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RESUMO 

Dissertação de Mestrado 
Programa de Pós-Graduação em Letras 

Universidade Federal de Santa Maria, RS, Brasil 
 

A ESCRITA NO CONTEXTO ESCOLAR: RELAÇÃO ENTRE 
CONCEPÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

 
Autora: Ana Cecilia Teixeira Gonçalves 

Orientadora: Profª Drª Marcia Cristina Corrêa 
Data e local da defesa: Santa Maria, 29 de novembro de 2007. 

 
 
 O presente trabalho está vinculado à linha de pesquisa Discurso e Aquisição 

do programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Santa Maria 

e teve como objeto de investigação a escrita, entendida como uma forma de 

produção social. Desse modo, o objetivo da pesquisa foi analisar o 

desenvolvimento da escrita em diferentes contextos escolares. Para tanto, fizemos 

uso da perspectiva do interacionismo sócio-discursivo dos estudos da linguagem, 

pautada nos escritos de Bronckart (1999, 2006), em que a linguagem e, portanto, a 

escrita é entendida como uma forma de ação socialmente contextualizada. Nessa 

perspectiva, a escrita representa uma ação humana que pode ser desenvolvida em 

diferentes contextos sociais e por diversos agentes, sempre utilizada com um 

objetivo definido. Os pressupostos de Vygotsky (1988, 1989), base para a teoria do 

interacionismo sócio-discursivo, também foram de extrema importância para nossa 

pesquisa, principalmente a questão da mediação e o processo de internalização.  

Quanto ao instrumento metodológico, utilizamos um procedimento didático 

denominado Seqüência Didática (DOLZ, NOVERRAZ e SCHNEUWLY, 2004) que 

representa uma forma de trabalho com escrita, cuja finalidade é a internalização de 

gêneros de texto diversos. A partir da aplicação desse instrumento, foi possível 

observar que o desenvolvimento da escrita ocorreu de forma diferenciada nos 

contextos analisados (determinados como Escola A e Escola B). Embora com um 

público semelhante, estas escolas apresentaram características um tanto 

diferenciadas no que se refere ao trabalho com escrita. Como resultado das 

análises, ficou marcada a relação existente entre a concepção de escrita das 
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instituições e a forma como esse objeto é desenvolvido. Assim, foi possível constatar 

que os textos obtidos com a aplicação da seqüência didática marcam de alguma 

maneira a forma como a escrita é entendida nas diferentes instituições, uma vez que 

refletem a posição da escola frente ao trabalho com língua e com escrita. Nesse 

sentido, os resultados permitem verificar que a análise do desenvolvimento da 

escrita nos contextos escolares em questão pressupõe a análise da relação 

estabelecida entre as instituições, nesse caso, Escola A e Escola B, com o objeto, a 

escrita.  

 

 

 

Palavras-chave: escrita; desenvolvimento; contexto escolar. 
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ABSTRACT 

Master’s thesis 
Postgraduate Program of Letters 

Federal University of Santa Maria, RS, Brazil 
 

THE WRITING IN SCHOOL CONTEXTS: THE RELATIONSHIP 
BETWEEN CONCEPTION AND DEVELOPMENT 

 
Author: Ana Cecilia Teixeira Gonçalves 

Advisor: Profª Drª Marcia Cristina Corrêa 
Date and local: Santa Maria, november, 2007. 

 
 The present study is linked to the research line of Discourse and Acquisition of 

the Postgraduate Program of Letters of the Federal University of Santa Maria. Its 

object of investigation is the writing, which is comprehended as a way of social 

production. 

 This research aims to analyze the development of the writing in different 

school contexts. The theoretical-methodological basis for that is the social-discursive 

interacionism, as proposed by Bronckart (1999, 2006), in which language as well as 

writing is perceived as a way of social contextualized action. In that perspective, 

writing represents a human action, which can be developed in different social 

contexts by various agents and it is always used with a defined purpose. 

 It is also taken into account Vygotsky’s ideas (1988, 1989), basis for the 

social-discursive interacionism, particularly, the question of mediation and the 

process of internalization.  

 In relation to the methodological instrument, it is used a didactic procedure 

called Didactic Sequence (DOLZ, NOVERRAZ and SCHNEUWLY, 2004). It 

represents a type of work, in which the internalization of different textual typologies is 

aimed. After the application of this instrument, one can observe that the development 

of writing occurs in different ways in the contexts analyzed (called as School A and 

School B). 

 Although the similar audience, these schools present different characteristics 

concerning writing. As a result of the analyses, the relationship between the 

conception of writing of the institutions and the way as this object is developed is 

evinced. Thus, it is possible to verify that the texts obtained through the application of 

the didactic sequence are suitable to the way writing is comprehended in the different 
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institutions, as they reflect the position of the school concerning language and 

writing. In this way, the results verify that the analysis of the development of writing in 

school contexts requires the analysis of the established relationship between the 

institutions, in this case, School A and School B, with the object, the writing. 

 

 

 

Key-words: writing; development; school contexts.   
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INTRODUÇÃO 

 

 

Durante o curso de Letras e, fundamentalmente, com o conhecimento da 

abordagem da Lingüística, criou-se, aos poucos, um interesse com a aquisição e o 

desenvolvimento da linguagem (sobretudo, da escrita) que se intensificou, de fato, 

durante a elaboração do projeto de mestrado. As inúmeras pesquisas sobre 

aquisição e desenvolvimento da linguagem e a distância destas do real contexto 

escolar levantaram alguns questionamentos. Demos início, dessa forma, à 

elaboração de um projeto de pesquisa que, com o passar do tempo, teve suas idéias 

questionadas, discutidas e, conseqüentemente, amadurecidas. 

Assim, o trabalho realizado está vinculado à linha de pesquisa Discurso e 

Aquisição, do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de 

Santa Maria, e tem o objetivo de aproximar as pesquisas lingüísticas do contexto 

escolar, focalizando a aquisição e o desenvolvimento de língua escrita na fase de 

desenvolvimento textual. O objeto de investigação da pesquisa é, nesse sentido, a 

escrita, entendida como uma forma de ação socialmente contextualizada. Como é 

possível observar, a escrita tem na instituição escolar o lugar social privilegiado para 

sua aquisição e seu desenvolvimento, portanto, voltamos nosso estudo para este 

contexto.  

Por levar em consideração o caráter sócio-histórico da linguagem, e, 

precisamente, por entendê-la como uma forma de ação social, procuramos 

embasamento na teoria do Interacionismo sócio-discursivo. Nesse sentido, como 

nossa pesquisa se propõe a realizar uma reflexão sobre o desenvolvimento da 

escrita no contexto escolar, buscamos, na teoria, pontos essenciais que ajudariam 

na elaboração do trabalho. 

Primeiramente investigamos seus referenciais teóricos: os estudos 

vygotskyanos sobre linguagem e desenvolvimento humano e a teoria do 

Interacionismo social. A idéia de interação entre o organismo humano e o meio 

social – levando ao conseqüente desenvolvimento da espécie – e, principalmente, o 

papel central assegurado à linguagem nessa relação, foram pontos essenciais para 

o nosso trabalho. 
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Em seguida, analisamos alguns conceitos-chave da abordagem do 

interacionismo sócio-discursivo, com os quais nossa pesquisa estava em 

consonância, tais como as definições de atividade social, de atividade de linguagem, 

na tentativa de ressaltar como se deu, entre os homens, o aparecimento de 

organizações sociais e a emergência da linguagem, destacando aí, mais uma vez, o 

papel fundamental desta ferramenta social para a espécie. Analisamos, também, a 

constituição dos agentes verbais, no estudo sobre a ação de linguagem e sobre os 

textos que a materializam, e, finalmente, abordamos o uso da linguagem, em 

contextos determinados, isto é, chegamos ao estudo dos gêneros. A reflexão a 

respeito dos gêneros nos envolveu, em especial, uma vez que utilizamos como 

instrumento metodológico um procedimento didático denominado Seqüência 

Didática (DOLZ, NOVERRAZ e SCHNEUWLY, 2004) que usa os gêneros como 

forma de trabalho com língua materna na escola.  

Nesse sentido, nosso trabalho não só está pautado na teoria do 

interacionismo sócio-discursivo, mas também utiliza instrumentos metodológicos 

para coleta de dados provenientes dessa linha de pesquisa e, sobretudo, vale-se de 

seu modelo de análise textual (o “folhado” textual) para a observação e descrição 

dos dados referentes à escrita dos sujeitos estudados. 

Nessa perspectiva, nosso trabalho volta-se, então, para o desenvolvimento da 

escrita por crianças da quinta série do Ensino Fundamental. Para fazer tal análise, 

observamos as produções escritas dos alunos com os quais foi desenvolvido o 

trabalho com Seqüência Didática, focalizando alguns pontos em especial:  

• o desenvolvimento textual das crianças, a partir de uma seqüência didática 

aplicada, através da comparação de suas produções iniciais e finais; 

• os diferentes resultados obtidos, uma vez que o instrumento foi aplicado por 

professores diferentes em contextos distintos.  

               

Assim, com a finalidade de desenvolver essa proposta, dividiremos o trabalho 

em quatro capítulos, a saber: 
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Capítulo I – O referencial teórico 

Neste capítulo, apresentaremos nossa concepção de linguagem e, em 

decorrência, a teoria que dá base para a pesquisa: os pressupostos do 

interacionismo sócio-discursivo, propostos por Bronckart (1999, 2006) e seu grupo 

de estudo, procurando destacar os aspectos de maior relevância para o 

desenvolvimento deste trabalho.  

 

Capítulo II – A metodologia 

Neste capítulo, apresentaremos um desenho da pesquisa, abordando a 

temática e os objetivos visados, assim como os procedimentos metodológicos que 

servem de base para a elaboração do trabalho, especificando o contexto da 

pesquisa, os sujeitos envolvidos, o objeto de investigação, o instrumento de coleta 

de dados e o modelo de análise do corpus. 

 

Capítulo III – Descrição e análise dos dados 

Neste capítulo, apresentaremos a descrição e a análise dos dados coletados 

no desenvolvimento do trabalho.  

 

Capítulo IV – Discussão dos resultados 

Por fim, neste capítulo, faremos uma reflexão acerca dos dados obtidos com 

a análise e, a partir da fundamentação teórica, discutiremos os aspectos referentes 

ao desenvolvimento da escrita nos diferentes contextos escolares nos quais foi 

realizado o trabalho. Na seqüência, apresentaremos a conclusão da pesquisa. 
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CAPÍTULO I 

REFERENCIAL TEÓRICO 

A linguagem 1 como produção social 

 

 

O objetivo deste capítulo é situar o leitor acerca da fundamentação teórica 

utilizada para realizar este trabalho. Dessa forma, primeiramente, apresentaremos 

nossa concepção de linguagem e, a partir dela, a teoria que dá sustentação à 

pesquisa. 

Nesse sentido, por entendermos a linguagem como uma forma de ação 

socialmente contextualizada, nosso trabalho é pautado na teoria denominada 

Interacionismo sócio-discursivo (ISD), cujo principal nome é o de Jean-Paul 

Bronckart. Por se tratar de uma abordagem recente, apresentaremos um breve 

histórico sobre sua constituição. Cumpre-nos salientar que o ISD está ancorado nos 

princípios gerais do interacionismo social. Assim, mostraremos as principais teses 

dessa teoria que justificam essa ancoragem e trabalharemos individualmente um de 

seus principais autores, o russo Lev Semyonovich Vygotsky. A seguir, os principais 

conceitos definidos por Bronckart, como o de atividade de linguagem, ação de 

linguagem e gêneros textuais. Por fim, falaremos sobre a aplicação pedagógica do 

ISD, a didatização dos gêneros e as Seqüências Didáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 A utilização do termo linguagem abrange, de uma forma geral, as produções verbais ligadas tanto à 
oralidade quanto à escrita. É preciso ressaltar, no entanto, que nossa pesquisa irá centrar-se na 
escrita, que é de fato o objeto de análise deste trabalho.  
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A teoria do Interacionismo sócio-discursivo:  

a ação pela linguagem 

 

 

1 Breve histórico sobre o Interacionismo sócio-disc ursivo 

 

  

Para compreendermos o quadro teórico do interacionismo sócio-discursivo, 

será traçado um breve histórico acerca do seu desenvolvimento. Nesse contexto, 

conforme Machado (2004), foi a partir de 1980 que a teoria começou a ser projetada. 

Sob a coordenação de Bronckart, constituiu-se um grupo de pesquisadores na 

Unidade de Didática de Línguas da Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação da Universidade de Genebra, tais como Bernard Schneuwly, Joaquim 

Dolz, Daniel Bain, entre outros. O grupo tinha como referencial pressupostos de 

Vygotsky, no âmbito do desenvolvimento, e de Bakhtin, no domínio da linguagem, 

dessa forma, atribuía à Psicologia uma dimensão social, por meio da qual era 

possível explicar as condições da emergência, bem como do funcionamento do 

pensamento consciente específico dos seres humanos. 

 Levando em consideração a idéia defendida por Vygotsky, segundo a qual a 

linguagem tem papel nodal no desenvolvimento das funções superiores dos seres 

humanos, o grupo de pesquisadores voltou-se para o estudo do funcionamento dos 

textos/discursos, assim como para o processo de sua produção. O grupo focalizou 

também, em suas pesquisas, as capacidades de linguagem desenvolvidas no 

ensino-aprendizagem formal dos gêneros e dos diferentes níveis da textualidade. 

 Como resultado de um estudo aprofundado, foram sendo delineados os 

procedimentos-chave para o desenvolvimento do trabalho que dariam origem à 

teoria do interacionismo sócio-discursivo. Procedimentos que ainda orientaram 

pesquisas acerca das condições de aquisição dos principais níveis da organização 

textual por crianças submetidas ao ensino formal. 

 Machado (2004) também afirma que outros estudos dentro do interacionismo 

sócio-discursivo voltaram-se para a didática das línguas, contribuindo para a 

apresentação de uma forma diferenciada de trabalho com a gramática e com o 

ensino de textos. Esses trabalhos ainda auxiliaram na construção de instrumentos 

voltados para o ensino. Como exemplo, temos as chamadas Seqüências Didáticas 
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desenvolvidas por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004). Esse procedimento 

apresenta como foco o ensino de gêneros – conjunto de atividades escolares 

organizadas a partir de um gênero textual oral ou escrito – e é de extrema relevância 

para nossa pesquisa, visto que utilizamos este instrumento para analisar o 

desenvolvimento da escrita no contexto escolar.  

 Paralelamente à realização destes trabalhos voltados para o ensino, 

Bronckart continua desenvolvendo pesquisas de cunho teórico, o que lhe possibilita 

estar continuamente atualizando sua abordagem.  

 Nossa pesquisa tem como fonte de referência a teoria desenvolvida por 

Bronckart, e por seu grupo de pesquisa, e, também, baseia-se nos estudos de Dolz 

e Schneuwly, especialmente, aqueles voltados para a intervenção didática no ensino 

de língua (materna), que demonstram uma preocupação em aplicar na prática, a 

teoria do interacionismo sócio-discursivo.  

 

 

2 O Interacionismo social 

  

 

 Para compreendermos o caráter social da linguagem, primeiramente, 

precisamos entender a teoria a qual dá base para essa concepção. Entendemos que 

é preciso traçar um quadro epistemológico da teoria denominada interacionismo 

social, cujos princípios gerais foram formulados por Vygotsky. É importante ressaltar, 

ainda, que é na continuidade desses princípios que Bronckart desenvolve a 

abordagem do interacionismo sócio-discursivo.  

 Bronckart (juntamente com seu grupo de estudo) desenvolve uma abordagem 

que se diferencia em alguns aspectos da teoria interacionista. O autor parte do 

interacionismo e desenvolve uma abordagem que prioriza alguns pontos, 

considerados por ele essenciais e que, devido à morte precoce de Vygotsky, não 

chegaram a ser trabalhados na íntegra. Conforme Bronckart (1999, p. 21),  

a expressão interacionismo social designa uma posição epistemológica 
geral, na qual podem ser reconhecidas diversas correntes da filosofia e das 
ciências humanas (...) essas correntes têm em comum o fato de aderir à 
tese de que as propriedades específicas das condutas humanas são o 
resultado de um processo histórico de socialização, possibilitado 
especialmente pela emergência e pelo desenvolvimento dos instrumentos 
semióticos.  
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A teoria propõe que os processos psicológicos tipicamente humanos (ou, 

como denominou Vygotsky, as funções psicológicas superiores) como, por exemplo, 

o controle consciente do comportamento, a atenção, a lembrança voluntária, o 

pensamento abstrato, o raciocínio e outras capacidades têm origem sócio-cultural e 

emergem de processos psicológicos elementares de origem biológica. Esse 

processo de desenvolvimento está arraigado nas relações entre história individual e 

social. Nesse sentido, o que possibilita o desenvolvimento dessas funções 

psicológicas superiores é o aparecimento e o desenvolvimento de instrumentos 

mediadores dessa relação entre indivíduo e contexto social.  Assim, a linguagem é a 

forma principal dessa mediação e, por isso, fundamental para a evolução dos seres 

humanos2.  

O contexto histórico que antecede o interacionismo social, no século XX, é o 

da ciência da linguagem marcada fortemente pelo psicologismo. Conforme Morato 

(2004), inicialmente, a perspectiva interacionista, em Lingüística, mostra-se como 

uma reação a essa tendência, visto que apresenta uma postura diferenciada das 

correntes behaviorista (de Skiner), mentalistas e biologizantes (principalmente as 

perspectivas cognitivistas e as chomskianas). As idéias de Vygotsky surgem para 

explicar o papel do social no desenvolvimento dos homens, superando tal contexto 

através da aplicação dos métodos e princípios do materialismo dialético. Daí dizer 

que foi ele quem formulou os princípios básicos do interacionismo social. Sua 

influência, entretanto, tem início somente nos anos 70, e é apontada como uma 

superação ao contexto da época3 (SCARPA, 2003, p. 213).    

Para Vygotsky (1988), os processos de transformação do desenvolvimento 

dos seres humanos têm origens sociais. Nesse sentido, propõe que organismo 

biológico e meio social não podem ser analisados separadamente; ao contrário, são 
                                                 
2 Na seção 2.1, trabalharemos o papel fundamental da linguagem no desenvolvimento da espécie 
humana, sob o ponto de vista vygotskyano.  
 
3 Em relação ao behaviorismo de Skiner, diferencia-se por entender a linguagem como um processo 
pela qual a criança se firma como sujeito e pelo qual constrói, ao mesmo tempo, seu conhecimento 
do mundo, passando pelo outro (e não como um acúmulo de comportamentos verbais, em que o 
aprendiz é totalmente passivo – idéia defendida pela corrente ambientalista). A crítica ao inatismo de 
Chomsky está no fato de Vygostsky entender que a linguagem depende do desenvolvimento da 
inteligência na criança, contrariamente ao postulado inatista, segundo o qual a relação entre a 
linguagem e outros sistemas cognitivos é indireta, e o desencadeamento da Gramática Universal 
(assim como a fixação de parâmetros) não depende necessariamente de outros módulos cognitivos. 
Por fim, os estudos vygotskyanos representam uma alternativa ao cognitivismo construtivista 
piagetiano, visto que esta corrente não menciona o papel que tem de fato o meio social (e as outras 
pessoas) no desenvolvimento dos seres humanos. (SCARPA, 2003)   
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indissociáveis. Por isso, concede à linguagem um papel fundamental no 

desenvolvimento do homem, pois, para o autor, é ela a base de outras habilidades 

mentais do ser humano. Defende que o desenvolvimento dos mecanismos 

psicológicos mais sofisticados está extremamente relacionado com o contexto 

social, e, desse modo, ocorre de fora para dentro, no chamado processo de 

internalização. Assim, também quanto ao aspecto psicológico, a abordagem do 

interacionismo social apóia-se (sobretudo) no conjunto de princípios defendidos por 

Vygotsky que, conforme Bronckart (1999, p. 24), “constitui o fundamento mais 

radical do interacionismo em psicologia”. E, por isso, é também a principal 

sustentação para a abordagem do interacionismo sócio-discursivo.  

A abordagem interacionista defende, então, que é ilusório tentar compreender 

o homem considerando-o apenas sob o aspecto de propriedades biológicas ou 

comportamentais; ou seja, assumir uma posição em detrimento da outra e ignorar o 

papel que tem, de fato, o contexto social em seu desenvolvimento. Ao contrário, 

numa perspectiva interacionista é inevitável, que seja assumida a interação entre o 

organismo humano e o meio social. Nesse sentido, interessada na forma através da 

qual a linguagem se relaciona com o mundo exterior, a abordagem interacionista 

tem colaborado para a valorização dessa relação. (BRONCKART, 1999). 

Na perspectiva interacionista, “a linguagem é entendida como atividade 

constitutiva do conhecimento humano”, nesse sentido, além de ser estruturada pelas 

circunstâncias e referências do mundo social, a linguagem é, ao mesmo tempo, 

“estruturante do nosso conhecimento e extensão (simbólica) de nossa ação sobre o 

mundo” (MORATO, 2004, p. 317). Dessa forma, ao mesmo tempo em que a 

linguagem é uma ação humana, é também influenciada por essa ação que atua 

sobre ela – relação dialética de interioridade e exterioridade na qual a linguagem 

encontra na produção de sentido sua principal função. Morato ressalta que, nesse 

contexto, a língua é entendida como ação, trabalho coletivo (não é apenas um 

conjunto de signos). Essa relação propiciada pela linguagem é conseqüência de 

nossas propriedades físicas e psíquicas e, também,  por nossa necessidade de viver 

em organizações sociais e, conseqüentemente,  integrar essas propriedades através 

da interação. 

Para Bronckart (1999), o interacionismo social busca investigar o curso da 

evolução da espécie humana considerando, de fato, sua “historicidade” Para isso, 

analisa em primeiro lugar o desenvolvimento das organizações sociais, como e por 
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que no decorrer da evolução da espécie humana os indivíduos se organizaram 

socialmente e como, ao mesmo tempo, deu-se o aparecimento e o desenvolvimento 

de formas de interação. Para o autor, o interacionismo social preserva o “caráter 

dialético do desenvolvimento da atividade e do psiquismo humano”, integrando a ele 

o papel fundamental que os “instrumentos, a linguagem e o trabalho (ou cooperação 

social) desempenham na construção da consciência” (p. 22).  

Nesse sentido, conforme as considerações de Bronckart, é pela compreensão 

das manifestações lingüísticas como atividades associadas às condutas humanas 

socialmente contextualizadas que se pretende buscar base em teorias que integrem 

as dimensões psicológicas e sociais ou, como denomina o autor, “psicossociais”. 

 

 

2.1 Vygotsky e a importância da linguagem para o de senvolvimento do ser 

humano 

 

 

Nessa parte do trabalho, faremos uma análise sobre o importante papel que a 

linguagem tem no desenvolvimento do homem a partir do pensamento de um dos 

principais autores para a teoria do interacionismo sócio-discursivo: Vygotsky. Com 

isso, apresentaremos pressupostos que dão base para o trabalho e analisaremos 

alguns conceitos vygotskyanos que apontam para o papel da linguagem no 

desenvolvimento dos seres humanos.  

 

 

2.1.1 Vygotsky e o estudo da linguagem 

 

 

Vygotsky (1988) tinha por objetivo caracterizar os aspectos tipicamente 

humanos do comportamento e formular hipóteses a respeito da emergência e do 

desenvolvimento destas características ao longo da história da humanidade. 

Buscava, ainda, analisar como se dá o desenvolvimento dessas características 

durante a vida de um indivíduo.  

Para Vygotsky, o desenvolvimento das características típicas do 

comportamento humano não é apenas uma questão de amadurecimento, mas se 
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caracteriza por “transformações complexas, qualitativas, de uma forma de 

comportamento em outra” (1988, p. 21). Em seus estudos, o autor enfatiza o papel 

dominante da experiência social no desenvolvimento do ser humano, e, nesse 

sentido, considera que a linguagem tem um papel essencial na organização das 

funções psicológicas superiores. Desse modo, atribui à atividade simbólica 

propiciada pela linguagem uma função organizadora específica que invade o 

processo de uso de instrumentos e produz formas novas de comportamentos entre 

os indivíduos. 

Nesse sentido, no momento em que a fala e o uso de signos são agrupados 

em uma ação, esta se transforma e se organiza, ocorrendo, então, a utilização de 

instrumentos especificamente humanos. A criança começa a controlar o ambiente 

com a ajuda da fala antes mesmo de controlar o próprio comportamento. 

Conseqüentemente, são produzidas novas relações com o meio, além de uma nova 

organização do próprio comportamento. Desse modo, as ações e a linguagem da 

criança ocorrem como uma tentativa de atingir seus objetivos. Dependendo de sua 

necessidade, isto é, toda vez que ela se vê diante de situações mais complexas, e, à 

medida que seus objetivos vão se tornando mais difíceis de serem alcançados, a 

linguagem infantil, conforme o autor, aumenta a intensidade e se torna mais 

persistente. 

A utilização da linguagem torna a criança capaz até mesmo de planejar ações 

futuras. Assim, as operações práticas de uma criança que já fala se tornam 

consideravelmente menos impulsivas e espontâneas. Conforme Vygotsky (1988), a 

criança que usa a linguagem divide sua atividade em duas partes consecutivas: 

• por meio da linguagem ela planeja formas de solucionar um problema e, em 

seguida, executa a solução através de uma “atividade visível”;  

• essa atividade direta é substituída por um processo psicológico complexo através 

do qual a motivação interior e as intenções estimulam seu próprio 

desenvolvimento e realização. 

 

Essa forma nova de estrutura psicológica é típica da espécie humana. Assim, 

a linguagem não só facilita a manipulação de objetos pela criança, como também 

controla o seu comportamento. Dessa forma, conforme o autor ressalta, por meio da 

linguagem as crianças adquirem a capacidade de ser tanto agente como objeto de 

seu próprio comportamento.   
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 Conforme Vygotsky (1988), a relação entre linguagem e ação é dinâmica no 

decorrer do desenvolvimento infantil: 

- em um primeiro momento, a linguagem acompanha a ação; ela é provocada e 

dominada pela atividade; 

- depois, a linguagem começa a se deslocar cada vez mais para o início da 

atividade, até chegar a um determinado momento em que vai preceder a ação; 

- a partir desse ponto, a linguagem dirige, determina e domina a ação; surge, 

então, a função planejadora da linguagem.  

 

Quando a criança alcança esse estágio, a linguagem não só funciona como 

reflexo do mundo exterior, seu papel também é o planejamento. Tem-se, aí, a noção 

de futuro e a conseqüente independência em relação ao meio ambiente em que se 

encontra. A criança não age mais apenas em função do espaço imediato evidente; 

há uma mudança radical no seu campo psicológico. Dessa maneira, Vygotsky 

(1989) ressalta que os signos e as palavras representam para as crianças, primeiro 

e acima de tudo, um meio de contato social com outras pessoas. A criança está 

inserida em um ambiente em que há a presença do outro, este é quem vai mediar a 

relação da criança com seu objeto. Diante das relações que se dão a sua volta, e 

que, aos poucos, vão lhe apresentando seu contexto social, a criança vai se 

desenvolvendo e utilizando para isso a linguagem. Aos poucos percebe que seus 

objetivos podem ser alcançados por meio desse sistema mediador. A criança passa 

a compreender de forma natural que, através da linguagem, é capaz de agir no meio 

exterior e sobre seu próprio comportamento.  

Desse modo, a estrutura humana complexa é o resultado de um “processo de 

desenvolvimento profundamente enraizado nas ligações entre história individual e 

história social”, e, nessa relação entre sujeito e contexto social, a linguagem tem 

papel central, demonstrando seu caráter sócio-histórico e interativo e ressaltando o 

fato de que, desde a imersão da criança em um ambiente cultural, a linguagem é 

considerada como uma forma de produção social (VYGOTSKY, 1989, p. 36). 
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2.1.2 A origem social dos signos  

 

 

Conforme Vygotsky (1988), as formas elementares de comportamento 

pressupõem uma relação direta à situação-problema defrontada pelo organismo: 

tem-se um estímulo e a conseqüente resposta. Entretanto, quando incorporamos os 

signos a determinadas estruturas de operações, estamos utilizando um elo 

intermediário entre o estímulo e a resposta. Segundo o autor, esse elo é um 

estímulo de segunda ordem e apresenta uma função especial: uma vez que é 

colocado no interior da operação, ele cria uma nova relação entre o estímulo e a 

resposta4.  

Vygotsky ressalta a característica que tem esse signo de ação reversa, ou 

seja, o signo age sobre o indivíduo e não sobre o ambiente. O que temos, então, é a 

substituição de um processo simples (descrito pelo processo estímulo/resposta) por 

uma operação complexa e mediada. A função de ação reversa proporciona à 

operação psicológica formas qualitativamente novas e superiores, o que permite aos 

seres humanos controlar o seu próprio comportamento. O uso de signos, conforme o 

autor, conduz os seres humanos a uma estrutura específica do comportamento que 

se destaca do desenvolvimento biológico e cria novas formas de processos 

psicológicos enraizados na cultura.  

Através de suas pesquisas, Vygotsky (1988) constatou que as operações com 

signos surgem como resultado de um processo longo e complexo, sujeito a todas as 

leis básicas de evolução psicológica. Isso mostra que, de fato, a atividade de 

utilização de signos nas crianças não é inventada e tampouco ensinada pelos 

adultos, ao contrário, “ela só se torna em uma operação com signos após uma série 

de transformações  qualitativas” (p. 51). Essas transformações formam uma cadeia 

em que a ocorrência de cada uma cria condições para o próximo estágio e, da 

mesma forma, também é condicionada pelo estágio anterior. Notamos que fazem 

parte de um mesmo processo de caráter histórico e, nesse sentido, as funções 

psicológicas superiores estão sujeitas às leis do desenvolvimento, ou seja, surgem 

no curso evolutivo da vida do indivíduo como resultado de um processo dialético 

                                                 
4 É preciso considerar a presença ativa do indivíduo no estabelecimento desse elo de ligação. 
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entre organismo e meio social. Por essa razão, o autor defende que as funções 

tipicamente humanas são de origem sócio-cultural.  

 

 

2.1.3 Processo de internalização  

 

 

Vygotsky (1988) chama de internalização a reconstrução interna de uma 

operação externa. Esse processo consiste em uma série de transformações: 

a) Uma operação que inicialmente representa uma atividade externa é reconstruída 

e começa a ocorrer internamente; 

 

b) Um processo interpessoal é transformado em um processo intrapessoal.  

Vygotsky afirma que todas as funções no desenvolvimento da criança aparecem 

duas vezes: em um primeiro momento, no nível social, e, depois, no nível individual; 

primeiro, entre pessoas (interpsicológica), e, a seguir, no interior da criança 

(intrapsicológica). Segundo o autor, todas as funções superiores originam-se das 

relações reais entre indivíduos.  

 

c) A transformação de um processo interpessoal em um processo intrapessoal é o 

resultado de uma longa série de eventos ocorridos ao longo do desenvolvimento. 

