagem, uma vez que os 
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alunos já se familiarizavam com esses gêneros. De todo modo, as 

características e funções sociais de cada gênero foram retomadas antes da 

produção dos textos, bem como as diferenças entre um gênero e outro foram 

discutidas antes das atividades de retextualização. Para atender à 

conformidade do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), lançamos mão dos dados 

gerados após a aprovação do próprio Comitê. Desse modo, nosso corpus de 

análise se restringiu ao material coletado no período já citado, a ser detalhado 

a seguir.  

Os encontros aconteceram entre os dias 17 de agosto de 2015 e 16 de 

setembro de 2015, portanto, no curso de um mês. Cada encontro, que 

acontecia duas vezes por semana, tinha a duração de 01 hora e 40 minutos, 

exceto o último encontro que foi reservado para a resolução do questionário 

final. Segue, abaixo, um quadro-resumo dos encontros. 

 

QUADRO 2.5: Atividades desenvolvidas durante os encontros 

Encontro  Duração Número 

de partici-   

-pantes 

Atividades desenvolvidas 

1 01h40 15 Apresentação do projeto, incluindo leitura do 

TALE e TCLE e elaboração coletiva de chave 

de autocorreção. 

2 01h40  15 PT1:  elaboração de uma dissertação 

argumentativa 

3 50min 15 Correção dialogada com o professor 

4 01h40 14 Autocorreção da PT1 e RET1: dissertação 

argumentativa 

5 50min 12 Interação e discussão a partir do curta-

metragem “Ilha das flores” 

6 01h40 13 PT2: resenha crítica  

7 50min 11 RET2: retextualização da resenha crítica para 

a dissertação argumentativa 

8 50min 14 Comparação entre os gêneros dissertação 

argumentativa e carta de leitor 
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9 01h40 15 Correção com os pares e RET3: 

retextualização da dissertação argumentativa 

para carta de leitor 

10 50min 13 Aplicação do questionário final  

 

Dentre os gêneros trabalhados, iniciamos nossa atividade com a 

produção e a retextualização do texto dissertativo argumentativo (para o 

mesmo gênero), um gênero escolar. Essa atividade serviu de diagnose para 

averiguar o nível de escrita dos alunos e promover a interação social.  

Depois, analisamos um curta-metragem, verificamos as características, 

função social e exemplos de resenhas. Após a exposição do gênero, os 

participantes produziram uma resenha crítica, pensando na produção crítica e 

analítica de objetos culturais, visando ao entretenimento e ao campo 

profissional da crítica de meios de massa.  

Em seguida, a resenha crítica foi retextualizada para o gênero 

dissertação argumentativa – gênero que os alunos tanto estudavam e 

cobravam durante as aulas, com foco em processos de avaliação em larga 

escala, como o ENEM. As marcas de cada gênero foram estudadas, permitindo 

a comparação entre ambos, visando à retextualização do texto.  

Na sequência, a dissertação argumentativa serviu de ponte entre o aluno 

que produz textos escolares e o aluno-cidadão leitor de jornal, por meio da 

retextualização do gênero para carta de leitor. Novamente, os gêneros foram 

comparados, atentando para a função social de cada um. As aulas envolveram 

a interação com o grupo, a capacidade de retextualizar (textos, situações, 

temas, gêneros) conduzidas pela mediação professor-aluno e aluno-aluno.  

No processo de algumas retextualizações, usamos algumas 

metodologias de correção indireta, como pode ser visto nos quadros 2.2 e 2.3, 

nas figuras 2.1 e 2.2 e nas descrições dos encontros apresentados adiante. 

Para obter melhor compreensão dos dados para análise, dividimos as 

atividades retextualizadoras em dois grandes blocos que são apresentados a 

seguir: 
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FIGURA 2.1: Bloco 1 – atividades desenvolvidas nos encontros 2, 3 e 4 

 

 

FIGURA 2.2: Bloco 2 – atividades desenvolvidas nos encontros 5, 6, 7, 8 e 9 

 

 

No primeiro encontro, realizado no dia 17 de agosto de 2015, na própria 

sala de aula da 3ª série do Ensino Médio, com os 15 alunos que compunham a 

classe, o projeto intitulado Os efeitos da retextualização no processo de ensino-

aprendizagem de língua portuguesa15 foi apresentado aos futuros participantes 

da pesquisa. Foi explicado que o projeto estava vinculado ao Programa de 

Pós-Graduação em Letras e Linguística, da Faculdade de Letras, da 

Universidade Federal de Goiás. Por meio da leitura do TALE e TCLE, foi 

assegurado e esclarecido que os alunos seriam voluntários na pesquisa, ou 

seja, que não receberiam nem pagariam para participar dela e, ainda, que ela 

                                                           
15 O título do projeto foi alterado, posteriormente, a fim de realçar a especificidade desse 
estudo, para o atual título “A retextualização na construção de relações dialógicas no processo 
de ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa”. 
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não comprometeria em nada no andamento do conteúdo escolar. Desse modo, 

não seriam prejudicados caso não manifestassem interesse em participar da 

pesquisa. Também foram devidamente informados de que não seriam 

penalizados se faltassem a algum encontro ou deixassem de executar alguma 

atividade relacionada ao projeto, bem como sequer participar dele. Ficou claro, 

também, que não seriam excluídos das aulas, pelo contrário, participariam 

ativamente de todas as atividades executadas, mas aos que não quisessem 

participar, estes não teriam suas produções e participações sob análise em 

nossa dissertação. Seguidamente, o termo para assinatura dos maiores de 18 

anos e/ou os termos para assinatura do responsável dos menores foi entregue 

a cada um, em duas vias – uma para os participantes e outra ao professor-

pesquisador. O termo foi lido pausadamente, com algumas interrupções para 

explicações ou para tirar algumas dúvidas dos alunos.  

Assim, essa primeira aula foi direcionada à leitura e compreensão de um 

gênero textual que os alunos dificilmente teriam acesso se não fossem 

possíveis participantes de um protocolo de pesquisa acadêmica. Surgiram 

dúvidas e questionamentos dos formulários exigidos para o início de uma 

pesquisa de modo geral, principalmente a respeito da seguridade dos 

participantes e das contribuições para os mesmos.  

Na continuidade da aula, no segundo tempo de 50 minutos, criamos uma 

chave de autocorreção dos textos, em que o corretor apontava os códigos e os 

alunos investigavam o que deveria ser corrigido, de acordo com a sugestão do 

corretor. Nessa aula, os momentos de interação intensificaram e 

movimentaram os eixos de produção e recepção de comunicação, a saber: 

fala, escuta, leitura e escrita.  

O segundo encontro, que se deu no dia 19 de agosto de 2015, teve a 

participação dos 15 alunos em sala de aula. O ambiente foi mudado, tendo 

alterado o seu formato comum de disposição dos alunos na sala de aula. Com 

as carteiras dispostas em um círculo, foi apresentado o assunto do encontro do 

dia. O tema discutido versava sobre o que é e qual a importância do ato de 

escrever e seu poder de transformação do homem. Para o desenvolvimento da 

aula, foram pesquisadas, anteriormente, frases de escritores, tais como José 

Saramago e Clarice Lispector, que abordavam o tema tratado. Ao todo, 30 
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frases foram selecionadas, enumeradas e colocadas dentro de uma caixa 

pequena. Desse modo, havia 30 tiras de papel com uma frase em cada uma 

delas. A lista com as frases encontra-se no Apêndice E. Os alunos, um a um, 

pegavam aleatoriamente duas frases que envolviam o ato de escrever. Depois 

de todos estarem com as duas tiras de papel em mãos, receberam as 

orientações de como aconteceria a atividade. Primeiramente, tiveram tempo 

para ler o conteúdo das tiras de papel e refletir sobre ele. Depois, pela ordem 

numérica que constava nas tiras, os alunos leram para o grupo, explicaram o 

que conseguiram compreender do que leram, disseram se concordavam ou 

não com o que era dito e, em seguida, justificavam sua opinião. Finalizando 

essa parte, juntos, nós tentamos perceber como a escrita estaria sendo 

concebida nas frases. Em seguida, sugerimos que fizessem uma dissertação 

argumentativa com o tema “O poder de transformação da escrita”. Os alunos já 

conheciam as marcas do gênero, mas, retomamos as características e a 

função social do gênero. Ainda, durante a produção escrita, dúvidas que tinham 

quanto a estrutura e organização do texto e construções sintáticas foram 

sanadas. Essa ação mediadora aponta características da correção dialogada 

com o professor durante a produção do texto. 

O encontro de número 3 aconteceu no dia 21 de agosto de 2015, com os 

15 participantes em sala. Dentre o montante de produções textuais recolhidas 

no encontro anterior e corrigidas antes da aula 3, foram sorteadas cinco 

produções para serem lidas. Primeiramente, foi solicitado a um aluno que 

escolhesse um número de 1 a 10. Ele escolheu o número 7. Desse modo, 

foram sorteados, dentre o montante de textos que tinha nas mãos, sempre o 

sétimo texto da contagem feita pela ordem em que estavam. Assim, os cinco 

textos foram selecionados para leitura. Em seguida, iniciamos uma correção 

dialogada, realizada coletivamente. A medida que cada aluno lia seu texto, 

parávamos para tecer comentários, elogios, sugestões, críticas. Esses 

discursos partiam tanto do professor-pesquisador quanto dos colegas de classe 

e do próprio autor do texto.  Os alunos autores dos textos sorteados não 

demonstraram vergonha ou timidez para ler suas produções. Acreditamos que 

a familiaridade com a turma contribuiu para isso. Ao término do encontro, 

recolhemos as PTs, pois continuaríamos o trabalho com elas na aula seguinte. 
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No dia 26 de agosto de 2015, no encontro 4, estavam presentes 14 

participantes em sala de aula. Retomamos as discussões da aula anterior, 

entregamos os textos e solicitamos que os alunos relessem, cada um, sua 

dissertação argumentativa. Os textos foram corrigidos conforme a chave de 

autocorreção que elaboramos, a qual se encontra no quadro 2.3, do item 2.3.3 

deste capítulo. Após o processo de correção, sugerimos que fizessem a 

retextualização da dissertação argumentativa para outra dissertação 

argumentativa. Para isso, sugerimos que os alunos considerassem as 

discussões da aula anterior e a autocorreção, pois contribuiriam para a 

argumentação do novo texto. Íamos dando suporte aos alunos enquanto 

transformavam seus textos. 

Como nos demais encontros, no início da aula do dia 28 de agosto de 

2015, foi apresentado aos 12 alunos presentes o plano de curso da aula. Foi 

dito que, no encontro 5, iríamos assistir a um curta-metragem brasileiro, o 

curta-metragem “Ilha das Flores” (1989), escrito e dirigido pelo cineasta Jorge 

Furtado. Depois da mostra do curta-metragem, discutimos as transversalidades 

que eram possíveis perceber nele e a temática que alcançou maior proporção 

foi a discussão acerca do capitalismo. Após o debate, colocamos em pauta o 

gênero resenha crítica. Alguns alunos participaram mais que outros. Uma das 

surpresas foi a manifestação de um aluno que, até então, pouco participava 

oralmente nas aulas. A temática do capitalismo lhe atraiu, conforme 

registramos nas observações do diário de campo. Abordamos esse fato na 

análise dos dados, no próximo capítulo.  

Com 13 participantes presentes, o encontro 6 – ocorrido no dia 02 de 

setembro de 2015 – teve início com a retomada da discussão da aula anterior e 

enfocando a problemática do capitalismo (em um âmbito geral e no Brasil). Em 

seguida, falamos acerca da retextualização, explicando o conceito e 

ressaltando sua importância na esfera social e na prática cotidiana do aluno 

(não só como aluno, mas também como cidadão em suas diversas facetas). 

Apresentamos o gênero resenha e dissemos que produziriam uma resenha 

crítica sobre o curta-metragem discutido no encontro anterior. Mostramos 

exemplos de resenhas, apontando a estrutura, a função social do gênero e o 
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estilo de escrita. Por fim, orientamos os participantes a produzir uma resenha 

crítica do curta-metragem.  

O encontro 7, ocorrido no dia 04 de setembro de 2015, contou com a 

presença de 11 alunos em sala de aula. Dividimos a lousa em duas partes: de 

um lado anotamos as características da resenha e do outro as características 

da dissertação argumentativa. Logo após, fomos verificando as semelhanças e 

diferenças entre os gêneros e pensando em como poderíamos transpor o que 

estava escrito na resenha para a dissertação argumentativa, pensando nas 

marcas específicas do gênero e sua nova função social, que era apresentar 

argumentos em favor de uma tese estabelecida pelo produtor do texto em 

relação ao tema de vertente social. Por fim, após a aula expositiva dialogada, 

solicitamos que retextualizassem a resenha em uma dissertação argumentativa 

sobre o tema: A influência do capitalismo na sociedade moderna e que 

atentassem às diferenças da estrutura do gênero e o que caberia de um texto 

no outro. 

Para o encontro 8, realizado na data de 09 de setembro de 2015 com 14 

participantes, dividimos a lousa – assim como no encontro 7 – em duas partes: 

de um lado anotamos as retomamos as características da dissertação 

argumentativa e do outro lado fomos anotando dados a respeito da carta de 

leitor. Desse modo, fomos comparando e contrapondo as características entre 

os dois gêneros. Refletimos sobre a função social do gênero, bem como sobre 

as suas marcas de composição e sobre o estilo expressivo dado na construção 

do texto. 