O autor ressalta que o processo transformado continua a existir e a mudar como 

uma forma externa de atividade por um longo período de tempo, antes de 

internalizar-se por definitivo. 

  

Segundo Vygotsky (1988), a linguagem tem grande importância nesse 

processo, uma vez que participa fundamentalmente da reconstrução da atividade 

psicológica. A “internalização das atividades socialmente enraizadas e 

historicamente desenvolvidas constitui o aspecto característico da psicologia 

humana” (p. 65). 

O processo de internalização é de extrema relevância para nosso trabalho, 

pois permite compreender como se dá o desenvolvimento da linguagem (oral e 

escrita) dentro do ser humano e o seu conseqüente desenvolvimento, a partir dessa 

interiorização. Desse modo, está estritamente relacionado ao objetivo da pesquisa – 
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refletir sobre o desenvolvimento da escrita em contextos escolares –, pois permite 

compreender o quanto é importante possibilitar, entre as crianças, o contato com 

diferentes contextos de utilização da escrita, uma vez que a caracterização do ato de 

escrever resultaria na sua interiorização.  

 Nesse contexto, percebemos através dos estudos de Vygotsky, sobretudo 

pelo conceito de internalização, a importância que tem a linguagem para o ser 

humano, seja por possibilitar ao indivíduo o acesso à cultura, tornando-o, dessa 

forma, um ser histórico e social, seja por proporcionar o desenvolvimento psicológico 

dos seres humanos, através da mediação com o meio social.  

 

 

2.1.4 Vygotsky e a escrita 

 

 

Vygotsky afirma que a aquisição da linguagem escrita contribui 

consideravelmente para o desenvolvimento do ser humano. Assim como a fala, a 

escrita representa um novo instrumento para o pensamento, visto que possibilita o 

aumento das capacidades do indivíduo (como a memória, por exemplo), além de 

permitir ao homem pesquisar e conhecer a cultura de sua espécie que está 

registrada através desse sistema. Nesse sentido, Vygotsky (1988) alega que a 

escrita desempenha um papel fundamental no desenvolvimento cultural do ser 

humano. 

Para ele, a linguagem escrita é “um sistema particular de símbolos e signos, 

cuja denominação prenuncia um ponto crítico em todo o desenvolvimento cultural da 

criança” (VYGOTSKY, 1988, p. 140). Este papel, no entanto, é visto com indiferença, 

na prática escolar, na qual, de um modo geral, a ênfase é dada a formas mecânicas 

de aprendizado, desconsiderando-se a essencialidade desse sistema que é a 

escrita. Segundo Vygotsky (1988), a escrita constitui um simbolismo de segunda 

ordem, que, com o tempo, torna-se direto. Essa característica da linguagem escrita 

demonstra que, inicialmente, ela é constituída por um sistema de signos que 

designam os sons e as palavras da linguagem falada; estes, conforme o autor,  são 

signos das relações e entidades reais. Com o passar do tempo, esse elo 

intermediário – que é a linguagem falada – desaparece, e, nesse sentido, a escrita 
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torna-se um sistema de signos que simboliza diretamente as entidades reais e as 

relações entre elas. A compreensão da complexidade desse processo evidencia que  

o domínio de um tal sistema complexo de signos não pode ser alcançado de 
maneira puramente mecânica e externa; ao invés disso, esse domínio é o 
culminar, na criança, de um longo processo de desenvolvimento de funções 
comportamentais complexas (p. 140).  
 

Em um estudo sobre a pré-história da linguagem escrita, Vygotsky (1988) 

afirma que o início de tudo se dá com o aparecimento do gesto, que ele define como 

sendo um signo visual para a criança: “os gestos são a escrita no ar, e os signos 

escritos são, freqüentemente, simples gestos que foram fixados” (p. 141). O autor 

salienta que essa relação entre gestos e escrita vem desde os primórdios da escrita 

humana (escrita pictográfica), durante o curso evolutivo da espécie.  

Além do gesto, o desenvolvimento do simbolismo no brinquedo também faz 

parte do desenvolvimento dos signos na criança. Por meio da brincadeira de faz-de-

conta, a criança utiliza objetos para representar outros, ou representa papéis de 

outras pessoas; começa a ter contato com a simbolização.  

Por último, o autor analisa o desenho. Esse desenvolvimento ocorre em 

estágios: em um primeiro momento, a criança é capaz de perceber a similaridade no 

desenho, encarando-o como “um objeto em si mesmo, similar a, ou do mesmo tipo 

de um objeto, e não como sua representação ou símbolo”; em um estágio mais 

avançado, o desenho feito pelas crianças se torna linguagem escrita real. Segundo 

Vygotsky, há a mudança de uma escrita puramente pictográfica para uma 

ideográfica, e, nesse contexto, os símbolos individuais são representados através de 

“sinais simbólicos abstratos” (1988, p. 149).  

Notamos a importância que essas atividades têm para o aprendizado da 

escrita. Através do gesto, do brinquedo e do desenho, a criança aprende formas de 

representação simbólica da realidade. Há, segundo Vygotsky, uma continuidade, 

uma conexão entre essas atividades, como se fossem uma preparação para a 

aquisição da escrita.      

Por fim, o autor analisa o simbolismo na escrita5. Vygotsky (1988) procurou 

identificar o momento em que os rabiscos deixavam de ser apenas brincadeiras e se 

tornavam símbolos que auxiliavam a memória infantil.  

Em um estágio inicial, Vygotsky (1988, p. 153) observou que as notações 

escritas feitas por crianças entre 3 e 4 anos de idade não ajudavam no processo de 
                                                 
5 Trabalhos de Luria e Leontiev. 
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lembrança. Entretanto, surge com o tempo uma função nova para esses traços: eles 

tornavam-se símbolos mnemotécnicos. Esse estágio é considerado pelo autor como 

o primeiro precursor da futura escrita. A criança passa de uma escrita que funciona 

como “gestos indicativos, para uma escrita que contém os rudimentos da 

representação”. Nesse ponto, Vygotsky afirma que os sinais escritos constituem 

símbolos de primeira ordem, visto que denotam diretamente objetos ou ações. A 

criança, entretanto, ainda terá que evoluir no sentido do simbolismo de segunda 

ordem, ou seja, deverá entender que podemos desenhar também a nossa fala. 

Estes desenhos seriam os sinais escritos que representam  os símbolos falados das 

palavras. Também salienta a importância de entendermos que a brincadeira de faz-

de-conta, o desenho e a escrita “devem ser vistos como momentos diferentes de um 

processo essencialmente unificado de desenvolvimento da linguagem escrita”.  

O autor defende que realmente existe uma linha histórica que conduz a 

criança ao desenvolvimento da linguagem escrita; isto “implica uma reversão ulterior 

da linguagem escrita do seu estágio de simbolismo de segunda ordem para (...) um 

estágio de primeira ordem” (p. 154). No estágio de segunda ordem, os símbolos da 

escrita representam os símbolos verbais. Nesse sentido, quando a linguagem escrita 

adquire o caráter do simbolismo direto, seu entendimento chega ao mesmo nível 

que o da fala. 

 Podemos perceber, através dos estudos de Vygotsky, que a escrita, assim 

como a linguagem oral, tem como função primeira possibilitar a interação social. A 

criança sente necessidade, em dado momento de sua vida, de utilizar esse sistema 

tão complexo para se relacionar socialmente; assim, para aqueles que vivem em 

uma cultura escrita, pelo valor que tem no grupo cultural, esta atividade representa 

algo necessário. Gradualmente, a criança vai descobrir que através da escrita pode 

adquirir conhecimento, interagir, defender pontos de vista, e, portanto, produzir 

sentido. Compreende, então, o caráter social da escrita.  

A análise dos estudos desenvolvidos por Vygotsky nos permite identificar a 

linguagem como uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento do ser 

humano, uma vez que possibilita a relação deste com o mundo exterior e com seus 

semelhantes. Por meio dessa relação, a linguagem proporciona ao indivíduo 

interagir dialeticamente com o social, o que acarreta no seu desenvolvimento e o 

torna um agente desse contexto. Dessa forma, ela é central para que o homem 

domine seu meio social e seu próprio comportamento. Nesse sentido, as idéias 
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defendidas por Vygotsky expressam sua preocupação em integrar características 

biológicas e sociais, e, principalmente, em salientar o papel da linguagem no 

desenvolvimento humano.  

Portanto, através da ênfase dada pelo autor na função central que tem a 

linguagem na relação entre sujeito e contexto social, é possível compreendermos o 

caráter sócio-histórico e interativo dessa atividade e seu papel nodal como signo 

mediador, responsável pelo desenvolvimento do ser humano desde o momento em 

que este é imerso em um ambiente cultural6.  

 

 

 3 O Interacionismo sócio-discursivo: pressupostos t eóricos 

 

 

No início do século, as diferentes escolas da psicologia tendiam a subestimar 

e até mesmo suprimir a questão da interação físico-psíquica. Conforme Bronckart 

(1999), Vygotsky explicava essa situação pelo fato de que a psicologia era apoiada 

em uma “epistemologia dualista herdada de Descartes” (p. 25). Tal tradição defende 

que as capacidades físicas e psíquicas do ser humano representam substâncias 

diferentes entre si e independentes; a substância psíquica, propriedade específica 

dos seres humanos, possibilita a existência de um “sujeito consciente” que regula as 

capacidades físicas de seu corpo. 

Essa postura era refutada por Vygotsky que, por sua vez, defendia que a 

psicologia deveria inscrever-se na “epistemologia monista de Spinoza”, cujos 

postulados são os seguintes: o universo é constituído por uma “substância única”, a 

matéria homogênea e em perpétua atividade; essa substância material possui 

muitas propriedades, dentre elas estão os fenômenos físico e psíquico, as únicas 

acessíveis à inteligência do ser humano; essa inteligência não pode apreender a 

matéria da qual se origina, senão sob a forma “parcial e descontínua dos fenômenos 

físicos e psíquicos” (BRONCKART, 1999, p. 26). 

A vinculação a uma epistemologia monista, como defendia Vygotsky, aponta 

para outro ponto fundamental: a questão central da psicologia será a análise das 

condições pelas quais se deu a evolução histórica dos seres humanos; como no 

                                                 
6 Esse fato nos leva a refletir sobre o desenvolvimento particular a que crianças estão submetidas 
dependendo do contexto cultural de inserção, isto é, ambientes mais ou menos letrados. 
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decorrer de sua evolução o homem desenvolveu capacidades mentais e qual é a 

relação destas com o contexto social que habita. Bronckart sugere, nesse sentido, a 

reformulação do posicionamento monista emergentista em dois pontos 

fundamentais: 

- o primeiro diz respeito à transformação do físico (comportamental) em um 

funcionamento psíquico elementar e é denominado primeira precipitação . 

- o segundo está relacionado com as condições sob as quais esse funcionamento 

psíquico elementar transforma-se em um “mecanismo ativo e auto-reflexivo”. É o 

que denomina segunda precipitação : do psíquico dependente do 

comportamento (psiquismo elementar) em psíquico autônomo – psiquismo ativo 

(pensamento) e auto-reflexivo (consciência). 

 

 Para tratar da abordagem da segunda precipitação, em que há a emergência 

do pensamento e da consciência, através da transformação de um psiquismo 

elementar, precisamos seguir as proposições de Vygotsky, ou seja, nos basearmos 

em uma tradição hegeliana e marxista. Tal perspectiva propõe que no curso 

evolutivo das espécies, o homem foi dotado de capacidades comportamentais que 

lhe permitiam a criação de instrumentos mediadores de sua relação com o meio. 

Essas capacidades proporcionaram-lhe a formação de grupos coletivos ou sociais, 

organizados por meio da cooperação no trabalho.  

 Além disso, essas habilidades específicas possibilitaram ao homem 

desenvolver os signos – formas de interação com seus semelhantes. A teoria 

marxista propõe ainda que é a reconstrução interna desses processos (relação com 

as propriedades instrumentais e com os signos) – que ocorrem em um meio, 

chamado por Bronckart (1999), de sócio-histórico – que propicia o aparecimento e o 

desenvolvimento das capacidades auto-reflexivas ou conscientes.  

 Assim, é possível compreendermos que a interação das propriedades 

biológicas com as do meio social propiciaram o desenvolvimento psíquico 

(pensamento) e auto-reflexivo (consciência) nos seres humanos. Essa idéia 

proposta por Bronckart baseia-se nos pressupostos defendidos por Vygotsky, e é 

expressa principalmente pelo que o autor denominou de processo de internalização7.  

                                                 
7 Conforme analisado na seção 2.1.3 
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Em meio a essas proposições, uma questão se faz presente: por que uma 

abordagem interacionista sócio-discursiva da teoria proposta por Vygotsky? Trata-

se, segundo Bronckart (1999), de uma maneira de lidar com algumas dificuldades 

teórico-metodológicas da pesquisa realizada por Vygotsky e seu grupo (cujos 

principais integrantes são Leontiev e Luria). 

 A primeira dificuldade está relacionada à unidade de análise da psicologia. 

Embora tenha criticado a tradição dualista que separava as propriedades físico-

psíquicas, Vygotsky morrera precocemente, antes de alcançar seu objetivo que era, 

conforme Bronckart (1999), o de construir um conceito unificador, em que diferentes 

dimensões (fisiológicas, mentais e verbais) se organizariam. Anos após sua morte, 

um de seus discípulos – Leontiev – propôs como unidades integradoras a ação e/ou 

a atividade.  

 Bronckart (1999) afirma que essa escolha terminológica não é satisfatória, 

pois, para o autor, subestima e chega a rejeitar as dimensões sociais e verbais da 

atividade. Esse é um dos pontos que serão desenvolvidos pelo interacionismo sócio-

discursivo. 

 A segunda dificuldade refere-se à delimitação e à articulação da ordem do 

social e da ordem do psicológico. Segundo Bronckart (1999), uma psicologia 

interacionista necessita primeiramente recorrer a uma conceitualização dos fatos 

sociais, em suas dimensões referentes à organização e à representação. O autor 

afirma que as referências de Vygotsky à sociologia – e, após sua morte, a 

consideração, por seus discípulos, de que o marxismo era capaz de analisar esses 

fatos sociais – não foram suficientes para se chegar a esse conceito pertinente. Para 

Bronckart (1999), é necessário considerar o postulado interacionista segundo o qual 

os fatos sociais constituem os principais determinantes dos fatos psicológicos e 

“identificar e definir, independentemente, as unidades propriamente sociológicas (...) 

e as unidades propriamente psicológicas” para que seja possível a conceitualização 

de suas interações (p. 29).  

 Para isso, Bronckart (1999) propõe,  a partir das contribuições de Leontiev 

(com a teoria marxista) e as de Habermas (com a sociologia compreensiva), a tese 

de que “é a  atividade  nas formações sociais (unidade sociológica) que constitui o 

princípio explicativo das ações imputáveis a uma pessoa (unidades psicológicas)” (p. 

30).  
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Há, ainda, uma terceira dificuldade apontada por Bronckart (1999), que diz 

respeito à forma como considerar a linguagem, em suas relações com a atividade 

social e com as ações. A abordagem defendida por Bronckart não concorda com a 

unidade verbal escolhida por Vygotsky: a palavra. Bronckart alega que ele não 

chegou a considerar unidades verbais maiores. Entretanto, estas unidades foram 

percebidas por Bakhtin que as denominou de gêneros do discurso. Nesse sentido, 

entendemos que os textos (ou discursos) representam unidades verbais coerentes 

com nossa concepção de linguagem, uma vez que representam a produção de 

sentido na situação concreta de uso, ou seja, na atividade e na ação que esta 

pressupõe. 

Enfim, sabendo que o projeto do interacionismo sócio-discursivo baseia-se 

nessas questões que foram apresentadas, é valido salientar que as mesmas 

apontam para a consideração das “ações humanas em suas dimensões sociais e 

discursivas constitutivas” (BRONCKART, 1999, p. 31). Dessa forma, é preciso levar 

em conta as ações dos seres humanos a partir das propriedades sociais e das 

propriedades discursivas que são fundamentais para sua constituição.  

Procura-se, também, mostrar como o agir comunicativo (Habermas) – ou 

melhor, as atividades de linguagem que ocorrem nos grupos de seres humanos – 

constitui o social e contribui para “delimitar as ações imputáveis a agentes 

particulares”, e para “moldar a pessoa humana”, atribuindo-lhe capacidades 

psicológicas (BRONCKART, 1999, p. 29). Dessa forma, analisaremos, a seguir, mais 

detalhadamente, esses conceitos-chave para a teoria, como o de atividade de 

linguagem, o de ação de linguagem e o de gênero.      

 

 

3.1 Conceitos básicos  

 

 

A noção geral de atividade utilizada por Bronckart é inspirada na teoria de  

Leontiev. Esse autor designa por atividade os processos que, ao possibilitarem as 

relações dos seres vivos com o mundo, satisfazem uma necessidade especial 

referente a estes seres. Por trás da atividade, há um motivo, uma necessidade e 

pode existir, ainda, a construção de elementos de representação interna sobre o 

meio. Leontiev (1998) explica o processo da atividade através de um exemplo: 
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supõe uma situação em que um estudante, para preparar-se para uma prova de 

história, lê um livro de tal disciplina. A partir disso, questiona, então, se este 

processo designaria ou não uma atividade. O autor afirma que a resposta para tal 

questão exige que se saiba o que o processo representa para o próprio sujeito 

envolvido. Para analisar esse fato, supõe que um colega do estudante venha lhe 

dizer que aquele livro não está entre a bibliografia que cairá na prova. Ao saber 

dessa informação, o estudante pode apresentar diferentes atitudes: poderá cessar 

imediatamente a leitura do livro, uma vez que ela não será necessária para o exame; 

ou poderá dar continuidade à leitura, independente de sua cobrança ou não na 

prova. 

No segundo caso, fica evidente, conforme o autor, que aquilo que motivou a 

continuação da leitura não foi o conteúdo da prova, mas sim o conteúdo do livro. 

Dessa forma, “alguma necessidade especial do estudante obteve satisfação no 

domínio do conteúdo do livro”, que causou interesse e o levou a buscar a 

compreensão, o conhecimento do assunto tratado na obra. O que ocorre no primeiro 

caso, no entanto, é diferente. O abandono da leitura representa que o motivo que 

levou o estudante a ler o livro não estava relacionado com o seu conteúdo, mas sim 

com a necessidade de ter uma boa atuação na prova. Assim, “aquilo para o qual sua 

leitura se dirigia não coincidia com aquilo que o induziu a ler” (LEONTIEV, 1998, p. 

68). Não é a leitura, nesse contexto, que representa uma atividade, mas a 

preparação para a prova. 

Podemos perceber então que a atividade designa, de uma forma geral, 

comportamentos dos seres vivos voltados para a satisfação de uma necessidade. As 

organizações funcionais desses comportamentos possibilitam o acesso ao meio 

ambiente e, conseqüentemente, a construção de elementos de representação 

interna a respeito desse meio.  

Conforme Bronckart (1999), na maioria dos animais, por exemplo, essa 

atividade geral está articulada a “processos de cooperação” orientados pelas 

funções de sobrevivência (p. 31).  Já a espécie humana apresenta, por sua vez, uma 

grande diversidade e complexidade de formas de organização e de atividade. 

Bronckart ressalta que o que permite aos seres humanos essa evolução é a 

emergência de uma forma de comunicação particular – a linguagem. O 

aparecimento da linguagem permitiu à espécie humana a formação de grupos dentro 

dos quais se realizavam atividades com um caráter particular – social. 
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 Na espécie humana, a participação cooperativa dos indivíduos nas atividades 

é regulada e mediada pela linguagem. A atividade humana, dessa forma, é 

caracterizada por essa dimensão que Habermas (1987 apud BRONCKART, 1999, p. 

32) chamou de agir comunicativo. Segundo Bronckart (1999), é possível traçar, a 

partir desse autor, o processo de aparecimento dessa capacidade específica dos 

seres humanos: no curso histórico de sua evolução, a espécie humana colaborava 

com outros mamíferos superiores em atividades ligadas à sobrevivência. Um fato 

importante a ser destacado é que os seres humanos apresentavam capacidades 

comportamentais biológicas mais desenvolvidas que os outros mamíferos. Devido 

principalmente à liberação das mãos, produziram instrumentos que aumentavam 

suas capacidades comportamentais. Também, já viviam em organizações sociais e 

colaboravam uns com os outros. Nesse contexto, a invenção de instrumentos 

pressupunha o envolvimento destes indivíduos e a necessidade de estabelecerem 

acordos sobre a função que cabia a cada um deles. Assim, as primeiras produções 

sonoras emitidas pelos seres humanos seriam conseqüência dessa necessidade de 

acordo, que inicialmente estaria diretamente relacionada aos objetos aos quais os 

homens se referiam. Essas produções sonoras iniciais que emergiram entre os seres 

humanos (e com as quais os homens intervinham sobre os objetos) tinham como 

característica se constituir em “pretensões concretas à designação dessas mesmas 

intervenções” (p. 33). Como o contexto era de negociação, essas pretensões, ao 

mesmo tempo em que contestavam, também, eram contestadas pelos semelhantes 

que, conforme Bronckart,associavam outros sons a essas intervenções.  

 É nesse contexto de negociações, ainda inconsciente, que surge a 

linguagem. Bronckart (1999, p. 33) salienta que era na “cooperação ativa que se 

estabilizariam as relações designativas como formas comuns de correspondência 

entre representações sobre quaisquer aspectos do meio, isto é, como signos”. Esses 

signos teriam origem nas negociações entre os indivíduos e teriam a função de 

possibilitar a comunicação e o entendimento entre eles. Os signos,  aos poucos, 

possibilitaram a estruturação das representações, transformando as produções 

vocais originais em formas relativamente estáveis, através das quais era possível 

compartilhar essas mesmas representações. Desse modo, o aparecimento da 

linguagem possibilita ao homem o desenvolvimento de seu psiquismo e o institui 

como ser social. 
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Cumpre-nos salientar que os signos tornam-se formas estáveis para referir as 

pretensões dos homens, e, nesse sentido, estão disponíveis para cada indivíduo, 

assim, apresentam uma “dimensão transindividual, veiculando representações 

coletivas do meio, que se estruturam em configurações de conhecimentos que 

podem ser chamadas (...) de mundos representados” (BRONCKART, 1999, p. 33). 

Os seres humanos, dessa forma, apresentam condutas que se realizam no contexto 

dos mundos representados, por isso, cada conduta exibe pretensões à validade 

relativas a esses mundos.  

Habermas (1999) fala da existência de três mundos, ressaltando que estes 

não devem ser confundidos com o mundo da vida. São esses três mundos que 

constituem conjuntamente o sistema de referência compartilhado pelos participantes 

nos processos de comunicação. Esse sistema possibilita aos participantes o 

entendimento entre si. Durante uma comunicação, os falantes estabelecem uma 

relação com o mundo objetivo, entretanto, suas referências não estão ligadas 

somente a este mundo, mas também a algo no mundo social e no mundo subjetivo. 

Segundo Habermas (1999), podemos distinguir três tipos de mundos: 

 

• O mundo objetivo refere-se ao conjunto de todas as entidades sobre as quais é 

possível formular enunciados verdadeiros. Trata-se do meio físico, o ambiente 

em que vivemos. A atividade social exige do ser humano conhecimentos sobre 

esse meio; somando esse conhecimento coletivo temos o mundo objetivo. 

 

• O mundo social diz respeito ao conjunto de todas as relações interpessoais 

legitimamente reguladas, ou melhor, baseadas em normas coletivas. A 

participação numa atividade social requer que tenhamos conhecimentos sobre as 

convenções das organizações sociais; esses conhecimentos coletivos formam o 

mundo social. 

 

• O mundo subjetivo é definido como a totalidade das vivências do falante, às 

quais este tem um acesso privilegiado. Trata-se dos conhecimentos coletivos 

acerca das características próprias de cada indivíduo na realização de uma 

atividade. 
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Bronckart (1999) salienta que, através da mediação do agir comunicativo, o 

ser humano transforma o meio nesses três mundos representados que passam a ser 

“o contexto específico de suas atividades” (p. 34). Ressalta-se, aqui, o efeito do 

social sobre os homens. A linguagem é, dessa forma, a ferramenta através da qual o 

ser humano se engaja nas atividades sociais, portanto, conforme o autor, a 

linguagem é, antes de tudo, uma característica da atividade social humana. Através 

dessas atividades, surgem os signos, formas convencionais que veiculam 

significados e possibilitam a negociação e a cooperação entre os homens.  

O autor observa que a atividade de linguagem se realiza no quadro de uma 

língua natural particular, por isso, apresenta características próprias dessa língua. 

Cada comunidade lingüística instituiu suas formas convencionais de comunicação. 

Assim, cada língua possui signos com significantes diferentes e, também, com 

significados distintos, apresentando, portanto, sua semântica própria; sua forma 

particular de representar o mundo.   

O caráter social atribuído à língua por Saussure explica-se fundamentalmente 

pelo fato de que esse sistema é criado por uma comunidade lingüística e 

historicamente transformado. Ao falar sobre as características da língua, Saussure 

(1972) a define como a parte social da linguagem, exterior ao indivíduo que sozinho 

não pode criá-la e nem mesmo mudá-la; “ela não existe senão em virtude duma 

espécie de contrato estabelecido entre os membros da comunidade” (p. 22). O 

indivíduo, no entanto, ao estar inserido em uma comunidade lingüística, precisa 

aprender como se dá o seu funcionamento através do contato com essa mesma 

comunidade, o que ocorre desde a infância. O autor ainda acrescenta que a língua 

apresenta uma natureza homogênea, uma vez que se constitui em um sistema de 

signos, formados pela união essencial do significado e da imagem acústica, sendo 

que estas duas partes do signo lingüístico são igualmente psíquicas. A língua então 

é um produto social ou coletivo; um conjunto de convenções cuja aprendizagem é 

necessária para que os falantes tenham a possibilidade de se comunicarem.  

Bronckart (1999) questiona, entretanto, a idéia saussureana de que uma 

comunidade lingüística seja homogênea. O autor defende que, ao contrário do que 

foi dito por Saussure, as comunidades lingüísticas são marcadas pela diversidade e, 

por isso, por existirem diferentes grupos sociais e diferentes participantes nesses 

grupos, existem, muitas vezes, conflitos, divergências nas negociações por eles 

realizadas. Com isso, uma comunidade lingüística é constituída por múltiplas 
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formações sociais e pressupõe-se, assim, que cada formação social faça uso da 

linguagem com o intuito de alcançar seus objetivos. Bronckart, então, cita o conceito 

proposto por Foucault ao determinar essas diferentes formações sociais que utilizam 

a língua de modo diferenciado: “as formações discursivas”. Para sua abordagem, 

Bronckart (1999) utiliza o conceito de “formações sócio-discursivas”:  

mecanismos que no próprio movimento que gera modalidades particulares 
de organização dos signos e que chega a formas variadas de discurso (que 
chamamos de gêneros de textos) moldam os conhecimentos (objetos, 
conceitos, estratégias, etc.) dos membros de uma forma particular (p. 37).                           

  

Desse modo, o autor conclui que uma língua, diferentemente do que dizia 

Saussure, não é uma entidade única e homogênea. Além disso, os mundos 

representados, além de serem marcados pela semântica de uma língua natural, 

também são condicionados pelas semânticas particulares expressas pelos gêneros 

de texto, o que acaba gerando diferenças de interesses, formas distintas de 

representação social e, conseqüentemente, a diversidade cultural.      

A linguagem apresenta ainda um caráter extremamente histórico, conforme 

Bronckart (1999). Os seres humanos só têm acesso ao meio através de uma 

atividade mediada por uma língua natural, esta que “apresenta-se como uma 

acumulação de textos e de signos nos quais já estão cristalizados os produtos das 

relações com o meio, elaborados e negociados pelas gerações precedentes” (p. 38). 

Trata-se de uma construção histórica permanente, isto é, o indivíduo participante de 

uma determinada comunidade lingüística encontra-se diante de um produto 

histórico, construído por gerações anteriores, e os textos e signos que a produziram. 

Dessa maneira, a negociação contínua acerca das significações dos signos, que 

dará seguimento a formação das representações dos mundos, realiza-se através do 

confronto com representações contemporâneas e representações de gerações 

anteriores. A linguagem apresenta, portanto, um caráter interativo expresso pela 

intertextualidade.  

Dessa forma, é possível compreendermos que as atividades de linguagem, 

além de possuírem um caráter sócio-histórico, são as primeiras a determinar o 

funcionamento psíquico da humanidade. Portanto, veremos, a seguir, de que forma 

as dimensões sociológicas e históricas constituem explicações para o 

desenvolvimento das dimensões psicológicas.   
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Para analisar a dimensão psicológica das condutas humanas, Bronckart 

(1999, p. 39) adota a ação como unidade de análise psicológica. Esta unidade, 

segundo o autor, pode ser focalizada de duas formas: sob o ponto de vista externo 

(do observador) e sob o ponto de vista interno. No primeiro caso, ela pode ser 

explicada como uma “parte da atividade social imputada a um ser humano 

particular”, e, no segundo, como o “conjunto das representações construídas por 

esse ser humano sobre sua participação na atividade”. É a partir dessas 

representações que o homem é instituído em um ser consciente de suas atitudes, ou 

melhor, como “agente”. Bronckart defende que o agir comunicativo não só é 

constitutivo dos mundos representados, como também é o “instrumento pelo qual as 

ações são delimitadas”. Nesse sentido, o autor afirma que a atividade social 

(dimensão sociológica e histórica das condutas humanas) pode ser tomada sob o 

ângulo da ação (dimensão psicológica), da mesma forma que a atividade de 

linguagem pode ser tomada sob o ângulo psicológico da ação de linguagem; ação 

esta atribuída a um ser humano – o agente – e que se manifesta através do texto – 

entidade empírica singular – que traz consigo toda a referência social. 

Bronckart (1999) conceitua ação como um encadeamento de fenômenos 

envolvendo um ser humano. Nesse sentido, é inevitável que sejam levadas em 

consideração as propriedades psíquicas atribuídas a esse ser, como também sejam 

examinadas as relações dessas mesmas capacidades psíquicas com as 

propriedades comportamentais.        

  Assim, podemos constatar que a ação caracteriza-se pelo fato de ser uma 

conduta especificamente humana que apresenta um caráter de “intervenção 

intencional” (BRONCKART, 1999, p. 40). Desse modo, em uma relação interativa, 

integra capacidades físicas e mentais do organismo humano, como reivindicava 

Vygotsky. Bronckart (1999, p. 42) salienta a importância de analisarmos as 

condições de constituição da ação. Assim, defende a tese de que “a ação constitui o 

resultado da apropriação, pelo organismo humano, das propriedades da atividade 

social mediada pela linguagem”.  

 Ao combinar as idéias de Habermas (existência dos mundos discursivos) e de 

Saussure (relação entre a imagem acústica e o conceito, existente no signo 

lingüístico), Bronckart (1999) afirma que o agir comunicativo tem como resultado a 

produção de formas semiotizadas que trazem consigo conhecimentos coletivos ou 

sociais e que se organizam nos três mundos representados definidores do contexto 
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do agir humano. As convenções impostas por esse sistema quando estão 

coletivamente disponíveis, integram quadros de avaliação da atividade. Focaliza-se, 

assim, a participação do agente particular nessa atividade para avaliá-la. Temos um 

referente, construído pelas leis codificadoras, para tudo que sabemos sobre o meio 

físico, para as convenções que regulam a relação entre os indivíduos, como também 

a representação das qualidades atribuídas a um agente particular. Esse referencial 

acerca dos três mundos é justamente o que possibilita às organizações sociais 

construírem um quadro avaliativo das atividades humanas. 

 Segundo Bronckart (1999), as condutas humanas se realizam dentro desses 

três mundos, e, por isso, expressam “pretensões à validade” relativas a eles. Essas 

pretensões à validade, em um primeiro momento, são propriedades práticas da 

atividade humana; a partir do momento que essa atividade passa a ser regulada 

pelo agir comunicativo, essas pretensões tornam-se formas semiotizadas na 

atividade de linguagem. Desenvolve-se, assim, o processo de avaliação verbal da 

participação do indivíduo na atividade regulada pelo quadro de avaliações coletivas. 

Por meio desse processo, as ações são delimitadas em seu estatuto externo, isto é, 

“como porções da atividade social imputáveis a um organismo humano particular” (p.  

43).  

 Ao participarem das avaliações sociais e, nesse sentido, cooperarem na 

atividade de linguagem, os homens, baseados nos critérios de avaliação coletiva 

relacionados aos três mundos, julgam o agir dos outros e os instituem (os outros) 

como agentes.  

É, com efeito, na e pela avaliação das dimensões teleológicas, sociais e 
dramatúrgicas do agir dos outros que estes são construídos como agentes, 
dotados de capacidades cognitivas e comportamentais inferíveis de sua 
relação com o mundo objetivo, de um papel e de uma posição inferíveis de 
sua relação com as normas do mundo social e, enfim, das propriedades 
mais pessoais, inferíveis do seu estilo próprio de participação na atividade. 
(BRONCKART, 1999, p. 43) 

   

Portanto, ao julgar os outros, o homem atribui-lhes capacidades de agentes 

responsáveis por suas ações. Entretanto, sabe que os critérios utilizados para a 

avaliação social também servem para ele próprio, ou seja, não só os outros também 

o julgam, assim como ele é capaz de fazer esse julgamento de si mesmo. Desse 

modo, “os seres humanos particulares se apropriam das capacidades de ação, dos 

papéis sociais e de uma imagem sobre si, isto é, das representações de si mesmos 

como agentes responsáveis por sua ação” (BRONCKART, 1999, p. 44).  
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Nesse contexto, em que o indivíduo é capaz de realizar essa avaliação de 

seus atos, e do efeito que eles acarretam ao próprio meio, a ação é delimitada em 

seu estatuto secundário ou interno. Podemos observar que essas avaliações sociais 

produzem um efeito interessante, pois ao mesmo tempo em que o ser humano julga 

seus congêneres, tem consciência que ele próprio está sendo avaliado pelos outros 

e por si mesmo.  

Para Bronckart (1999, p. 44), essa identificação de si como agente é “apenas 

uma proposição, uma pretensão de auto-atribuição de capacidades acionais, 

intencionais e motivacionais”, da mesma forma, seu agir também constituirá apenas 

uma proposição, apenas uma “pretensão à validade” em relação às convenções que 

figuram nos mundos representados. Essas pretensões, para o autor, estarão sempre 

sujeitas ao julgamento dos outros, logo, “serão objeto de negociação permanente”. 

Nesse sentido, essas negociações não poderiam ser realizadas senão verbalmente, 

assim como foram nas primeiras organizações sociais humanas.  

O agir comunicativo específico dos seres humanos será, de fato, o 

instrumento que possibilitará essa negociação, que, por sua vez, ocorrerá dentro de 

uma língua natural e de sua orientação semântica geral. Limitando, assim, ainda 

mais, essas negociações propiciadas pela linguagem desenvolverão orientações 

semânticas particulares que se originam dos gêneros textuais utilizados numa 

determinada formação sócio-discursiva. O ser humano enquanto pessoa consciente 

terá ações que representarão produtos das avaliações sócio-discursivas. Assim, 

segundo Bronckart, a ação humana se apresenta de duas formas: 

• No primeiro caso, as avaliações sociais, próprias dos seres humanos, 

possibilitam realizar uma delimitação da atividade social, assim, de um ponto 

de vista externo, a ação se apresenta como um recorte dessa atividade 

social. 

• No segundo caso, a ação será entendida como o resultado da apropriação, 

feita pelo ser humano agente, dos critérios utilizados para a avaliação social. 

Esse será o ponto de vista interno. 

 

Com a atividade de linguagem ocorre algo semelhante: existe um recorte da 

atividade de linguagem realizado pelas avaliações sociais, delimitando-a em porções 

que podem ser atribuídas a um ser humano particular – este seria o ponto de vista 

externo; nesse contexto, ao apropriar-se dos critérios dessa avaliação, o ser humano 
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realiza uma auto-representação identificando-se como alguém responsável pelo que 

diz – este seria o ponto de vista interno. Essas avaliações das atividades de 

linguagem produzirão ações especificas, ou melhor, “ações de linguagem” 

imputáveis a “agentes verbais” (BRONCKART, 1999, p. 45).  

Para compreendermos como se dá a construção do agente verbal, podemos 

tomar o exemplo de como as crianças adquirem a linguagem. Desde o nascimento, 

as crianças estão inseridas em um contexto lingüístico, pois têm a sua volta 

parceiros lingüísticos envolvidos em atividades de linguagem próprias de uma dada 

língua. Mesmo muito pequenas, as crianças tentam se inserir nessas trocas 

lingüísticas. Os adultos, por sua vez, atribuem significado as suas produções verbais 

iniciais, corrigindo-as e moldando-as às convenções, ou melhor, aos critérios das 

avaliações sociais. A criança, aos poucos, se apropria desses critérios, 

transformando-se em um agente verbal, bem como sua fala em ação de linguagem. 

Dessa forma, a ação de linguagem é proposta por Bronckart (1999) como 

unidade psicológica, e, nesse sentido, o texto empírico também, entretanto, tomado 

sob o ângulo lingüístico. Portanto, de uma forma geral, a ação de linguagem designa 

a ação de um agente, recortada em uma atividade de linguagem, que se materializa 

em um texto singular.       

 

 

3.2 Os gêneros e o uso da linguagem     

 

        

Conforme Bakhtin (1992), as atividades humanas, ricas por suas variadas 

dimensões, estão relacionadas com o uso concreto de uma língua. Nessa relação 

entre atividade e linguagem, esta absorve o caráter heterogêneo daquela. Assim, a 

utilização da língua integra as várias formas de atividades em seus contextos de 

uso; em decorrência disso, formas lingüísticas emergem na comunicação, 

relacionadas a contextos comunicativos e ativos, nos quais ação e linguagem se 

misturam e se condicionam. Tal é a dinâmica dos gêneros discursivos. 

Nesse sentido, entendemos que a utilização da língua se dá através de 

enunciados “orais e escritos”, “concretos e únicos”, que, conforme Bakhtin (1992), 

estariam relacionados não só ao contexto de comunicação, como também aos 

objetivos do locutor. Desse modo, o enunciado apresenta algumas características 
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que são próprias da esfera na qual a língua está sendo utilizada: “Qualquer 

enunciado considerado isoladamente é, claro, individual, mas cada esfera de 

utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo 

isso que denominamos gêneros do discurso” (p. 279).  

 Bakhtin (1992) salienta a diferença existente entre o gênero de discurso 

primário, que o autor classifica como simples, e o gênero de discurso secundário, 

por sua vez, complexo, pois está relacionado a situações elaboradas de uso da 

língua, como é o caso da escrita: “Durante o processo de sua formação, esses 

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

todas as espécies, que se constituíram em circunstâncias de uma comunicação 

verbal espontânea” (p. 281). Conforme Machado (2005), os gêneros secundários 

estão submetidos ao contato e absorção dos gêneros primários, mesmo que estes 

não estejam relacionados com a utilização da língua elaborada. Desse modo, 

quando utilizados em um gênero secundário determinado, os gêneros primários 

adquirem um caráter especifico. Bakhtin (1992) acrescenta que essa diferenciação 

que se estabelece entre os gêneros simples e complexos é de extrema importância 

teórica e contribui para a definição da natureza do enunciado.  

Segundo Bakhtin (1992), o objetivo de dizer algo a alguém se realiza, 

sobretudo, na escolha de um gênero, e isso é feito de acordo com a especificidade 

de um determinado contexto comunicativo e não anula a individualidade do sujeito: 

ele adapta a um gênero discursivo o que tem para dizer, mas seu enunciado é único. 

Há uma grande naturalidade na utilização dos gêneros discursivos. Para Machado 

(2005), é preciso observar que os gêneros do discurso não são aprendidos em 

manuais ou gramáticas, mas no uso efetivo da linguagem. Isso possibilita classificá-

los não como uma unidade da língua, mas como enunciados integrantes de 

diversificadas esferas de comunicação.   

Bakhtin (1992) afirma que as formas de gêneros utilizadas na comunicação 

são mais flexíveis, por isso, as diferencia das formas da língua que restringem a 

liberdade do falante. Assim, mesmo uma pessoa que domine perfeitamente o 

sistema formal de uma dada língua, pode sentir-se deslocada em determinado 

contexto comunicativo, pois, nesse caso, não domina o gênero. Quanto mais formas 

típicas de enunciados dominamos, maior é a mobilidade no contexto comunicativo; 

mais sabemos usar os gêneros. É possível notarmos que a aprendizagem das 

formas do enunciado é tão necessária quanto o conhecimento das formas 
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lingüísticas. Nesse sentido, os gêneros do discurso apresentam um caráter 

normativo, este, por sua vez, é convencional e arbitrário, pois não é o falante 

sozinho que o estipula; ele os recebe de gerações anteriores.  

Segundo Machado (1998), no contexto escolar, cabe ao professor a escolha 

de um gênero como ferramenta mediadora das práticas desenvolvidas; essa opção 

envolve ainda o conteúdo, a forma e, principalmente, papéis atribuídos aos 

interlocutores nas relações que se estabelecem. Essas considerações apontam para 

a importante função do professor, uma vez que sua escolha por um determinado 

gênero traz consigo um grau de responsabilidade, e, nesse sentido, retoma uma 

concepção já defendida por Schneuwly8 que vê o gênero como um instrumento.   

 Para comprovar tal tese, Schneuwly (2004) recorre ao marxismo (Marx e 

Engels), sublinhando considerações desta corrente que enfatizam a importância da 

mediação – do instrumento – na relação entre o sujeito e o objeto. O instrumento, ao 

possibilitar essa relação,  apresenta um caráter social, já que é transmitido nas 

relações interpessoais e é um fator de desenvolvimento das capacidades individuais.  

O autor faz algumas considerações para demonstrar de que forma o 

instrumento permite o desenvolvimento da espécie humana. Entendendo a atividade 

dos seres humanos como um acontecimento tripolar, defende que “a ação é 

mediada  por objetos  específicos, socialmente elaborados, frutos das experiências 

das gerações precedentes, através dos quais se transmitem e se alargam as 

experiências possíveis” (SCHNEUWLY, 2004, p. 23). Assim, o instrumento encontra-

se em uma posição intermediária, ou seja, entre o indivíduo participante de uma 

ação e o objeto sobre o qual ele age, ou ainda, um contexto no qual realiza a ação. 

Esses instrumentos orientam seu comportamento e causam uma percepção 

diferenciada sobre o contexto de ação. A própria atividade, por sua vez, adquire, 

com a participação do instrumento, um dinamismo, pois o uso de um determinado 

instrumento em uma situação específica, ou mesmo, o desenvolvimento de outros 

instrumentos, orientam nosso comportamento. Nesse sentido, o instrumento não só 

será o mediador da atividade, imprimindo-lhe uma certa forma, como também 

representará essa atividade, fazendo com que ela exista nos instrumentos que irão 

significá-la. Constrói-se, assim, uma relação muito próxima entre o uso do 

                                                 
8 Ao entender o gênero como um instrumento, Schneuwly faz alusão ao sentido que Vygotsky dá ao 
termo instrumento. (Sobre o assunto, ver seção 2.1.2 deste trabalho) 
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instrumento e sua atividade, tanto que a transformação daquele gera, 

conseqüentemente, mudanças na atividade relacionada ao seu uso.     

Outra consideração analisada por Schneuwly (2004) diz respeito ao 

instrumento mediador. O autor afirma que o instrumento apresenta duas faces:  

por um lado, há o artefato material ou simbólico, isto é, o produto material 
existente fora do sujeito, materializando, por sua própria forma, as 
operações que tornam possíveis os fins aos quais o instrumento é 
destinado; por outro lado, há os esquemas de utilização do objeto que 
articulam suas possibilidades às situações de ação. (p. 24)           

 

 Conforme o autor, o instrumento só apresenta esse caráter de objeto 

mediador na medida em que é apropriado pelo sujeito, isto é, quando o indivíduo 

constrói internamente os esquemas de utilização desse instrumento, e, 

conseqüentemente, adquire conhecimentos sobre o mundo. Dessa forma, esse 

objeto mediador determina ações que são possíveis de serem realizadas através 

das finalidades que podem ser atingidas graças a ele. Podemos notar que durante o 

desenvolvimento da ação, o instrumento não só a orienta, como também a controla. 

 Schneuwly (2004, p. 26) recorre às definições de Bakhtin sobre os gêneros 

para fazer a analogia com o instrumento e chega a três pontos principais: 

• Em primeiro lugar, a escolha de um gênero requer conhecimento sobre o contexto 

de ação e de suas convenções.  

• Esse conhecimento da situação e de seus parâmetros leva à escolha de um gênero 

dentre vários; 

• Os gêneros são relativamente estáveis e, dessa maneira, definem o que pode ser 

dito; também, possuem uma composição, assim, “eles têm uma estrutura definida 

por sua função”; por fim, são caracterizados por um estilo, elemento de um gênero.          

 

Essas características destacadas por Schneuwly apontam para uma 

aproximação entre o gênero e o instrumento. Vejamos melhor: em uma ação 

discursiva – ato de fala ou escrita – há um sujeito, inserido em um contexto definido 

por um conjunto de convenções, que utiliza um gênero, “instrumento semiótico 

complexo”; uma forma de linguagem que apresenta um caráter prescritivo e 

estabilizador, e que possibilita a produção e compreensão de textos. Como 

sabemos, a escolha por um gênero é feita em decorrência de uma situação. Para 

Schneuwly (2004), ocorre aqui uma relação entre meio-fim, como nas atividades 

mediadas por um instrumento.  
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O autor destaca que todo ato de fala  requer a escolha de um gênero, por 

isso, existe uma relação de imediatez entre sua escolha e sua utilização. 

Primeiramente adaptamos o gênero à situação comunicativa (aos destinatários, ao 

objetivo, ao tema/conteúdo). Nesse mesmo esquema, há, segundo o autor, uma 

prefiguração das ações de linguagem pelo gênero, ou seja, precisamos ter 

conhecimento do gênero para realizarmos ações de linguagem referentes a ele. 

Dessa forma, entendemos que o “conhecimento e a concepção da realidade estão 

parcialmente contidos nos meios para agir sobre ela”, portanto, o gênero, mais uma 

vez, demonstra apresentar outra característica do instrumento: o gênero é um meio 

de conhecimento, e, nesse sentido, é um instrumento (SCHNEUWLY, 2004, p. 28).  

Partindo desta concepção, Schneuwly (2004) faz uma reflexão sobre a 

ontogênese da linguagem, destacando aí a função central da leitura e da escrita. 

Essa reflexão nos interessa, em especial, por que a Seqüência Didática, instrumento 

metodológico de nossa pesquisa, utiliza os gêneros para desenvolver as 

capacidades comunicativas dos aprendizes. Temos necessidade, dessa forma, de 

descrever, segundo o autor, como se dá o desenvolvimento da linguagem e qual é o 

papel dos gêneros nesse contexto.  

Para Schneuwly (2004), quando a criança entra na escola, ocorre, aos 

poucos, uma mudança que se acentua entre nove e dez anos, e que representa um 

longo processo de desenvolvimento e de reestruturação das produções de 

linguagem. Esse processo se dá em estágios durante toda a vida escolar. Para 

explicar como ocorre esse desenvolvimento, o autor utiliza os conceitos de gêneros 

primários e secundários de Bakhtin. 

Sobre os gêneros primários, Schneuwly (2004) afirma que são utilizados em 

contextos em que há troca, interação, estando sob dependência da situação. O que 

não ocorre com os gêneros secundários, já que não são controlados pelo contexto 

comunicativo, ou seja, não possuem um contexto imediato. O autor afirma que a 

diferença específica está no tipo de relação que os gêneros estabelecem com a 

ação – lingüística ou não. No gênero primário, a regulação se dá na ação de  

linguagem e através dela, o que nos ajuda a entender que esse gênero basta-se a si 

mesmo, isto é, “determina a forma de ação como um todo” (p. 30). Por outro lado, 

nos gêneros secundários, a regulação ocorre por meio de outros procedimentos.  

Sabemos que, por um longo tempo, a criança se comunica apenas através 

dos gêneros primários. Com isso, segundo Schneuwly (2004), são eles que a 
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instrumentalizam, possibilitando-lhe ações eficazes em outras situações. À medida 

que o tempo passa, a criança vai tendo contato com outros gêneros. Nesse ínterim, 

os gêneros simples vão dando espaço, aos poucos, a gêneros cada vez mais 

complexos, e, em decorrência disso, tornam-se instrumentos de novas ações 

também mais complexas. Essa complexidade chega no nível dos gêneros 

secundários, em que a criança é capaz de ler e escrever textos, e não para aí, pois 

sabemos que o desenvolvimento das capacidades textuais só tende a aumentar. 

Nesse sentido, o desenvolvimento inicia com os gêneros primários e tem 

continuidade com os gêneros secundários. 

Notamos, dessa maneira, que os gêneros primários são próprios das trocas 

verbais espontâneas e, segundo o autor, estão relacionados à experiência pessoal 

da criança e ligados a uma situação comunicativa. Os gêneros secundários, no 

entanto, rompem com essa situação, introduzindo uma nova forma de 

desenvolvimento, pois são independentes do contexto imediato e representam 

construções complexas. Conforme Schneuwly (2004), sua apropriação não se dá 

diretamente, tendo como ponto de partida situações de comunicação. Uma vez 

desligados de contextos imediatos, os gêneros secundários são apropriados e 

utilizados pela criança quando esta tem motivações mais complexas. 

Schneuwly (2004) afirma que o encontro entre esses dois sistemas 

representa, de fato, a verdadeira fonte do desenvolvimento. Para o autor, foi isso 

que Vygotsky chamou de zona do desenvolvimento proximal: 

A aparição de um novo sistema – o dos gêneros secundários, no caso – não 
faz tábula rasa do que já existe. O novo sistema não anula o precedente, 
nem o substitui (...) mesmo sendo profundamente diferente, o novo sistema 
apóia-se completamente sobre o antigo em sua elaboração, mas assim 
fazendo, transforma-o profundamente (pp. 33 - 34).  

 

Segundo Schneuwly, é pensando nessa idéia de desenvolvimento a partir da 

transformação do que já existe que Bakhtin fala da transmutação dos gêneros 

primários pelos secundários e que Vygotsky fala da reorganização da linguagem oral 

pela escrita.       

Nesse sentido, podemos concluir que a espécie humana, a partir de 

instrumentos já conhecidos, constrói outros ainda mais complexos, o que é possível 

perceber através do fato de os gêneros primários serem instrumentos de criação dos 

secundários. Compreendemos que os gêneros são instrumentos socialmente 

elaborados e contribuem para o desenvolvimento da humanidade. É preciso 
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destacar ainda a importância dos gêneros secundários e, dessa forma, da escrita, 

como uma ferramenta socialmente adquirida e de extremo valor para as relações 

humanas mais complexas.  

 

 

4 Aplicação pedagógica do Interacionismo Sócio-disc ursivo 

 

 

 Na teoria do Interacionismo sócio-discursivo, os estudos voltados para o 

ensino-aprendizagem de língua materna defendem a idéia de que, ao invés de 

priorizar um ensino baseado em regras prescritivas, deve-se trabalhar com 

atividades que possibilitem o desenvolvimento da competência comunicativa dos 

alunos. Desse modo, a utilização dos gêneros na escola é defendida por autores 

dessa linha de pesquisa, como Dolz e Schneuwly. O trabalho com gêneros deve 

priorizar justamente aspectos comunicativos, como o aumento da capacidade de se 

comunicar dos aprendizes, e não mais considerar apenas aspectos estruturais e 

formais – o que geralmente acontece quando o gênero é utilizado como recurso 

didático9. 

 Nesse sentido, defende-se que o estudo de gêneros no âmbito escolar pode 

ser de grande importância para o desenvolvimento das capacidades de se 

comunicar dos alunos, uma vez que leva em consideração o uso da linguagem, 

assim como suas funções, em uma situação comunicativa de fato. A utilização dos 

gêneros como objeto de estudo colabora para uma mudança no contexto tradicional 

no qual estão pautadas as aulas de Língua Portuguesa. Com o estudo dos gêneros, 

tem-se um contexto de ensino-aprendizagem rico em interação, nas mais diversas 

situações comunicativas que podem ser geradas. 

 Entretanto, antes de serem utilizados como objetos de estudo na escola, os 

gêneros devem passar por uma “modelização didática”, isto é, uma série de 

transformações sofridas por um gênero até este se transformar em um gênero 

escolar. Veremos, a seguir, como se dá esse desdobramento.  

 

 

                                                 
9 É importante salientar que a inclusão dos gêneros nas escolas brasileiras é ainda pouco expressiva; 
a própria conceituação de gênero parece não muito clara aos professores.  
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4.1 A didatização do gênero  

 
 
 De acordo com Bronckart, “a noção de texto designa toda unidade de 

produção de linguagem  que veicula uma  mensagem lingüisticamente organizada 

e que tende a produzir um efeito de coerência sobre o destinatário” (1999, p. 71). 

Essa concepção de texto como “unidade comunicativa” se diferencia da prática 

educacional tradicional, na qual o trabalho com textos, na maioria das vezes tem 

como objetivo a avaliação dos alunos. 

 Ao entender o trabalho com textos na escola de forma diferenciada, podemos 

pensar nas possibilidades de trabalho que este instrumento nos oferece. Nessa 

perspectiva, fica evidente a importância que há em fazer de textos objetos de 

trabalho para o ensino. Conforme Dolz e Schneuwly (2004), a escolha de textos para 

o ensino possibilita trabalhar fenômenos de textualidade em relação com as 

situações de comunicação, o que torna o ensino bem mais significativo. 

 Como vimos, podemos diferenciar vários tipos de textos conforme seus 

contextos de produção. As situações de comunicação são inúmeras, dessa forma, 

para que a interação lingüística seja possível, a sociedade elabora formas 

relativamente estáveis de textos as quais denominamos de gêneros. Notamos que, 

nesse sentido, os gêneros podem ser considerados instrumentos que possibilitam a 

comunicação e, também, a aprendizagem (DOLZ e SCHNEUWLY, 2004). 

 Conforme Dolz e Schneuwly, o ensino de gêneros constitui um ponto de 

referência concreto para os alunos, uma vez que os dota de “meios de análise das 

condições sociais efetivas de produção e de recepção de textos” (2004, p. 172). Ao 

utilizar os gêneros como objetos de ensino, a escola cumpre seu papel, que é, sob o 

ponto de vista do interacionismo sócio-discursivo, o de instruir, fazendo com que os 

alunos ultrapassem as formas cotidianas de uso da linguagem. 

 Uma modelização didática do gênero sugere, primeiramente, que se conheça 

as características do gênero em questão: “a noção de gênero permite articular a 

finalidade geral de aprender a comunicar com os meios lingüísticos próprios às 

situações que tornam a comunicação possível” (DOLZ e SCHNEUWLY, 2004, p. 

177). Com isso, determina-se o que pode ser interessante ensinar. 

 A caracterização é importante para definir o objeto de ensino e o que pode ser 

ensinado de tal objeto, no entanto, esses dados não podem ser diretamente 
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transpostos para a sala de aula, uma vez que “a entrada de um gênero  na escola 

transforma-o necessariamente [...] é necessário que se levem em conta  as 

capacidades de linguagem que visamos construir com os alunos, em um dado 

momento de seu progresso” (DOLZ e SCHNEUWLY, 2004, p. 179). 

 Portanto, é preciso transformar o objeto de ensino (o gênero) para ensiná-lo 

aos alunos, chegando, assim, a variante escolar do gênero. Segundo Dolz e 

Schneuwly (2004), quando um gênero textual passa a ser ensinado na escola, 

produz-se um desdobramento, isto é, este gênero torna-se, ao mesmo tempo, “um 

instrumento de comunicação e um objeto de aprendizagem” (179). Nesse sentido, a 

utilização dos gêneros como objetos de ensino exige transformações, assim, os 

gêneros escolares podem ser definidos como variantes  dos gêneros de referência. 

A transposição para a escola de um gênero tem como intuito tornar esse objeto mais 

acessível aos aprendizes, também, como conseqüência, ela muda a função desse 

gênero, que passa a fazer parte de outra situação comunicativa10: “somente 

ficcionalmente ele continua o mesmo, por assim dizer, sendo a escola, de um certo 

ponto de vista, um lugar onde se finge, o que é, aliás, uma eficiente maneira de 

aprender” (2004, p. 180). 

 Pensando nessas transformações que são necessárias quando um gênero 

torna-se objeto a ser ensinado na escola, Dolz e Schneuwly desenvolveram um 

modelo didático que evidencia suas dimensões ensináveis. Segundo Dolz e 

Schneuwly (2004, p. 180), o desenvolvimento de um modelo didático pressupõe a 

explicitação de um conjunto de hipóteses fundadas sobre determinados dados 

disponíveis: 

- determinados resultados de aprendizagem esperados e expressos em 

documentos oficiais; 

- conhecimentos existentes, lingüísticos (funcionamento dos gêneros) e 

psicológicos (operações e procedimentos implicados no funcionamento e na 

apropriação dos gêneros); 

- determinação das capacidades mostradas dos aprendizes (que não permitem 

definir uma zona de desenvolvimento proximal, porém, permitem que esbocemos 

alguns contornos).  

                                                 
10 Cumpre-nos salientar que a produção escrita tem como objetivo principal a interação: o 
sujeito/escritor escreve para alguém ler. 
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Assim, a relação entre esse conjunto de dados possibilita constituir o que De 

Pietro et al (1996/1997 apud DOLZ e SCHNEUWLY, 2004), definem como modelo 

didático do gênero. Deste modelo, definimos os princípios (o que é o gênero em 

questão), os mecanismos e as formulações que passarão a ser ensinadas, isto é, 

que devem constituir os objetivos  de aprendizagem dos alunos. 

Dessa maneira, o modelo didático fornece “objetos potenciais para o ensino” 

(DOLZ e SCHNEUWLY, 2004, p. 182). Potenciais porque uma seleção deve ser 

realizada a partir das capacidades dos aprendizes, e, ainda, porque o modelo não 

poderia ser ensinado tal como é; o gênero modelizado será expresso a partir de 

atividades, de transformações, de informações. 

 A noção de modelo didático possibilita um trabalho com ensino de língua na 

escola que se distancia do que se tem de referente nas aulas de Língua Portuguesa: 

uma prática tradicional que prioriza o ensino de nomenclaturas e utiliza o trabalho 

com textos como forma de avaliar o aluno. Como proposta de mudança desse 

contexto, contamos com a noção de modelos didáticos e, a partir deles, com as 

chamadas Seqüências Didáticas, ferramentas de cunho interacionista extremamente 

importante para o ensino de língua materna, tal como é proposto, através dos 

modelos didáticos, pelo Interacionismo sócio-discursivo.           

 

 

4.2 Seqüências Didáticas : perspectivas teórico-metodológicas  

 

 

Entendemos que o ensino de língua materna deve possibilitar o 

desenvolvimento de atividades diferenciadas do que se tem de referente – que 

possa centralizar o trabalho com textos, com a expressão lingüística –, agregando a 

isso, o ensino da gramática. 

Segundo Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), é possível “ensinar a escrever 

textos e a exprimir-se oralmente em situações públicas escolares e extra-escolares” 

(p. 96). Para isso, é preciso oferecer, aos alunos, variados contextos de produção, 

tanto de fala quanto de escrita, para que possam desenvolver suas capacidades de 

expressão. 

Como proposta de trabalho, Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) 

desenvolveram um procedimento chamado de Seqüência Didática: “uma seqüência 
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didática é um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, 

em torno de um gênero textual oral ou escrito” (p. 97). Esse procedimento apresenta 

como principal característica o fato de trabalhar com gêneros, auxiliando o aluno a 

dominar alguns de forma completa; “as seqüências didáticas servem, portanto, para 

dar acesso aos alunos a práticas de linguagem novas ou dificilmente domináveis” (p. 

98). Além disso, possui uma estrutura de base diferenciada: 

• tem-se, primeiramente, a apresentação da situação em que são dadas 

informações sobre a atividade (oral ou escrita) que deverá ser desenvolvida; 

 

• em um segundo momento, ocorre a primeira produção dos alunos 

correspondente ao gênero proposto para o trabalho; a partir dela, é possível que 

o professor avalie as capacidades já adquiridas, o que propicia o ajustamento 

das atividades e dos exercícios previstos na seqüência às possibilidades e 

deficiências da turma; 

 

• em seguida, ocorre o desenvolvimento dos módulos: são eles que dão os 

“instrumentos necessários” para o domínio do gênero, através de atividades, 

oficinas, etc. É o professor que decide o número de módulos que a seqüência vai 

ter, uma vez que eles devem suprir as dificuldades apresentadas pela turma; 

 

• por fim, tem-se a produção final, nessa etapa, o aluno “põe em prática” os 

conhecimentos adquiridos; o professor, por sua vez, tem a possibilidades de ver 

quais foram os progressos apresentados nas produções.  

  

Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 127) salientam alguns aspectos de 

ordem metodológica para que esse trabalho não se torne estático. Para isso, 

enfatizam o fato de que o tempo utilizado para o desenvolvimento do mecanismo, 

bem como o percurso feito pelo professor, não precisam ser estritamente seguidos. 

É importante evidenciar que o professor irá receber a seqüência pronta, mas seu 

trabalho não estará acabado; a partir daquela orientação realizará uma atividade de 

acordo com as dificuldades da turma. Nesse sentido, conforme os autores, delimitar 

esses pontos seria entrar em contradição com o princípio fundamental da proposta: 

“que é de partir do que já está adquirido pelos alunos para visar a objetivos de 

aprendizagem relacionados com suas capacidades reais”. Dessa forma, “as 



 49 

seqüências não devem ser consideradas como um manual a ser seguido passo a 

passo. Para o professor, a responsabilidade é efetuar escolhas, em diferentes 

níveis”.  