O penúltimo encontro aconteceu no dia 11 de setembro de 2015 e 

contou com os 15 participantes da pesquisa presentes. No início do encontro, 

solicitamos aos participantes que formassem duplas. Explicamos que usariam 

o último texto que produziram e que fariam outro exercício de retextualização, 

agora pensando no papel que eles exercem como cidadãos fora da escola: 

portanto, outra esfera social. Contextualizamos o papel do jornal local de uma 

cidade e a relação que o cidadão pode manter com ele. Seguimos 

enveredando para o diálogo entre a instituição jornal e seus leitores. Para 

tanto, retomamos, brevemente, a discussão da aula anterior. Como no 

encontro anterior, foi perceptível em alguns alunos a dificuldade de conceber a 
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retextualização, propomos para a atividade desse encontro uma ação 

colaborativa: sugerimos a formação de pares para fazer a correção 

colaborativa dos textos e a retextualização deles em apenas um, levando-os a 

extrair de seus textos-base os argumentos mais interessantes para a 

composição do gênero carta de leitor. Solicitamos que cada membro da dupla 

corrigisse o texto do parceiro de acordo com o formulário apresentado na aula, 

que pode ser consultado no quadro 1.2, na seção 1.7, do capítulo 1 deste 

estudo. Em seguida, solicitamos que relessem os dois textos e, juntos, 

construíssem uma carta de leitor endereçada ao jornal O Popular – veículo de 

comunicação de grande circulação na cidade de Goiânia. Eles utilizaram os 

argumentos da dissertação argumentativa que tinham produzido no encontro 

anterior e escolheram dentre os dois textos que estavam à mão os argumentos 

que julgaram mais fortes e pertinentes à nova situação comunicativa. Na 

situação, eles deveriam solicitar ao jornal que discutisse a temática da 

“influência do capitalismo na sociedade moderna”. Em todo o processo de 

produção escrita, os alunos receberam suporte do professor-pesquisador, 

tiraram dúvidas, questionaram, sugeriram e colaboraram inclusive na escrita de 

outras duplas com sugestões. 

O décimo e último encontro, realizado no dia 16 de setembro de 2015, 

na sala de aula da 3ª série, com 13 sujeitos participantes presentes, teve dois 

fins distintos: primeiramente agradecer aos colaboradores do estudo, pela 

disponibilidade, comprometimento, empenho e desejo de saber; em seguida, 

responder ao questionário acerca do desenvolvimento da pesquisa e sobre o 

processo de ensino-aprendizagem por meio da retextualização. 

  

2.4 Procedimentos adotados para análise dos dados 

 

Depois da geração dos dados, passamos à sua análise. Desse modo, 

analisamos as interações registradas em diário de campo e nas gravações, as 

produções textuais – considerando os textos-base e as retextualizações – e, 

ainda, o questionário final respondido pelos alunos anonimamente. 

Iniciamos nossa análise com as interações e as produções, uma vez que 

as interações se davam em prol dos textos produzidos. Em seguida, 
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comparamos os textos com os indicadores de autocorreção e os textos 

retextualizados a partir delas (e de todo o processo até então). Na sequência, 

comparamos retextualizações individuais com a junção delas, feita por pares, 

para perceber o processo retextualizador na união de dois textos de produtores 

diferentes na promoção de um novo texto construído a partir dos dois. Por fim, 

analisamos o questionário final, detalhando os dados a partir de citações das 

respostas, formulação de quadros de análise e gráficos. 

Neste capítulo, apresentamos o percurso metodológico que envolveu 

nosso estudo, traçando um perfil de nossos participantes, revelando nossos 

instrumentos para a geração dos dados, detalhando os encontros e 

esclarecendo nosso procedimento de análise. A seguir, apresentamos, no 

capítulo 3, nossa análise dos dados. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

 

Este capítulo apresenta os resultados obtidos a partir da análise dos 

dados gerados em nossa pesquisa. Analisamos o processo de produção 

textual e de retextualização realizados individualmente e coletivamente, bem 

como o processo de correção dos textos-base para a elaboração do novo texto. 

Apresentamos, ainda, a percepção dos alunos a respeito da produção textual e 

retextualização e a avaliação da metodologia utilizada. 

 

3.1 Resultados da interação no processo de ensino-aprendizagem  

 

A análise das interações ocorridas entre os participantes desta pesquisa, 

antes e durante a produção da retextualização, nos proporcionou a percepção 

da importância da interação num processo de ensino-aprendizagem voltado 

para o desenvolvimento das habilidades linguísticas de falar, ouvir, escrever e 

ler. Entendemos que essa atividade interativa de exposição oral dos textos com 

a discussão coletiva a respeito das questões que cercam o gênero, tais como a 

organização do texto, construções frasais, adequação vocabular, coesão e 

coerência textuais, conteúdo, argumentação, por exemplo, conduz o aluno a 

refletir sobre o processo de construção de seu próprio texto. Nesse sentido, 

selecionamos os dados que revelam essas percepções dos alunos e como isso 

se reflete na retextualização do texto-base deles. Essa seleção traz dados de 

produções realizadas individualmente e por pares. Também, selecionamos 

dados que apresentam o papel fundamental da correção no processo de 

retextualização. Para tanto, tomamos por base os pressupostos teóricos de 
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Bakhtin (2003), Vygotsky (2007a, 2007b), Figueiredo (2001, 2006, 2015) e 

Matêncio (2002). 

 

3.1.1 A interação como instrumento de percepção da própria escrita 

 

 Durante os primeiros encontros, como já descrito no capítulo anterior, 

tratamos do tema O poder de transformação da escrita. Realizamos atividade 

de interação a partir da opinião dos alunos acerca das frases sorteadas. Como 

já explicitado, as frases apontavam diversas perspectivas para “o que é a 

escrita”. Após essa parte, convidamos os alunos a produzir uma dissertação-

argumentativa com o mesmo tema. Enfatizamos que eles já praticavam a 

escrita do gênero discursivo em questão, entretanto, queriam dominar melhor 

sua construção, uma vez que desejavam atender à maior gama possível de 

exigências do ENEM. Partimos, pois, da prática do gênero que tinham maior 

familiaridade e conhecimento. No encontro 3, devolvemos os textos produzidos 

no encontro anterior, com as correções baseadas na chave de autocorreção 

que elaboramos (quadro 2.3, item 2.3.3, capítulo 2), para a realização da leitura 

de alguns deles e posterior discussão acerca do conteúdo temático, seleção 

dos recursos lexicais, fraseológicos e gramáticos da língua e a construção 

composicional (BAKHTIN, 2003).  

Com a geração dos dados, percebemos as relações construídas na 

interação, as quais refletiam na construção dos textos dos alunos. Notamos 

que os enunciados proferidos pelos colegas durante a discussão acerca dos 

textos-base já escritos – como no encontro 3 – ajudavam os outros a refletir 

sobre seus textos e, até mesmo, a alterar a organização deles e também os 

argumentos utilizados. Desse modo, a interação aluno-aluno funcionou como 

um andaime (FIGUEIREDO, 2006; WOOD, BRUNNER e ROSS, 1976), em que 

a influência de outro indivíduo daquela mesma esfera social proporcionou 

situação de aprendizagem e desenvolvimento no processo de percepção do 

texto e da escrita (ARAÚJO, 2016; FIGUEIREDO, 2001, 2006, 2015; 

OLIVEIRA, 1997; VYGOTSKY, 2007a).  
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No encontro 3, o aluno G. F.16 fez a leitura de seu texto. Destacamos o 

trecho lido: “a escrita nos acompanha desde os tempos pré-históricos, no 

entanto, em pleno século XXI, apenas 25% de toda a população brasileira é 

plenamente alfabetizada”. Ao término da leitura, G. F. foi questionado sobre a 

procedência do dado informado e sobre um termo empregado em seu texto. 

Vejamos a situação e seus desdobramentos.  

 

[01] 
Professor: O que é ser plenamente alfabetizado? 
G. F.: Aí no caso é porque: fala da (+) é a taxa adulta né: aí eu tinha 
usado (incompreensível) esqueci de pôr o adulta na frente éh, mas é 
((lendo o texto incluindo a palavra adulta)) toda essa é 25% de toda 
essa população adulta brasileira... 
L. A.: /.../ o dado do G. já consegue o que eu tava com uma dúvida 
aqui quando eu falei que tinha gente que é analfabeta e também que 
eu falei que seria impossível viver (1.5) mas como a pessoa 
analfabeta consegue viver num mundo:: (1.5) a minha vó é analfabeta 
e ela (0.5) e ela mexe no celular (2.0) ela tem até uma Bíblia lá e eu 
acho que ela até lê ((risos))...  

 

Trecho de transcrição da gravação do encontro 3. 

 

 No trecho [01], podemos perceber que, a partir da leitura do texto, no 

processo de interação, o próprio produtor consegue perceber uma lacuna que 

poderá ser preenchida e deixará seu texto mais coerente. O aluno G. F. 

entende que boa parcela da população está em processo de alfabetização, 

mas que já a domina em algum nível a leitura, escrita e interpretação, por 

exemplo. Desse modo, ele considera que na fase adulta, espera-se que o 

cidadão esteja plenamente alfabetizado. Em outras palavras, a correção que o 

aluno faz em seu texto confirma que a consciência linguística do locutor 

acontece em seu uso prático, pois a língua por si só não é dotada de valor 

(BAKHTIN, 2003, 2006). 

Entendendo o caráter social da língua, os discentes começam a 

perceber os outros papéis sociais que exercem, como o de filhos, netos e 

leitores, por exemplo, e passam a relacioná-los à construção e à transformação 

dos textos. O aluno L. A., no trecho [01], relaciona a fala e o dado do colega 

com seu texto, repensando um argumento que utilizou. Quando ele produziu 

                                                           
16 Como já esclarecido no item 2.2.2, da seção 2.2, do capítulo 2 deste estudo, usamos a 
abreviação dos dois primeiros nomes dos alunos para fazer referência a eles. 
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sua dissertação argumentativa, considerou que é quase impossível para quem 

não consegue ler e escrever viver em sociedade. Entretanto, na prática da 

interação verbal durante a aula, ele se recorda que sua avó é analfabeta, mas 

consegue, sim, viver em sociedade. Completa dizendo que ela manuseia 

aparelho celular e tem, inclusive, uma Bíblia e não duvida que a leia. A 

interação o fez repensar no convívio social que tem no cotidiano, influenciando 

na sua prática escrita. Logo, o discente começa perceber que sua escrita 

precisa de reparos, os quais só foram percebidos no entrecruzamento de 

vozes, por meio da aula dialogada.  

 Na cena seguinte, destacamos a interação que ocorre a partir da 

discussão sobre a escrita como um processo. O aluno G. F. afirma que passou 

a refletir sobre sua escrita, isto é, a interação efetivada no momento da 

retextualização e das correções colaborativa o levaram a agir na perspectiva da 

percepção da própria escrita. Esse movimento interlocutivo e seus resultados 

ficam claros no trecho seguinte. 

 

[02] 
G. F.: É, isso que é o engraçado (1.0) tipo, cê faz o texto hoje aí 
amanhã cê vai ler ele de novo: (+) igual. (+) tipo(+) eu fiz a pesquisa 
num dia e fui terminar ele ontem né, aí na hora d’eu passar a limpo cê 
vai vendo um monte de coisa que cê pode mudar ou não / éhh/ 
sempre tem algo a acrescentar  
L. A.: Pois é, e outra coisa (+) a gente(1.0) tipo assim, a maioria das 
pessoas não escreve. Quem escreve hoje? Só estudante e escritor, 
jornalista. 
G. F.: Poucos estudantes ainda ((risos)) 
L. A.: Poucos estudantes ((risos)). À noite eu não vejo meu pai falar: 
“péra aí: eu não vou assistir a novela pra (+)” /escrever/ minha 
mãe(2.0) pra escrever (+) ninguém faz isso (+) entendeu? 
Professor: O pai de alguém, a mãe de alguém faz isso? 
D. T.: ESCREVER? 
G. F.: Eu vi a dificuldade de escrever sobre isso porque a gente (+) 
eu mesmo não tenho o costume de escrever além de ser textos de 
(1.0) de ser texto e de ser na minha agenda de recadinho. 
L. A.: É desse jeito. 
G. F.: Aí essas(+) igual esse último parágrafo aqui que fala ((lendo o 
texto)) “ato de libertação, não sei o que”, uma coisa que éé que flui 
através de você: a gente não tem uma experiência assim / é / 
comprovada / a escrita como algo libertador né / é como tá falando, 
mais todo mundo fala... ((risos))  
Professor: Pois é (1.5) aí a gente pode refletir sobre (+) éh (+) a 
escrita na atualidade (+) o G.F. disse “ai, eu não tenho hábito de 
escrever além das atividades escolares e de preencher a minha 
agenda (+) mas as vezes escreve sim. No seu trabalho, talvez você 
utilize a escrita, não sei, provavelmente (+) com seus amigos quando 
você está nas redes sociais, até mesmo em casa à tarde quando 
você vai estudar. 
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V. M.: AH, a gente utiliza muitas vezes. 
Professor: Só que (1.0) que tipo de escrita é essa que eu estou 
utilizando? Para que fim eu estou utilizando essa escrita? É isso que 
a gente precisa perceber. 
 

Trecho de transcrição da gravação do encontro 3 

 

A interação acima aconteceu no encontro 3, quando fazíamos uma 

reflexão acerca do cuidado em reler o texto procurando as lacunas a serem 

preenchidas no ato da retextualização. Na intenção de retextualizar, o discente 

acaba relendo o que escreveu e consegue visualizar algumas lacunas 

deixadas, por exemplo, e refletir sobre elas. Quando G. F. diz “aí na hora d’eu 

passar a limpo cê vai vendo um monte de coisa que cê pode mudar ou não” é 

visível que ele reflete sobre sua prática como produtor de textos. O aluno é 

capaz de fazer avaliações daquilo que produz em decorrência dos jogos de 

inferências, do acúmulo de tudo que já conhece sobre a prática da escrita de 

textos e a situação de interação em que está inserido. Freire (1989) enfatiza a 

premissa do conhecimento já adquirido com as vivências como ponto de 

partida para aprimoramento do desenvolvimento intelectual do indivíduo. Essas 

constantes recobradas dos conhecimentos adquiridos na vida revela a 

interação com o objeto de investigação, nessa cena, vemos a interação do 

aluno com seu próprio texto. Desse modo, por meio dos conceitos espontâneos 

(desenvolvidos a partir de experiências cotidianas, sensações e percepções), 

como formula Vygotsky (2001), o discente consegue avaliar suas construções 

textuais, permitindo-se refletir sobre sua prática de escrita e, 

consequentemente, aprimorá-la. 