Portanto, o professor escolhe a seqüência que está de acordo com uma 

determinada série, como também os módulos a serem realizados; a “proposta só 

assume seu sentido completo se as atividades desenvolvidas em sala de aula, e não 

o material à disposição, forem determinadas pelas dificuldades encontradas pelos 

alunos na realização da tarefa proposta” (DOLZ, NOVERRAZ e SCHNEUWLY, 

2004, p. 127). Por isso, é tão importante que o professor faça uma análise das 

primeiras produções realizadas pelos alunos. Através delas, poderá escolher as 

atividades a serem realizadas e para quem devem ser direcionadas.  

Dessa forma, entendemos que o objetivo de produzir seqüências didáticas 

para que o professor trabalhe em sala de aula não deve ser confundido com um 

modelo obrigatório a ser seguido; o professor deve utilizar esse procedimento como 

uma orientação metodológica para um trabalho com ensino de língua materna. 

Cabe, então, tomá-las, não como um modelo sistemático que deve ser seguido 

independentemente das dificuldades que sua aplicação pode acarretar aos alunos, 

mas, ao contrário, como uma orientação que possibilite o desenvolvimento de um 

trabalho, no qual o professor tenha autonomia e liberdade de escolha. É isso que 

procuramos observar em nossa pesquisa, uma vez que analisamos o processo de 

construção da escrita a partir do recorte metodológico possibilitado pela aplicação de 

uma mesma seqüência didática, por professores diferentes. Focalizamos, nesse 

sentido, o desenvolvimento textual dos alunos, através da comparação entre o texto 

inicial e o texto final.   
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CAPÍTULO II 

METODOLOGIA 

 

 

Neste capítulo, temos o intuito de especificar o contexto no qual se 

desenvolveu a pesquisa, apresentar os sujeitos participantes, os instrumentos 

utilizados na coleta e explicitar os pressupostos para a análise de dados. Assim, 

com a finalidade de facilitar o entendimento do trabalho, traçaremos, primeiramente, 

o desenho da pesquisa, delineando pontos como a temática e os objetivos, para, em 

seguida, apresentar o contexto de investigação, os sujeitos, o objeto, os 

instrumentos e o modelo de análise do corpus.   

 

 

Desenho da Pesquisa  

 

 

1 Temática  

 

 

 Esta pesquisa justifica-se pelo interesse sobre o desenvolvimento da escrita 

no contexto escolar. Investigamos, nesse sentido, a escrita, entendida como um 

processo construído socialmente.  

 Dessa forma, com o objetivo de focalizar a escrita no ambiente escolar, nossa 

pesquisa volta-se para o desenvolvimento da escrita no Ensino Fundamental, 

ressaltando algumas das dificuldades que estão presentes nesse contexto. Para 

isso, utilizamos como abordagem metodológica de trabalho a aplicação de um 

procedimento denominado Seqüência Didática, desenvolvido por Dolz, Noverraz e 

Schneuwly (2004), como uma proposta diferenciada para o ensino-aprendizagem de 

língua oral e escrita na escola.  

 Para a realização desta pesquisa, então, analisamos o desenvolvimento da 

escrita no contexto escolar através da utilização de uma ferramenta didática – de 

caráter interacionista sócio-discursivo – proposta como um procedimento inovador 
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que possibilita a aprendizagem de habilidades textuais através de atividades 

voltadas para a utilização da língua, em especial para a escrita. 

 

 

2 Objetivos  

 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 

• Analisar o desenvolvimento da escrita no contexto escolar. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 

• Analisar o desenvolvimento textual das crianças, a partir de uma seqüência 

didática aplicada, comparando suas produções iniciais e finais; 

 

• Analisar a relação existente entre os resultados obtidos e o desenvolvimento da 

escrita nos diferentes contextos escolares em questão.  

 

 

3 Contexto de investigação 

 

 

 A pesquisa foi realizada em uma escola pública de Ensino Fundamental, 

pertencente ao sistema Municipal de Ensino de Santa Maria (RS) – identificada por 

Escola A; e em uma escola dirigida por uma instituição privada que tem, como 

público, crianças carentes – identificada como Escola B. 

A instituição municipal possui alunos matriculados do 1º (primeiro) ao 9º 

(nono) ano. Podemos notar que, por ser integrante do quadro municipal, a escola já 

faz uso do sistema de nove anos. A escola privada, por sua vez, possui alunos 

matriculados da 1ª à 5ª série. 
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As duas escolas estão localizadas em zonas periféricas da cidade; seus 

alunos pertencem a camadas populares e, na sua maioria, apresentam grandes 

dificuldades sócio-econômicas.   

Nesse contexto, a pesquisa foi realizada com três turmas: duas pertencentes 

ao 5º (quinto) ano, na escola municipal; e uma pertencente à 5ª série, na escola 

privada. Vejamos, no quadro a seguir, a respectiva formação dos professores 

regentes.  

 

PROFESSOR FORMAÇÃO 

Escola A – 

T51 

Magistério (Ensino Médio); Geografia. 

Escola A – 

T5211 

Magistério (Ensino Médio); Ciências; Matemática;  

Pós-graduação em Interdisciplinaridade. 

Escola B – 

T53 

Letras;  

Mestranda em Lingüística.  

 

 

Apresentamos como proposta de trabalho, a esses profissionais, a aplicação 

do procedimento Seqüência Didática “Narrativa de Contos de Detetive”, uma 

adaptação12 da Seqüência Didática de autoria da Profª. Dr. Ana Maria de Mattos 

Guimarães (2004), do PPLA, da UNISINOS.  

Nesse contexto, evidenciamos a importância que havia em observarmos suas 

práticas pedagógicas em situações concretas, isto é, na sala de aula. Todos se 

disponibilizaram a participar do projeto, entretanto, apenas dois professores 

aceitaram aplicar a Seqüência Didática de fato; o outro tinha interesse no assunto, 

mas queria ser apenas “observador”. Das três turmas, duas têm em média vinte e 

cinco alunos (aquelas pertencentes à Escola A); a outra possui quarenta alunos 

(Escola B).  

 

 
                                                 
11 O professor regente nesta turma cedeu um período semanal de sua aula para o pesquisador 
aplicar a Seqüência Didática.  
12 A aplicação de uma adaptação da SD possibilitaria comparar os resultados com os obtidos pela 
Profª. Ana Guimarães em suas pesquisas. 
 
 



 53 

4 Sujeitos e objeto 

 

 

 Os sujeitos pesquisados são pertencentes a três turmas: duas turmas (T51 e 

T52) fazem parte da escola pública municipal, descrita como Escola A ; e uma turma 

(T53) pertence à rede privada, identificada como Escola B . As duas instituições 

fazem parte do quadro de Ensino Fundamental da cidade de Santa Maria, cujos 

professores regentes se disponibilizaram a “participar” (ou como aplicadores ou 

como observadores) do trabalho com a Seqüência Didática.   

 Assim, os sujeitos foram distribuídos em três grupos diferentes, 

caracterizados da seguinte maneira: 

Escola A  
 

Escola B  
 

Grupo 1:  T 5 1 
 

Grupo 2:  T 5 2 
 
 

Grupo 3: T 5 3 

 A pesquisa com os sujeitos começou em abril de 2006, no caso da Escola A, 

e em agosto do mesmo ano, na Escola B. Primeiramente, houve uma apresentação 

da observadora e da proposta de trabalho. Após encontrar professores que se 

disponibilizassem a participar, deu-se início à “observação” das aulas.  

O objeto de nossa investigação é, dessa forma, a escrita da criança analisada 

sob o recorte teórico-metodológico do Interacionismo sócio-discursivo. Assim, depois 

de aplicada a Seqüência Didática, obtivemos um grande número de textos, dentre os 

quais escolhemos um número de produções de cada grupo. Nesse sentido, 

refletimos acerca do desenvolvimento da escrita no contexto escolar. 
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5 Instrumentos 

 

 

 O instrumento de coleta de dados é a Seqüência Didática “Narrativa de 

Contos de Detetive”, uma adaptação da Seqüência Didática de autoria da Profª. Dr. 

Ana Maria de Mattos Guimarães13 (UNISINOS).  

 Para compreendermos melhor o procedimento Seqüência Didática “Narrativa 

de Detetive”, ferramenta central para este trabalho, apresentaremos, a seguir, um 

estudo sobre o gênero em questão, como também alguns traços específicos da 

Seqüência Didática.     

 

 

5.1 O Gênero Narrativa de Detetive  

 

 

Conforme Todorov (1970), o gênero “narrativa de detetive” classifica-se como 

um tipo de romance de suspense que engloba características de duas formas de 

romance policial: o romance negro e o romance de enigma.  

 O romance de enigma, que o autor considera como o romance policial 

clássico, apresenta como característica principal o fato de ser construído sobre dois 

assassinatos: o primeiro, cometido pelo assassino, e o segundo, cometido pelo 

detetive que descobre o culpado e faz justiça. Dessa forma, segundo Todorov (1970, 

p. 96), a narrativa apresenta a superposição de duas séries temporais: “os dias do 

inquérito, que começam com o crime, e os dias do drama, que levam a ele”. 

Podemos perceber, desse modo, que o romance de enigma é constituído por uma 

dualidade essencial para a compreensão da trama. Para o autor, “esse romance não 

contém uma, mas duas histórias: a história do crime e a história do inquérito”. 

Todorov salienta ainda que caberia às personagens da segunda história descobrir, 

pois elas (geralmente os detetives) examinam as pistas para que se descubra o 

culpado, e nada pode lhes acontecer – a segurança do detetive é garantida. O autor 

                                                 
13 A Profª Dr Ana Maria de Mattos Guimarães da UNISINOS (e seu grupo de trabalho) possui uma 
relação permanente de discussão com nossa orientadora, a Profª Dr Marcia Cristina Corrêa da 
UFSM. Nesse sentido, questões como estas que estão sendo colocadas aqui estão freqüentemente 
no foco de suas discussões, sempre com a finalidade de aproximar as pesquisas da área da 
lingüística, realizadas nas universidades, com o contexto de ensino-aprendizagem de língua materna.   
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também caracteriza essas duas histórias da seguinte maneira: “a primeira, a do 

crime, conta o que se passou efetivamente, enquanto a segunda, a do inquérito, 

explica como o leitor (ou o narrador) tomou conhecimento dela” (TODOROV, 1970. 

p. 97). Nesse sentido, a segunda história apresenta um caráter mediador, uma vez 

que é através dela que serão estabelecidas as relações entre o leitor e a primeira 

história: “trata-se, pois, no romance de enigma, de duas histórias das quais uma está 

ausente mas é real, a outra está presente mas insignificante” (p. 98). É na 

investigação presente na segunda história que as personagens vão contar o que 

sabem, dar pistas para que se desvende o mistério.      

 O outro gênero de romance policial citado por Todorov é o “romance negro”. 

Esse gênero apresenta como características especificas a violência, a sordidez do 

crime e a amoralidade das personagens. Seu traço essencial, entretanto, está no 

fato de que, nesse tipo de romance, há uma fusão entre a primeira e a segunda 

história, dando-se maior relevância para a segunda, ela passa a ser a parte central 

da trama:  

Não é mais um crime anterior ao momento da narrativa que se conta, a 
narrativa coincide com a ação. Nenhum romance negro é apresentado sob a 
forma de memórias: não há ponto de chegada a partir do qual o narrador 
abranja os acontecimentos passados, não sabemos se ele chegará vivo ao 
fim da história. A prospecção substitui a retrospecção. (1970, pp. 98-99) 
 

 Segundo o autor, mesmo com o apagamento do mistério – aquele presente 

no romance de enigma – o interesse do leitor pela história continua. Notamos que há 

um suspense, que conforme Todorov, iria da causa ao efeito: primeiramente, 

apresenta-se, ao leitor, os planos – as causas –, e seu interesse centra-se no que 

acontecerá – nos efeitos. Podemos observar que, diferentemente do romance de 

enigma, no romance negro, a personagem principal (o detetive, por exemplo) perde 

a imunidade, isto é, ele arrisca sua vida para descobrir o que acontece. Também, ao 

contrário do primeiro, o romance negro não deixa as surpresas para o final da 

história. 

 Todorov afirma que entre estas duas formas tão distintas – o romance negro e 

o romance de enigma – surgiu uma terceira forma de romance policial que combina 

suas propriedades – o romance de suspense: 

Do romance de enigma, ele conserva o mistério e as duas histórias, a do 
passado e a do presente, mas recusa-se a reduzir a segunda a uma simples 
detecção da verdade. Como no romance negro, é essa segunda história 
que toma aqui o lugar central. O leitor está interessado não só no que 
aconteceu, mas também no que acontecerá mais tarde, interroga-se tanto 
sobre o futuro quanto sobre o passado. (1970, p. 102) 
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 Reúnem-se, portanto, de acordo com o autor, os interesses de cada história: 

há a curiosidade pelos fatos passados e há o suspense sobre o que acontecerá. É 

preciso ressaltar que as personagens, que no romance de enigma eram imunes, 

passam a arriscar suas vidas, e a segunda história que ocorre no presente, no 

desenrolar dos fatos, passa a ser o interesse principal do leitor. 

Nessa perspectiva, durante a realização de alguns trabalhos de leitura e de 

escrita com alunos da 5ª série do Ensino Fundamental, e, principalmente, diante da 

eficiência de outros trabalhos14 realizados com esse tipo de gênero na escola, 

podemos contatar que as narrativas de detetive causam aos pré-adolescentes 

grande fascínio. Eles, geralmente, envolvem-se com as histórias, demonstrando 

interesse e concentração. Portanto, acreditamos que um trabalho que focalize a 

escolarização do gênero “narrativa de detetive” possa proporcionar a aprendizagem 

e o desenvolvimento de habilidades dos alunos, sobretudo as de escrita.        

   

    

5.2 Seqüência Didática Narrativa de Detetive 15 

 

 

Produção inicial dos alunos 

 

Os alunos realizam uma produção de texto inicial sobre o gênero textual 

“narrativa de detetive”. O título do texto é “O sumiço do meu colega...”. Os alunos 

não recebem nenhuma orientação do professor a respeito da estrutura narrativa ou 

da construção de um texto de detetive.  

 

Oficina 1 

 
1ª Parte 

- Nesta oficina, os alunos devem compreender os elementos do gênero narrativa de 

detetive, sendo que a professora inicia a aula com perguntas como “Alguém aqui já 

                                                 
14 Podemos citar o de Guimarães, no qual nos baseamos.  
15 Adaptação da Seqüência Didática desenvolvida pela Profª Dr Ana Maria de Mattos Guimarães, 
UNISINOS, RS. 
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leu histórias de detetives, já assistiu na TV, no cinema?” , “Conhecem algum livro, 

filme, história ou mesmo um detetive famoso?”, “Quais?”.  

- Trechos de textos sobre o gênero são lidos pelos alunos e deve ser feito o 

levantamento de vocabulário típico das narrativas de detetive, a presença de 

suspense, medo, mistério. 

 

- O professor lista no quadro o vocabulário levantado. 

 

- A partir da análise destes textos de detetive, os alunos identificam, juntamente com 

o professor, as características do conto, relativas à sua estrutura, como: tempo, 

espaço, complicação, ações, resolução, análise das personagens. 

 

- O professor, a partir da análise da estrutura narrativa do conto, realiza perguntas 

aos alunos visando a compreensão da existência de duas histórias paralelas em 

uma narrativa de detetive: uma que está no passado e diz respeito ao crime ou 

mistério; e outra, no presente, que rege a investigação do crime/mistério existente na 

primeira história.  

 

- Por fim, os alunos analisam as capas dos livros dos quais as passagens de textos 

analisadas anteriormente foram extraídas. O objetivo principal da análise da capa é 

a percepção, por parte dos alunos, de elementos como vocabulário típico destas 

narrativas, imagens e ilustrações que remontem à presença de características de 

uma história de detetive, como suspense, mistério, investigação, o próprio detetive e 

o possível antagonista etc. 

 

2ª Parte 

- Os alunos, dispostos em grupos, recebem três textos de gêneros diferentes e 

devem identificá-los, relembrando sempre as características básicas da narrativa de 

detetive estudadas anteriormente. Cada grupo recebe três textos de gêneros 

diferentes (conto de fada, narrativa de detetive e narrativa de terror), e, após a leitura 

e análise dos mesmos, o professor os auxilia a traçar as diferenças básicas 

estruturais e vocabulares existentes entre eles. O objetivo principal é identificar, 

dentre os textos, qual deles apresenta características de uma narrativa de detetive.  
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Oficina 2  

 
- Pré-leitura: os alunos fazem uma análise do título e da capa do livrinho Eles 

morrem, você mata! de Stella Carr.  Depois, o professor conta que eles lerão uma 

história de detetive com este título. A partir daí, os alunos iniciam um processo de 

inferências acerca da história, enquanto o professor vai tomando nota destas idéias 

dos alunos no quadro.  

- Relembrando a estrutura narrativa das histórias de detetive, o professor questiona 

os alunos a respeito do que eles acham que irão encontrar no início do livro: a 

história do crime (no passado) ou da investigação (no presente), que elementos 

deste tipo de história iriam aparecer, qual tipo de personagem, vocabulário típico, 

etc. 

 

- Leitura: cada aluno acompanha a leitura da primeira e da segunda parte16 do livro 

(até a página 18). 

 

- Após a leitura, os alunos preenchem a primeira ficha do Diário de Leitura, em que 

constam as principais anotações dos alunos a respeito da estrutura da narrativa de 

detetive.   

 

- As fichas de leitura são recolhidas pelo professor e entregues aos alunos ao final 

da leitura do livro. 

 

- O professor questiona a turma sobre a continuação da história, anotando todas as 

principais sugestões dos alunos. Na próxima oficina, quando lerão mais uma parte 

do livro, será feita uma comparação entre a parte lida e as hipóteses formuladas na 

oficina do último dia. 

 

 

 

 
                                                 
16 O livro lido no desenvolvimento da seqüência didática é constituído por nove capítulos. Assim, 
estipulamos ler, em cada encontro semanal, dois ou três capítulos, quantidade esta adequada ao 
tempo de duração da aula. Dessa forma, finalizamos a leitura em quatro oficinas.    
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Oficina 3 

 

- O professor faz questionamentos aos alunos a respeito das características e da 

estrutura das narrativas de detetive. 

 

- Os alunos lêem os capítulos 3 e 4 do livrinho (até a página 35).  

 

- Após a leitura, os alunos preenchem a ficha 2 do Diário de Leitura, que também 

será recolhida pelo professor e guardada juntamente com a ficha 1, preenchida na 

aula anterior.   

 

Oficina 4 

 

- Com a ajuda do professor, os alunos vão, oralmente, montando a seqüência da 

narrativa até o último trecho lido.  

 

- Então, o professor lê para os alunos os capítulos 5, 6, e 7 (até a página 55). 

 

- A seguir, os alunos preenchem a ficha 3 do Diário de Leitura, que também será 

recolhida e anexada junto as outras fichas.  

 

- No encerramento desta oficina, o professor monta, no quadro, a seqüência das 

ações que já tinham ocorrido nesta narrativa de detetive.  

 

Oficina 5 

 

- Relembrando, novamente, as ações que já ocorreram na narrativa, o professor lê 

para os alunos a última parte do livro, que é constituída dos capítulos 8 e 9 (até a 

página 70).   

 

- A última ficha do Diário de Leitura também é preenchida; nela constam as 

apreciações dos alunos a respeito do livro. 
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- Será feita uma capa para o Diário de Leitura e todas as fichas serão anexadas e 

entregues ao professor.    

 

- Após a leitura da narrativa em sua totalidade, o professor e os alunos montam, em 

um cartaz, a seqüência completa da narrativa , com a situação inicial , a 

complicação , as ações decorrentes da complicação , a resolução  e a situação 

final . 

 

Oficina 6  

 

- A partir deste encontro, os alunos começam a produzir narrativas de enigma, 

primeiramente em partes. 

 

1ª Parte: 

- A primeira tarefa dos alunos é realizada em duplas e consisti na construção de um 

enigma. A ajuda do professor será muito requisitada, pois os alunos deverão, a partir 

daquele momento, construir as características que antes eram analisadas nas outras 

histórias de detetive, como: as duas histórias paralelas, uso do vocabulário e dos 

tempos verbais adequados, presença de pistas, de mistério, seqüência de ações, 

etc.  

 

- No decorrer desta oficina, o professor analisa o material produzido pelos alunos  

para verificar o progresso da construção da história, que será continuada ao longo 

das oficinas seguintes. 

 

2ª Parte: 

- Relendo os mistérios produzidos anteriormente, os alunos devem preencher uma 

ficha, que constitui um roteiro para completar uma narrativa de detetive. Neste 

roteiro, são estabelecidas as principais características que uma história de detetive 

deverá conter, como os culpados, as vítimas, os investigadores, os motivos do 

mistério/crime, etc.    
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- Tanto os mistérios quanto os roteiros são recolhidos pelo professor, que deve 

analisá-los para entregar aos alunos na próxima oficina, quando estes serão 

utilizados novamente. 

 

Oficina 7 

 

- Nesta oficina, os alunos, após todo o trabalho de caracterização do gênero textual 

e de construção das partes da narrativa de detetive, devem realizar a produção final.  

 

- O professor entrega os mistérios e os roteiros produzidos nas aulas anteriores e 

os alunos devem, então, individualmente, produzir sua narrativa de detetive. 

 

- Ao final da oficina, o professor recolhe todas as produções textuais para análise, 

inclusive o mistério e o roteiro. 

  

Oficina 8 

 

1ª Parte: 

- Após a realização da produção final da narrativa de detetive e da análise do 

professor, os alunos devem modificar as inadequações encontradas em suas 

narrativas indicadas pelo professor. Esta oficina serve como um trabalho de 

autocorreção textual, visto que os alunos devem buscar soluções com o objetivo de 

melhorar sua narrativa de detetive, tanto em aspectos referentes à Língua 

Portuguesa, quanto em aspectos de organização textual e características do gênero 

de texto em questão (narrativa de detetive).  

 

2ª Parte: 

- Após o processo de escrita e autocorreção das produções finais, cada aluno 

apresenta seu texto e a turma, por votação, escolhe as 5 melhores histórias de 

detetive que são lidas na outra 5ª série. 

 

- As histórias são corrigidas coletivamente, para que o professor as digite e faça as 

cópias, que serão distribuídas, para cada aluno, na semana seguinte.  
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Oficina 9 

 

- Esta oficina constitui a última parte desta seqüência didática. 

 

- Os alunos recebem as 5 melhores histórias de detetive por eles escolhidas. 

Também recebem as 5 melhores histórias de detetive da outra 5ª série, onde 

ocorreu esta mesma seqüência didática.  

 

- Primeiramente, os alunos lêem as histórias (individualmente) e, após, são divididos 

em 5 grupos. Cada grupo analisa uma das histórias da outra 5ª série, e faz 

modificações que julgar necessárias, acrescentando outras idéias à história.  

 

- As “novas histórias” são lidas para a turma e entregues para o professor, que as 

leva para a turma de origem. 

 

 

6 Modelo de análise de textos do Interacionismo sóc io-discursivo: o “folhado” 

textual  

 

 

 O modelo de análise e descrição de textos, proposto por Bronckart (1999), 

relaciona as condições de produção de um texto – as ações de linguagem e suas 

relações de interdependência com o contexto social e com a intertextualidade – e 

sua organização material.  

 Para compreendermos a arquitetura interna dos textos, o autor propõe a 

hipótese segundo a qual todo texto é organizado em três níveis superpostos e 

interativos, constituindo o que denomina de “folhado” textual 17. Esses três níveis (ou 

camadas) superpostos que constituem o folhado são hierarquizados da seguinte 

maneira: a “infra-estrutura geral do texto”, os “mecanismos de textualização” e os 

“mecanismos enunciativos” (BRONCKART, 1999, p. 119). 

  

                                                 
17 Conforme Bronckart, a metáfora do “folhado” é inspirada em Haller (1995 apud BRONCKART, 
1999). 



 63 

6.1 Infra-estrutura geral do texto 

 

 

A infra-estrutura geral do texto corresponde ao nível mais profundo que é 

constituído por seu “plano geral”, pelos “tipos de discurso”, pelas “modalidades de 

articulação” entre esses tipos de discurso e pelas “seqüências” que nele podem 

aparecer (BRONCKART, 1999, p. 120).  

No que diz respeito ao plano geral, está relacionado à organização do 

conteúdo temático (gênero a que pertence o texto, condições externas de produção, 

etc), por isso, pode ser expresso por um resumo.  

Já os tipos de discurso correspondem às formas de organização lingüística 

que indicam os segmentos que um texto pode apresentar: podemos ter o discurso 

interativo, o discurso teórico, a narração, o relato interativo.  

Quanto às articulações, correspondem às diferentes formas de encaixamento 

ou fusão dos segmentos de discurso encontradas em um texto. Essas formas 

podem ser expressas por sinais de pontuação, mudanças de tempo verbal, entre 

outras. 

Já as seqüências, designam os modos de planificação que se desenvolvem 

no interior do plano geral do texto – seqüência narrativa, argumentativa, etc. Uma 

mesma seqüência pode apresentar diferentes fases: na seqüência narrativa, por 

exemplo, temos a fase inicial, a fase de complicação, a fase de ações e, finalmente, 

a fase de resolução. 

Gostaríamos de salientar que, para analisar os tipos de discurso, nos 

baseamos no modelo de organização textual referente aos gêneros, proposto por 

Bronckart (1999). Vejamos algumas características sobre o assunto.  

 

 

6. 1.1 Modelo de organização textual dos gêneros: os tipos de discurso 

 

 

Bronckart (1999) desenvolve um estudo no qual traça um modelo de 

organização textual referente aos gêneros. Para isso, evidencia o fato de que um 

mesmo gênero pode ser constituído de diferentes tipos de discurso. Estes, por sua 

vez, passam a ser considerados como unidades lingüísticas formadoras de gêneros. 
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Conforme Bronckart (1999, p. 151), as atividades de linguagem criam mundos 

virtuais que podem ser considerados “outros” em relação aos mundos representados 

nos quais se desenvolvem as ações dos agentes humanos. Esses mundos virtuais, 

no entanto, devem evidenciar o tipo de relação que há no mundo das atividades 

humanas. Bronckart chama de “mundo ordinário” os mundos representados pelos 

agentes humanos e de “mundos discursivos” os mundos virtuais criados pela 

atividade de linguagem.  

Os mundos discursivos são constituídos, segundo o autor, com base em dois 

tipos de operações:  

As primeiras explicitam as relações existentes entre as coordenadas gerais 
que organizam o conteúdo temático de um texto e as coordenadas gerais do 
mundo ordinário  em que se desenvolve a ação de linguagem de que o texto 
se origina. As segundas dizem respeito, mais especificamente, ao 
relacionamento entre, de um lado, as diferentes instâncias de agentividade 
(personagens, grupos, instituições, etc.) e sua inscrição espaço-temporal, tais 
como são mobilizadas em um texto, e, de outro, os parâmetros físicos da 
ação de linguagem em curso (agente-produtor, interlocutor eventual e 
espaço-tempo de produção). (BRONCKART, 1999, p. 152) 

 

Quanto ao primeiro tipo de operação, podem ser explicitadas como disjuntas 

das coordenadas do mundo ordinário de ação de linguagem ou conjuntas. Quando 

estas coordenadas são apresentadas como disjuntas, sua organização pressupõe 

uma origem espaço-temporal (uso de dêiticos como: ontem, um dia, era uma vez, 

etc.). Os acontecimentos organizados dessa forma são, de acordo com Bronckart 

(1999, p 153), “narrados como se fossem passados”. O autor chama a atenção, 

entretanto, para o fato de que esses eventos organizados no passado são diferentes 

dos eventos organizados em um mundo narrado autônomo atemporal. Nessa 

ocasião, as representações mobilizadas são organizadas em função das 

coordenadas gerais do mundo da ação de linguagem em curso. É, conforme o autor, 

como se os fatos estivessem acessíveis no mundo ordinário daqueles que interagem 

verbalmente. Nesse caso, os fatos são expostos.  

Bronckart então propõe a seguinte distinção: mundos da ordem do NARRAR 

e mundos da ordem do EXPOR. A ordem do NARRAR sugere um mundo situado 

em outro lugar, o qual deve ser parecido com o mundo ordinário – os seres humanos 

devem compreendê-lo. As regras, existentes lá, podem se desviar, ou não, das 

regras do mundo dos seres humanos, ocasionando um narrar realista ou ficcional. 

  Quanto à ordem do EXPOR, há algumas diferenças. O conteúdo temático 

dos mundos discursivos se apresenta conjuntamente às coordenadas do mundo 
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ordinário. Então, desvios de regra em relação a esse mundo não serão aceitos ou 

serão vistos como mentiras, por exemplo, não se trata de ficção. 

Essas operações também serão explicitadas de acordo com sua relação com 

os parâmetros da ação de linguagem. Bronckart (1999) distingue os mundos 

discursivos que revelam uma relação de implicação com os parâmetros de ação de 

linguagem dos que revelam uma relação de autonomia: 

a) no primeiro caso, o texto implica os parâmetros de ação de linguagem (por meio 

de referências dêiticas a esses parâmetros); a interpretação do texto requer o 

acesso a suas condições de produção,    

b) no segundo caso, o texto se apresenta em relação de autonomia com os 

parâmetros de ação de linguagem; para interpretá-lo não é necessário ter 

conhecimento sobre as condições de produção. 

 Temos, desse modo, dois tipos de distinções: ordem do NARRAR e ordem do 

EXPOR, e relações de implicação e autonomia. Segundo Bronckart (1999), a 

combinação destes dois grupos de distinções ocasiona a constituição de quatro 

mundos discursivos: mundo do EXPOR implicado, mundo do EXPOR autônomo, 

mundo do NARRAR implicado e mundo do NARRAR autônomo. Esses mundos 

discursivos somente são identificáveis, segundo Bronckart, por meio das formas 

lingüísticas que os semiotizam. O mesmo ocorre com as operações nas quais se 

baseiam.  

Nesse sentido, o autor diferencia as operações psicológicas – constitutivas 

dos mundos – que são gerais e universais, ou seja, não dependem das 

características próprias das línguas naturais, das marcas lingüísticas que traduzem 

os mundos e que são dependentes das características especificas das línguas 

naturais. No primeiro caso, temos o que o autor designa como “arquétipo 

psicológico” (entidade abstrata na qual o discurso é apreendido sob o ângulo das 

operações psicológicas), desconsidera-se, assim, a semiotização particular das 

línguas naturais. No segundo caso, o autor refere-se ao tipo de discurso semiotizado 

em uma língua particular, com suas propriedades específicas. Os arquétipos 

psicológicos, assim como os tipos de discurso, podem ser apresentados da seguinte 

forma: discurso interativo, discurso teórico, relato interativo e narração. Em nossa 

pesquisa, trabalharemos com o relato interativo e com a narração. Observaremos 

se, durante a aplicação da seqüência didática, ocorrerá o desenvolvimento do 
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discurso das crianças que deve passar do relato interativo (produção inicial) para a 

narração (produção final).  

Sob o ângulo das operações psicológicas, no relato interativo, o mundo 

discursivo apresenta coordenadas disjuntas das coordenadas do mundo ordinário do 

agente-produtor e dos agentes-ouvintes. Esse mundo discursivo criado pode ser 

situado no quadro geográfico e temporal do mundo dos agentes. Desenvolve-se, aí, 

“um NARRAR que implica personagens e acontecimentos e/ou ações e que se 

caracteriza pela implicação dos parâmetros físicos da ação de linguagem em curso” 

(BRONCKART, 1999, p. 162). Dessa forma, há a presença de dêiticos, e de 

unidades da língua que fazem referencia direta ao produtor do texto (eu, meu, 

nosso). 

 Na narração, também levando-se em consideração os arquétipos 

psicológicos, o mundo discursivo criado apresenta coordenadas disjuntas das 

coordenadas do mundo ordinário do agente-produtor e dos agentes-ouvintes. Nesse 

caso, o mundo discursivo pode ser situado no quadro geográfico e temporal do 

mundo ordinário, ou não. Desenvolve-se um NARRAR que implica personagens e 

acontecimentos e/ou ações. 

 A principal diferença entre o relato interativo e a narração está  no fato de que 

nesta, o NARRAR apresenta uma autonomia em relação aos parâmetros físicos da 

ação de linguagem de que se origina. 

 De acordo com Bronckart, no que diz respeito ao tipo discursivo, o relato 

interativo é um discurso a priori monologado e desenvolvido em um contexto de 

interação real ou não. Há uma predominância de frases declarativas. É importante 

mencionar, também, que, nesse caso, o mundo discursivo criado apresenta um 

caráter disjunto-implicado evidenciado pelas seguintes marcas: 

- o pretérito perfeito e o futuro do pretérito como tempos verbais dominantes; 

- presença de organizadores temporais que podem explicitar o origem espaço-

temporal; 

- presença de pronomes em primeira pessoa e segunda pessoa do singular que 

remetem aos participantes da interação; 

- ocorrência dominante de anáforas pronominais que podem estar associadas a 

anáforas nominais. 
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No que se refere à narração, é um tipo de discurso monologado e geralmente 

escrito. Apresenta apenas frases declarativas. Quanto ao mundo discursivo criado, 

este apresenta um caráter disjunto-autônomo explicitado pelas seguintes marcas: 

- o pretérito perfeito, o mais-que-perfeito composto e o futuro do pretérito são os 

tempos verbais dominantes; 

- presença de organizadores temporais que podem tornar a origem espaço-

temporal explícita;        

- ausência de pronomes de primeira e de segunda pessoas do singular e do plural 

que remetem ao produtor do texto ou a seus destinatários; 

- presença conjunta de anáforas pronominais e nominais.  

 

Desse modo, para Bronckart (1999), a formulação de um texto, pertencente a 

um determinado gênero, além de envolver operações psicológicas gerais e 

universais independentes da língua em questão, requer a utilização de formas 

lingüísticas dependentes das características específicas de uma dada língua. Essas 

unidades lingüísticas, determinadas como tipos de discurso, entrarão na formação 

dos gêneros. Nessa perspectiva, um mesmo gênero pode ser constituído de 

diferentes tipos de discurso. 

 

            

6.2 Mecanismos de textualização 

 

 

Os mecanismos de textualização, que integram a segunda camada do folhado 

textual, consistem na criação de séries isotópicas que contribuem para a existência 

de uma coerência temática. Explicitam os encadeamentos hierárquicos, lógicos e 

temporais do texto, assim como a intenção do emissor. São três os mecanismos de 

textualização: conexão, coesão nominal e coesão verbal.  

A conexão marca a progressão temática por meio de organizadores textuais 

(conjunções, advérbios, etc) que podem ser aplicados ao plano geral do texto, às 

transições entre tipos de discurso, entre fases de uma seqüência, ou ainda, entre 

articulações mais locais entre frases sintáticas.  

Já a coesão nominal possui duas funções principais: introduzir temas e 

personagens novos e assegurar sua ligação com o restante do texto, isto é, sua 
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retomada ou sua substituição no desenvolvimento do texto. As unidades da língua 

responsáveis pela realização da coesão nominal são denominadas de anáforas. 

Como exemplos desses mecanismos, temos os pronomes pessoais, relativos, 

demonstrativos, possessivos e alguns sintagmas nominais.  

A coesão verbal, por sua vez, identifica-se por mecanismos que asseguram a 

organização temporal e/ou hierárquica dos processos (estados, acontecimentos, 

ações) verbalizados no texto. É realizada pelos diferentes tempos verbais que 

interagem com outras unidades lingüísticas de valor temporal, como os advérbios e 

organizadores textuais. Os tempos verbais estarão distribuídos em decorrência do 

tipo de discurso em que irão aparecer. 

  

 

6.3 Mecanismos enunciativos  

 

 

Por fim, no último nível, temos os mecanismos enunciativos responsáveis 

pela coerência pragmática ou interativa do texto. Esses mecanismos contribuem 

para marcar os posicionamentos enunciativos (vozes) e as avaliações (julgamentos, 

opiniões, sentimentos) referentes a alguns aspectos do conteúdo temático. São 

independentes da progressão do conteúdo temático, por isso, não apresentam uma 

organização isotópica; seu objetivo maior é orientar a interpretação do texto pelos 

destinatários.  

O posicionamento enunciativo é freqüentemente atribuído ao autor (agente-

produtor do texto), no entanto, esse problema é mais complexo do que parece: a 

produção de um texto pressupõe a criação, por parte do agente, de um ou vários 

mundos discursivos, cujas coordenadas e normas que regem seu funcionamento 

são diferentes daquelas que regem o mundo ordinário do qual o autor faz parte. 

Dessa forma, é a partir das instâncias formais (textualizador, expositor, narrador) – 

que regem os mundos virtuais – que são distribuídas as vozes (voz do autor 

empírico, voz social e voz de personagens) que se exprimem em um texto.  

Quanto às modalizações, correspondem as avaliações realizadas acerca de 

alguns aspectos do conteúdo temático. Podem ser divididas em quatro 

subconjuntos: 
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• modalizações lógicas – julgamentos relativos ao valor de verdade das 

proposições enunciadas, que são apresentadas como: certa, possíveis, 

prováveis, necessárias, improváveis, etc.                

• modalizações deônticas – avaliam o enunciado em decorrência de valores  

sociais: permitido, proibido, necessário, etc. 

• modalizações apreciativas – julgamento mais subjetivo; os fatos enunciados são 

apresentados como: bons, maus, estranhos, etc, sob o ponto de vista da 

instância avaliadora. 

• modalizações pragmáticas – julgamento relativo a uma faceta da 

responsabilidade de uma personagem com relação ao seu papel de agente em 

um processo: capacidade de ação, intenção e as razões.  

As modalizações são cristalizadas por unidades lingüísticas denominadas 

modalidades. Como exemplo, temos os tempos verbais no futuro do pretérito, os 

auxiliares de modalização (poder, dever, etc.), certos advérbios (certamente, sem 

dúvida, etc.), algumas frases impessoais (é evidente que... , etc.). 

Dessa forma, por ter refletido sobre o desenvolvimento da escrita no ambiente 

escolar, a partir da aplicação de uma seqüência didática, centramos nossa análise 

nas produções iniciais e finais dos alunos. Assim, a partir do modelo proposto por 

Bronckart (1999), foram focalizados os seguintes pontos na seqüência didática: o 

conteúdo temático , os tipos de discurso , a organização  seqüencial do texto  e o 

posicionamento enunciativo .  
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CAPÍTULO III 

DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Os dados obtidos no trabalho foram organizados em três grupos, cada um 

referente à participante que aplicou a seqüência didática. Dessa forma, os grupos 

foram caracterizados da seguinte maneira: 

 

Escola A  
 

Escola B  
 

Grupo 1:  T 5 1 

Grupo 2:  T 5 2 

 

Grupo 3: T 5 3 

 

No grupo 1, a seqüência didática foi aplicada pela professora da Rede 

Municipal de Ensino. No grupo 2, pela pesquisadora, uma vez que a professora 

regente não teve interesse em participar do trabalho, contudo, ela nos cedeu um dia 

na semana para aplicarmos a seqüência na sua turma. No grupo 3, a seqüência 

didática foi desenvolvida pela professora da instituição particular (filantrópica). 

 Cada grupo é constituído por seis sujeitos, sendo que foram analisados dois 

textos de cada participante: o primeiro texto e a produção final, ambos 

desenvolvidos durante a aplicação da seqüência didática. Com isso, o nosso corpus 

de trabalho é composto por doze textos de cada grupo, chegando a um número total 

de trinta e seis textos analisados.  

 O critério utilizado para determinar o número de textos para análise foi a 

participação do aluno em todas as etapas da seqüência didática, desde a produção 

inicial, as oficinas e a produção do texto final. Essa foi uma questão delicada, já que 

os alunos dos grupos 1 e 2 – da Escola A – faltavam muito às aulas. Nas duas 

turmas, com aproximadamente vinte e cinco alunos cada, somente sete alunos 

realizaram toda a seqüência na turma T 5 1, e seis, na T 5 2. Embora tivéssemos 

uma redução do número de alunos, julgamos ser imprescindível analisar as 

produções textuais somente daqueles que teriam participado de todo o trabalho, 
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passando por todas as etapas, visto que um dos objetivos da pesquisa é exatamente 

observar o desenvolvimento que esse tipo de instrumento pode proporcionar.         

 

 

1 A Escola Municipal 

 

 

A partir de uma professora da escola, soubemos do interesse da instituição 

em trabalhar conjuntamente com a UFSM. Visitamos a escola para conhecermos 

suas instalações e sua equipe docente. Conversamos com a diretora, que foi muito 

receptiva e pareceu contente com a possibilidade de desenvolvermos um trabalho 

lá. Conversamos, também, com as professoras do 5º ano, explicamos sobre o 

trabalho e sugerimos que aplicassem a Seqüência Didática. Elas não pareciam estar 

muito entusiasmadas, entretanto, a orientadora pedagógica da instituição, mesmo 

sem ter acesso ao material da seqüência, gostou muito da proposta e fez uma certa 

“pressão” para que as colegas participassem. Dessa forma, as duas professoras 

aceitaram participar, entretanto, teriam funções distintas: uma aplicaria; a outra, só 

observaria a realização do trabalho que, desse modo, seria desenvolvido pela 

pesquisadora. Depois de mais algumas reuniões, o trabalho teve início. 

 

 

2 A Escola Privada 

 

 

O interesse em desenvolver o trabalho nessa instituição surgiu durante as 

discussões acerca da pesquisa. Julgávamos ser importante aplicar a seqüência 

didática em mais de um contexto, para termos realidades diferentes. Dessa forma, 

apresentamos a proposta para uma aluna do Programa de Pós-graduação em 

Letras da UFSM, que é professora nessa instituição. Ela, embora não tivesse 

nenhum conhecimento sobre o trabalho com seqüências didáticas, conversou com a 

coordenação pedagógica da escola, que, por sua vez, marcou um encontro conosco.  

Ao apresentarmos a proposta para a coordenadora, ela foi enfática em 

alguns pontos acerca de nosso trabalho: em primeiro lugar, seria feita uma análise 

de todo o material utilizado na seqüência, sendo que, se não se aproximasse da 
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proposta pedagógica da escola, poderia ser rejeitado; também, não seria possível 

que ninguém entrasse na escola durante o desenvolvimento da pesquisa, nem 

mesmo a pesquisadora, a seqüência seria aplicada pela professora da escola e esta 

faria as observações quanto ao trabalho. A coordenadora alegou que a presença da 

pesquisadora poderia causar transtorno e tirar a atenção dos alunos. Era preciso, 

ainda, que a temática da pesquisa se encaixasse no trabalho realizado pela escola; 

a instituição tem uma preocupação especial com a leitura e com a escrita, neste 

ponto, fomos privilegiados, pois nosso trabalho era voltado extremamente para a 

produção textual dos alunos, causando, então, interesse à coordenação. Mesmo 

julgando que era muito importante a observação das aulas pela pesquisadora, 

aceitamos desenvolver a pesquisa. Deixamos uma cópia da seqüência didática, 

assim como todos os textos utilizados, para uma avaliação. Depois de alguns dias, a 

proposta foi aceita e a seqüência começou a ser desenvolvida pela professora da 

instituição.  

 

 

3 A aplicação da Seqüência Didática  

 

 

3.1 Grupo T 5 1 – Escola A 

 

 

Durante a aplicação da seqüência didática, a pesquisadora ficou presente na 

sala de aula, em decorrência, houve uma integração dela (pesquisadora) com o 

grupo de sujeitos e com a professora.  

A partir da observação das atividades, dos sujeitos, das atitudes do professor, 

enfim, das características da situação em geral, foram registradas as impressões da 

pesquisadora. Para isso, foi utilizado um sistema de registro das observações em 

um caderno específico.  

Apresentaremos, a seguir, algumas observações em relação à professora e à 

turma.   
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3.1.1 A professora 

 
 

Dentre os vários profissionais que consultamos nesta instituição, a professora 

regente na turma T 5 1 foi o único que aceitou aplicar a seqüência didática de fato, 

mesmo sem ter conhecimento prévio sobre o trabalho com esse tipo de material. No 

início, entretanto, mostrou-se bastante resistente; afirmava que as crianças eram 

complexas, o que, na sua opinião, tornaria difícil o desenvolvimento da atividade. 

Insistimos consideravelmente, até que a orientadora pedagógica lhe convenceu a 

participar. A má impressão causada inicialmente em relação à resistência da 

professora foi desfeita à medida que o trabalho foi sendo realizado. A professora 

mostrou-se bastante preocupada em receber informações acerca da seqüência 

didática e, durante o desenvolvimento das oficinas, questionava a pesquisadora se 

estava realizando o trabalho de forma correta.    

A partir de conversas com essa profissional, foi possível constatar que, em 

suas aulas, eventualmente, eram realizadas atividades voltadas para a leitura e para 

a escrita. Nestas ocasiões, a professora costumava contar histórias para as crianças 

reescreverem, dava desenhos para que construíssem histórias a partir de imagens 

etc. Sua preocupação maior, no entanto, era voltada para o conteúdo; nas aulas de 

português, era o ensino de gramática que figurava. Percebemos, entretanto, que se 

tratava de uma profissional interessada em aprender novas formas de trabalho 

relacionadas à leitura e à escrita, tanto que se disponibilizou a participar da 

pesquisa. 

 

 

3.1.2 A turma 

 
 
A turma T 5 1 caracterizava-se por ser bastante agitada. As crianças 

brigavam muito entre si e muitas delas não respeitavam a professora. Também, 

faltavam muito às aulas, dificilmente toda a turma estava presente. Por se tratar de 

uma região muito pobre e com alto índice de violência, havia muitos casos 

complexos, tais como os de agressão em casa; os de prisão do pai; ou, mesmo, 

casos de alunos que estavam envolvidos com drogas e que eram recolhidos da rua 

pelo Conselho Tutelar e trazidos para a escola. A vida pessoal dessas crianças era 
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bastante exposta, e fatos como esses acabavam sendo conhecidos pelos colegas, o 

que gerava provocação e, em conseqüência, discussões e brigas entre os alunos.  

 
 
 

3.1.3 As aulas 

 
 
Durante as reuniões, foi traçado o plano de trabalho que seria realizado uma 

vez por semana, toda quinta-feira, em dois períodos de aula. Dessa forma, nesse 

dia, a pesquisadora ficaria na sala de aula observando a aplicação da seqüência 

didática. No fim da aula, a pesquisadora se reunia com a professora para conversar 

a respeito do que seria trabalhado na quinta-feira seguinte.  

O trabalho teve início em outubro de 2006. A professora apresentou a 

pesquisadora para a turma e disse que ela viria toda quinta-feira. Neste dia, traria 

material para que ela, a regente, pudesse ensiná-los a ler e a escrever contos. A 

turma aceitou que a observadora ficasse na aula e pareceu bastante empolgada. 

Assim, foi dado início à aplicação da Seqüência Didática Narrativa de Detetive. 

 
  

3.2 Grupo T 5 2 – Escola A 

 
 

Nesta turma, a seqüência didática foi aplicada pela pesquisadora. Além disso, 

depois de cada aula, a pesquisadora também fazia observações acerca do trabalho 

e da turma. Estas observações foram registradas em um caderno específico.  

 
 

3.2.1 A turma 

 
 
Assim como a turma T 5 1, a turma T 5 2 também apresentava um público, 

um tanto, complicado de se trabalhar. A agitação era constante na sala de aula e as 

crianças brigavam muito entre si. As aulas eram freqüentemente interrompidas por 

brigas entre as crianças, agressões físicas e verbais. A maioria delas não respeitava 

a professora/pesquisadora. Além disso, faltavam muito às aulas, a presença de toda 

a turma era quase improvável. A carência financeira e afetiva dessas crianças era 

notável. Como se não bastasse o alto índice de violência da região, muitas delas 



 75 

também estavam expostas à violência dentro da própria casa. A situação era 

bastante delicada.  

 
 

3.2.2 As aulas 

 
 
A seqüência didática foi aplicada pela pesquisadora entre outubro e dezembro 

de 2006. A professora regente da turma, algumas vezes, ficava na aula, outras, não.  

As aulas eram sempre muito agitadas e, a todo o momento, eram 

interrompidas por brigas entre os alunos. Muitos não tinham interesse em fazer 

nada, outros, entretanto, interessavam-se pelo trabalho e ficavam ansiosos para que 

chegasse o dia de nosso encontro, gostavam muito da leitura de histórias e, em 

especial, do tema – histórias de detetive.  

Foi possível notar que esse tipo de atividade (de leitura e escrita) não era 

comum nas aulas. Na disciplina de português, a ênfase era dada para conteúdos 

gramaticais.  

Nesse contexto, foi dado início à aplicação da Seqüência Didática Narrativa 

de Detetive. 

 
  

3.3 Grupo T 5 3 – Escola B                
 
 

 A Seqüência Didática Narrativa de Detetive foi aplicada, neste grupo, por uma 

professora da própria escola. No final de cada aula, essa mesma profissional fazia 

as observações sobre o desenvolvimento do trabalho. 

 
 
3.3.1 A professora 
  
 

A professora do grupo 3 aceitou participar da pesquisa com grande 

empolgação. É uma profissional, com formação em Letras e mestranda do Programa 

de Pós-graduação em Letras da UFSM, na área de Lingüística.  

Assim como a instituição em que trabalha, esta professora apresenta um forte 

interesse por trabalhos voltados para a leitura e escrita. Por meio de conversas com 

essa profissional, tivemos conhecimento de que, em suas aulas, a ênfase é dada 
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para estas atividades. Esta preocupação, inclusive, parte já da própria instituição em 

que trabalha, na qual focaliza-se o desenvolvimento das capacidades comunicativas 

dos alunos; e isto, conforme relato da orientadora pedagógica da escola, não ocorre 

apenas nas aulas de Português, a preocupação com o ensino da escrita perpassa 

todas as disciplinas, é uma questão de interesse da escola. 

  

 
3.3.2 A turma 
  
 
 A turma na qual o trabalho foi desenvolvido tem aproximadamente quarenta 

alunos. Trata-se de um público carente, pertencente a uma região com sérios 

problemas sociais, como violência, drogas, problemas financeiros entre outros, que 

teve a oportunidade de estudar em uma escola coordenada por uma instituição 

privada. A turma apresenta grande interesse pela leitura, inclusive, a escola possui 

uma biblioteca muito bem equipada, o que possibilita aos alunos estarem sempre 

circulando neste ambiente, tornando a atividade da leitura algo habitual.   

 
 
3.3.3 As aulas 

 
 

 Por se tratar de um público que gostava de ler, as atividades propostas na 

seqüência didática causaram grande interesse. Conforme a docente, as aulas, nas 

quais foi desenvolvido o trabalho, eram muito esperadas pelos alunos que 

dificilmente faltavam; a assiduidade era uma característica da turma. 

Vejamos, agora, as produções textuais desenvolvidas pelos três grupos 

durante a aplicação da seqüência didática. 
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4 Análise das produções textuais  

  
 

Passamos para a análise dos textos dos sujeitos da pesquisa. Fizemos 

primeiramente uma exposição quantitativa, através de tabelas com dados 

estatísticos e, em seguida, qualificamos estes dados. 

Com o objetivo de realizar uma avaliação eficaz dos textos produzidos a partir 

da seqüência didática aplicada, analisamos18 as produções iniciais e finais de seis 

alunos de cada grupo. Para isso, tomamos por base o modelo do folhado textual19, 

proposto por Bronckart (1999), focalizando o conteúdo temático , os tipos de 

discurso, a organização seqüencial do texto e o posicionamento enunciativo .  

O conteúdo temático  – pertencente à primeira camada do folhado textual – 

está relacionado, conforme Bronckart (1999), ao gênero a que pertence o texto e às 

condições externas de produção. De acordo com Guimarães (2004), o conteúdo 

temático pode ser analisado quanto ao léxico típico, quanto às situações típicas 

relacionadas ao gênero em questão e quanto às personagens típicas.  

Os tipos de discurso  – pertencentes, também, à primeira camada do folhado 

– correspondem às unidades lingüísticas que podem estar presentes na constituição 

de qualquer gênero. Dessa forma, um mesmo gênero, segundo Bronckart (1999), 

pode ser constituído de diferentes tipos de discurso. Por ter trabalhado com 

narrativa, os textos analisados apresentam dois tipos de discurso: o relato interativo 

e a narração. 

No que diz respeito à organização seqüencial , o procedimento didático em 

questão trata do gênero Narrativa de detetives. Segundo Bronckart (1999), esse tipo 

de gênero pertence à ordem do narrar, dessa forma, seus textos são caracterizados 

por apresentarem uma relação de autonomia em relação ao autor, ao lugar e ao 

momento de produção. Nesse sentido, apresenta uma seqüência narrativa que, 

conforme Adam (1992), pode ser organizada em cinco diferentes fases: situação 

inicial (apresentação dos elementos da trama, como as personagens, o momento, o 

lugar, as dificuldades), fase da complicação (introdução de um elemento que 

modifica a situação inicial), fase de ações (envolve um conjunto de acontecimentos), 

                                                 
18 Para essa análise, nos baseamos no trabalho de Cordeiro (2004). 
19 Por uma questão de tempo, os mecanismos de textualização não serão levados em conta na 
análise. 
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fase de resolução (acontecimentos que possibilitam a resolução do problema) e 

situação final (novo estado de equilíbrio).     

Já o posicionamento enunciativo , segundo Bronckart (1999), diz respeito às 

instâncias formais (textualizador, expositor, narrador) em que são distribuídas as 

vozes (voz do autor empírico, voz social e voz de personagens) expressas em um 

texto. Na narrativa de detetive, a instância enunciativa será o narrador; cabe a ele 

dar voz às personagens ou fazer avaliações sociais, etc. 

Os textos analisados são resultados da primeira e da última produção 

desenvolvidas na seqüência didática. No que diz respeito ao primeiro texto, foi dado 

um tema para que as crianças fizessem a produção. O tema era o seguinte: “O 

sumiço do meu colega”. Já quanto ao último texto, não houve esse tipo de 

procedimento; foi pedido às crianças apenas que, com base no que haviam 

estudado durante as aulas, produzissem uma história de detetive.  
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4.1 Grupo T 5 1 – Escola A  

 
 
Tabela 1.  Conteúdo temático. 
 

Produção inicial 
 

Produção final 
 

Conteúdo temático 

Nº de 
alunos 

% Nº de 
alunos 

% 
 

Vocabulário 
típico 

Vocabulário 
específico da 
narrativa de 

detetive 

0 0 3 50 

Presença de 
mistério 

 

1 16,6 6 100 

Investigação 
 

0 0 4 66,6 

Situações 
vividas 

Solução do 
mistério 

1 16,6 6 100 

Detetive 
 

0 0 5 83,3 

Antagonista 
(responsável 
pelo crime) 

 

0 0 6 100 

Vítimas 
 

0 0 5 83,3 

Personagens 
típicos 

Suspeito (s) 
 

0 0 3 50 

 
 
Tabela 2.  Tipos de discurso 
 

Produção inicial 
 

Produção final 
 

Tipos de discurso 

Nº de 
alunos 

% Nº de 
alunos 

% 

 
Relato interativo 

6 100 1 16,6 

 
Narração 

0 0 5 83,3 
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Tabela 3.  Seqüência Narrativa 
 

Produção Inicial 
 

Produção final Seqüência Narrativa 

Nº de 
alunos 

% Nº de 
alunos 

% 

 
Situação 

inicial 

- Apresenta-se 
os elementos 
de base que 

preparam para 
o desenrolar 

da trama. 
 

1 16,6 5 83,3 

 
Complicação 

- Ocorrência 
de um 

crime/mistério. 
 

1 16,6 6 100 

- Investigação. 
Obs.: pode 

haver (ou não) 
a ocorrência 

de mais 
crimes/ 

mistérios. 
 
 

0 
 

0 4 83,3  
Ações 

decorrentes 
da 

complicação 

- Presença de 
pistas. 

0 0 2 33,3 

- O mistério é 
resolvido. 

 

1 16,6 6 100 Resolução 

- Descobre-se 
a razão pela 

qual o 
antagonista 

cometeu o (s) 
crime (s). 

 

0 0 2 33,3 

Situação final 
 

- Novo estado 
de equilíbrio. 

1 16,6 1 16,6 
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Tabela 4.  Posicionamento enunciativo 
 

Produção inicial Produção final Posicionamento 
enunciativo 

 Nº de 
alunos 

% Nº de 
alunos 

% 

Narrador neutro 0 0 5 83,3 

Autor empírico 6 100 1 16,6 

Vozes de personagens 2 33,3 3 50 

Vozes sociais 2 33,3 1 100 

 

 

Na comparação entre a produção inicial e a produção final, podemos perceber 

algumas diferenças. Quanto ao primeiro texto, cumpre-nos salientar que alguns 

pontos, como a presença de mistério e sua solução, ocorreram em função da 

temática: “o sumiço de meu colega”. Como é possível observarmos, o tema sugere 

um mistério – o sumiço – e, certamente, sua resolução – o reaparecimento do 

colega. Essa característica se repete também nos demais grupos. Ressaltamos, 

ainda, que a maioria dos textos finais não alcança o objetivo da seqüência – a 

escrita de uma narrativa de detetive. Vejamos a comparação entre a produção20 

inicial e final das crianças: 

 
 
Sujeito 1 – 11 anos 

 
 

Produção inicial 

 
O sumiço do meu colega 

 
A minha colega Michele sumil da Escola Porque sera que ela sumil você sabe por que ela 
sumil. 
Eu queria que você me achudace a trazer ela para a escola de novo por que a escola é 
mais importante para ela a escola e a vida sem Escola não tem vida. 
 
 

 

 

 
                                                 
20 Os textos produzidos pelos sujeitos da pesquisa não foram corrigidos na transcrição, dessa forma, 
estão como as crianças escreveram.   
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Produção final 

 
As crianças morrem. 

 
Era uma vez 6 crianças estavam brincando no jardim e chegou outro menino correndo e 
critando socorro, socorro. 
 Na rua Inlda berleze e ai os meninos e as meninas morrero no padio mas eles ajavam que 
foi um binjo que mordeu pás um viu a faca no pindurada no menino e na menina uma arma 
na cabeça e nos outro tinha marca da Arma. 
E o detetive Henrique perguntou os nomes das crianças por favor. Luiz, Gabriel, Lucas, 
Bruna, e Luiza, Mara. 
Ele envestigou moreu mas uma criança do mesmo jeito da soltras o nome dele é dionas 
mas encontraram o açasino qie mantou as 7 crianças. Era o detetive Henrique ele matou 
porque era loco. 

Fim. 
 

 

  

O primeiro texto não apresenta nenhum elemento característico da narrativa 

de detetive. Notamos, quanto ao posicionamento enunciativo, uma voz social que 

salienta a importância da escola: “a escola é a vida”.  

Na produção final, observamos, inicialmente, a ocorrência do léxico típico dos 

contos de fadas: “era uma vez”. Existe a presença de um crime; aparece um detetive 

na história, que também será o antagonista, uma vez que é ele o assassino.  

A narrativa apresenta alguns problemas na constituição de suas fases. Há 

uma situação inicial e uma complicação, entretanto, não há uma investigação, que 

caracterizaria a narrativa de detetive. Em conseqüência, a resolução deixa a desejar, 

visto que não sabemos a razão pela qual o antagonista, neste caso, o próprio 

detetive, comete os crimes.      

A mudança mais significativa entre o texto inicial e o final diz respeito ao tipo 

de discurso utilizado: passa-se do relato interativo (na produção inicial) para a 

narração (produção final).         
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Sujeito 2 – 11 anos  

 

 

Produção inicial 

 
O sumiço do meu colega 

 
O meu colega era um amigo, e eu não cen porque ele sumiu. 
todos notaram quando ele fautava muito a escola 
E dai eu fou na casa dos pais ele 
E eles midiceram que o meu colega fugiu de casa 
E dai eu perguntei porque 
Elea mediceram que ele não tinha vontade de aprender nada 
Ele foi para as ruas pidir esmola 
Num dia eu estava paseando e vi ele eu disse para ele voltar que a professora tinha dado 
uma sance dele passar de ano e ele voltou para a escola e para a casa 
Ele passou de ano.  

 
 

Produção final 

 
O Picicopata 

 
Num dia uma criança nasceu com muitos defeitos Ela era gorda, feia, baixa e muitas coisas 
amais era um menino ele foi abandonado pela os pais o menino tinha doenças tambem. 
Depos de 10 anos dodos tinhão preconcceito por ele ninguei chegava perto dele porque 
tinha doenças. 
 Depois de 30 anos a pessoa com tratamento curou com um tenpo. 
Na cidade de São Mártir vivia muitas pessoas alguma delas são o delegado São Francisco, 
A professora bela, o acogeiro Pedro, o vendedor Paulo... 
Tinha chegado um muito negro que tambem tinha cido regentado e sofrido com o 
preconceito 
Numa noite Paulo estava no mercado e foi morto com uma facada na barida 
O delegado foi lá envestiga 
O delegado foi nacasa de todo mundo ele foi na casa do João que era a pessoa da estoria 
ele tinha uma faca com ceange no tanque o delegado foi na casa do Patrique o negro e 
estava fautando uma faca na coleção 
O delegado ficou discomfiado dos dois na próxima noite a professora estava vindo da aula e 
foi estranculada pelo uma pessoa de preto pedro viu a pessoa de preto 
O delegado  descobriu que tinha 5 roupas pretas uma era do patrique e uma era do João 
Na noite pedro morreu afogado no tanqui o delegado fez uma armadilha e discubriu quem é 
o assacino É o João ele foi preso.  
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No primeiro texto, o relato do sumiço do colega, não há mistério, nem mesmo 

a existência de um crime: é o colega que decide ir embora. Notamos que há uma 

mensagem no texto: todos podem ter uma segunda chance, já que o garoto volta e 

ainda passa de ano na escola. 