Além de perceber o próprio texto, os alunos passam a refletir sobre 

aspectos que transcendem sua construção. A reflexão sobre a temática “A 

importância da escrita” conduz os alunos ao contexto social que estão 

inseridos. À medida que o grupo pensa em suas práticas cotidianas e nas 

relações interpessoais que vivem, é possível promover reflexão sobre outras 

esferas sociais que cada aluno participa, refletindo em suas ações. Nesse 

sentido, a interação leva o aluno a avaliar e reavaliar aspectos de seu 

cotidiano. Ainda, essas reflexões mobilizam argumentos mais estruturados aos 

textos, resultando, não apenas na melhoria deles, mas na construção da 

aprendizagem. Esse ato de interpretar informações e ideias, estabelecendo 
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relações a partir delas, contribui para a formação do cidadão, como 

estabelecem os PNC (BRASIL, 1998) e as OCEM (BRASIL, 2006). Na situação 

de interação, mediante essas atividades de linguagem, os alunos vão se 

constituindo sujeitos, refletindo sobre si mesmos (BRASIL, 2006).  

A interação em prol da retextualização, portanto, contribui não só para a 

transformação do texto, mas também para a apropriação do conhecimento. 

Essa apropriação acontece de maneira gradativa, via instrumentos construídos 

na esfera social em que os indivíduos atuam, partindo do plano social para o 

individual (IBIAPINA; FROTA, 2008; VYGOTSKY, 2007a). Ou seja, os 

discentes conseguem reorganizar suas atividades psicológicas – seja em 

relação ao meio social, seja ao texto que está sendo analisado – como 

resultado da participação na situação interativa, isto é, no plano social 

(IBIAPINA; FROTA, 2008).  

Essa observação do próprio texto, realizada pelos alunos no ato da 

interação, pode ser comprovada na retextualização do texto-base. Vejamos, a 

seguir, o texto-base e sua respectiva retextualização para o mesmo gênero.  

 

[03] 

TEXTO-BASE  

1 Por que escrever? Esta é a pragmática que nos ronda a anos. Para 

2 entendermos basta olhar ao nosso redor. Isto é, não existe nenhum 

3 objeto que não sofra alguma influência das letras, seja ela direta ou 

4 indiretamente. 

5      A escrita nos acompanha desde os tempos pré-históricos, no           

6 entanto, em pleno século XXI, apenas 25% de toda a população          

7 brasileira é plenamente alfabetizada. A disseminação dos canais de 

8 entretenimento, reality shows e jogos onlines contribuiram                       

9 significativamente com esta taxa vergonhosa.  

Trecho de PT1. Aluno G. F. 

 

[04] 

RETEXTUALIZAÇÃO 

1  Para que escrever? Esta é a pragmática que nos ronda desde 

2 a antiguidade. Para entendermos basta olhar ao nosso redor. Isto é,     

3 não existe nenhum indivíduo que não sofra alguma influência das        

4 letras, seja ela direta ou indiretamente. 

5      A escrita nos acompanha desde os tempos pré-históricos, no           

6 entanto, em pleno século XXI, apenas 25% de toda a população           

7 adulta brasileira é plenamente alfabetizada. A estimativa é de Jorge 

8 Silva, pesquisador do IBGE. A disseminação dos canais de                     
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9 entretenimento, reality shows e jogos contribuiu significativamente   

10 com esta taxa vergonhosa. Assim, as pessoas passaram a perder 

11 o interesse em aprender nossa língua. 
Trecho de RET1. Aluno G. F. 

 

Percebemos na retextualização (RET1) da produção textual (PT1), feita 

pelo aluno G. F., as mudanças realizadas a partir das percepções no momento 

de interação. Durante essas situações interativas (ver exemplos [01] e [02]), os 

discentes conseguiram perceber a necessidade de alterar o texto. A atividade 

de correção pode ser vista já no primeiro enunciado do texto “Para que 

escrever? Esta é a pragmática que nos ronda desde a antiguidade. Para 

entendermos basta olhar ao nosso redor”. Vê-se que o trabalho com a análise 

linguística o leva a resolver a situação ortográfica de desvio apontada em “Por 

que escrever? Esta é a pragmática que nos ronda a anos” na primeira versão 

do texto, onde a flexão do verbo haver deveria ter sido grafada também com a 

letra “h”. Na dúvida, o aluno reformula o enunciado e resolve a situação 

mudando o uso do verbo haver por “desde a antiguidade”, ou seja, troca uma 

locução verbal no sintagma verbal modificado por advérbios. Ainda, o aluno G. 

F. conferiu maior tom de especificidade e coesão textual na construção “...em 

pleno século XXI, apenas 25% de toda a população brasileira é plenamente 

alfabetizada” ao inserir a palavra “adulta”, obtendo “...em pleno século XXI, 

apenas 25% de toda a população adulta brasileira é plenamente alfabetizada”. 

Seguindo essa sequência, o aluno completa a afirmativa inserindo a fonte 

consultada, como pode ser visto nas linhas 7 e 8 do exemplo [04]: “A estimativa 

é de Jorge Silva, pesquisador do IBGE.” Com isso, percebemos que a 

interação foi importante para que o aluno percebesse o processo de construção 

e argumentação do próprio texto, levando-o a compreender que seu argumento 

seria mais aceito se houvesse a citação de uma fonte confiável a respeito do 

dado apresentado em sua dissertação. Para finalizar e insertar no texto mais 

suficiência de dados, o aluno faz uma conclusão com um arremate que junta 

causas e consequências e aponta soluções para o problema-tema 

desenvolvido. 

É importante enfatizar que os alunos não perceberam todas as lacunas 

ou desvios que precisavam ser melhorados no texto. Entretanto, esse dado 
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aponta a necessidade do professor mediador no auxílio aos alunos no 

processo de correção. Outras transformações no texto foram percebidas 

mediante o processo de correção indireta, a ser visto na seção 3.2.1, deste 

capítulo. 

Outro exemplo que ressalta o valor da interação no processo 

retextualizador foi obtido no texto do aluno L. A, que pode ser visto nos 

exemplos abaixo. 

 

[05] 
TEXTO-BASE 
1 [...] 
2  Hoje em dia seria impossível viver sem a escrita, pois a mesma 
3 está ligada diretamente a tudo que fazemos, por exemplo escrever    
4 novelas, filmes, peças teatrais, texto uma infinidade de exemplos,       
5 porém o principal é nos comunicarmos, nem os deficientes visuais     
6 escapam dessa realidade. 
7  A escrita nos permitiu padronizar a língua e a diminuir o                   
8 preconceito que nela existia. Porém com todo o avanço da escrita e       
9 dos meios de comunicação ainda existe pessoas analfabetas.                   
10 [...] 

Trecho de PT1. Aluno L. A. 

 

   [06] 
RETEXTUALIZAÇÃO 
1  [...] 
2 Hoje, o ato de escrever está ligado diretamente a tudo que             
3 fazemos como, por exemplo, escrever novelas, filmes, cartas,               
4 bilhetes, documentos e uma infinidade de textos. Afinal, o principal      
5 foco da escrita é a nossa comunicação. Nem os deficientes visuais   
6 escapam dessa realidade. 
7 A escrita nos permitiu padronizar a língua e diminuir o                      
8 preconceito que nela existia. Porém, com todo o avanço dela e dos   
9 meios de comunicação, ainda existem pessoas analfabetas. Para 
10 se ter uma ideia, de acordo com dados do IBGE, cerca de 25% da        
11 população adulta no Brasil é plenamente alfabetizada. A                      
12 incapacidade de uma pessoa em não entender textos simples faz 
13 com que a mesma seja enganada ou lesada, desde um ato trivial 
14 de comunicação até ao assinar um contrato ou procurar um               
15 emprego. 
16        [...] 

Trecho de RET1. Aluno L. A. 

 

Ainda abordando a retextualização por tema do mesmo gênero, a 

retextualização [06] do texto-base [05], acima apresentados, revela 

transformações que foram percebidas na interação com os colegas. Dentre 

vários, um dado que deve ser apontado diz respeito à percepção do discente L. 

A. acerca de sua esfera familiar envolvendo uma afirmativa que faz em seu 



83 

 

texto-base, como pode ser visto nas linhas 2 e 3 do exemplo [05]: “Hoje em dia 

seria impossível viver sem a escrita, pois a mesma está ligada diretamente a 

tudo que fazemos...”. A observação que ele fez na situação de interação acerca 

de sua avó, que era analfabeta e conseguia se relacionar em sociedade (ver 

[01]), refletiu na retextualização de sua dissertação argumentativa, obtendo a 

seguinte construção: “Hoje, o ato de escrever está ligado diretamente a tudo 

que fazemos...”. O estudante inferiu que seu texto precisava ser ajustado e 

teve a oportunidade de retextualizá-lo. Outro dado observado nessa 

retextualização é que L. A.  intensifica sua argumentação a partir de um dado 

que o colega aponta no momento de interação, no exemplo [01], resultando na 

construção de um parágrafo mais articulado, como pode ser percebido no 

segundo parágrafo do exemplo [06]. Nas linhas de 9 a 11, percebemos que o 

dado exposto pelo colega G. F. (ver [04]) foi aproveitado em seu texto e, em 

seguida, ele problematiza a questão da alfabetização a partir do dado, nas 

linhas 12 a 15, conferindo ao texto maior expressividade. 

Desse modo, entendemos que retextualizar o texto-base não implica 

somente em ver as marcações feitas pelo professor e reescrevê-lo substituindo 

palavras ou termos circulados ou indicados de alguma forma. Retextualizar 

implica trabalhar sobre estratégias linguísticas, textuais e discursivas já 

realizadas, para, então, projetá-las em um novo texto mais estruturado 

(MATÊNCIO, 2003). Assim, exige-se leitura, reflexão, indagação, releitura, 

discussão e, por vezes, retirada, reformulação de parágrafos ou reordenação 

dos mesmos. Para que o texto seja retextualizado, é necessário que o texto-

base seja compreendido por parte de seu produtor (MARCUSCHI, 2007), uma 

vez que ele abre caminho para um novo texto ser construído de maneira mais 

consciente e planejada. Isso implica a mudança de propósito do texto, pois não 

é, simplesmente, uma reescrita, mas a produção de um novo texto 

(MATÊNCIO, 2002). 

Na seção seguinte, abordaremos o processo de produção e 

retextualização realizadas individualmente, com auxílio dos processos de 

correção, especificamente a autocorreção e a correção dialogada com o 

professor. Analisamos esse processo retextualizador por tema, tanto do gênero 

para o mesmo gênero quanto de um gênero para outro. 
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3.2 O processo de transformação dos textos realizado individualmente  

 

Dividimos os quadros de atividades desenvolvidas em dois blocos: o 

bloco 1 e o bloco 2, que se encontram nas respectivas figuras 1 e 2, da seção 

2.3.6, do capítulo 2. O bloco 1 envolve as atividades desenvolvidas a partir do 

tema “A importância da escrita”. O bloco 2, por sua vez, organiza as atividades 

referentes ao tema “A influência do capitalismo na vida do homem moderno”.  

Os alunos fizeram, nas atividades do bloco 1, uma produção textual e 

uma retextualização, ambas usando o mesmo gênero: a dissertação 

argumentativa. Entre uma produção e outra, fizemos uma correção dialogada 

com o professor (analisada na seção anterior, neste capítulo) e a autocorreção.  

No bloco 2, os alunos desenvolveram uma resenha crítica sobre o curta-

metragem “Ilha das Flores”, de Jorge Furtado. Em seguida, retextualizaram o 

gênero, extraindo a temática do capitalismo, que perpassa o vídeo, para outro 

gênero: a dissertação argumentativa.  Retextualizaram este último gênero para 

a carta de leitor, agora em pares. Antes disso, cada membro da dupla corrigiu o 

texto do colega antes de transformarem em os dois textos em apenas um. 

A seguir, apresentamos a análise do processo de autocorreção e 

retextualização realizado individualmente. 

 

3.2.1 A autocorreção 

 

 A autocorreção aconteceu no encontro 4, após uma correção dialogada 

com o professor. Com base nas considerações de Figueiredo (2015), 

realizamos a mediação na atividade de autocorreção e encaminhamos alguns 

pontos de sistematização das ações para que essas fossem socializadas na 

interação coletiva da sala. Ainda de acordo com Figueiredo (2015), na 

autocorreção, os alunos identificam as inadequações cometidas no texto por 

meio de códigos pré-estabelecidos, de modo que eles percebam o que precisa 

ser melhorado em seu texto. Percebemos que esse método de correção 

também colaborou para o aprimoramento da escrita dos alunos e de seu 

processo de amadurecimento. A aula se tornou mais atraente aos alunos, 

deixando-os, inclusive, mais concentrados nas atividades de construção do 
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próprio texto. Os discentes perceberam a necessidade de excluir algumas 

construções sintáticas, canalizar e desenvolver algumas ideias, diminuir a 

expressividade de algumas palavras, a fim de caracterizar melhor o gênero, e 

reelaborar a argumentação. Abaixo, apresentamos o texto-base e o texto 

retextualizado e, a seguir, tecemos nossas reflexões sobre a atividade.  