 Na produção final, notamos um vocabulário típico das narrativas de detetive: 

”o psicopata”, “o delegado”, “morto”, “facada”, “investigação”, etc. Observamos a 

presença de mistério e a ocorrência de crimes. Aparecem as personagens típicas e 

temos até mesmo suspeitos. Quanto às fases da seqüência narrativa, este texto 

apresenta uma situação inicial muito bem construída. Há a apresentação de um 

contexto que vai ocasionar a formação de um psicopata: “ele foi abandonado pelos 

pais”; “o menino tinha doenças”; “depois de 10 anos todos tinham preconceito por 

ele”. Quando os crimes começam a ocorrer, o autor do texto acrescenta outro 

elemento interessante: há um negro na cidade que sofre preconceito e é suspeito 

em função das pistas que apontam para ele. A fase de resolução não está bem 

construída; apenas descobre-se o culpado – o assassino é o menino que sofreu 

preconceito quando pequeno. Fica subentendido no texto a tentativa do autor de 

levantar suspeita sobre a personagem negra – quando os crimes começam a 

ocorrer, as pistas apontam para ela, entretanto, no final descobre-se que o negro é 

inocente. Uma forma simples de se falar acerca do preconceito tão presente em seu 

contexto social.  

Quanto ao tipo de discurso utilizado pelo sujeito, no primeiro texto, temos o 

relato interativo; na produção final, passa-se para a narração.         
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Sujeito 3 – 11 anos 

 

 

Produção inicial 

 
O sumiço do meu colega 

 
Era uma vez Eu e meus colegas e a professora fomos fazer um passeio no parque de Santa 
Maria . e eu e minha colega Juliana fiquemos emcantadas com os brinquedos. e emtam se 
perdemos da professora. emtau Eu disse Juliana vamos procurala os nossos colegas e ela 
disse não quero brincar com os brinquedos que tem aqui. vai você eu não. 
E eu fui e achei os meus colegas e a Juliana ficou desaparecida e dai fomos procuralas e 
achemos e dai a professora e nossos colegas ficaram muito feliz Porque achemos a Juliana. 
Fim. 

 

Produção final 

 
Contos de detetive 

 
Era uma vez uma rua muito violenta a rua são Martim um dia apareceu  um grande assasino 
ninguém sabia quem Éra o assasino daí um dia seu Henrique saiu para ver quem Éra o 
assasino daí seu Henrique não conseguia emcontrar esse assasino daí ele resolveu ir até a 
delegasia e seu delegado falou com tinue procurando você vai encontrar  
Assasino comesou amatar cuase todo mundo da rua e o seu Henrique falou –  vou temque 
procurar não Posso Parar de procurar e o seu Henrique disconfiado percebeu que éra o 
delegado um dia de Noite seu Henrique aproveitou que o detetive estava dormindo pegou a 
algema do detetive e prendeu o detetive. E assim a rua ficou salva. Das mortes. 

Fim. 
 

 

 
O primeiro texto começa com uma forma típica de contos de fadas “Era uma 

vez”. Trata-se de um relato; não há um mistério ou crime, nem mesmo investigação 

e participação do detetive. Por isso, não se trata de uma história de detetive. 

É com a forma típica dos contos de fadas que o autor também inicia o texto final. 

Entretanto, no seu decorrer, apresenta um léxico típico dos contos de detetive. 

Observamos a ocorrência de crimes e a investigação começa. O sujeito, no entanto, 

não consegue dar um desfecho para a narrativa e, assim, algumas fases da 

seqüência, como a fase das ações decorrentes da complicação e a da resolução, 

não aparecem. O leitor não tem conhecimento de fatos que o levem a apontar o 

delegado como culpado. Não há uma razão para ser ele o antagonista, portanto não 
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há uma resolução para o crime. Faltam elementos para considerarmos o texto como 

representativo de uma narrativa de detetive.  

A diferença mais significativa entre as duas produções é a passagem do 

relato interativo (primeiro texto) para a narração (texto final).     

 

 

Sujeito 4 – 11 anos 

 
 

Produção inicial  

 
O sumiço do meu colega 

 
Era uma vez duas meninas que eram colegas elas sempre brincavam quando batia para o 
recreio até na sala de aula elas conversavam. 
Um dia elas faltaram a aula e ficaram brincando. 
Num outro dia ela viu um cachorrinho ela levou o cachorrinho para casa. 
Mas a mãe dela e o pai dela não queriam que ela levasse o cachorro para casa. 
A mãe dela disse: 
- Minha filha esse cachorro vai fazer coco e xixi no tapete da mamãe. 
Ela respondeu: 
- Mas mãe eu adorei esse cachorrinho mesmo assim a mãe dela não aceitou  
E daí ela fugiu com o cachorrinho fazia tempo que ela não ia  na aula. 
Daí a mãe dela e o pai dela se arrependeram 
No dia em que todos encontraram ela eles ficaram tão felizes mas tão felizes que deixaram 
ela ficar com o cachorrinho FIM 
 

 

Produção final 

 
A tragedia 

 
 Era uma vez uma mulher que se chama-se Claudia ela estava indo a loja fazer compras 
quando derrepente as luzes se apagaram sozinhas mas a Maite que era amiga da Claudia 
viu quem era o bandido 
Mas o bandido que viu que a Maite tinha visto ele e então eçe ceqüestrou ela 
Ela gritava mas todos tinham ido embora e ele disse: 
- Se você me entregar para a policia eu vou te matar ouviu: 
e daí ela fugiu e entregou o bandido para a policia e eles viveram felizes para sempre FIM 
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O primeiro texto da criança está bem desenvolvido, embora não seja uma 

narrativa de detetive. No início, notamos a influência dos contos de fadas: “Era uma 

vez”. A presença de mistério, que geralmente aparece no primeiro texto apenas em 

função da temática – o colega que some –, não está presente nesta história. Por fim, 

podemos perceber o posicionamento enunciativo do sujeito, através de uma voz 

social que destaca o egoísmo dos pais – ainda que a criança tivesse gostado do 

cachorro, os pais não permitiram que ela o levasse para casa, para que o animal 

não fizesse sujeira –, sentimento este que quase os afastou da filha. 

 O texto final apresenta características pertinentes ao início e ao final dos 

contos de fadas: “Era uma vez”; “e eles viveram felizes para sempre”. Não há a 

ocorrência de um mistério, apenas uma mulher é seqüestrada e consegue fugir. 

Nem mesmo a figura do detetive é mencionada, desse modo, a seqüência narrativa 

também não está completa, uma vez que não há investigação  e não se descobre o 

motivo do seqüestro. Nesse sentido, o texto não representa uma narrativa de 

detetive.       

 

 

 Sujeito 5 – 12 anos 

 

Produção inicial  

 
O sumiço do meu colega 

 
 Certo dia meu colega sumil de dentro da sala de aula 
 Nos fomos para o lanche e ele ficou na sala de aula e quando nos voltamos para 
sala e ele não estava la ele tinha sumido 
 E dai a diretora chamou os pais do guri pa ajuda a procura 
 Quando os pais do guri chegou e procurou e procurou e não achou eles pensam 
que ele pudia ta no esquonderijo que ele quando ta triste ele se esconde dentro dum 
buracu que era ali mesmo no colego e a diretora perguntou por que ele tinha fugido 
 e ele respondeu porque ele estava com dor de barriga e queria ir para casa 
e o pai  e mãe dele levou ele para casa e deu um chá para ele e ele dormil o dia todo 

fim. 
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Produção final  

 
Conto de detetive 

 
Serto dia avia um detetive dulado da minha casa e tinha uma visinha nosa que avia morido 
e ele estava investigando amorte dela e ele disconfiava de muitas pesoas so que ele queria 
ter sertesa de quem foi que matou a Marta 
soque o detetive estava desconfiando de um dos visinhos mas ele queria ver se ele 
descobria se era ele – e ele paso em vestigando amorte da Marta e ele não queria culpar o 
visinho porque ele não tinha serteza que foi ele que matou mas ele em vestigou envestigou 
e viu que era o visinho que tinha matado o nome era Pablo ele mato porque ele tinha odio 
da marta e ele foipreso e a familia da marta ia todos os dias botar flor no simiterio e o Paulo 
que tinha matado a marta estava preso. 

 

 

 

O primeiro texto não apresenta elementos de uma narrativa de detetive, 

apenas a presença de mistério que é conseqüência da temática: “O sumiço do meu 

colega”.  

 Já na produção final, aparece um léxico característico: “detetive”; 

“investigação”; “morta”; etc. A investigação, contudo, ocorre de uma forma muito 

rápida; não há pistas que levem a desconfiar do vizinho. Esta fase da narrativa, 

portanto, apresenta algumas deficiências. 

 Notamos que não acontece a passagem do relato interativo para a narração 

em terceira pessoa na produção final.     

 

 

Sujeito 6 – 10 anos  

 

 

Produção inicial  

 
O sumiço do meu colega 

 
eu tava brincando com meu colega e daí eu fui procura ele mas eu não emcomtro em nem 
ele não pode como eu acho que ele foi em bora para casa eu vola ver se ele esta mas ele 
não esta nacasa da casa dele mas onde ele pode esta já cei ele deve esta escondido por 
que ele deve tar escondido na casa do meu outro colega eu volo porque ele gosta de 
sesconde com ele mas eu vou ver se é ele por que era parecido co ele era ele mas ele se 
escondeu rá tie com trei esperto 

FIM 
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Produção final  

 
O Misterio da Cidadi 

 
numa pequena cidade as pessoas estava com muito medo que andava correndo um buato 
que estava um assacino matando muita gente 
E um Dia eles resovero contratar um Detetive para pegar o maníaco. 
as pessoa estavão descomfiando do Gastão purque ele estava todas noites ele que ele 
saia acontecia uma morte. 
O detetive Sam Cordeiro envestigou Gastão e ele fugiu e a policía corre Diatas de e pegou 
ele e o detetive você esta preso 

 

 

No primeiro texto, o sujeito relata uma brincadeira de esconde-esconde. Não 

há presença de mistério e nenhum dos demais aspectos característicos da narrativa 

de detetive.  

Quanto à produção final, já apresenta um léxico típico: ”mistério”, “medo”, 

“assaltando”, “maníaco”, etc; a presença de mistério, a investigação e a participação 

de personagens característicos, como o detetive, as vítimas e o antagonista . No que 

se refere à seqüência narrativa, o estudante apresenta a situação e provoca um 

clima de mistério, no entanto, quando passa para a fase de complicação, o leitor 

espera uma investigação mais detalhada, maior atuação do detetive que é apenas 

mencionado. Quando o culpado é preso, não é apresentado o motivo pelo qual ele 

comete os crimes e não há um desfecho; um novo estado de equilíbrio não é 

estabelecido. 

Assim, além do conteúdo temático, destacamos a passagem do relato 

interativo para a narração em terceira pessoa.            

 

O grupo T 5 1 não alcançou o objetivo traçado na seqüência didática. Os 

textos apresentam algumas características de narrativas de detetive, principalmente 

no que diz respeito ao conteúdo temático, mas falham em aspectos importantes, 

como na fase de resolução e na fase final da narrativa.  

É possível constatarmos que algumas partes da seqüência didática 

precisariam ser trabalhadas com mais detalhes, sobretudo a questão da seqüência 

narrativa. Cumpre-nos ressaltar, no entanto, que estas crianças não realizam 

atividades de leitura, muito menos de produção textual, regularmente. Além de a 
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escola não oferecer esse tipo de atividade no interior da sala de aula, também, não 

possui uma biblioteca que possibilite a prática de leitura entre os alunos, nem 

mesmo obras adequadas à faixa etária dessas crianças, que possam instigar o ato 

de ler e transformá-lo em algo habitual. Desse modo, é notável a dificuldade 

apresentada pelas crianças em produzir textos escritos e organizá-los de acordo 

com as convenções de sua língua materna. As produções demonstram extrema 

dificuldade de escrita, de ortografia, falta de noção de palavra maiúscula, inclusive 

em nome próprio, de parágrafo, falta de organização das idéias etc. 

 Outro ponto importante a ser mencionado diz respeito à professora: como não 

há uma cobrança por parte da instituição, esta profissional não prioriza o ensino da 

escrita; é o conteúdo gramatical sua maior preocupação. Dessa forma, além de não 

ter conhecimento sobre o trabalho com seqüência didática, em função de sua prática 

profissional, teve dificuldades para aplicar o instrumento e chegar a resultados 

satisfatórios.    
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4.2 Grupo T 5 2 – Escola A  

 
 
Tabela 1.  Conteúdo temático. 
 

Produção inicial 
 

Produção final 
 

Conteúdo temático 

Nº de 
alunos 

% Nº de 
alunos 

% 
 

Vocabulário 
típico 

Vocabulário 
específico da 
narrativa de 

detetive 

0 0 6 100 

Presença de 
mistério 

 

5 83,3 6 100 

Investigação 
 

0 0 6 100 

Situações 
vividas 

Solução do 
mistério
  

4 66,6 6 100 

Detetive 
 

0 0 6 100 

Antagonista 
(responsável 
pelo crime) 

 

2 33,3 6 100 

Vítimas 
 

2 33,3 6 100 

Personagens 
típicos 

Suspeito (s) 
 

0 0 5 83,3 

 
    
Tabela 2.  Tipos de discurso            
 

Produção inicial 
 

Produção final 
 

Tipos de discurso 

Nº de 
alunos 

% Nº de 
alunos 

% 

 
Relato interativo 

5 83,3 0 0 

 
Narração 

1 16,6 6 100 
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Tabela 3.  Seqüência Narrativa 
 

Produção Inicial 
 

Produção final Seqüência Narrativa 

Nº de 
alunos 

 
% 

Nº de 
alunos 

 
% 

 
Situação 

inicial 

- Apresenta-se 
os elementos 
de base que 

preparam para 
o desenrolar 

da trama. 
 

5 83,3 6 100 

 
Complicação 

- Ocorrência 
de um 

crime/mistério. 
 

5 83,3 6 100 

- Investigação. 
Obs.: pode 

haver (ou não) 
a ocorrência 

de mais 
crimes/ 

mistérios. 
 
 

0 0 6 100  
Ações 

decorrentes 
da 

complicação 

- Presença de 
pistas. 

1 16,6 6 100 

- O mistério é 
resolvido. 

 

4 66,6 6 100 Resolução 

- Descobre-se 
a razão pela 

qual o 
antagonista 

cometeu o (s) 
crime (s). 

 

0 0 5 83,3 

Situação final 
 

- Novo estado 
de equilíbrio. 

3 50 6 100 
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Tabela 4.  Posicionamento enunciativo 
 

Produção inicial Produção final Posicionamento 
enunciativo 

 Nº de 
alunos 

 
% 

Nº de 
alunos 

 
% 

Narrador neutro 1 16,6 6 100 

Autor empírico 5 83,3 0 0 

Vozes de personagens 0 0 2 33,3 

Vozes sociais 4 66,6 0 0 

 

 

É possível observarmos que houve um crescimento significativo entre a 

produção inicial e a final dos alunos. A grande diferença entre os dois textos resume-

se na caracterização da narrativa de detetive: no primeiro, não há marcas do gênero, 

no entanto, elas irão aparecer na última produção. Vejamos a comparação entre 

estes textos: 

 

 

Sujeito 7 – 11anos  

 

 

Produção inicial  

 

O sumiço do meu colega 
 

 “Era uma vez uma linda festa no veram todos vieram e a festa estava alegre quando 
chegou a ora de ir fazer uma pasiata quando viram que tinham um aluno amenos e o dono 
da festa persebeu que quem tinha sumido foi o Gabrieu os pais estavam preucupados 
porque já tinha pasados 1, 50 oras e sincoenta minutos eles estavam procurando o Gabrieu 
2 oras tinha se pasado quando o Gabrieu tinha chegado ali os pais sepreocuparam muito 
quando Gabrieu apareseu com a Daise e os pais nunca mais foi para uma festa por que ele 
tinha desobedesido.”  
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Produção final  

 

Morte do Matador 
 

“Em uma floresta uma mulher foi acanpar estava olhando um vidio quando rapidamente 
apareseu um cara e matou muito depresa pegando a fita e indo embora perto dali estava 
Marcos corendo feito uma maquina com uma fita de vidio chegando encasa jogou a fita no 
fogo e foi dormir no outro dia outra morte agora da profesora Ana Sesilia uma professora 
ma que ja se apozentou mais ma que nunca moreu mais consertesa dechou auguma marca 
no bandido e nova mente sumil uma fita de vidio no ou tro dia de manha o asasino atacou 
nova mente agora Adriana Garsia so que ela foi diferende ela foi estupramento e moreu 
degolada por uma corda pindurada no quintau no mesmo dia marcos estava muito felis 
mais estava todo aranhado. 
As pesoas asustadas comtratarão um detetive para tentar resou ver o caso denoite marcos 
saiu de casa com um manto escuro 1.00 ora depois Paulo moreu mais Pablo viu Marcos 
sair e comtou pro detetive o detetive dise que queria mais pistas e foi na casa do Andre 
pois a chou muintas cordas e motivos para  prender andre e acabou asin porcausa de umas 
fitas so porque o video tinha ele imitando bixos no quintal e fazendo trapalhadas ele 
mandou queimar mas elas não queimaram me contrariaro mas eu matei todos. 
Agumas oras depois o detetive dise a Pablo que desconfiou de andre pois numa tarde 
quando ele tava procurando pistas no local do primeiro qrime achou alente de uma 
fiumadora ele envestigou quem tinha comprado uma fiumadora daquela marca e descobriu 
que tinha sido andre comesou a desconfiar dele enquanto os dois conversavam marcos 
chegou tava muito felis porque tinha conseguido terminar seu trabalio tava gravando um 
video sobre uma espese rara de macaco depoi de cair muintos tombos e aranhois tinha 
acabado” 
 

 

 

As produções textuais desse sujeito apresentam uma diferença muito grande. 

Primeiramente, no que diz respeito ao conteúdo temático, todos os pontos 

analisados apresentaram desenvolvimento. No primeiro texto, observamos a 

influência lexical dos contos de fadas, e no segundo, um léxico típico de narrativa de 

detetive.  

A produção final apresenta todos os pontos de uma narrativa de detetive 

analisados, com direito, até mesmo, a um suspeito que está presente em todos os 

contextos do crime – o Marcos. Podemos notar a iniciativa da criança de tentar levar 

o leitor a crer que quem matava as vítimas era essa personagem. Com grande 

mérito, o aluno ainda dá uma explicação no final do texto para todas as aparições de 

Marcos, assim como para seus arranhões – estava fazendo um trabalho. Notamos 

também que o sujeito passa do relato interativo, em primeira pessoa, para a 

narração em terceira pessoa. A seqüência narrativa apresenta todas as fases e o 

aluno termina a trama estabelecendo um novo estado de equilíbrio.   
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Sujeito 8 – 10 anos  

 

 

Produção inicial  

 

“O sumiço do meu colega” 
 

Era uma vez uma colega desaparecida  
No passeio da catequese 
eu mesma sumi, me escondi enquanto todo mundo me procurava ai eu fiquei chorando mas 
ai um homem me achou e conversou co migo ai horas, horas e horas ai gente conversou e 
ficou tudo bem e ai eu e mais ninguém sumil ou tra vez 

FIM 
 

 

Produção final  

 

Uma vez uma Fámilia que foi viajar para a praia e a Natalha vio um navio e um cara 
acenando para menina e ela foi correndo para o navio e quando ela menos esperava PFN a 
menina já estava no chão morta só que ninguem reconheceu o homem só que estava todo 
mundo que estava na praia estava apavorado menos o Thiago que era piloto do navio 
esaminaram o corpo da jovem e descobriro que não foi veneno, nem forca e muito menos 
tiro descobriro que foi abusso sexuais ai veio o AGENTE SECRETO DO FBI e disse eu vou 
descobri se eu não conseguir eu troco o meu nome. A prima da menina já estava no navio 
e foi pra o carto enseguida ... HA, AH, AH 
Socorro,o,o,o, 
A menina sofreu um abussso Mas tinha uma pista uma camiseta Amarela 
O agente secreto do FBI se disfarsou de lavador para descobrir de quem era a camiseta 
deixava a camiseta em todos os quartos até descobrir o verdadeiro culpado 
Todos devouvia até que faltava uma uma dexar no quarto do piloto do navio ningem 
descomfiava que era ele mas mesmo assim o agente deixo a ropa lá 
o piloto vio a camiseta e ficou feliz: 
- até quem fim lavaram minha camiseta preferida na mesma hora o agente secreto saio do 
lugar prendeu o piloto e tudo ficou bem 
 
 

 

 Na primeira produção, o sujeito não apresenta a presença de mistério, que 

aparece nos demais textos iniciais deste grupo, tampouco notamos outros 

elementos da narrativa de detetive. Mais uma vez, há uma influência dos contos de 

fadas: “era uma vez”.  

 Na produção final, o vocabulário de detetive começa a aparecer durante o 

desenvolvimento do texto: “morta no chão”, “examinaram seu corpo”, “agente 

secreto do FBI”, etc. A seqüência narrativa apresenta todas as fases. O sujeito cria 
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no texto as personagens típicas e, inclusive, surpreende o leitor quando apresenta o 

culpado: o falso mocinho de quem ninguém desconfiava. Embora não fiquemos 

sabendo porque o antagonista cometa os crimes, há o estabelecimento de um novo 

estado de equilíbrio: “tudo ficou bem”. Do relato interativo, no primeiro texto, passa-

se à narração em terceira pessoa no texto final. 

  

 

Sujeito 9 – 10 anos  

 

 

Produção inicial  

 

“O sumiço do meu colega” 
 

Era uma vez uma amiga minha que era tambem minha colega ela se chamava Luciana, no 
primeiro dia de aula ela estava vindo sozinha para o colevio e era muito longe da casa dela 
entãio ela pegou o caminho erado para o colevio e acabou indo para a floresta e anoiteceu 
e muitos de seus parentes estavam á procura dela e muito preocupados com ela e ela 
chorava muito até que ela deu um crito pedindo socoro e eles ouviram um choro e foram 
ver o que era e eincontraram Luciana e foram em bora e desde este dia ela foi levada pela 
sua mãe. FIM 
 

 

Produção final  

 

O Detetive Ricardo 
 

Em uma pequena cidadesinha avia muitos asaltos, brigas, mas os moradores nunca 
imaginaram que um dia chegaria um assasino na sidade 
des que o novo morador que se chamava Luiz Felipe, des que ele chegou a sidade 
comesara a apareser pessoas morta. 
Depois de muito tempo ainda não tinha acabado os crimes então os moradores assustados 
ligaram para o detetive Ricardo. Depois de auguns minutos o detetive chegou e começou a 
investigar e nas senas do crime sempre tinha algumas pista. 
de pois de alguns dias ele estava suspeitando do peixeiro que se chamava Mauro as pistas 
que o dotor Ricardo encontrava era dele então fio preso e os assasinatos ainda ocoriam dai 
resolveram solta e armar uma armadilha e o verdadeiro assasino que era Luiz Felipe foi 
preso e o detetive esyava contando porque ele matava porque era um maniaco. 
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A influência dos contos de fadas é marcante na primeira produção. Além do 

típico “era uma vez”, podemos notar, implicitamente, a história do Chapeuzinho 

Vermelho: a ida pelo caminho errado, a presença da floresta assustadora, etc. 

 O segundo texto apresenta um vocabulário próprio dos contos de detetive. 

Notamos que o sujeito tenta articular uma trama, com a presença de pistas (não há 

descrição destas pistas, somente são citadas) e a apresentação de um suspeito que 

na verdade é inocente. Passa-se do relato interativo, no primeiro texto, para uma 

narração em terceira pessoa. A seqüência narrativa está completa. 

 

 

Sujeito 10 – 10 anos  

 

 

Produção inicial  

 
U Sumiso do meu colega 

 
Era uma vez um menino chamado, Julho ele era muito arteto. Sertã manhã um homem feio 
chamou Julho para comer sorvete, ir no circulo. 
Julho é meu colega, ele é ate legal comigo, mas com os outros. 
U homem robou Julho na saída da escola. 
Julho gritou, chutou o homem, mas nada adiantou. 
E o homem voltou facero para sua casa com o Julho na costa. 
Depois que passo 2 semana o menino conseguil fugi e então acabou todo mundo bem o 
menino com sua mãe ficaram felizes para sempre 
 
 

Produção final  

 
O Retrato é o Motivo de Riso 

 
Numa noite tenebrosa Daíse vinha vindo da escola, quando foi seqüestrada Cristiam estava 
lá no local, Daíse foi sequestrada por causa de uma foto que ela tinha, a foto que tinha um 
homem de bermuda de palhaço. 
Ele não gostava, que riam dele, então ele queria rasgar, espedaçar todas as fotos. 
Um serto dia um homem estava a caminho do trabalho quando vil Gastão Silvestre e 
lembrou que Gastão também tinha a foto e ele tinha casaco escoro, o homem sabia que 
Gastão saia a noite resolvel sair, também ele foi no mesmo lugar do Gastão e o matou, 
depois no outro dia se fingiu que não foi, depois em outra noite matou Andriele. E depois no 
outro dia Sam o delegado estava envestigando o caso. 
Numa manhã bem cedinho chegou na cidade um detetive chamado Bugiganga ele veio 
investigar os assasinatos das duas pessoas. 
Depois nessa noite moreram mais 3 pessoas era a Criciele, Amanda e Luana elas, também 
tiam as copias da foto, depois na outra noite morreu 2 o cristiam e Pablo. O detetive viu e 
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começou a investiga, enfim descobriu quem era o assasino mas não tiam certesa. 
Depois a cidade de araruna não estava mais tranqüila. 
Depois de alguns meses aconteceram mais assasinato. 
Enfim agora teve serteza abiçoluta quem era o assasino o detetive armou uma armadilha 
um dia no bar de araruna falou que sua visinha tinha uma foto de hum homem vestido de 
palhaço e era engraçado. 
O assasino tava no bar e ouvil tudo e foi atraz da mulher. 
O Bugiganga foi atrás e vil o homem atacar a mulher. 
Então prenderam Sam o próprio delegado e a cidade de araruna teve paz novamente. 
 

 

 

 Os dois textos se diferenciam consideravelmente. O primeiro texto, como os 

demais, apresenta influência do vocabulário dos contos de fadas. As personagens 

típicas das histórias de detetive não aparecem e não há investigação (justamente 

por não haver detetive); nem mesmo as fases da seqüência narrativa são 

desenvolvidas. 

 Na produção final, já aparece um léxico próprio dos contos de detetive. 

Também, do simples relato do sumiço do colega, o sujeito passa para uma narração 

em terceira pessoa, apresentando uma história repleta de mistério e articulações. A 

seqüência narrativa possui todas as fases. No final, o sujeito tenta surpreender o 

leitor, já que o antagonista é o próprio detetive da cidade. 

 

 

Sujeito 11 – 10 anos 

 

 

Produção inicial  

 
O sumiço do meu amigo: 

 
Era uma vez eu e meu amigo Bruno gostavamos de pasear e brincar serta vez estavamos 
brincando com outros amigos de jogar bola eu fui cobrar um pelalti e a bola saiu la fora da 
rua um carro passou e levou o meu amigo há!!! que trsteza. 
O meu amigo era tão alegre tão legal ele era meu melhor amigo a mãe dele era muito 
amiga da minha mãe ela ficou muito triste porque o filho dela tinha desaparecido. 
Depois de 10 anos ele voltou um homem com 20 anos tinha uma história triste e sempre 
aconselhava as crianças não conversar com estranhos. 

FIM 
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Produção final  

 

O detetive Henrique 
 

Certa vez numa cidade chamada concordia ocorreu um grande crime com um medico 
chamado Renato ele fazia partos e sabia de um grande segredo de um homem chamado 
Vitor ele era um politico muito rico casado com Clarice 
O detetive Henrique foi chamado para investigar o caso a principal suspeita era Késsia um 
foi de cabelo dela tava junto do morto. um dia Henrique descobriu que Vitor no passado ele 
teve um grande amor chamado Késsia no passado ela amava ele  
ela teve um filho dele e Renato sabia disso 
Ela tem uma grande amiga chamada Clarice elas eram muito amigas. 
Elas eram da televisão muito famosas 
A Késsia era mocinha e a Clarice era vila elas erão milionarias. 
Um dia Késsia conheceu Vitor que tinha cido seu namorado ele não sabia do filho que ela 
teve 
Mas Vitor ainda amava Késsia. 
Mas Clarice amava Vitor mas ele não amava Clarice 
Clarice deu um depoimento a Henrique e disse que as vezes a Késsia tinha muita inveja 
dela 
Mas Késsia já tava presa o detetive continuou envestigando ele desconfiava de alguem até 
descobriu tudo. 
E o segredo era quem matou Renato foi Clarice ele sabia que Vitor e Késsia foram 
namorados que tiveram um filho. 
E tinha medo que Renato contase tudo ela botou o cabelo para policia pensar que foi 
Késsia 
Henrique prendeu Clarice 
Késsia foi solta e ficou com Vitor e seu filho 

 

 

 

 A primeira história, como as anteriores, apresenta a influência dos contos de 

fadas: o típico “era uma vez”. O texto, entretanto, não apresenta nada mais do que o 

mistério do sumiço do amigo.  

 Já no que diz respeito ao segundo texto, trata-se de uma típica narrativa de 

detetive. Temos um vocabulário característico, a presença de mistério, a presença 

das personagens típicas, até mesmo um suspeito que no final da história é 

inocentado, visto que o verdadeiro criminoso é descoberto. A trama é bem 

desenvolvida, há um motivo para o antagonista cometer o crime e há pistas que 

apontam injustamente para um suspeito. Por fim, o mistério é resolvido e é 

estabelecido um novo estado de equilíbrio. Dessa forma, a seqüência narrativa 
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apresenta todas as fases principais. A criança, que no primeiro texto utiliza o relato 

interativo, passa para uma narração em terceira pessoa. 