 

[07] 
 

Uma nova arte 
                                                                                     P 
1 O que aparenta ser em vão em olhos de alguns, é grandioso em  
   (?)                                                                                               OR 
2 uma visão social. É ela que nos dá liberdade, que nos acolhe e Acoita         
3 Esse é o poder da escrita. 
               OR                             OR 
4 O lapis e o papel são os utensilios que nos dão o poder ostensivo  
                 (?)                                                  (?) 
5 de ideias, deixando uma autonomia para se expressar em uma folha.  
                                                               P 
6 É algo único, onde o que escrevemos, é o que criamos. 
                                CO 
7 Tendo-se um corpo composto de introdução, desenvolvimento,              
                                                   OR 
8 conclusão e com ideias expetaculares, o texto se torna mágico,            

 9 “ganhando vida”, liberando sentimentos e se tornando eterno.  

           CO                                                    CO/(?) 
10 “No fundo, todos temos necessidade dizer quem somos e o que  
                                                     OR 
11 é que estamos a fazer e a necessitade de deixar algo feito, porque      
12 esta vida não é eterna e deixar coisas feitas pode ser uma forma de  
                                                                                                    P 
13 eternidade.”  Essa  citação  de  Jose  Saramago  relata  que  com a           

               P          OR           (?)      OR                  

14 escrita nos indetificamos, ela da um sentido a mais na vida e é um  
15 jeito de eternizarmos. 
                    OR      1 
16 Uma Arte onde palavras desenhadas  no  papel  possuem  alma,  
                                                           CV                              OR  P 
17 transmitem sentimentos  e  eterniza  lembranças.  Essa  Arte,  é  a           
                     2     (?) 
18 escrita onde da um sentido a mais nas nossas vidas e nos deixa      
19 expressar quem somos nós.  

 
PT1 com códigos para autocorreção. Aluno V. M 

 

No exemplo seguinte, temos a retextualização do texto-base [07]. 
 

[08] 
Uma nova arte 

 
1 O que aparenta ser em vão aos olhos de alguns, é libertador         
2 para outros. Essa é a escrita: a que acolhe, liberta e acoita o            
3 homem. 
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4 O lápis e o papel são os utensílios que nos dão o poder             
5 ostensivo de ideias, tornando-nos autônomos e capazes de realizar 
6 nossos sonhos. Escrever é algo único. 
7 A mágica da escrita não está só na arte de encantar os leitores, 
8 mas também no ato libertador que experimentamos e na                  
9 eternização do nosso ser através da escrita. E como diz José           
10 Saramago: “No fundo, todos temos necessidade de dizer quem      
11 somos e o que é que estamos a fazer e a necessidade de deixar 
12 algo feito, porque esta vida não é eterna e deixar algo feito pode 
13 ser uma forma de eternidade.” Essa citação do autor português    
14 revela essa imortalidade da escrita. 
15 Não podemos deixar essa graciosidade e magia que há na          
16 escrita morrer. Essa concepção artística da escrita deve ser mais 
17 propagada nas escolas. 

 
RET1 após autocorreção. Aluno V. M. 

 

O exemplo [07] ilustra a PT1 do aluno V. M. com a correção que fizemos 

utilizando os códigos da chave de autocorreção (ver quadro 2.3, item 2.3.3, 

capítulo 2). A retextualização, obtida a partir da correção dialogada com o 

professor e da autocorreção, no exemplo [07] aponta a transformação 

consciente do texto. Percebemos que houve evolução na escrita. O aluno V. M. 

reelaborou os enunciados do primeiro parágrafo do [08], parafraseando-os e 

deixando mais clara, coesa e coerente a sequência textual retextualizada, 

como podemos ver em: “O que aparenta ser em vão aos olhos de alguns, é 

libertador para outros. Essa é a escrita: a que acolhe, liberta e acoita o 

homem.” (linhas 1, 2 e 3 do exemplo [08]), que antes estava expresso como “O 

que aparenta ser em vão aos olhos de alguns, é grandioso em uma visão 

social. É ela que nos dá liberdade, que nos acolhe e Acoita. Esse é o poder da 

escrita.” (linhas 1, 2 e 3 do exemplo [07]). O segundo parágrafo da PT1 

mostrava-se desarticulado, com problemas de coesão e coerência textuais, 

assim como o terceiro parágrafo, o qual apresentava um argumento fraco e mal 

elaborado. Na retextualização, o aluno conferiu maior sentido ao que havia 

produzido anteriormente: retirou partes do texto e aproveitou a ideia para 

desenvolvê-la melhor. Ainda, uniu o quarto parágrafo ao terceiro, fazendo uma 

ponte para inserir a fala de José Saramago, comprovando por meio de um 

exemplo o argumento que desenvolveu (linhas 7 a 14). No exemplo [07], vimos 

que esses parágrafos estavam desarticulados e com problemas de coesão 

textual. A partir da reelaboração, o texto tornou-se mais claro e com melhor 

fundamentação. 



87 

 

Marcuschi (2007) pontua que retextualizar não é uma atividade de 

transformação de um provável texto caótico para outro organizado. Todavia, na 

retextualização, o produtor do texto promove reflexão sobre os gêneros com 

que está lidando, além da avaliação das adequações e manejo da língua, o que 

resulta, como percebemos no exemplo [08], na elaboração de um novo texto 

mais estruturado e mais próximo de seu objetivo comunicacional. 

  

3.2.2 A retextualização de um gênero para outro 

 

Uma das retextualizações realizadas compreendeu dois gêneros 

diferentes. A produção textual 2 (PT2) consiste de uma resenha crítica que, 

posteriormente, foi transformada em uma dissertação argumentativa. De 

acordo com Marconi e Lakatos (1996, p. 90), a resenha crítica  

 

é uma descrição minuciosa que compreende certo número de fatos: é 
a apresentação do conteúdo de uma obra. Consiste na leitura, 
resumo, na crítica e na formulação de um conceito de valor do 
livro feitos pelo resenhista. A resenha crítica, em geral, é elaborada 
por um cientista que, além do conhecimento sobre o assunto, tem 
capacidade de juízo crítico. Também pode ser realizada por 
estudantes; nesse caso, como um exercício de compreensão e 
crítica. A finalidade de uma resenha é informar o leitor, de 
maneira objetiva e cortês, sobre o assunto tratado no livro ou 
artigo, evidenciando a contribuição do autor: novas abordagens, 
novos conhecimentos, novas teorias. A resenha visa, portanto, a 
apresentar uma síntese das ideias fundamentais da obra. (Grifo 
nosso) 

  

Entendemos que a função social da resenha, seja ela crítica ou não, é diferente 

da função social da dissertação argumentativa, especialmente daquela que é 

exigida em seleção centrada na avaliação em larga escala. Aliados à função 

social, o aspecto expressivo do texto e a construção composicional, também 

são alterados, pois respeitam a particularidade de cada gênero. Portanto, 

temos gêneros distintos (BAKHTIN, 2003). Contudo, a temática abordada pode 

se entrelaçar aos dois gêneros, fazendo com que o conteúdo discursivo de um 

texto possa participar da construção de outro, simultaneamente, aprimorando-

o, por meio da correção ou da transposição do texto, além de valorizar a escrita 

do aluno. A transposição de um gênero para outro pode implicar mudanças 

drásticas de um texto para outro, uma vez que as adaptações necessárias 
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podem exigir mudanças mais profundas (MATÊNCIO, 2002; MARCUSCHI, 

2007; ALVES, 2015). 

 Nos exemplos, a seguir, analisamos a transposição da resenha crítica 

para a dissertação argumentativa. Na retextualização de um gênero para o 

outro, o tema deveria se manter o mesmo. Assim, nessa seção, observamos os 

efeitos que essa retextualização de um gênero para outro desencadeou na 

escrita dos alunos. 

 

[09] 
RESENHA CRÍTICA 
 

Resenha – Ilha das Flores 
1 Com um nome totalmente contrário à ideia principal, a curta-        
2 -metragem de Jorge Furtado “Ilha das flores”, que se trata de um          
3 aterro sanitário, foi lançado em 1989. Apresentando 13 minutos de    
4 duração e uma narração muito interessante, pois não apresenta          
5 caricatos nem emoções. 
6      Com o intuito de fazer uma crítica às desigualdades sociais,          
7 geradas pelo sistema capitalista e, também à falta de projetos               
8 políticos para acabar com a miséria, o autor faz várias ligações 
9de ideias até chegar ao seu objetivo. Todas essas ligações, acaba 
10 causando certa confusão e exigindo do espectador um                         
11 conhecimento geral mais amplo. 
12      É muito interessante a forma como ele constrói sua crítica. 
13 Com um ar de irônia, Jorge Furtado mostra como o ser            
14 humano é mais inteligente dos mamíferos, mas ao mesmo      
15 tempo, tão irracional manipulado pelo capitalismo. É uma       
16 curta-metragem intrigante e causadora de grandes debates. 
 

PT2. Aluna A. P. (Grifo nosso)  
 
 
 [10] 
DISSERTAÇÃO ARGUMENTATIVA 
 
1 O capitalismo é um sistema econômico em que os meios de          
2 produção, distribuição, decisões, oferta, demanda e preço, onde os 
3 lucros são distribuídos para os proprietários que investem em                
4 empresas que gera os lucros e se torna uma corrente de                  
5 negociação, compra, venda e lucros. 
6 Podemos perceber que a vida do homem sempre envolveu o        
7 capitalismo, e isto gera desigualdade. O curta-metragem “Ilha das 
8 flores”, de Jorge Furtado, discute esta temática, onde há                     
9 desigualdade com o próprio semelhante, como no caso dos         
10 judeus, que estavam sendo tratados pior que um animal. 
11 O curta-metragem tem também o intuito de fazer uma        
12 crítica às desigualdades sociais, geradas pelo sistema           
13 capitalista e, também, à falta de projetos políticos para acabar 
14 com a miséria. Com ar de ironia, Jorge Furtado mostra como 
15 o ser humano, que é mais inteligente que os demais                
16 mamíferos é, ao mesmo tempo, tão irracional e manipulado    
17 pelo capitalismo. 
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18 Quando falamos que o dinheiro move o mundo, não estamos     
19 dizendo asneiras. Isso motiva as pessoas a pensarem que quanto 
20 mais tiverem, mais poderão ter. Tal ideologia nos mostra como a     
21 distribuição da renda se torna desigual na sociedade. E um dos       
22 principais motivos para isso acontecer é a falta de emprego e o    
23 valor da moeda na bolsa de valores.  
24    Tendo em tão para a melhoria do capitalismo, o governo poderia 
25 propor melhorias, tais como, educação, melhores ganhos salarial, 
26 ampliar os benefícios para as pessoas de classe baixa e ascender 
27 para ter uma melhoria. 

 
RET2. Aluna A. P. (Grifo nosso) 

 

Essas produções foram desenvolvidas em sala de aula, nos encontros 6 

e 7. A resenha, como dissemos anteriormente, partiu do curta-metragem “Ilha 

das Flores” (1989), de Jorge Furtado. No exemplo [09], a aluna A. P. apresenta 

o objeto a ser resenhado logo no primeiro parágrafo. Nos dois parágrafos 

seguintes, ela apresenta uma crítica em relação ao curta e aos temas que ele 

discute. No exemplo [10], que é a retextualização, percebemos que a discente 

utiliza partes do texto-base para compor a retextualização. A construção textual 

feita entre as linhas 6 a 9 e 12 a 15 do exemplo [09] podem ser percebidas de 

alguma maneira entre as linhas 7 e 17 da dissertação argumentativa, no 

exemplo [10]. A seguir, selecionamos os trechos. 

 

 [11] 
6 Com o intuito de fazer uma crítica às desigualdades sociais,          
7 geradas pelo sistema capitalista e, também à falta de projetos               
8 políticos para acabar com a miséria, o autor faz várias ligações de      
9 ideias até chegar ao seu objetivo. 
[...] 
12 É muito interessante a forma como ele constrói sua crítica.          
13 Com um ar de irônia, Jorge Furtado mostra como o ser humano       
14 é mais inteligente dos mamíferos, mas ao mesmo tempo, tão            
15 irracional manipulado pelo capitalismo. 

 
Trecho do exemplo [09] referente a PT2. Aluna A. P. 

 
 
[12] 
6 Podemos perceber que a vida do homem sempre envolveu o        
7 capitalismo, e isto gera desigualdade. O curta-metragem “Ilha das       
8 flores”, de Jorge Furtado, discute esta temática, onde há                          
9 desigualdade com o próprio semelhante, como no caso dos                  
10 judeus, que estavam sendo tratados pior que um animal. 
11 O curta-metragem tem também o intuito de fazer uma        
12 crítica às desigualdades sociais, geradas pelo sistema           
13 capitalista e, também, à falta de projetos políticos para acabar 
14 com a miséria. Com ar de ironia, Jorge Furtado mostra como 
15 o ser humano, que é mais inteligente que os demais                
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16 mamíferos é, ao mesmo tempo, tão irracional e manipulado    
17 pelo capitalismo. 
 

Trecho do exemplo [10] referente a RET2. Aluna A. P. 

 

Nas linhas 6 e 7 do exemplo [12], a aluna inicia o parágrafo aliando os 

temas “capitalismo” a “desigualdade”. Em seguida, para incrementar a 

argumentação, cita o curta-metragem apontando um exemplo dele (o caso dos 

judeus) e citando o termo “desigualdade”, que é um termo chave no texto-base. 

Nas linhas 11, 12 e 13 ([12]), ela retoma, por meio de paráfrases, partes do 

enunciado que estão nas linhas 6, 7 e 8 da PT2 ([11]). Ainda, completa o 

argumento com outro trecho da PT2 (linhas 13, 14 e 15 do exemplo [11]), 

porém fazendo algumas correções de um texto para o outro, deixando-o mais 

coeso e melhorando a argumentação, como pode ser comparando entre as 

linhas 13 a 15 do exemplo [11] e as linhas 14 a 17 do exemplo [12]. No trabalho 

de transposição de um texto para a outra, A. P. precisou reler sua PT2, 

compreendê-la e examinar o que seria valoroso para o novo texto, fazendo as 

adaptações necessárias, a fim de atingir o novo foco comunicativo (ALVES, 

2015; MARCUSHI, 2007).  

Os alunos tiveram essa percepção e observaram que algumas partes da 

resenha funcionariam como argumento ou base para eles na dissertação 

argumentativa que iriam produzir. Esse fator os motivou a reler o texto-base e 

selecionar os enunciados que seriam utilizados. Nesse processo, puderam 

reavaliar algumas construções e até corrigi-las, de maneira autônoma ou com 

nosso auxílio. A anotação do diário de campo, logo abaixo, reforça esse dado. 

 

[13] 
Os alunos começaram a entender as marcas das transformações do 
gênero resenha crítica em dissertação: o que muda, o que 
permanece, como e por que a função do gênero muda, inclusive o 
estilo. Eles notaram que para a construção do novo gênero, lançariam 
mão, principalmente, da parte em que teciam a crítica na resenha. 
Alguns alunos não conseguiram compreender como usariam a 
resenha para construir a dissertação. Entretanto, alguns alunos que já 
tinham compreendido auxiliaram os demais colegas. O aluno G. F. 
apontou que no desenvolvimento do novo texto, a argumentação, ele 
deveria usar como exemplo o curta-metragem “Ilha das Flores” para 
exemplificar o homem moderno frente ao capitalismo. O aluno L. F. 
completou dizendo que a prestação de serviço que a resenha propõe 
lhe ajudaria a situar melhor o leitor de seu texto acerca do exemplo 
que usou, como por exemplo o ano da criação do documentário e o 
autor. Dessa forma, os próprios colegas que obtiveram maior clareza 
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quanto a retextualização auxiliaram os que não conseguiram, além do 
suporte que eu ia dando. 
 

Anotações reflexivas do diário de campo 7. Em 04 set. 2015. 

 

O diário de campo 7 apresenta, ainda, a ação colaborativa e mediadora 

entre os colegas. Os alunos que obtiveram maior compreensão da atividade 

proposta ajudavam os que tinham dificuldade, o que confirma a validade da 

teoria sociocultural de Vygotsky, por meio dos conceitos de ZDP e scaffolding, 

sobre a eficiência da interação feita pelos pares. Na cena analisada, a 

interação acontece entre os colegas de curso. Esse dado reafirma, mais uma 

vez, que o desenvolvimento de um indivíduo depende do aprendizado que 

realiza em um meio social interagindo com outros parceiros do grupo 

(ARAÚJO, 2016; FIGUEIREDO, 2001, 2006, 2015; OLIVEIRA, 1997; 

VYGOTSKY, 2007a). 

A próxima seção traz as retextualizações realizadas por pares, 

compreendendo a atividade colaborativa como uma ação que contribui para o 

desenvolvimento do texto. Frisamos, mais uma vez, que nosso foco está 

voltado para o processo nos textos, por isso, nos atemos aos seus aspectos 

globais, sem a intenção de decompô-los e analisar parte por parte dos 

domínios gramaticais, lexicais e/ou pragmáticos que estão impressos neles. 

 

3.3 O processo de transformação dos textos realizado em pares 

 

A retextualização com os pares ocorreu no encontro 9. Os alunos uniram 

suas dissertações argumentativas para formularem novos textos pertencentes 

ao gênero carta de leitor. A atividade interativa proporcionou momentos de 

leitura, correção, seleção de enunciados, reflexão, colaboração e 

retextualização. Notamos que a atividade foi satisfatória e colaborou no 

aprendizado dos alunos, uma vez que eles trabalharam sobre o próprio texto, 

auxiliando uns aos outros no processo de percepção e construção do texto 

(FIGUEREDO, 2006; VYGOTSKY 2007a). Vejamos os exemplos e as relações 

entre os textos. 
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O exemplo abaixo, do aluno L. A., se refere à retextualização 2, de 

acordo com classificação dos textos no bloco 1 e 2 de atividades desenvolvidas 

na seção 2.3.6, do capítulo 2, por meio das figuras 2.1 e 2.2. 

 

[14] 
1 O capitalismo é, antes de tudo, fruto de um sistema econômico 
2 essencial a humanidade. É verídico, que homem sempre esteve em 
3 busca de um sistema justo e viável à todos. O capitalismo é um dos 
4 sistemas mais usado no mundo, e sem dúvidas indispensável a       
5 vida do homem moderno já que está presente desde a Idade Média. 
6 De certo modo o capitalismo influencia a humanidade no                
7 consumismos. Sempre estamos em busca de algo mais novo e             
8 desenvolvido eletrodomésticos, shmarthphones, roupas uma                 
9 infinidade de bens. Além disso, tal sistema econômico alimenta uma 
10 sociedade competitiva que visa um lucro em cima de um trabalho 
11 realizado para se produzir um certo produto. 
12 De acordo com o curta-metragem “Ilha das flores”, que põe a      
13 prova tudo já citado, onde mostra a realidade das pessoas que         
14 sofrem com a miséria proporcionada pelo capitalismo e que não       
15 conseguem se reerguer. Sem dúvida o capitalismo tornou o        
16 homem moderno mais individualista e menos preocupados com o 
17 meio ambiente e com o próximo. 
18 Enquanto uns visam ao lucro outros almejam somente a um       
19 prato de comida. Será que nada possamos fazer para mudar tal      
20 situação? Por que de nada basta tanto desenvolvimento se não      
21 conseguimos ajudar ao próximo. Ou seja, esse é o paradigma      
22 vivido pelo homem moderno. 
23 O homem moderno está diretamente ligado ao capitalismo          
24 porém isso não justificou o fato de ter se tornado individualista.        
25 Então devemos nos ajudar mais nos preocupar mais com o          
26 próximo pois não existe sistema econômico constituído somente 
27 com uma pessoa. 

 
RET2. Aluno L. A. 

 

A seguir, a retextualização 2 do aluno J. M. 

 

[15] 
1 O capitalismo é um sistema socioeconômico que gera                      
2 desigualdade social, pois torna um indivíduo que tem poder mais          
3 empoderado, já o que não tem torna-se cada vez mais distante de       
4 uma ascensão social de igualdade. Desse modo, o capitalismo              
5 separa os seres humanos. 
6     O curta-metragem da “Ilha das flores” de Jorge furtado, demostra 
7 a desigualdade, de pessoas semelhantes e distintas pelo                 
8 capitalismo, onde um tomate não serve para Dona Anete que tem   
9 dinheiro e serve para as pessoas da ilha das flores onde vive na    
10 miséria é comen restos dos porcos onde eles qualificam que não 
11 serve para o animal comer. 
12 Na vida que temos hoje, se você não tem um capital você é um 
13 qualquer, nós colocamos quando vamos comprar um alimento, se 
14 você tem o valor X leva para ser consumido, caso contrário por         
15 míseros centavos você fica sem comer; 
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16    Desde os tempos dos judeus, o capitalismo já existia, até os dias 
17 de hoje apenas aumentou a ignorância do ser humano,                
18 percebemos que se nós não temos um capital favorável, somos   
19 considerados apenas um qualquer, o dinheiro tomou conta da      
20 sociedade, onde vem primeiro o poder, as pessoas se tornam      
21 arrogante quanto mais tem mais poder exerce. 
22 Para mudar essa desigualdade devemos buscar os nossos         
23 direitos juntos aos governantes, pois se muitos tem acesso a       
24 saúde, educação, benefícios, todos tem o mesmo direito de ter um 
25 vida digna, vivendo em um mundo capitalismo. Se buscamos e    
26 lutamos pelo que acreditamos conseguimos mudar essa realidade. 

 
RET2. Aluno J. M. 

 

O próximo exemplo ilustra a retextualização 3, feita a partir das 

retextualizações 2, dos alunos L.A e J. M. 

 

[16] 
1 Goiânia, 11 de setembro de 2015. 
2  Prezado Jornal O Popular,  
3 Venho por meio desta carta sugerir a discussão de tema “o            
4 homem moderno frente o capitalismo”, tomando como referência o     
5 curta-metragem “Ilha das Flores”, de Jorge Furtado. Desde já, deixo 
6 minha opinião a respeito do tema. 
7 O capitalismo é, antes de tudo, fruto de um sistema econômico 
8 essencial para a humanidade, porém que gera desigualdade social, 
9 pois torna o indivíduo que tem poder mais empoderado. Ao            
10 contrário, o que não tem poder torna-se cada vez mais distante de 
11 uma ascensão social. Desse modo, esse sistema usado em boa 
12 parte do mundo separa os seres humanos. 
13     O capitalismo influencia a humanidade ao consumismo. Sempre 
14 estamos em busca de algo mais novo e desenvolvido                            
15 eletrodomésticos, shmarthphones, roupas uma infinidade de bens. 
16 Além disso, tal sistema econômico alimenta uma sociedade               
17 competitiva que visa um lucro em cima de um trabalho realizado     
18 para se produzir um certo produto. 
19    O curta-metragem “Ilha das flores” (1989), de Jorge Furtado, põe 
20 à prova tudo que já foi citado. Ele mostra a realidade das pessoas 
21 que sofrem com a miséria proporcionada pelo capitalismo e que 
22 não conseguem se reerguer. Além da miséria, o premiado roteiro             
23 demonstra a desigualdade, onde um tomate não serve para um   
24 ser humano que tem dinheiro nem para um porco que tem um      
25 dono, mas serve para as pessoas da Ilha das Flores, que não tem 
26 dinheiro e dono. 
27 Enquanto uns visam ao lucro outros almejam somente a um       
28 prato de comida. Será que nada possamos fazer para mudar tal      
29 situação? Por que de nada basta tanto desenvolvimento se não      
30 conseguimos ajudar ao próximo. Ou seja, esse é o paradigma      
31 vivido pelo homem moderno. 
32 O homem moderno está diretamente ligado ao capitalismo          
33 porém isso não justificou o fato de ter se tornado individualista.        
34 Então devemos nos ajudar mais nos preocupar mais com o          
35 próximo pois não existe sistema econômico constituído somente 
36 com uma pessoa. 
37 Atenciosamente, 
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RET3. Em pares. Alunos L. A. e J. M. 
 

Uma das diferenças que percebemos entre os três últimos textos está na 

estrutura deste último. A retextualização é iniciada com local e data, seguida do 

vocativo “Prezado Jornal O Popular”, marcas pertencentes ao gênero carta. No 

primeiro parágrafo, os alunos L. A. e J. M. contextualizam a situação 

comunicativa, falando diretamente com o interlocutor, adentrando ao universo 

do gênero. Percebemos que, para a retextualização dos gêneros acontecer, a 

função comunicativa foi alterada, refletindo na linguagem utilizada e nas 

marcas do gênero como local e data e vocativo. A partir das linhas 7 a 12 do 

exemplo [16], percebemos a junção dos dois textos [14] e [15] para a 

construção de um novo texto mais elaborado. Vejamos a construção dos 

enunciados. 

 

[17] 
TEXTO A 
1 O capitalismo é, antes de tudo, fruto de um sistema econômico 
2 essencial a humanidade. É verídico, que homem sempre esteve em 
3 busca de um sistema justo e viável à todos. O capitalismo é um dos 
4 sistemas mais usado no mundo, e sem dúvidas indispensável a 
vida 5 do homem moderno já que está presente desde a Idade Média. 

 
Trecho de RET2. Aluno L. A. (Grifo nosso) 

 

[18] 
TEXTO B 
1 O capitalismo é um sistema socioeconômico que gera                      
2 desigualdade social, pois torna um indivíduo que tem poder mais          
3 empoderado, . já o que não tem torna-se cada vez mais distante de       
4 uma ascensão social de igualdade. Desse modo, o capitalismo              
5 separa os seres humanos. 

Trecho de RET2. Aluno J. M. (Grifo nosso) 

 

Para compor o parágrafo, os alunos agregaram informações contidas no 

primeiro parágrafo dos dois textos. Eles amarraram o primeiro período do texto 

A [17] (linhas 1 e 2) ao início da segunda oração no texto B [18] (linha 1), que 

vai até o termo “empoderado” (linha 3). Introduziram o conectivo “ao contrário” 

para ligar os períodos e conferir o caráter de unidade ao texto. Em seguida, 

retomaram a continuidade da afirmativa do texto B [18], nas linhas 3 e 4. 

Continuaram com o último período do texto B [18] para finalizar o parágrafo, 

mas retiraram o termo “capitalismo” que já foi referendado anteriormente. Os 
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parágrafos 3, 4 e 5 da RET3 (exemplo [16]) são aproveitados da RET2 do 

aluno L. A e sofrem mínimas alterações. O quarto parágrafo, por sua vez, é 

uma compilação entre os textos dos dois aprendizes, fazendo algumas 

alterações de maneira semelhante a que foi feita na introdução do texto: 

juntando sequências de cada texto para formular o parágrafo.  

Notamos que os alunos desenvolveram atividade colaborativa para 

construírem o novo texto a partir de outros dois. Essa situação educacional 

envolvendo os pares que trabalham juntos com a intenção de alcançar 

objetivos comuns de aprendizagem faz com que cada aluno torne-se 

responsável pelo seu próprio aprendizado (FIGUEIREDO, 2006), comprovando 

a teoria sociocultural de Vygotsky (FIGUEIREDO, 2006; FIGUEREDO, 2006; 

VYGOTSKY, 2007a). 

Na seção seguinte, apresentamos a análise do questionário final, 

objetivando analisar como os alunos perceberam a relação processual de 

nosso estudo. 

 

3.4 Análise do questionário final 

 

 O questionário aberto foi respondido no décimo encontro, isto é, em 

nosso último encontro. O questionário com perguntas discursivas contribuiu 

para verificarmos a percepção dos alunos acerca do processo de produção e 

retextualização, bem como a interação. Além disso, puderam avaliar a 

metodologia apresentada e como ela reflete no aluno. 