 

 

Sujeito 12 – 9 anos  

 

 

Produção inicial  

 
O sumiço do meu colega 

 
Um belo dia eu fui para o colégio, estudei muito e depois fomos para o recreio nós 
brincamos de muitas coisas, depois de muito tempo nós entramos e eu vi que tinha alguma 
coisa estranha, porque quando voltamos do recreio tinha 24. Notei que a classe da Késsia 
estava vazia. Passou a aula e ela não apareceu. Ficamos preocupados. Todos foram 
procurá-la. Ninguém a achou, mas Aline achou a fita de cabelo pendurada na tela do pátio 
da escola. Deduzimos que ela tinha fugido. 
No outro dia, descobrimos que Késsia fuguiu para comprar sacolé na esquina e jogar 
futebol com os amigos, quando sua mãe descobriu colocou-a de castigo três dias sem 
poder ver televisão. Desde então a menina nunca mais fugiu da escola. 
Tinha aprendido a lição 
 

 

Produção final  

 
O diamante 

 
Em um velho bosque existia uma casinha, que morava Quatro pessoas a mãe que se 
chamava-se Fernanda, a filha que chamava Ana o pai que se chamava-se Pedro e outra 
filha que se chamava-se Cecilha. 
Um dia muito bonito o pai pedro saiu para pescar com seus amigos. 
e  ficou na casinha A mãe Fernanda a filha Ana e a outra filha Cecilha. 
O dia passou e chegou a noite estava passando a novela das 9:00 quando deu três 
barulhos no telhado e comesou a pegar fogo na casa as garotas se jogaram no chão, 
comesaro a se rastejar pelo chão a procura da porta de fora da casa e a mãe que ja estava 
lá fora ela sumiu. 
As filhas estavam muito assustadas, elas ligaram para os: bonberos e a policia. 
Os bonbeiros e a policia chegaram. a policia não encontrou Neuma pista da mãe das 
garotas e o bonbeiros não chegaro a tenpo para apagar o fogo da casa das garotas. 
Quando a policia estava saindo um policial dise eu conheso um detetive chamado Paulo ele 
é o melhor detetive do Estado mi de o número dese detetive 92465130 muito obrigado 
pulicial. O  policial foi para a delegasia. 
As meninas não perderam tenpo. 
as garotas foram au orelhão da cidade e discaram o numero 92465130. 
elas falaram com o detetive a Ana falou: detetive por favor venha até a minha casa a minha 
casa pegou fogo e a minha mãe sumiu 
o detetive perguntou o endereço da casa das garotas 
Rua Silva Jardim número 314. 
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O detetive pediu às garitas uma foto para a investigação. Na foto da mãe aparecia um colar 
de diamentes 
O detetive, então, matou a charada. Os bandidos queriam seqüestrar a mãe para roubar o 
colar de diamantes. 
os puliciais conseguiram resgatar a mãe, o pai Pedro voltou da pescaria e reconstruíram 
sua casa. 
  

 

O primeiro texto desse sujeito já apresenta pontos característicos da narrativa 

de detetive. O sumiço da colega acontece de uma forma bem criativa, inclusive com 

o aparecimento de pistas – a fita do cabelo. Notamos, também, a presença de vozes 

sociais que constituem o posicionamento enunciativo do texto: a menina recebe um 

castigo por ter fugido da escola e aprende a lição de que essa instituição é 

extremamente importante para as pessoas: “Desde então a menina nunca mais 

fugiu da escola. Tinha aprendido a lição”. 

Quanto ao segundo texto, o vocabulário aproxima-se mais das narrativas de 

detetive e a trama é bem articulada. A investigação do detetive, seu faro ao olhar a 

foto e ver o colar de diamantes é típica das feitas por Sherlock Holmes. Há um 

desfecho para a narrativa, que é constituída por todas as suas fases. A criança 

passa do relato interativo à narração em terceira pessoa.  

 

 O desenvolvimento textual dos sujeitos do grupo 2 (T 5 2), principalmente no 

que se refere à caracterização do gênero, foi resultado de um longo caminho 

percorrido. As crianças não eram habituadas a produzirem textos e apresentavam 

sérias dificuldades de expressão.   

 A atividade de ensinar o que era uma narrativa de detetive – suas 

características básicas, a complexidade das duas histórias paralelas, a presença de 

mistério, de investigação – foi difícil e realizada da forma mais cautelosa possível. 

Além das dificuldades apresentadas pelas crianças, como os problemas de escrita, 

de ortografia, de reconhecimento de regras, nos deparávamos ainda com um outro 

ponto complicado: a agitação da aula (as constantes brigas, a falta de interesse da 

maioria dos alunos, sobretudo em realizar atividades de produção textual, de 

reflexão sobre suas produções e de reescrita). Dessa forma, o desenvolvimento de 

alguns pontos de seus textos referentes ao reconhecimento do gênero narrativa de 

detetive nos causou grande entusiasmo.   
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4.3 Grupo T 5 3 – Escola B  

 
 
Tabela 1  Conteúdo temático. 
 

Produção inicial 
 

Produção final 
 

Conteúdo temático 

Nº de 
alunos 

% Nº de 
alunos 

% 
 

Vocabulário 
típico 

Vocabulário 
específico da 
narrativa de 

detetive 

0 0 5 83,3 

Presença de 
mistério 

 

5 83,3 6 100 

Investigação 
 

0 0 5 83,3 

Situações 
vividas 

Solução do 
mistério 

5 83,3 6 100 

Detetive 
 

0 0 6 100 

Antagonista 
(responsável 
pelo crime) 

 

1 16,6 6 100 

Vítimas 
 

1 16,6 5 83,3 

Personagens 
típicos 

Suspeito (s) 
 

0 0 1 16,6 

 
 
 
Tabela 2  Tipos de discurso            
 

Produção inicial 
 

Produção final 
 

Tipos de discurso 

Nº de 
alunos 

% Nº de 
alunos 

% 

 
Relato interativo 

6 100 0 0 

 
Narração 

0 0 6 100 
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Tabela 3  Seqüência Narrativa 
 

Produção Inicial 
 

Produção final Seqüência Narrativa 

Nº de 
alunos 

% Nº de 
alunos 

% 

 
Situação 

inicial 

- Apresenta-se 
os elementos 
de base que 

preparam para 
o desenrolar 

da trama. 
 

4 66,6 6 100 

 
Complicação 

- Ocorrência 
de um 

crime/mistério. 
 

5 83,3 6 100 

- Investigação. 
Obs.: pode 

haver (ou não) 
a ocorrência 

de mais 
crimes/ 

mistérios. 
 
 

0 0 6 100  
Ações 

decorrentes 
da 

complicação 

- Presença de 
pistas. 

0 0 4 66,6 

- O mistério é 
resolvido. 

 

5 83,3 6 100 Resolução 

- Descobre-se 
a razão pela 

qual o 
antagonista 

cometeu o (s) 
crime (s). 

 

0 0 5 83,3 

Situação final 
 

- Novo estado 
de equilíbrio. 

4 66,6 6 100 
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Tabela 4  Posicionamento enunciativo 
 

Produção inicial Produção final Posicionamento 
enunciativo 

 Nº de 
alunos 

% Nº de 
alunos 

% 

Narrador neutro 0 0 6 100 

Autor empírico 6 100 0 0 

Vozes de personagens 2 33,3 4 66,6 

Vozes sociais 1 16,6 0 0 

 
 

 

A partir dos dados quantitativos, observamos que houve um desenvolvimento 

entre a produção inicial e final dos alunos no que diz respeito às características da 

narrativa de detetive. É preciso ressaltar que, assim como nos outros grupos, 

apareceram, no primeiro texto, algumas características das histórias de detetive, 

como a presença de mistério e sua solução, mas isso apenas ocorreu em 

decorrência da temática do texto. Dessa forma, as diferença entre os dois textos 

podem ser observadas por meio da comparação entre a produção inicial e final das 

crianças. 

 

 

Sujeito 13 – 11 anos   

 

 

Produção inicial  

 

O sumiço do meu colega 
 
 Era um dia lindo de sol, era de manhã tínhamos que ir para a escola ple na sexta- 
feira, ainda bem que tenho o fim de semana para me divertir com meus amigos. 
 Foi para escola com minha amiga ficamos conversando por um bom tempo até que 
cheguei e logo bateu fomos para sala, estudamos e depois fomos embora, fiquei pensando 
o que vou fazer no fim de semana pra passar o tempo, pulei corda, desenhei, estudei olhei 
tv e nada não consigo me divertir. 
   Tive uma ideia vou fazer um piquinique vou convidar a Liliamara, Sandra, Jenifer e 
Raiza e deu. O fim de semana chegou fomos todas para uma floresta um lugar bem 
estrainho fomos fazer opiquiniqui e depois fomos para casa, mas ouve um problema a 
Liliamara se perdeu no caminho e agora o que vamos fazer era o dizeiamos o tempo todo 
uma para outra. 



 105 

 Fomos procurar já tinha se passado 1 hora e 15 minutos até que achamos ela e ela 
não estava nem ai parecia que nada tinha acontecido perguntei para ela o que ove ela falou 
que foi procurar o anel que eu perdi no caminho. Mas o que importa e que esta tudo bem, 
fomos para casa e fizemos o piquinique la mesmo. 
 

 

Produção final 

 

O seqüestro  
 

Numa noite tenebrosa Ervaldo estava dormindo em seu quarto quando ouviu um 
barulho na cozinha. A cozinha estava escura e Ervaldo ouviu novamente o barulho ele, com 
muito medo ascendeu a luz e quando viu era apenas seu gato, mas a luz apagou sozinha a 
janela estava aberta e de repente um homem de mascara todo de preto entrou na janela e 
seqüestrou o menino. 

O dia amanheceu e seu pai Alcides já estava apavorado o menino nunca havido 
sumido. Ai sua mãe subiu ate o quarto do Ervaldo e viu na cama do minino uma carta. Ela 
rapidamente foi ler e estava escrito que o menino tinha sido seqüestrado e os pais dos 
meninos tinham que seguir as pistas. A primeira pista estava no seu quarto uma outra carta 
com um mapa que eles tinham que seguir. 

Margareti apavorada chamou seu marido e deu-lhe a carta e o mapa. A primeira 
pista era uma charadinha, que eles tinham que misturar as cores branca e vermelha Alcides 
rapidamente foi e fez a mistura de cores e deu a cor rosa, Margareti disse:  

O que tem a ver a cor rosa com o lugar que esta a outra pista, então Alcides disse: 
Já sei a montanha rosa então ele foi até lá e tinha outra carta - dissendo que quem 

tinha seqüestrado o Ervaldo era seu pai verdadeiro que o abandonou num orfanado e então 
Alcides e Margareti adotaram o menino. Derepente ele apareceu com o menino e depois de 
um tempo descutindo Alcides e Eliton o sequestrador começaram a brigar. O Ervaldo tinha 
fugido e ligado para a políçia e ela veio e prendeu o seqüestrador o misterio já estava 
desvendado.  
 

 

  

O primeiro texto não apresenta características de narrativa de detetive. 

Notamos que o mistério observado, na história, ocorre em função da temática, 

também, a seqüência narrativa não apresenta as fases do gênero em questão.  O 

discurso utilizado é o relato interativo.   

Já, na produção final, temos a ocorrência do discurso narrativo em terceira 

pessoa. Os demais elementos característicos das histórias de detetives referentes 

ao conteúdo temático também ocorrem: presença de vocabulário típico, de mistério, 

investigação. No texto, não se faz referência à personagem mais importante dessas 

histórias – o detetive – , entretanto, a investigação não deixa de acontecer, uma vez  

que é realizada pelos pais da vítima. As fases da seqüência narrativa estão 

completas, inclusive na fase das ações decorrentes da complicação, aparece, até 
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mesmo, uma charada que precisa ser desvendada para que se chegue às pistas. A 

trama está muito bem escrita.      

 

 

Sujeito 14 – 11 anos  

 

 

Produção inicial  

 
O sumiço da minha colega 

 
Em um dia de aula minha colega Raíza sumiu e no sai Seguinte e no outro dia ela 

não apareceu.Estavam todos muitos preocupados com ela porque ainda não avia 
aparecido e ninguém sabia nada dela e eu tentei descobrir mais só no outro dia eu fui 
descobrir. A Raíza estava Doente estava com febre. 

E eu fui no domingo lá na casa dela e a gente se divertiu muito. Ela depois veio 
diver o porque tinha faltado 3 dias na aula. 

Depois foi tudo normal por que ela veio a aula e porticipou e no recreio nos 
divertimos muito. 

 
 

Produção final  

 

A morte do seqüestro 
 
Camilo é um homem muito pobre e malandro ele queria tirar proveito de tudo. 

Sempre estava metido em confução e quem o ajudava era seu amigo João Pedro. JP um 
homem muito, mais muito rico ele era um dos homens mais ricos da cidade. Ele era muito 
humilde e solidário, sempre estava ajudando alguém. Ele também tem amigos interesseiros 
como Jorje e André, mais também amigos mesmo como Felipe e Angela. 

Um dia João Pedro estava indo a uma festa de caridade o dia estava anoitecendo 
derepente e João não perdeu tempo pegou o carro e foi direto para a festa. 

A festa foi muito boa joão doou 6.00 mil reais para umas crianças de um orfanato 
que também estavam participando da festa. 

João encontrou Camilo seu amigo na festa e seguiram juntos para a casa de João 
quando foram para a limosine e o dia já havia escurecido e anoite estava muito escura, 
estava chovendo trovejando muito e de repente começou a chover forte. João perdeu o 
controle do carro e viu que estavam se aproximando do carro duas pesoas de preto e de 
chapéu escuro. 

Então bateram o carro em uma árvore e as duas pessoas correram e foram ao 
alcance do carro. Tiraram Camilo do carro e perguntaram quem ele era. Ele disse que era 
muito amigo de João então eles largaram Camilo e pegaram JP. Enquanto um pegava JP já 
desmanhado com a batida, outro deu uma pancada na cabeça de Camilo. 

Quando Camilo acordou João já não estava mais lá e enm o carro. Ele correu para 
procurar um telefome púbrico para chamar a polícia e alguem pela rua passou e Camilo 
olhou pela sombra que a pessoa que estava por ali estava uma emorme faca. Então ele 
correu mas não deu tempo pois lhe atiraram uma faca nas costas. 

Camilo tinha recolhecido o criminoso era um dos sequestradores. Alguém viu isso, 
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era Alissom um homem que estava se formando como detetive. E ele virou a nova 
testemunha. 

Alissom foi socorrer Camilo, ele chamou uma ambulância e socorreu Camilo. 
Alissom foi hospital tirar depoimento da vítima. Camilo disse que tinham levado 

João, eram dois os sequestradores e um deles foi o que lhe atirou a faca. 
JP estava com os sequestradores e eles estavam pedindo de resgate 50 mil reias. 

João conse reconhecer eles, eram Jorge e Andre. Ele ficou quieto e dise que daria o 
dinheiro era só ele dar um telefonema para sua casa e então viria o resgate! 
João deu o telefonema, mas não para sua casa para a policia e então a polícia veio e 
prendêramos sequestradores que eram seus amigos interesseros. Andre e Jorve. Camilo 
saiu do hospital e JP deu uma festa para comemorar sua volta. 
 

 

 

No primeiro texto, o tipo de discurso utilizado é o relato interativo, e o mistério 

existente, único elemento da narrativa de detetive, é ocasionado em conseqüência 

do tema proposto para a produção.  

 Ao nos referirmos à produção final, no entanto, trata-se de uma narrativa de 

detetive bem elaborada. O conteúdo temático apresenta um léxico típico e situações 

características relacionadas ao gênero em questão; as principais personagens – o 

detetive, a vítima e o antagonista – aparecem na trama, assim como, o mistério e a 

investigação. Quanto à organização seqüencial, a narrativa está completa, inclusive, 

é preciso ressaltar a situação inicial do texto, em que a apresentação dos elementos 

de base da história é bem desenvolvida. O discurso utilizado é o narrativo.  

 

 

Sujeito 15 – 11 anos  

 

 

Produção inicial  

 

“O sumiço do meu colega” 
 
Estava com minha colega antes de bater na entrada. Ela me falou que iria tomar 

água no bebedouro do corredor. Eu falei tudo bem, eu estarei no banco azul te esperando. 
Bateu e eu não vi ela então eu fui para o campo. 

Isto foi numa segunda-feira que a turma de capoeira começava 8 horas eu esperei 
todos as turmas entrar. Quando e fui sair do campo me dei de cara com a turma de 
capoeira e o professor pegou e perguntou a mim o que eu estava fazendo lá na quele 
horario de aula e eu falei para o professor que estava procurando a minha colega. 

Mas o professor sabe disto sim claro foi ele que me mandou procurar ele porque ela 
desapareceu de uma hora para outra. O professor perguntou se eu não queria ficar olhando 
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eu disse que sim holhei um pouco e me animei e joguei capoeira pela primeira vez na frente 
do professor 
Quando eu sai para procurar ela eu me deparei com ela jogando espirobol com outras 
gurias que tambem falharam aula e eu voltei para a capoeira – por que para a sala eu não 
emtraria atrasadicima 
 

 

Produção final  

 

Porque as mortes 
 
Uma aluna de Bervely Hills?? Foi assassinada na noite de 2 de maio de 1987, por 

alguém que nunca foi revelado porque não encontraram pistas. Certa? menina se chamava 
Mia Conrad Brilhanti 

Os anos se passaram e várias pessoas morreram e todas do colegio de Bervely 
Hills e com o sobrenome Brilhanti. Os investigadores não sabiam mais o que fazem para 
descobrir quem era o culpado. Eles tinham suspeitas como um ex-funcionário da fábrica 
(apetrechos Brilhantes) e o funcionário se chamava Carlos 

A fábrica foi fundada pela familha Brilhante e este ex-funcionário não gostava da 
famílha porque um dos Brilhantes demitio este funcionário. Ele ficou com raiva da familha 
Brilhanti 

Em uma destas mortes o assassino também foi ferido e tirou a blusa cheia de 
sangue  e largou um pouco depois da praça velha omde não havia casas perto e onde ele 
matou Renato Comrad Brilhanti 

E foi ate o hospital derramando sangue ao chão. No outro dia, uma pessoa estava 
passando pela praça velha e viu o corpo do jovem e ligou para a polícia. A policia veio o 
mais de pressa chegando com a perícia. Logo Davidi foi examinando e seguindo o sangue. 
Ele viu que tinha sangue até o hospital e ele foi ao hospital 

Ver se havia chegado algumas pessoas machucadas. A noite o médico disse que 
avia chegado dois pacientes um as 9:30 que era o ex-funcionário e o outro as 11:00 

Logo a policía pensou que era o funcionario. Mas Deivid falou ao policial para 
colocar um guarda em cada Quarto para cuidar os homens. Fizeram o perícia e pegaram 
uma amostra de sangue. 

O resultado foi que o homem sem nome foi o culpado pelas mortes, mas porque isto 
aconteceu? Os médicos falaram que ele chegou falando que ia matar todos da familia 
Brilhante porque eles haviam roubado a casa da familia dele. 

O policial falou: mas claro! Este cara e Miguel Jessus Balaros o pai dele perdeu a 
casa deles em jogo. Miguel disse na minha frente: “eu juro ainda matareis esta familia por 
que não perdoaram a divida de jogo que meu pai fez e não tiveram pena di mim de minha 
familia” 

O policial prendeu o homem depois que ele se recuperou do tiro no Braço que levou 
de Roberto 
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A produção inicial trata-se de um relato interativo e não apresenta 

características de uma narrativa de detetive. Podemos observar que o autor enfatiza 

mais o fato de ter jogado capoeira do que o sumiço do colega, afastando-se, desse 

modo, do tema central da história. Notamos, também, a ocorrência de vozes de 

personagens no decorrer do relato interativo que não são marcadas lingüisticamente 

com o travessão: “Mas o professor sabe disto sim claro foi ele que me mandou procurar 

ele”. Nesta passagem, por exemplo, é possível observar a voz de duas personagens 

diferentes – o professor de capoeira e a menina que se perdeu da colega – que 

acabam expressas de forma indireta.   

 Já quando observamos a produção final, o desenvolvimento do texto é 

notável e a produção representa uma narrativa de detetive muito bem elaborada. Até 

mesmo os nomes das personagens são criativos: ”Mia Conrad Brilhanti”, “Renato 

Comrad Brilhanti”, “Miguel Jessus Balaros”. Identificamos a presença de todos os 

elementos do conteúdo temático: o vocabulário específico da narrativa de detetive – 

mortes, assassinada, investigadores, perícia, etc –, as personagens típicas, a 

ocorrência de mistério/crime.  O texto possui todas as fases da seqüência narrativa, 

salientando-se, em especial, a fase de resolução, em que notamos uma 

preocupação por parte do sujeito de mostrar a razão pela qual o antagonista comete 

os crimes: “O resultado foi que o homem sem nome foi o culpado pelas mortes, mas 

porque isto aconteceu?”. O resultado é um enredo muito criativo, além de se tratar 

de uma narração, de fato, ao contrário do primeiro texto, no qual o discurso utilizado 

foi o relato interativo.     
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Sujeito 16 – 12 anos 

 

 

Produção inicial  

 
O sumiço do meu colega 

 
Dia 7 de novembro, as 5ª séries fizeram um passeio em um museu no shoping 

Monet quando, as 5ª saíram do ônibus e entraram no museu, um aluno 152 sumiu da fila, 
ele se chamava Éliton. Os alunos e professores ficaram desesperados de atrás do Éliton, 
alguns professores saíram para fora do shoping para ver se ele ficou lá fora mas nem sinal 
do Éliton. 

Os alunos da 151 entraram no museu enquanto a 152 nem pensavam no museu e 
sim no nosso colega Éliton. Professores e alunos começavam a perguntar para os 
funcionários do shoping. 

Até que um dos professores teve a idéia de formamos grupos de 5 e cada professor 
ficaria responsável por cada grupo, cada grupo ficou com um lado do shoping. Até que o 
meu grupo avistou um menino igual ao Éliton, nós corremos de atrás daquele menino mas 
era alarme falso. 
O aluno William encontrou Éliton, nós corremos novamente só que agora era o Éliton 
mesmo, quando nós encontramos os outros grupos, falamos o que aconteceu. Depois 
fomos ao museu, mas já tinha fechado, todos foram ao desespero mas para mim esse foi 
um dos dias mais maluco da minha vida 

 

Produção final  

 

Os assasinatos 
 
Em uma manhã, de domingo, o açogueiro Carlos foi encontrado morto, em uma 

chacára, perto da cidade, os detetives O. F Orvaldo Flores e SM Sheila Morais, foram 
comunicados imediatamente. 

A noticia chegou rapidamente ao prefeito, já com medo de ser a próxima vitima, e 
principalmente perder seu cargo de prefeito. Até que chegou a noite, a cidade já com medo 
foi dormir, mas na casa do prefeito as luzes estavam acesas e o prefeito andando de um 
lado para o outro, pensando nas consequências que ele a cidade iriam ter se acontecer 
mais assasinatos. Quando derrepente o prefeito ouviu gritos pedindo por socorro vindo da 
igreja, o prefeito viu um homem com uma mascára branca, saindo da igreja. 

Na manhã o prefeito saiu bem cedo para a igreja, quando ele abriu a porta, o 
cadáver do padre cai sobre ele, ele deu um grito despertando toda cidade, com os detetives 
O.F e S.M, foi encontrado pegadas  o detetive O.F  mandou pegarem uma amostra da terra 
que marcava as pegadas. 

O delegado pediu para o prefeito falar sobre o que ele viu, a cidade já sabendo do 
depoimento do prefeito, ficaram apavorados e com medo de perder seu prefeito a notícia 
corria em casa em casa, e todos já achavam que o assasino já sabia. Cai mais uma noite e 
prefeito um pouco mais calmo foi tomar banho vendo um vulto passar pela sua janela ele 
ficou apavorado quando ele abre a cortina, te uma surpresa, deu de cara com um homem 
de mascára branca, lutando pela sua vida o prefeito tenta pular pela janela mas sem 
sucesso, com uma facada na cabeça e outra no coração, o prefeito morre sem chance de 
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sobrevivência 
A policia cerca a casa do prefeito, somente o delegado, e os detetives O.F e 

S.M.entraram, quando o detetive O.F encontra o corpo do prefeito já deduziu o que 
aconteceu, quando o povo soube da morte do prefeito, foi uma tristeza, pois ali morreu um 
de seus melhores prefeitos, isso era o que eles pensavam porque o prefeito era mesmo um 
ladrão, o detetive O.F estava a procura de pistas quando encontrou uma gaveta cheia de 
dinheiro, roubado do povo. A noite cai e na casa da professora Daw acontece mais um 
desadtre, asenhora Daw é morta enforcada com uma corda, pois O.F e S.M descobriram 
como a corda foi parar no pescoço da professora, quando ela estava indo ao banheiro, 
resbalou em um piso liso, caiu e bateu a cabeça foi ai que o assasino botou a corda no 
pescoço da professora e há pendurou na chaminé matando-a enforcada. Essa noite foi uma 
das aterrorizantes, pois morreu uma mulher muito querida na cidade. 

O.F e S.M fazem uma armadilha para pegar o assasino, chamam Maicom um 
homem que adora aventuras O.F e S.M falam para Maicom falar algumas mentiras, chega 
a noite tudo preparado para a grande armadilha o assasino chega o plano é ativado mas 
sem sucesso, o assasino se livra da armadilha e com um soco e uma facada na barriga 
mata Maicom, S.M tenta impedir o assasino a escapar mas leva uma facada no braço e cai 
deixando o assasino escapar. O.F e S.M são vaiados pelo povo porque causaram mais 
uma morte 

Por causa dos assasinatos a noite, o povo batizou essa onde de assasinatos como 
“assasinatos noturnos”. O entregador de jornal sabia mais do que devia ele resolveu contar 
á policia sobre os assasinatos, ele viu um homem de mascára branca sair da casa dos que 
foram mortos, O.F e S.M já sabiam do depoimento do entregador de jornal, e também 
sabiam que o assasino era ao encontro de entregador então O.F e S.M tiveram a idéia de 
se esconderem na casa do entregador  quando o assasino matou brutalmente o entregador 
cortando-o a cabeça 

Logo que o assasino saiu O.F e S.M o perseguiram até uma casa vermelha, foi ai 
que S.M viu que aquela casa era a casa do padeiro, O.F foi até uma abertura e viu o 
padeiro tirando a máscara, imediatamente O.F e S.M entraram e prenderam o padeiro. 
Com o assasino preso O.F mandou, o padeiro contar porque ele matou aquelas pessoas. 

O padeiro falou que ele matou aquelas pessoas por vingança 
- Mas vingança do que? 
Perguntou Sheila Morais (S.M). e o padeiro respondeu: 
- É que na escola, o açogueiro, o padre, o prefeito eram meus colegas e riam de 

mim, e teve uma foto que tiraram de mim quando cai nas escadas. 
- Mas enquanto a senhora Daw e ao entregador de jornais? Perguntou  Osvaldo 

Flores (O.F) 
- A senhora Daw foi minha professora e como os outros ela também ria de mim, já o 

entregador de jornais só o matei porque sabia de mais, e eu estava com medo de ser 
descoberto. 

O delegado apavorado não sabe nem o que falar, até que o padeiro falou que S.M 
era sua filha seo o que falar Sheila começa rir achando que o padeiro estava fazendo uma 
brincadeira de mal gosto, com o rostosério o padeiro contou toda a história trocando a 
risada pelas lágrimas Sheila mandou colocarem o padeiro atrás dasgrades. 

O povo fez uma festa para pedir desculpas e comemorarem a prisão do assasino. 
Enquanto isso na delegacia o padeiro foi condenado a pena de morte e, Sheila teve o maior 
prazer de dar o primeiro tiro no padeiro, ou seu, pai. 
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 O primeiro texto trata-se de um relato interativo. Das características das 

narrativas de detetive, percebemos, apenas, a construção de um cenário de 

mistério, que ocorre em função da temática do texto. O conteúdo temático – 

vocabulário, investigação, personagens – ainda não se aproxima, como, também, a 

seqüência narrativa, que não apresenta as fases típicas do gênero em questão. 

Quanto ao texto final, é uma típica narrativa de detetive que apresenta todos 

os elementos pertencentes ao gênero. Dessa forma, no que se refere ao conteúdo 

temático, notamos a ocorrência de um vocabulário típico: assassinatos, morto, 

detetive, vítima, também, situações características muito bem desenvolvidas, como a 

presença de mistério, investigação – com participação efetiva dos detetives – e 

solução. A história ainda conta com personagens próprios: detetives, antagonista e 

vítimas. 

A seqüência narrativa apresenta todas as fases, inclusive, na fase de 

complicação e ações decorrentes da complicação, constrói-se um cenário de 

comoção com os crimes (quando o povo soube da morte do prefeito, foi uma tristeza, pois 

ali morreu um de seus melhores prefeitos; Essa noite foi uma das aterrorizantes, pois 

morreu uma mulher muito querida na cidade). Já na fase de resolução, o autor dá 

motivos para todas as mortes que ocorreram na história: O padeiro falou que ele matou 

aquelas pessoas por vingança. Trata-se de uma narrativa em terceira pessoa muito 

bem elaborada. 

 

 

Sujeito 17 – 11 anos  

 

 

Produção inicial  

 

“O sumiço do meu colega” 
 

Era um dia lindo e eu e meu colega Isaias estavamos brincando em sua casa derrepente o 
Isaias vai beber um copo d’agua e não voltou mais. 
Eu comesei a estranhar ele demorava demais eu fui procuralo lá dentro procurei em toda a 
parte e em nenhum lugar ele estavaa. 
Eu fiquei procurando por dói dias inteiros sai na rua com uma foto dele na mão e ninguem o 
via. Até que derepente me deram um telefonema 
Quero 2 mil reais pelo seu colega. 
Mas eu fiquei pensando onde encontro esse dinheiro, até que me  lembrei que na sua casa 
havia um crofe. Então me ligar de novo. Ja encontrou o dinheiro? e eu disse, Sim. Então 
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fenha na vila 7 de dezembro na casa 816 eu disse tabem. 
Quando cheguei lá fei um homem com uma arma na mão quando derepente era o seu pai, 
eles apenas estavam me testando e avinal a arma era de brinquedo e acabal numfinal feliz. 
 

 

Produção final 

 
O sumiço do sol 

 
 Era uma vez um cientista maluco que tinha inventado uma maquina de 
emcolhimento e ele lançou seus raios contra o sol, era um raio muito forte que conseguia 
encolher o sol em meia hora só. 
 No outro dia não havia mais sol e todo o mundo ficou assustado. Ums perguntavam 
para os outros onde estava o sol, onde ele foi parar. 
 Ninguem sabia quem era o culpado por isso, chamaram no outro dia um detetive 
famoso por ter resolvido farios misterio mas ele disse que nunca avia visto um mistério que 
nem esse. 
 Foram procuralo imediatamente, tinha até em manchete “procura-ce um homem de 
barba grande com cabelo grande e escuro que é um cientista louco.”  
 Até que uma noite nublosa uma mulher  muito nervosa ligou para o detetive falando 
que vio o cientista louco numa velha construção o detetive falou famos emediatamente para 
lá, foram entam para lá e acharam enle dentro de um quarto trancado o detetive teve que 
aronbar a porta e prenderam ele. No outro dia estavam julgando ele que vai condenado a 
prição perpetua. Mas o detetive não sabia como fazer o sol voltar até que um homem 
encontrou um liquido verde e pegaram o liquido colocaram na maquina de encolher 
trocaram a potência e lançaram para o céu e o sol voltou em 2 dias 

 
 

 

 A produção inicial apresenta mistério, assim como algumas personagens 

características (o antagonista e a vítima), mas, os elementos-chave de uma narrativa 

de detetive ainda não aparecem. 