 Por meio de análise do questionário final, foi possível depreender pontos 

positivos e negativos em relação à metodologia da retextualização nas aulas de 

Língua Portuguesa. Nesse sentido, pudemos elencar aspectos em relação à 

retextualização na construção de relações dialógicas no processo de ensino-

aprendizagem de Língua Portuguesa por meio das respostas dadas pelos 

alunos. Alguns alunos disseram, por exemplo, que a retextualização 

proporciona o contato com gêneros discursivos variados, dispõe maior 

interação entre alunos e alunos e alunos e professor, produz reflexão e instiga 

o pensamento sobre o cotidiano. A seguir, apresentamos a análise das 

respostas do questionário final. 
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3.4.1 A percepção das esferas sociais onde (ou em que) o texto circula 

 

 O questionário final foi aplicado aos alunos no último encontro. Nesse 

dia, 13 dos 15 alunos da turma estavam presentes. Todos, sem exceção, 

aceitaram responder ao questionário, o qual não contou com identificação dos 

autores das respostas. Um dos aspectos positivos percebidos na análise do 

questionário final17 foi a percepção dos alunos em relação a prática da 

produção de textos – item questionado na questão 1 do questionário. Os 

alunos consideraram que a produção textual é importante para toda a vida, seja 

na formulação de opiniões e argumentos, seja para o mercado de trabalho ou 

nas ações mais simples do cotidiano, como podemos observar nas respostas 

dadas a seguir. 

 

[19] 
“Acredito que seja muito importante, pois você aprende a expressar 
seus pensamentos na escrita, e isso você leva para toda vida.” 
“Minha opinião acerca da produção de textos na escola é positiva 
pois, a arte de escrever deve ser ensina a todos, e na escola seria o 
melhor lugar para colocar isso em prática.” 
“É muito boa, pois essa produção de textos junto ao auxílio do 
professor ajuda a desenvolver uma boa argumentação e um amplo 
conhecimento de fatos.” 
“É importante para aprender a formular argumentos e opiniões acerca 
de diversos assuntos.” 
“É importante pois treina o aluno na formação de argumentos para 
produções textuais e redações, além de melhorar a sintática.” 
“Importante, pois é uma forma de “pôr em prática” o que aprendemos 
em gramática e em matérias em geral.” 
“É fundamental para saber estruturar o texto, organizar as ideias e 
desenvolver argumentos que tenha a capacidade de influenciar o 
interlocutor.” 
“Que isso ajuda o aluno a formar uma base de argumentos mais 
concretos, uma escrita mais formalizada e prepara-o para o mercado 
de trabalho.” 
“A produção de textos na escola deve perpassar todos os diferentes 
gêneros e tipos existentes, porém acredito que seja importante 
estudar gêneros mais úteis ao dia-a-dia de todos os alunos em geral.” 
“A produção de textos na escola é de extrema importância, por nela 
haver ilimitações de ideias, transmitindo sentimentos e tornando o 
autor crítico.” 

 
Respostas do questionário final. Questão 1. 

  

                                                           
17 As respostas do questionário final estão citadas integralmente como foram escritas pelos 
alunos, portanto, isentas de qualquer alteração ou correção por parte do professor-
pesquisador. 
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É visível que a maior parte dos alunos compreende a prática da 

produção textual como instrumento de contribuição no desenvolvimento das 

habilidades de escrita, principalmente na parte da argumentação e na relação 

dos conteúdos gramaticais apreendidos nos momentos de construção textual, 

como se quisessem atender aos requisitos da gramática da língua e de 

processos seletivos, como o Enem. Em contrapartida, alguns alunos percebem 

que a prática da produção textual na escola tem uma função social maior: o 

preparo para o mercado de trabalho ou para a comunicação cotidiana, 

principalmente a partir do domínio da escrita e da oralização de os gêneros 

discursivos que eles mais têm contato. Para tanto, de acordo com uma 

resposta, a diversidade de gêneros discursivos nessa prática colabora para tal 

alcance. Ainda, outro aluno percebeu que a escrita promove a formação crítica 

do aluno. Entretanto, como dissemos, de modo geral, a avaliação acerca das 

atividades de produção de texto desenvolvidas pela turma é positiva. 

 

3.4.2 A evolução da escrita por meio da retextualização 

 

A questão 2 pergunta qual é a opinião dos alunos em relação ao 

processo de retextualização – a transformação de um texto em outro. Para fins 

de análise, fizemos um quadro que sintetiza as respostas dadas pelos alunos 

quando questionados sobre finalidade da retextualização. Dividimos esse 

quadro em duas colunas: de um lado os argumentos positivos e do outro os 

argumentos negativos. 

 

QUARO 3.1: Avaliação dos alunos sobre a retextualização. 

Avaliações favoráveis Avaliações não favoráveis 

Auxilia na distinção dos gêneros. Não gosta, mas acha legal. 

É outra forma de reforçar os 

argumentos. 

Confusa. 

Apresenta boa adaptação aos 

gêneros. 

Não gosta. Prefere um só texto para 

cada tema. 

Produtiva.  Transporta um assunto 

para vários gêneros. 
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Interessante. Faz conhecer outros 

tipos de texto. 

 

Tira do comodismo e melhora as 

técnicas de escrita. 

 

Ensina técnicas que ajudarão 

futuramente. 

 

É importante para adaptar o texto aos 

diferentes públicos e contextos. 

 

Genial. Testa o aluno e o prepara 

para dominar várias modalidades de 

escrita. 

 

Ótima.  

Fonte: elaboração própria. 

 

 A análise dos argumentos nos faz perceber que, de acordo com os 

alunos, a retextualização é positiva na relação ensino-aprendizagem no que diz 

respeito ao contato com outros gêneros, além de distingui-los. Além disso, de 

acordo com eles, a transformação de um texto em outro é produtiva pelo fato 

de saírem do comodismo habitual das aulas e aprenderem técnicas de 

transformação dos gêneros frente às situações comunicativas. Por outro lado, 

dois alunos se mostram confusos: um diz claramente que o processo é confuso 

e outra apresenta argumento contraditório, defendendo que não gosta, mas 

acha legal. Outro aluno enfatiza que prefere um só texto para cada tema. Esse 

dado nos faz refletir acerca da duração das atividades que envolvem o 

processo de escrita, pois, por vezes, pode tornar-se cansativa ou sofrer 

desgaste pelo tempo. 

 

3.4.3 O dinamismo e o aproveitamento da aula através da metodologia de 

trabalho 

 

 Questionados acerca dos efeitos da metodologia da retextualização, os 

alunos apontaram diversos aspectos positivos. Dentre eles, o trabalho conferiu 

um caráter mais dinâmico às aulas, resultando no aproveitamento delas. No 
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processo de retextualização, os alunos são impulsionados a (re)construir seus 

conhecimentos e refletir sobre a prática viva da língua na materialidade do 

texto. Dentre os efeitos produzidos pelo método de trabalho, os alunos 

destacaram que facilita o entendimento, afia o senso crítico, contribui para o 

bom desenvolvimento de textos, além de promover interação e reflexão. O 

exemplo abaixo confirma esses dados. 

 

[20] 
“Ótima, por ensinar ao aluno a como produzir melhor os textos, 
criando um amplo senso crítico.” 
“A metodologia foi suficiente, por que prendeu a atenção dos alunos 
em algumas aulas e ajudou a desenvolver melhor uma boa redação 
com as dicas dadas em produzir um começo, desenvolvimento e 
conclusão.” 
“A metodologia usada nos encontros foi bastante produtiva e me fez 
refletir bastante acerca da escrita, dos tipos de textos e da sua 
importância.” 
“Boa, pois proporciona uma maior interação entre os alunos, e os 
mesmos com o professor.” 
“Legal, pois a dinâmica exercida pelo professor promove a interação 
entre os alunos.” 
“Acho interativa e bastante dinâmica com bastante aprendizagem.” 
“O professor utilizou diferentes metodologias como o diálogo, a 
escrita, a visualização de vídeos, entre outros, tornando sua aula 
produtiva e variada.” 

 
Respostas do questionário final. Questão 6. 

 

Dessa forma, podemos apontar que a metodologia que envolve a 

retextualização proporciona maior dinamismo às aulas, auxiliando na 

elaboração de textos, bem como na reflexão sobre eles. Esse dado valoriza, 

mais uma vez, o caráter dialógico e social da língua e confirma a referida ideia 

que é defendida por Bakhtin (2003, 2006). 

 

3.4.4 A interatividade nas aulas 

 

 Dentre todas as atividades concebidas na série de encontros, uma das 

mais preferidas pelos alunos, de acordo com dados do questionário final, foi a 

interação durante as aulas, seja entre alunos e alunos e alunos e professor. 

Elaboramos um gráfico para apontar a maior incidência de respostas parecidas 

dos alunos acerca do que mais gostaram em todo o processo. Vejamos o 

gráfico a seguir. 
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GRÁFICO 3.1: Atividades preferidas pelos alunos na série de encontros 

realizados 
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Fonte: elaboração própria. 

 

Ao participarem das situações de interação, os alunos puderam 

colaborar com a aprendizagem dos colegas e, ainda, serem beneficiados com 

o auxílio dos demais. Essas atividades alteraram parte da realidade deles, 

como podemos observar nos relatos a seguir.  

 

[21] 
“O primeiro encontro, pois me ajudou a entender a escrita.” 
 
 “A crítica do curta-metragem, “Ilha das Flores”, por ter ampliado meu 
pensamento crítico sobre o mundo capitalista.” 
 
“A interação entre o professor e os alunos da sala e a livre 
argumentação sobre um tema é ótima para o desenvolvimento da 
turma, pois todos que participam conseguem adquirir um amplo 
conhecimento.” 

 
Respostas do questionário final. Questão 4. 

 

Segundo os alunos, é possível compreender que a interação possibilitou 

maior apropriação da prática da escrita e da formação do senso crítico, o que 

confirma os pressupostos da teoria sociocultural de Vygotsky (VYGOTSKY, 

2007a; 2007b) e da aprendizagem colaborativa (FIGUEIREDO, 2006; 
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FIGUEREDO, 2006) e que pode ser confirmado nas retextualizações 

produzidas. Essa mediação resultou em aulas mais dialogadas e reflexivas, 

como exemplifica a seguinte resposta: 

 

[22] 
“O que foi mais interessante dentre os encontros foi as aulas 
tornarem-se mais interessante, foi legal pois todos os encontros me 
fez refletir e aprender ainda mais.” 

 
Resposta do questionário final. Questão 4. 

 

 Dentre as atividades de interação que foram realizadas, antes e depois 

das produções dos textos-base e das retextualizações, todas foram produtivas, 

consoante às respostas dadas no questionário. O gráfico, a seguir, ilustra os 

momentos de interação que chamaram a atenção dos alunos. 

 

GRÁFICO 3.2: Atividades de interação preferidas pelos alunos na série de 

encontros realizados 

 

Fonte: elaboração própria  

 

As atividades de interação, portanto, guiaram os alunos ao caminho da 

reflexão sobre as próprias práticas e sobre si mesmos. Assim, concluímos que 

as aulas, por meio das atividades de interação, compreensão e produção de 
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textos, refletiram na prática da leitura, escrita e formação crítica dos alunos, o 

que resulta na tessitura da relação ensino-aprendizagem (BRASIL, 2006).  

 

3.4.5 A insistência na prática do mesmo gênero discursivo 

 

 A partir da análise do questionário final, percebemos o despertar dos 

alunos para a função social dos gêneros e de seu caráter dialógico (ALVES, 

2015; BAKHTIN, 2003, 2006). Por outro lado, alguns alunos ainda insistem na 

prática da dissertação argumentativa, como podemos perceber no exemplo a 

seguir. 

 

[23] 
“Interessante para mim, pois foca em produções pra vestibular 
(dissertação-argumentativa)” 

 
Resposta do questionário final. Questão 6. 

 

A resposta dada pelo aluno indica que a maior preocupação dele está 

centrada no bom desempenho de um gênero específico: a dissertação 

argumentativa. Outro aluno fez a seguinte sugestão acerca da produção de 

textos na escola: 

 

[24] 
“Deveria ser rigorosa com no mínimo 3 redações por semana.”  

 
Resposta do questionário final. Questão 1. 

 

 Completando a concepção de escrita que permeia o discurso do aluno, 

na questão 5 do mesmo questionário do exemplo [24] temos: 

 

[25] 
“Bom. Apesar de ter poucas aulas na semana a cobrança pela 
matéria deveria ser somente em dissertações textuais” 
 

Resposta do questionário final. Questão 5. 

 

A respostas dadas pelos alunos nos exemplos [23], [24] e [25] nos faz 

pensar que eles ainda não compreendem a escrita como um processo. O foco 

no ingresso em uma universidade por meio do Enem tem sido tão difundido 
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que, na visão de alguns alunos, o treino com a dissertação deve ser priorizado, 

o que sugere, inclusive, que a dissertação seja o único gênero discursivo 

trabalhado nas aulas de Língua Portuguesa. Entendemos que essa concepção 

de escrita precisa ser mais trabalhada nas aulas da referida disciplina.  

Em oposição aos dados citados nesta seção, a maior parte dos alunos 

avaliaram que os processos interativos foram mais eficazes na lida com a 

produção e a retextualização dos textos, como pode ser visto nas seções 3.4.3 

e 3.4.4. deste Capítulo. A partir das respostas dessas questões, percebemos 

que os alunos estão se despertando para a percepção do quão processual é a 

relação ensino-aprendizagem, a escrita, a fala, o fazer de cada sujeito no 

universo discursivo. 

Ao terminar este Capítulo de análise, podemos considerar que, com as 

atividades propostas, tivemos a oportunidade de trabalhar gêneros diferentes 

da dissertação escolar ou do texto dissertativo-argumentativo. Com isso, 

provemos reflexões sobre os efeitos do discurso materializados nos diversos 

textos lidos, escritos e retextualizados pelos alunos. 

De modo geral, as análises demonstram que há evoluções nos níveis 

das retextualizações apresentadas. Não tratamos de todas as nuanças que 

aparecem nos textos retextualizados, centramo-nos em aspectos globais para 

enfatizar não só a retextualização, mas também os eventos de interações e, 

sobretudo, as correções dialogadas. Assim, precisamos enfatizar que os textos 

resultantes das rextextualizações apresentam níveis ‘mais bem’ elaborados, 

sendo considerados pelo professor e pelos alunos como textos adequados aos 

gêneros propostos nas atividades. 

Mediante a descrição e análise dos dados, acreditamos ter deixado claro 

que as atividades de retextualização podem (e devem) se tornar rotinas usuais 

nas salas de aula, na disciplina Língua Portuguesa. Desse modo, reiteramos 

que essa retextualização de caráter colaborativo e dialogado precisa alcançar e 

convencer a escola, o professor, o aluno e o material didático para, de fato, se 

tornar usual e eficaz. Para nós, essas atividades são altamente importantes 

para desencadear no contexto da sala de aula práticas de escrita mais 

eficientes e mais significativas. É evidente que, para que isso ocorra, há de se 

estabelecer parâmetros metodológicos para permitir que as condições de 
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produção e recepção dos textos sejam outras, isto é, sejam diferentes dos 

exercícios de produção textual como algo acabado e usado quase que única e 

exclusivamente para fins de avaliação dos alunos. É preciso criar condições de 

processos que visem à geração de bons textos, retextualizados ou não. Assim, 

o aluno poderá se sentir mais seguro e, consequentemente, melhorar seu 

desempenho nas atividades de produção e recepção textuais. 

Enfim, cremos fortemente que nossas atividades de retextualização e 

todo o movimento de potencialização dos eventos de mediação e de correção 

colaborativa se configuraram como excelentes recursos para o trabalho com 

textos, uma vez que permitiram que os alunos sanassem algumas das 

dificuldades que tinham em relação à escrita e à leitura. Consequentemente, 

podemos afirmar que as atividades de retextualização realizadas a partir da 

correção colaborativa permitiram que os alunos tivessem um “protocolo” de 

avaliação dos próprios textos, o que os fizeram avançar nas atividades de 

análise dos textos escritos e retextualizados em um nível maior de autonomia 

com relação aos desempenhos linguísticos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 Esta parte divide-se em cinco seções. Primeiramente, respondemos às 

perguntas de pesquisa que impulsionaram nossa pesquisa. Em seguida, 

apresentamos algumas contribuições que nosso estudo conferiu ao processo 

de ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa. Na sequência, apresentamos 

algumas limitações de nosso estudo e, ainda, algumas sugestões de futuras 

pesquisas que partem do tema de nosso trabalho.  

 

Retomando as perguntas de pesquisa 

 

 Retomamos, nessas considerações, nossas perguntas de pesquisa para 

responder a elas. Para tanto, tomamos por base a fundamentação teórica e os 

dados gerados nesta pesquisa, apresentados nos capítulos 1 e 3, 

respectivamente.  

 

Como o aluno lida com os gêneros discursivos no processo de 

retextualização por tema? 

 

 Para responder a esta pergunta, tomamos como base os dados gerados 

em nossa pesquisa: diário de campo e observação participante, produções 

textuais, registros de interações e questionário. Desse modo, podemos 

observar que, no trabalho com os gêneros discursivos, os alunos: 
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 se sentiram mais atraídos pelo trabalho com os gêneros discursivos, 

demonstrando empolgação e concentração; 

 refletiram sobre a função social do gênero discursivo e suas esferas 

de circulação; 

 conseguiram distinguir os gêneros discursivos, apropriando-se mais 

da construção e função social deles; 

 se sentiram mais autônomos em relação à apropriação dos gêneros 

como mecanismos de interação social; 

  avaliaram seus textos mediante os jogos de inferências, 

transformando os gêneros e os ressignificando por meio da 

retextualização. 

 

Observamos, também, que alguns alunos tinham predileção por gêneros 

específicos, como a dissertação argumentativa, por exemplo. Concluímos que 

isso se deve à cobrança do gênero na prova do Enem. Embora tenhamos 

trabalhado acerca do papel da escrita que vai além de exames de larga escala, 

perpassando a comunicação social em suas diversas situações, alguns alunos 

ainda preferiam mais a prática desse gênero específico e de sua exclusividade 

na 3ª série do EM.  

Entendemos que essa predileção dos alunos está ligada a uma rede 

discursiva que constitui os gêneros de maneira socio-histórica, fazendo com 

que certos gêneros assumam maior prestígio em determinado período em 

relação a outros, conforme explica Gomes-Santos (1999). Portanto, os gêneros 

são resultados das escolhas e combinações formais do produtor que partem de 

suas necessidades enunciativas e situacionais. Nesse sentido, partimos da 

produção desse gênero de caráter mais imediato na escolha dos alunos para 

outros gêneros que poderiam surgir a partir dele, por meio da retextualização. 

A proposta proporcionou aos alunos, de modo geral, o trabalho transformador 

com os gêneros, estreitando a relação escola e cotidiano. 

 

Quais são as possíveis contribuições da retextualização por tema nas 

aulas de Língua Portuguesa e como elas são refletidas nas competências 

e habilidades linguísticas dos alunos? 
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A estratégia de trabalho com a retextualização no processo de ensino-

aprendizagem buscou o alargamento de pensamento crítico dos alunos, os 

conduzindo a uma percepção mais crítica do que produzem tanto na aula de 

Língua Portuguesa quanto nos papéis conscientes exigidos no exercício da 

cidadania. Para trabalhar com esse método, foram utilizadas, pelos alunos, 

algumas estratégias que facilitavam o processo de retextualização e a 

consequente percepção deles em relação ao próprio aprendizado 

(FIGUEIREDO, 2006, 2015).  

Durante as atividades retextualizadoras, os alunos utilizaram métodos de 

correção colaborativa como, por exemplo, a correção dialogada com o 

professor e com os próprios colegas, por meio de pares. Esse processo 

promoveu reflexão sobre a construção dos textos e a percepção da realidade 

na materialidade dos textos. Além disso, a autocorreção também possibilitou 

aos alunos maior reflexão sobre o próprio texto, tendo em vista que 

identificavam aspectos que precisavam ser reconstruídos, o que resultou em 

um trabalho linguístico de aprimoramento da escrita. Nesse sentido, 

consideramos o uso de scaffoldings entre os alunos nos momentos de 

interação e produção das retextualizações, o que colaborou para a 

potencialização dos resultados obtidos nos textos e nas relações interpessoais 

dos participantes deste estudo. 

 As contribuições do processo de retextualização por tema refletidas nas 

competências e habilidades dos alunos alcançaram resultados positivos. 

Dentre eles: 

 

 os alunos ampliaram sua formação crítica; 

 a consciência linguística dos alunos se desenvolveu em seu uso 

prático, mediante as situações de interação; 

 os alunos passaram a visualizar outros papéis sociais que exercem; 

 os alunos passaram a relacionar os diversos papéis sociais que 

exercem com as situações de aprendizagem, dentre elas, a escrita; 

 passaram a refletir sobre o processo de construção do próprio texto; 
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 ressignificaram a concepção de gêneros discursivos, aula dialogada 

e interação; 

 conseguiram corrigir as inadequações de maneira autônoma e 

reelaborar enunciados, ampliando o nível da escrita; 

 passaram a construir textos mais coesos e coerentes. 

 

Os alunos tiveram, portanto, a oportunidade de internalizar os 

conhecimentos adquiridos no plano social da sala de aula por meio das 

atividades de interação e retextualização. De maneira gradativa, atividades que 

dependiam do auxílio do professor foram assumindo novas formas com o uso 

do scaffolding, por exemplo, em que um aluno colaborava com a construção do 

texto do outro (FIGUEIREDO, 2006). Também, nos processos de autocorreção, 

em que os alunos se mostravam mais autônomos, identificando as próprias 

inadequações, além das percepções durante as situações de interação, 

comprovando o conceito de ZDP, fruto da perspectiva vygotskiana 

(FIGUEIREDO, 2006, 2015; VYGOTSKY, 2007a). 

 

Como a retextualização pode interferir ativamente no processo de ensino-

aprendizagem? 

 

 Como observamos, mediante nosso estudo, a estratégia de ensino 

mediante a retextualização de maneira interativa e colaborativa alcançou os 

alunos e proporcionou respaldo positivo. Consoante a isso, nossos dados 

apontaram que essa metodologia pode interferir ativamente no processo de 

ensino-aprendizagem por meio das aulas embasadas numa perspectiva 

dialógica (BAKHTIN, 2003). Dessa forma, relacionamos contribuições 

significativas para essa constante: 

 

 as aulas se tornam mais dinâmicas, reflexivas e dialogadas, 

envolvendo mais os alunos e os levando a perceberem a língua e 

sua função social; 

 os alunos estabelecem relações dialógicas entre si, na construção da 

aprendizagem; 
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 os alunos colaboram mais na aprendizagem uns dos outros, 

impulsionando-os a trabalhar sobre estratégias linguísticas, textuais e 

discursivas já realizadas para utilizá-las em um novo texto; 

 confere maior sentido aos textos dos alunos e à prática da escrita; 

 a retextualização contribui não só para a transformação dos textos, 

mas também para a apropriação do conhecimento de maneira 

gradativa; 

 a apropriação do conhecimento é maior, afiando o senso crítico dos 

alunos. 

 

Assim, compreendemos que a retextualização pode promover condições 

de ensino que atendam às orientações das OCEM (BRASIL, 2006), criando 

uma alternativa de ensino que contribui para a formação de alunos-cidadãos 

mais reflexivos e críticos e aulas mais interativas, dialógicas, colaborativas e 

eficazes.  

 

Contribuições de nosso estudo ao ensino e a aprendizagem de Língua 

Portuguesa 

 

Como foi possível observar neste trabalho, a retextualização por tema 

proporcionou aos alunos diversas oportunidades de construírem aprendizado 

por meio da interação, colaboração e retextualização. Nossos dados 

apontaram que a retextualização melhora a prática escrita dos alunos, afia o 

senso crítico, propõe o trabalho com os gêneros discursivos, problematizando-

os e percebendo seus papéis nas diversas esferas sociais que circulam. 

Os alunos puderam experimentar vários mecanismos que auxiliam a 

produção de textos, os fazendo despertar para a importância de refletir a língua 

e seus desdobramentos no seu uso cotidiano. Desse modo, os alunos 

perceberam mais sentido nas aulas, uma vez que conseguiram relacionar os 

conteúdos escolares ao que vivem dentro e fora dos muros da escola, 

possibilitando a eles um caráter mais humanístico frente a competitividade para 

o ingresso na universidade ou no mercado de trabalho. 
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Limitações deste estudo 

 

 Um fator que limitou a maior geração de dados foi a demora com os 

trâmites com o CEP para a autorização da aplicação do projeto.  

 Outro fator que serviu de limitação para nosso estudo foi a ausência de 

alguns alunos em nossos encontros. Como algumas produções dependiam das 

anteriores e alguns alunos faltavam aos encontros, por vezes ficavam confusos 

com as atividades ou demoravam mais tempo para realizá-las. Ainda assim, 

quando faltavam, nem todos faziam a atividade anterior. 

 Todavia, apesar dessas limitações, consideramos que os resultados 

podem ser analisados como saldo positivo, contribuindo para o 

desenvolvimento das habilidades e competências dos alunos. 

 

Sugestões para futuras pesquisas 

  

 O contexto da sala de aula é rico em possibilidades de trabalhos que 

visam à apropriação do conhecimento por meio de relações dialógicas. Nesse 

sentido, apresentamos algumas sugestões para pesquisas futuras. 

 Por meio da proposta da retextualização, é importante desenvolver 

retextualizações com gêneros literários, fazendo uma ponte entre os literários e 

os não literários, utilizando metodologias de correção que tornem o aluno cada 

vez mais autônomo e reflexivo. Sugerimos, também, o acompanhamento da 

transição entre EF e EM, visando promover maior reflexão acerca da função 

social do gênero discursivo nesse processo de maturação dos alunos.   

 

Últimas considerações 

 

 Este estudo proporcionou uma investigação da realidade da sala de aula 

em que os alunos estavam focados, nas aulas de Produção de Texto, 

exclusivamente na prática de um único gênero discursivo: a dissertação 

argumentativa. Compreendemos que a situação mais imediata dos alunos os 

levava a perceber a necessidade do trabalho com esse gênero, porém, isso 

tornaria as aulas engessadas em um único conteúdo que terminaria, 
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basicamente, no dia da prova do Enem. Todavia, entendemos que leitura, 

escrita e interpretação vão além das habilidades em um gênero discursivo e 

alcança a compreensão dos enunciados que estão postos nas diversas 

situações comunicativas. Desse modo, nosso estudo procurou mudar essa 

realidade, que, em sua maioria, foi modificada, tendo em vista que a 

metodologia alcançou os alunos participantes. 

Com relação ao alcance das atividades, acreditamos que o professor 

pode ver nos momentos de escrita dos alunos, nos eventos de interação 

guiados pela ação de retextualizar, quais são os elementos acionados na 

transposição de um texto a outro. Demonstramos nas análises que os 

elementos que mais se destacam são: i) seleção lexical, ii) cuidados com a 

suficiência de dados dos textos, isto é, preocupação com a recepção dos 

sentidos textuais por parte dos interlocutores e iii) a imersão na atividade de 

(re)avaliação do textos que fizeram, o que os leva a ser os primeiros corretores 

de seus textos. Assim, olhar para todo esse processo nos permitiu identificar 

algumas necessidades de aprendizagem dos alunos, o que nos levou, de fato, 

a partir do conhecimento prévio deles sobre o que é escrever um texto e para 

quem escrever para, então, mediar adequadamente os eventos de interação e, 

com isso, potencializar os momentos das atividades de retextualização na sala 

de aula. 

Em uma perspectiva colaborativa, propusemos a retextualização como 

mecanismo de percepção da escrita de um modo geral, enfatizamos a 

ampliação das competências e habilidades dos alunos e também tentamos 

fazê-los perceber que os gêneros discursivos têm várias funções sociais que 

partem de seu uso no cotidiano, na prática viva da língua.  

 A retextualização na aula de Língua Portuguesa promoveu o 

alargamento do conhecimento dos alunos e comprovou que as relações 

dialógicas podem ser construídas e reconfiguradas no processo de ensino-

aprendizagem mediante as atividades que foram realizadas. Os alunos 

tornaram-se mais autônomos, mais perceptivos com relação ao meio social em 

que vivem e aos processos de escritas na escola e mais críticos com relação a 

suas próprias escolhas e aos valores da sociedade em que estão inseridos. 
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APÊNDICE A 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS E LINGUÍSTICA 

 

FACULDADE DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS E LINGUÍSTICA 

 

                  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), de uma 

pesquisa. Meu nome é Marlon Cássio Gomes dos Santos, sou o pesquisador responsável 

e minha área de atuação é na educação escolar. Após receber os esclarecimentos e as 

informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste 

documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador 

responsável. Em caso de recusa, você não será penalizado(a) de forma alguma. Em caso 

de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato através do e-mail 

marloncassio@live.com e/ou pelo telefone (62) 9155-9120 (a ligação poderá ser feita à 

cobrar). Em casos de dúvidas sobre os seus direitos como participante nesta pesquisa, 

você poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Goiás, nos telefones: 3521-1075 ou 3521-1076. 

Esta pesquisa faz parte de um projeto de Mestrado da Faculdade de Letras da 

Universidade Federal de Goiás, elaborado pelo mestrando citado acima, sob orientação 

do Prof. Dr. Sinval Martins de Sousa Filho. O objetivo do projeto EFEITOS DA 

RETEXTUALIZAÇÃO NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE 

LÍNGUA PORTUGUESA é fazer um estudo sobre os efeitos da transformação de uma 

modalidade textual em outra na aprendizagem das pessoas. Para isso, durante dez 

encontros, no curso de um mês e meio, será discutido o que é retextualização e como 

acontece esse processo utilizando gêneros discursivos textuais. Você será convidado a 

produzir alguns textos e demais atividades orientadas pelo pesquisador e/ou decididas 

com todo o grupo durante o andamento da aula, conforme acharem necessário. Além 

disso, em alguns momentos, poderá haver captações de áudio e de imagens para os fins 

da pesquisa. Você não será obrigado a responder qualquer pergunta e nem sofrerá algum 

constrangimento ou penalidade deixar de responder. O material gerado será estudado 

para melhor compreender os efeitos da retextualização no processo de ensino-

aprendizagem da língua portuguesa. Essa pesquisa não traz nenhuma despesa para você 

e sua família e todas as informações serão usadas pelo pesquisador sem revelar o seu 

nome ou o de sua escola, pois os dados são mantidos em segredo. A sua participação 

nessa pesquisa será totalmente gratuita, ou seja, você não receberá nenhum dinheiro 

para participar dela. Além disso, você poderá deixar de participar da pesquisa a 

qualquer momento sem que isso acarrete qualquer prejuízo a você. 

      Após a realização das análises, o pesquisador retornará à presença dos colaboradores 
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e fará a exposição das conclusões a que chegar. Como a contribuição de cada 

colaborador(a) se dá na interação com o grupo e na produção de seus textos, é 

considerado que não há prejuízos ou danos à sua integridade física ou moral, pois será 

resguardado o anonimato de cada um(a). Os dados gerados serão armazenados pelo 

pesquisador durante por dois anos. Depois desse prazo serão descartados. O foco da 

pesquisa recai sobre como os efeitos de determinado processo de ensino-aprendizagem 

se dão e o julgamento sobre a qualidade recai sobre o material analisado. 

 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA 

 

 

Eu, ................................................................................................................., inscrito(a) 

sob o RG/ CPF......................................................., abaixo assinado, concordo em 

participar do estudo intitulado “EFEITOS DA RETEXTUALIZAÇÃO NO 

PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUA PORTUGUESA”. 

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) pelo 

pesquisador(a) responsável, Marlon Cássio Gomes dos Santos, sobre a pesquisa, os 

procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

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. 

 

Autorização para captação de áudio e imagem: 

 

(    ) Autorizo a captação de áudio e imagem para fins de pesquisa. 

(    ) Não autorizo a captação de áudio e imagem para fins de pesquisa. 

 

 

Goiânia, ........ de ............................................ de ............... 

 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 
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APÊNDICE B 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS E LINGUÍSTICA 

 

FACULDADE DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS E LINGUÍSTICA 

 

                  

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TALE 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), de uma 

pesquisa. Meu nome é Marlon Cássio Gomes dos Santos, sou o pesquisador responsável 

e minha área de atuação é na educação escolar. Após receber os esclarecimentos e as 

informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste 

documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador 

responsável. Em caso de recusa, você não será penalizado(a) de forma alguma. Em caso 

de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato através do e-mail 

marloncassio@live.com e/ou pelo telefone (62) 9155-9120 (a ligação poderá ser feita à 

cobrar). Em casos de dúvidas sobre os seus direitos como participante nesta pesquisa, 

você poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Goiás, nos telefones: 3521-1075 ou 3521-1076. 

Esta pesquisa faz parte de um projeto de Mestrado da Faculdade de Letras da 

Universidade Federal de Goiás, elaborado pelo mestrando citado acima, sob orientação 

do Prof. Dr. Sinval Martins de Sousa Filho. O objetivo do projeto EFEITOS DA 

RETEXTUALIZAÇÃO NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE 

LÍNGUA PORTUGUESA é fazer um estudo sobre os efeitos da transformação de uma 

modalidade textual em outra na aprendizagem das pessoas. Para isso, durante dez 

encontros, no curso um mês e meio, será discutido o que é retextualização e como 

acontece esse processo utilizando gêneros discursivos textuais. Você será convidado a 

produzir alguns textos e demais atividades orientadas pelo pesquisador e/ou decididas 

com todo o grupo durante o andamento da aula, conforme acharem necessário. Além 

disso, em alguns momentos, poderá haver captações de áudio e de imagens para os fins 

da pesquisa. Você não será obrigado a responder qualquer pergunta e nem sofrerá algum 

constrangimento ou penalidade deixar de responder. O material gerado será estudado 

para melhor compreender os efeitos da retextualização no processo de ensino-

aprendizagem da língua portuguesa. Essa pesquisa não traz nenhuma despesa para você 

e sua família e todas as informações serão usadas pelo pesquisador sem revelar o seu 

nome ou o de sua escola, pois os dados são mantidos em segredo. A sua participação 

nessa pesquisa será totalmente gratuita, ou seja, você não receberá nenhum dinheiro 

para participar dela. Além disso, você poderá deixar de participar da pesquisa a 

qualquer momento sem que isso acarrete qualquer prejuízo a você. 

Após a realização das análises, o pesquisador retornará à presença dos 

colaboradores e fará a exposição das conclusões a que chegar. Como a contribuição de 

cada colaborador(a) se dá na interação com o grupo e na produção de seus textos, é  
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considerado que não há prejuízos ou danos à sua integridade física ou moral, pois será 

resguardado o anonimato de cada um(a). Os dados gerados serão armazenados pelo 

pesquisador durante por dois anos. Depois desse prazo serão descartados. O foco da 

pesquisa recai sobre como os efeitos de determinado processo de ensino-aprendizagem 

se dão e o julgamento sobre a qualidade recai sobre o material analisado. 

 

 

 

ASSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA 

 

Eu,___________________________________________________________________, 

inscrito(a) sob o RG/CPF__________________________, abaixo assinado, responsável 

por_________________________________________________________, autorizo sua 

participação na pesquisa “EFEITOS DA RETEXTUALIZAÇÃO NO PROCESSO 

DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUA PORTUGUESA”, como sujeito. Fui 

devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador Marlon Cássio Gomes 

dos Santos sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os 

possíveis riscos e benefícios decorrentes da sua participação. Foi-me garantido que 

haverá segredo sobre o nome daquele que sou responsável e que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isso me acarrete qualquer prejuízo. 

 

Autorização para captação de áudio e imagem: 

 

(    ) Autorizo a captação de áudio e imagem para fins de pesquisa. 

(    ) Não autorizo a captação de áudio e imagem para fins de pesquisa. 

 

 

Goiânia, ........ de ............................................ de ............... 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) responsável do(a) participante 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 
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APÊNDICE D 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS E LINGUÍSTICA 

 

FACULDADE DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS E LINGUÍSTICA 

 

                  

QUESTIONÁRIO 

 

1. Qual sua opinião acerca da produção de textos na escola? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

2. Qual sua opinião sobre a transformação de um texto em outro texto? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

3. O que você acha da interação entre professor e aluno antes e depois da produção de 

textos? Explique seu ponto de vista. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Dentre os nossos encontros, o que você achou mais interessante? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. Como você avalia seu rendimento durante nossos encontros: 

Excelente | Bom | Regular | Ruim. Justifique sua resposta. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. O que você acha da metodologia utilizada em nossos encontros? Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E 

LISTA DE FRASES – 30 MOTIVOS PARA ESCREVER 

1. Escrever é mágico, é tanto a água da vida quanto qualquer outra arte. A água é 

grátis. Então beba. Beba e preencha-se -Stephen King 

 

2. Escrever não é vida, mas acho que às vezes pode ser um caminho de volta à 

vida. - Stephen King 

 

3. A vida não é um suporte para a arte. É ao contrário. – Stephen King 

 

4. Se não escrevo para esvaziar minha mente, eu enlouqueço. - Lord Byron 

 

5. Eu crio arte. Às vezes, arte verdadeira. E, às vezes, isso preenche os espaços 

vazios na minha vida. Alguns deles. Não todos. – Neil Gaiman 

 

6. Amanhã pode ser tudo um inferno, mas hoje foi um bom dia de escrita, e em 

bons dias de escrita, nada mais importa. – Neil Gaiman 

 

7. O mundo sempre parece mais interessante quando você acaba de criar algo 

que não existia antes. – Neil Gaiman 

 

8. Escrever é fazer com que a vida faça sentido. Você trabalha a vida toda e 

talvez tenha conseguido encontrar sentido em uma pequena área dela. - 

Nadine Gordimer 

 

9. Eu devo escrever tudo, a qualquer custo. Escrever é pensar. É mais do que 

viver, é viver conscientemente. - Anne Morrow Lindbergh 

 

10. Não se escreve por se querer dizer alguma coisa, escreve-se porque se tem 

alguma coisa para dizer. - Scott Fitzgerald 

 

11. Escreva o que não deve ser esquecido. - Isabel Allende  

 

12. Escrever é quando voo, escrever é quando começo incêndios. Escrever é 

quando tiro a morte do meu bolso esquerdo, atiro-a contra a parede e a pego 

de volta no rebate.- Charles Bukowski 

 

13. Essas palavras que escrevo me protegem da completa loucura. – C. Bukowski 

 

14. Escrever é uma maneira de falar sem ser interrompido. - Jules Renard 

 

15. Escrevemos porque não queremos morrer. É esta a razão profunda do ato de 

escrever. - José Saramago 
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16. No fundo, todos temos necessidade de dizer quem somos e o que é que 

estamos a fazer e a necessidade de deixar algo feito, porque esta vida não é 

eterna e deixar coisas feitas pode ser uma forma de eternidade. – J. Saramago 

 

17. Eu nem sequer gosto de escrever. Acontece-me às vezes estar tão 

desesperado que me refugio no papel como quem se esconde para chorar. E o 

mais estranho é arrancar da minha angústia palavras de profunda reconciliação 

com a vida.– Eugénio Andrade 

 

18. Escrever é ter a companhia do outro de nós que escreve. - Vergílio Ferreira 

 

19. Eu escrevo sem esperança de que o que eu escrevo altere qualquer coisa. Não 

altera em nada... Porque no fundo a gente não está querendo alterar as coisas. 

A gente está querendo desabrochar de um modo ou de outro... – C. Lispector 

 

20. Escrever te dá a ilusão do controle, até que você percebe que é só uma ilusão, 

que as pessoas irão trazer suas próprias impressões para dentro do que você 

escreveu. - David Sedaris 

 

21. Escrever é uma forma socialmente aceitável de esquizofrenia. - E.L. Doctorow 

 

22. O papel de um escritor não é dizer aquilo que todos somos capazes de dizer, 

mas sim aquilo que não somos capazes de dizer.- Anaïs Nin 

 

23. Escrevemos para saborear a vida duas vezes – no momento e em 

retrospectiva. – Anaïs Nin 

 

24. Enquanto escritor, as palavras são a sua tinta. Utilize todas as cores.- Rhys 

Alexander 

 

25. Escreva sobre aquilo que sabe e aquilo que adora. Quando nos conseguimos 

expor no papel, chama-se a isso boa escrita.- Joel Chandler Harris 

 

26. Escrever é a única coisa que, quando o faço, não sinto que deveria de estar a 

fazer outra coisa.- Gloria Steinem 

 

27. Se não quer ser esquecido quando morrer, deve escrever algo que valha a 

pena ler ou fazer alguma coisa sobre a qual vale a pena escrever.- B. Franklin 

 

28. Qualquer pessoa pode fazer história. Mas apenas um grande homem pode 

escrevê-la. - Oscar Wilde 

 

29. Se tem um livro que você quer ler, mas ainda não foi escrito, então você deve 

escrevê-lo - Toni Morrison  

 

30. Não há maior agonia do que carregar uma história não contada dentro de você 

- Maya Angelou 
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ANEXO A 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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