 No que diz respeito à produção final, notamos inicialmente a influência dos 

contos de fadas: “era uma vez”, entretanto, o texto apresenta, a seguir, uma 

divertida história, com presença (e solução) de mistério, e personagens típicos, além 

de oferecer todas as fases da narrativa de detetive. O único ponto que não fica 

esclarecido é a razão pela qual o cientista resolveu encolher o sol. Notamos, ainda, 

que há a passagem do relato interativo (primeiro texto) para a narração (texto final).     
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Sujeito 18 – 11 anos 

 

 

Produção inicial  

 
O sumiço de meu colega 

 
Um certo dia, meu colega Adriano não veio na aula, eu estranhei  por que Adriano 

nunca faltava aula até a professora estranhou. Então a professora foi até a diretora e pediu 
permissão para nossa turma ir até a casa do Adriano. Chegando lá a professora apertou a 
campainha e a mãe do Adriano  foi nos atender. 

E a professora perguntou por que o Adriano tinha faltado a aula, se tinha acontecido 
algo com ele ou ele tinha ficado doente. Aí a mãe do Adriano falou que ele não tinha faltado  
que ele tinha ido para escola, daí saímos a procura do Adriano e não achamos. 
Pelas duas horas da tarde o Adriano apareceu, sua mãe deu o maior xingão, ai Adriano 
falou que ele tinha faltado a aula para sair com Bruna uma guria que ele gosta. Sua mãe 
lhe explicou que faltar a aula para namorar era errado. Daí o Adriano falou que só ia 
namorar nos feriados e nos finais de semana, e assim Adriano nunca mais faltou a aula. 
 
 

Produção final  

 
O sequestro de Taís 

 
Numa sexta-feira 13 Taís mulher de Neco dono da fábrica de boneca sumiu. Neco 

havia chegado em casa mais tarde, abriu a porta  e foi para cozinha. Logo sentiu que a 
casa estava muito silenciosa então Neco grita: 
- Taííííííís!!! 
 Neco não ouviu e nem viu Taís. Então Neco sobe até o quarto e levou um grande 
susto: Taís hávia sumido. Tinha mão puro sangue pelas paredes. Então, Neco liga para 
polícia e explicou tudo. 
 A polícia ligou para o detetive Jaki. Jaki pega seu carro e vai correndo para casa de 
Neco. Chegando lá pede para ver onde aconteceu o crime Neco mostrou o quarto e saiu. 
Então, Jaki começou a procurar mais pistas. Até que ele encontrou um anel de diamantes 
que havia sido roubado do joelhero Ruber. 
 Jaki, juntamente com Neco foram para o jardim a procura de pistas e acharam uma 
foto de um lago muito bonito. Neco falou que Taís gostava muito da quele lago. Então Neco 
e Jaki foram até o lago e viram uma luz brilhante bem no meio da floresta. Foram até lá 
quando abriram a porta lá estava Taís presa na cadeira toda amarrada. Então alguem 
apareceu com um espingarda e apontou para Neco. Enquanto isso, Jaki faz a volta na casa 
entra pela porta dos fundos e agarrou o cara pelos braços. Enquanto Neco desatava Taís, 
Jaki estava brigando com o ladrão, Jaki enche o ladrão a soco até desmaiar. 
            Quando o ladrão acordou já estava na polícia e Jaki fez perguntas para ele. E uma 
delas e por que ele avia seqüestrado Taís. Ele explicou que Taís quando jovem havia 
prometido seu amor a ele. Depois mais ele admitiu também que era ladrão de joias e havia 
fugido da cadeia. Imediatamente ele foi preso e o ladrão de jóias desconhecido era na 
verdade o joelhero Ruber.          
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O primeiro texto não apresenta elementos de uma narrativa de detetive. É 

possível notarmos que há um posicionamento enunciativo na última parte do texto: 

“sua mãe lhe explicou que faltar a aula para namorar era errado”; “o Adriano falou 

que só ia namorar nos finais de semana”. Essa voz social que aparece no texto 

demonstra a concepção que a criança tem sobre a importância de ir à escola.  

 O texto final pode ser considerado uma típica narrativa de detetive na qual 

encontramos um léxico próprio, presença de mistério/crime e a solução deste 

mistério. Ao focalizarmos as personagens, temos um detetive, um antagonista e uma 

vítima. As fases da narrativa são muito bem articuladas. Observamos, também, a 

passagem do relato interativo (texto inicial) para a narração (texto final).      

 

 As crianças do grupo T 5 3, como é possível observar através de suas 

produções textuais, demonstram estar habituadas a atividades de leitura e escrita. 

Quando conversamos com a orientadora pedagógica da escola, fomos informados 

de que havia uma preocupação especial, por parte da instituição, em desenvolver a 

capacidade de comunicação dos alunos. Para isso, entre outras coisas, a escola 

tenta manter uma biblioteca bem equipada, para que as crianças, aos poucos, 

familiarizem-se21 e criem o hábito da leitura. 

Nesse sentido, a aplicação da seqüência didática obteve resultado positivo, 

com textos bem escritos e com a aprendizagem, por parte das crianças, de mais um 

gênero textual.    

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 Segundo a orientadora, por se tratar de uma comunidade extremamente carente, as crianças não 
têm acesso a atividade de leitura em suas casas.  
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CAPÍTULO IV 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

 

Este trabalho foi impulsionado pelo interesse no desenvolvimento de pesquisa 

com o objetivo de analisar a aquisição e desenvolvimento da escrita22. Como a 

escrita tem na escola o lugar social privilegiado para a sua aquisição e 

desenvolvimento, voltamos nosso estudo para este contexto.  

Tomamos conhecimento sobre um instrumento de trabalho que focaliza a 

aprendizagem de habilidades textuais através de atividades voltadas para a 

utilização da língua, em especial para a escrita: o foco passava da gramática para a 

linguagem oral e escrita. A seqüência didática possibilita a aprendizagem de 

diferentes espécies de textos, ou melhor, a criança toma conhecimento de gêneros 

de textos diversos. Organiza-se a seqüência didática em torno de um gênero; a 

criança passa por um conjunto de atividades – que podem ser voltadas 

principalmente para o uso da linguagem escrita, daí nosso interesse – até que 

internaliza essas informações e o determinado gênero passa a ser mais um tipo de 

texto sobre o qual teria conhecimento.  

Trata-se, desse modo, de uma forma de trabalho com língua materna que 

preconiza o desenvolvimento de atividades voltadas para a língua, especialmente a 

escrita, proporcionando a aprendizagem de habilidades comunicativas.  

O trabalho foi desenvolvido em duas instituições diferentes – identificadas 

como escola A  e escola B – porém, com o mesmo perfil de público. Essas 

instituições estão localizadas em zonas periféricas da cidade, possuem alunos 

pertencentes a camadas populares da sociedade, sendo que a maioria apresenta 

grandes dificuldades sócio-econômicas. É importante ressaltar ainda que, para a 

maioria desses sujeitos, a escola representa o único lugar em que podem interagir 

com atividades de leitura e escrita. Embora com um público semelhante, estas 

escolas apresentaram características bastante diferenciadas no que diz respeito ao 

trabalho com escrita, o que será observado a seguir.  

                                                 
22 Interesse desenvolvido desde o curso de graduação, conforme foi apresentado no capítulo de 
introdução.  
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Nesse contexto, adaptamos a seqüência didática Narrativa de Detetive, de 

autoria de Guimarães, ao público, e demos início ao trabalho. A aplicação deste 

instrumento, de cunho interacionista, que preconiza o ensino de gêneros e, dessa 

forma, volta-se, sobretudo, para a escrita, fez com que nos deparássemos com uma 

situação mais abrangente.  

A diversidade dos resultados obtidos com a aplicação da seqüência didática 

nos levou, em um primeiro momento, a focalizar a figura do professor: a formação 

distinta, assim como a concepção de língua e de escrita. Afinal, um professor tinha 

apenas o Magistério, em contrapartida os outros eram professores formados em 

Letras, iniciando uma pós-graduação em Lingüística. Assim, os resultados, 

obrigatoriamente, deveriam ser diferentes. Entretanto, a reflexão sobre os resultados 

foi aos poucos nos mostrando outro caminho, e o foco de nossa discussão foi 

deixando de ser o trabalho do professor (aplicação da seqüência didática). Em um 

determinado momento, ficou evidente que os resultados obtidos com a seqüência 

didática, e com o trabalho com escrita que ela sugere, refletem não apenas a 

postura de um profissional singular, mas, antes disso, a posição de uma instituição 

(escola) frente ao trabalho com língua e escrita. Essa constatação torna-se clara ao 

analisarmos as produções dos três grupos com os quais realizamos nossa 

pesquisa23: T51 e T52, pertencentes à Escola A, e T53, pertencente à Escola B. 

 É importante salientar que os sujeitos de nossa pesquisa fazem parte de um 

mesmo público escolar: são crianças carentes (econômica e afetivamente) que, 

geralmente, só têm acesso a atividades de escrita (e de leitura) na escola. Em 

conversa com as coordenadoras pedagógicas de ambas as instituições, fomos 

informados de que alguns alunos chegam à escola sem ter conhecimento de formas 

primárias de socialização: “muitas não sabem usar o banheiro”, conta uma delas. 

Pensar na leitura e na escrita como hábitos cotidianos, incentivados pela família, é 

algo utópico. Dessa forma, o espaço social que proporciona o acesso a essas 

atividades é a escola. 

Embora pertencentes a contextos sociais semelhantes, essas crianças 

alcançaram resultados diferentes no desenvolvimento da seqüência didática. A 

análise dos textos do grupo T51 e T52, pertencentes à Escola A, demonstra que 

esses alunos não estão habituados a atividades de escrita na escola. 

                                                 
23 Descritos no Capítulo II – Metodologia. 
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O grupo T51, no qual o trabalho foi desenvolvido pela professora da turma –  

profissional que segue uma tradição gramatical no ensino de língua materna – não 

atingiu o objetivo da seqüência didática; nem mesmo demonstraram ter 

conhecimento sobre a estruturação básica de um texto. Os sujeitos apresentam 

sérios problemas de ortografia e de organização estrutural; a estética do texto é 

muito primária. Nesse sentido, além de não conseguirem formular um texto com 

idéias claras, não possuem conhecimentos lingüísticos básicos de estrutura e 

ortografia. 

O grupo T52, no qual a seqüência didática foi aplicada pela pesquisadora, 

também demonstra desconhecimento, por parte das crianças, de estruturação 

textual (principalmente parágrafo) e apresenta sérios problemas de escrita. Os 

sujeitos, no entanto, conseguiram atingir o objetivo da seqüência didática, que era a 

aprendizagem do gênero escrito narrativa de detetive. Nessa perspectiva, as 

produções desse grupo, embora não demonstrem o domínio de muitas marcas 

lingüísticas, representam narrativas de detetive. A seqüência didática ajudou a 

internalizarem as características do gênero, mas os problemas lingüísticos antes 

citados não foram solucionados, até mesmo por uma questão de tempo. Para tanto, 

seria necessário um trabalho mais longo, tamanha era a dificuldade demonstrada 

pelos sujeitos. 

Se compararmos esses textos (dos grupos T51 e T52) com as produções do 

grupo T53, da escola B, notamos uma diferença relevante. Mesmo se tratando de 

um público homogêneo, que têm acesso a atividades de ler e escrever somente na 

escola, os resultados demonstram diferenças consideráveis. Já no texto inicial, os 

sujeitos do grupo T53 demonstram ter domínio das marcas da escrita que os sujeitos 

dos grupos T51 e T52 não apresentaram nem mesmo no texto final. Essa afirmação 

se evidencia quando observamos as produções destes grupos24. 

São textos bem estruturados, com domínio das regras ortográficas (levando-

se em consideração a série em que as crianças estão), e mais extensos. As crianças 

têm noção de parágrafo, de pontuação, e as idéias são expostas com clareza. No 

último texto, vão aparecer as características do gênero, que não estavam presentes 

nas produções iniciais, demonstrando que o resultado do trabalho com a seqüência 

didática foi positivo. 

                                                 
24 Ver anexo.  
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A aplicação da seqüência didática, dessa maneira, alcançou os resultados 

esperados, uma vez que os sujeitos aprenderam uma nova forma de comunicação, 

nesse caso, a escrita de uma narrativa de detetive. 

Esses diferentes resultados apontam para um fato interessante: na Escola A, 

o trabalho com seqüência didática parece ter representado um evento único de 

escrita, uma novidade e, por essa razão, não deu conta de resolver os problemas 

surgidos no decorrer da atividade. Na Escola B, em função dos resultados obtidos, 

concluímos que a seqüência didática provavelmente representou apenas mais uma 

atividade de escrita proporcionada aos alunos. Nesse sentido, na Escola B, 

podemos inferir que o ato de escrever faz parte da rotina das crianças, e, a partir 

disso, deduzir também que se trata de uma questão política da instituição.  

Nesse sentido, temos uma situação paradoxal: em contextos próximos, no 

qual os sujeitos têm acesso à escrita na escola, a atividade de escrita parece 

representar, de um lado, um evento único e, de outro, um ato rotineiro.                               

Esses resultados remetem a uma constatação importante: uma proposta 

metodológica, por mais que esteja embasada em uma teoria respeitável e por 

melhor que sejam seus objetivos, não resolve os problemas de escrita dos alunos. 

Temos como exemplo a seqüência didática – um procedimento voltado para o 

trabalho com escrita, que objetiva o aprendizado, por parte das crianças, de formas 

novas de comunicação, tendo como base uma teoria sócio-interacionista, segundo a 

qual a participação dos outros é fundamental no processo de aprendizagem (nesse 

caso, instituição, professor, colegas etc, mediadores no processo), – mesmo este 

instrumento metodológico não conseguiu resolver os problemas de escrita dos 

sujeitos. Essa situação sugere que o desenvolvimento da escrita no contexto escolar 

é uma questão mais ampla: sem uma política de escrita, envolvendo toda a escola, 

não há possibilidade de mudança do quadro atual de ensino. 

Conforme Vygotsky (1988), a linguagem caracteriza-se por ser uma 

necessidade do ser humano. Foi a necessidade que fez com que os homens, aos 

poucos, fossem desenvolvendo formas de comunicação – os signos. Estas 

proporcionaram o desenvolvimento psíquico da espécie, tornando-os seres 

pensantes. Assim, a emergência e o desenvolvimento da linguagem transformaram 

o homem que, por sua vez, transformou a linguagem e o meio social.  

Nesse sentido, essa necessidade de negociar, de interagir verbalmente com 

os demais trouxe resultados surpreendentes para nossa espécie. Ela impulsionou o 
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homem primitivo a criar signos lingüísticos e a desenvolvê-los com o passar dos 

séculos e das gerações; assim, essa necessidade constante incita o nosso 

desenvolvimento que acaba sendo, conseqüentemente, constante.  

Essa situação deveria se repetir no contexto escolar. A escrita deveria 

representar uma necessidade para a criança que, para participar do jogo da 

comunicação, estaria sempre na expectativa de uma forma de linguagem a ser 

aprendida. Essa necessidade de participar do jogo provocaria a busca por novas  

formas de linguagem escrita.  

Todo esse processo, certamente, seria mediado pelo outro, na ocasião da 

sala de aula, pelo professor e pelos colegas, e poderia ser provocado não apenas 

pelo professor de língua, mas por todos os professores da escola. Nesse sentido, a 

interação na sala de aula é condição necessária para o desenvolvimento dos alunos, 

para que produzam conhecimento.  

De acordo com Vygotsky (1988), a construção do conhecimento é uma ação 

partilhada, pois é através dos outros que as relações entre sujeito e objeto a ser 

conhecido são estabelecidas. Deparamo-nos, então, com a questão da mediação 

proposta pelo autor, segundo o qual o homem mantém uma relação permanente 

com o ambiente físico, convenções sociais e outros homens, tendo esta relação 

extrema importância para o desenvolvimento da espécie. Por isso, acreditamos que 

a instituição escolar e o professor devem intervir ativamente no processo de 

desenvolvimento da escrita dos alunos como elementos mediadores: o professor 

possibilitando a interação entre os alunos com o objeto de conhecimento, nesse 

caso, a escrita; e a escola promovendo atividades voltadas para a escrita. Caberia à 

instituição escolar, juntamente com a participação efetiva do professor, incitar a 

necessidade e, conseqüentemente, propiciar o conhecimento.  

Entretanto, surge uma questão: se pensarmos nos sujeitos da Escola A, para 

os quais a atividade de escrita da seqüência didática parece ter representado uma 

novidade, de que forma a escrita será necessária para essas crianças se ela não faz 

parte de seus contextos?  

A escola, ambiente de mediação formativa, segundo Bronckart (2006), deve 

proporcionar atividades de escrita para seus alunos, e uma forma de se fazer isso, 

como observamos através da aplicação da seqüência didática, é trabalhar com a 

aprendizagem de gêneros. Para Bronckart (2006), a prática dos gêneros de texto e 

dos tipos de discurso pode ser entendida como propiciadora de desenvolvimento de 
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mediações formativas. O procedimento de mediação formativa caracteriza-se por 

processos por meio dos quais há uma integração entre os indivíduos mais 

experientes e os recém-chegados acerca do contexto sócio-cultural em que vivem; 

processos de controle e avaliação das condutas verbais e não verbais que 
são implementados desde o nascimento (até o fim da vida), assim como os 
processos educativos explícitos que se realizam, principalmente, nas 
instituições escolares. (BRONCKART, 2006, p. 129) 

 
Os processos que ocorrem na escola, dessa forma, são entendidos como 

procedimentos de mediação formativa que possibilitam o desenvolvimento dos 

indivíduos através da constituição da pessoa (resultado da internalização da 

linguagem) e do o desenvolvimento dessas pessoas e de suas capacidades ativas 

em um contexto de combinações entre as representações individuais e as 

representações coletivas, que segundo Bronckart, são veiculadas pelo contexto 

sócio-cultural em que estão.   

               Para entender a afirmação de Bronckart (2006), segundo a qual os gêneros 

e os tipos de discurso são propiciadores de desenvolvimento de mediações 

formativas, é preciso levar em consideração alguns aspectos. No que diz respeito 

aos gêneros, faz-se necessário observar o “duplo processo de adoção e adaptação” 

que ocorre no indivíduo ao utilizar um determinado gênero textual (p. 154). Essa 

utilização propicia aos agentes uma progressão no conhecimento dos gêneros, uma 

vez que seu uso (a adoção de um gênero) sempre implica a adaptação a uma 

determinada situação. Por isso, a utilização dos gêneros no uso corrente da língua, 

nas trocas lingüísticas efetivas, representa um importante espaço de aprendizagem 

social.  

Já os tipos de discurso, segundo Bronckart (2006), exprimem mundos 

discursivos nos quais interagem representações individuais (referentes à pessoa) e 

representações coletivas (referentes ao contexto social). A mediação propiciada 

pelos tipos de discurso representa um processo de desenvolvimento fundamental, 

visto que “é por meio dela que se transmitem as grandes formas de operatividade do 

pensamento humano” (p.155). Ela tem um caráter mais restritivo do que a mediação 

dos gêneros, pois impõe maior limitação na utilização da língua por parte dos 

agentes. 

Dessa forma, ao proporcionar o aprendizado de diferentes situações de uso 

da escrita, a escola cria um contexto de atividades de linguagem e de ação de 

linguagem (produção escrita), onde vão ser postos em interface representações 
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individuais e coletivas dos agentes. Assim, propiciam-se atividades que serão 

aplicadas na vida dessas crianças, e, com isso, tem-se, na realidade, uma 

caracterização do ato de escrever e possivelmente sua interiorização. 

Ao possibilitar esse tipo de atividade de escrita, a escola trabalha, de fato, 

com o processo de internalização proposto por Vygotsky: transformação dos 

processos externos, ou melhor, que ocorrem entre as pessoas, no meio social, em 

um processo intrapsicológico, no qual a atividade a ser aprendida ocorre 

internamente. Nessa perspectiva, o desenvolvimento dos seres humanos apresenta 

um caminho que vai do social para o individual, por isso, a importância da mediação 

dos outros, no caso da escola, do professor, dos alunos e da própria instituição no 

desenvolvimento de atividades de escrita.    

O bom desempenho relativo à escrita dos sujeitos da Escola B demonstrou 

uma disposição, por parte da instituição, para esse tipo de atividade. A escrita de 

narrativas de detetive foi apenas mais um gênero dentre os que são aprendidos 

pelas crianças através dessas atividades.  

Ao contrário, na escola A, não se tem um contexto assim, uma vez que o 

trabalho com escrita pode ter representado um evento singular. Em conseqüência, 

nos deparamos com sujeitos com um bom domínio da capacidade de produzir 

textos, de um lado, e, de outro, com sujeitos com sérios problemas de escrita. 

Mas qual seria a saída para que a escola desenvolvesse atividades rotineiras 

de escrita? Seria responsabilidade do professor de língua materna? Essa atitude de 

responsabilizar o professor teria conseqüências consideráveis. E se o professor não 

tiver formação nem orientação suficiente, o que aconteceria?  

Como pudemos notar, através de nossa pesquisa, a figura do professor não 

pode sozinha resolver os problemas em relação ao assunto. Seja por falta de 

conhecimento, de orientação, ou outro fator, esse profissional não pode ser o único 

responsável pelo desenvolvimento de atividades de escrita com os alunos. Essa 

condição pode gerar uma descontinuidade no trabalho com escrita, pois um 

professor, com uma concepção diferenciada, poderia trabalhar um ano inteiro com 

seus alunos atividades de escrita, mas, se no ano posterior, o outro profissional não 

seguisse essa mesma linha de trabalho, não haveria seqüência no desenvolvimento 

da escrita dessas crianças. Não há uma consonância em função das diferentes 

concepções que podemos encontrar: um profissional mais tradicional, outro mais 
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inovador, ou outro sem orientação nenhuma, é esse, infelizmente, o nosso contexto 

escolar. 

Mas então qual seria o caminho para resolver este problema?  

Diante dessa situação e pelo que podemos observar com nosso estudo, 

concluímos que na escola deve haver um projeto que priorize o escrever. Essa 

situação torna-se clara quando observamos os dados obtidos com nossa pesquisa. 

Os textos analisados mostram uma história de escrita anterior à seqüência didática, 

isto é, os textos produzidos a partir da seqüência didática estão condizentes com a 

forma como a escrita é entendida nas diferentes instituições.  

 As produções iniciais dos alunos da Escola B apontam para uma história da 

escrita; é possível notar que, na instituição, esta atividade representa uma questão 

social, tanto é que, segundo a professora que aplicou a seqüência didática, há um 

projeto da escola para o trabalho com a escrita. Além disso, conforme a orientadora, 

a instituição possibilita o acesso somente até o Ensino Fundamental; a partir daí, as 

crianças devem procurar vagas em outras escolas, que, na grande maioria, ficam 

longe da comunidade. Assim, por se tratar de crianças extremamente carentes e 

com grandes dificuldades econômico-sociais, a finalização dos estudos torna-se 

muito difícil. Dessa forma, durante o tempo em que freqüentam esse ambiente, 

procura-se ensinar habilidades que tenham aproveitamento em suas vidas. Isso fica 

evidente quando analisamos a Proposta Pedagógica da Escola: 

 

Acreditando que o aluno aprende melhor quando torna significativa a 
informação ou os conhecimentos que se apresentam em sala de aula, a 
Escola iniciou em 1999 a sua caminhada na busca da construção de um fazer 
pedagógico através de projetos. A partir daí, muito crescimento e 
amadurecimento de conceitos e idéias foi se dando entre os professores, até 
porque as leituras teóricas nunca deixaram de acontecer. Grandes 
dificuldades e dúvidas foram e estão sendo vivenciadas neste percurso. 
 
 
O perfil da Escola vai se desenhando na busca de um currículo que não seja 
fragmentado, distanciado do que acontece na vida dos alunos, na busca de 
um “fazer pedagógico” que leve em conta o que acontece fora da Escola. E 
os registros dos projetos que são desenvolvidos na Escola constituem-se 
documentos que retratam a caminhada percorrida. Toda atenção aos 
registros é importante, pois permitem partilhar as descobertas, os avanços e 
o crescimento. 
 
 

 Nessa perspectiva, de acordo com a professora, a linguagem representa uma 

dessas habilidades, por isso, as atividades de linguagem são entendidas como uma 

preocupação geral da instituição.      



 124 

Na Escola A, no entanto, essa preocupação parece não estar tão presente. A 

análise do Projeto Político Pedagógico da instituição, na parte que apresenta os 

objetivos do ensino fundamental, expressa certa preocupação em desenvolver o 

senso crítico dos alunos, suas capacidades comunicativas, assim como a 

aprendizagem de diferentes linguagens, como podemos observar: 

 

Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes 
situações sociais, utilizando o diálogo como forma de medir conflitos e tomar 
decisões coletivas; 
 
Utilizar diferentes linguagens – Verbal, matemática, gráfica, plástica e 
corporal – como meio de produzir, expressar e comunicar suas idéias, 
interpretar e usufruir das produções culturais, em contextos públicos e 
privados, atendendo a diferentes intenções e situações de comunicações. 

 

 Não se menciona, entretanto, de forma objetiva, que as atividades de escrita 

devem fazer parte do cotidiano escolar. Pelo documento oficial da escola e pelas 

observações e contatos estabelecidos com professores e orientadora pedagógica da 

escola, pareceu-nos que há uma certa indiferença em relação ao assunto.  

 Dessa maneira, caberia ao professor (de língua materna) trabalhar ou não 

com atividades de escrita, o que demonstra que “o escrever”, nesta instituição, 

representa um evento marcado pela “vontade” individual do profissional e não uma 

política da escola. Assim, embora os textos dos projetos pedagógicos se aproximem, 

uma vez que os dois fazem referência à competência verbal, parece-nos que, na 

escola B, há um planejamento e uma ação conjunta em busca dos mesmos 

objetivos, um funcionamento geral da instituição que interfere nos resultados do seu 

público escolar. 

Portanto, essa análise possibilitou nosso entendimento de que o 

desenvolvimento da escrita no contexto escolar é um a questão político-

pedagógica da escola . Desse modo, a escrita deve ser referida no projeto da 

instituição para que haja um comprometimento geral por parte dos integrantes da 

escola com esta atividade. A escrita deve ser uma preocupação de todos e de todas 

as áreas25, e estar presente no cotidiano escolar de forma natural para que, assim, 

passe a fazer parte da vida dos alunos. 

 Trabalhar com o desenvolvimento da escrita na escola significa, nesse 

sentido, aproximá-la dos alunos e torná-la parte integrante de suas ações. Para isso, 

                                                 
25 Referência ao livro LER E ESCREVER: COMPROMISSO DE TODAS AS ÁREAS, NEVES, 1998. 
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deve-se propiciar contextos de uso da escrita em que se caracterize, de fato, o 

“escrever”: atividades de escrita realizadas em situações específicas, ou seja, no 

quadro dos gêneros, que possibilitem ao aluno (agente singular) a prática de ações 

de escrita. Nesse contexto, seguindo os pressupostos de Bronckart (1999, 2006), 

são colocadas em interface as representações coletivas e individuais dos agentes, 

que serão mediados pelo professor, para que haja, de fato, a internalização dessas 

atividades, produzindo, assim, conhecimento e o desenvolvimento dos sujeitos. 

 O papel da escola e o do professor seriam, nesse sentido, extremamente 

importantes, pois interviriam ativamente na aprendizagem das crianças, 

possibilitando, segundo Vygotsky (1988), a interação entre os sujeitos (alunos) com 

o objeto de conhecimento, a escrita. 

 Nessa perspectiva, a partir do momento em que a escrita torna-se uma 

questão política da escola, há uma preocupação geral em promover atividades que 

incentivem a curiosidade das crianças e que façam do “escrever” algo realmente 

necessário. 

 É um contexto assim que idealizamos, no qual caberá à escola/instituição 

providenciar que as atividades de escrita ocorram e aos professores (de todas as 

áreas) promovê-las no cotidiano das salas de aula. Um contexto em que haja 

interação entre setores da escola (administração e professores), troca de 

informações e no qual se produza, de fato, o desenvolvimento da escrita das 

crianças.              
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CONCLUSÃO 

 
 

A realização deste trabalho foi motivada devido ao interesse em pesquisas 

voltadas para a aquisição e o desenvolvimento da língua escrita. Dessa forma, por 

entendermos a escrita como uma forma de ação socialmente contextualizada, 

buscamos embasamento teórico na teoria do Interacionismo sócio-discursivo. Nesse 

sentido, abordamos pontos centrais desta teoria que nos ajudam a entender a 

importância da linguagem para o desenvolvimento dos seres humanos, sobretudo da 

escrita, que é nosso objeto de investigação. Estes pontos focalizam um trabalho 

diferenciado com escrita, com a realização de atividades na escola que possibilitem 

realmente o desenvolvimento do escrever dos alunos.  

Assim, tentamos evidenciar a idéia de interação entre as dimensões mentais 

e comportamentais e, sobretudo, salientar a participação ativa do contexto social no 

desenvolvimento psíquico dos seres humanos. Nesse sentido, conforme Vygotsky 

(1988), o biológico e o social interagem dialeticamente, tanto que o desenvolvimento 

das capacidades mentais e comportamentais da espécie depende da interação com 

o meio social. Para abordarmos essa questão, que é central para o interacionismo 

sócio-discursivo, buscamos analisar a atividade humana durante o curso evolutivo 

da espécie, e, dessa forma, entender como a atividade coletiva passa, com o 

aparecimento de capacidades semióticas específicas, a se caracterizar como 

atividade de linguagem. O surgimento da linguagem torna o homem capaz de 

transformar, ao mesmo tempo, o meio como também o seu próprio comportamento 

(BRONCKART, 1999). 

Segundo Bronckart (1999, 2006), a linguagem é fundadora do social, visto 

que permite aos homens compartilharem representações do mundo, como também 

avaliarem as atividades que se desenvolvem nesse contexto; dessa forma, ao 

mesmo tempo em que a linguagem institui o homem como agente social, capaz de 

produzir ações sociais e ações de linguagem, ela desenvolve as capacidades 

psicológicas do homem, tornando-o um ser consciente e pensante. 

Essa reflexão aponta para uma questão importante: o desenvolvimento se dá 

por meio de intervenções sociais propiciadas pela linguagem. Dessa maneira, a 

construção da pessoa ocorre em um longo processo de aprendizagem social. 

Destaca-se, aqui, o papel central da instituição escolar e do professor nessa 
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construção, pois é na escola que se desenvolvem atividades com caráter formativo e 

educacional que tenham por objetivo propiciar a aprendizagem (BRONCKART, 

2006).  

Nesse sentido, o meio escolar foi o contexto analisado em nossa pesquisa. 

Buscamos refletir sobre o desenvolvimento da escrita, e, como sabemos, a escola 

representa o lugar social no qual é provável a realização desse tipo de atividade. 

Foram escolhidos dois contextos para a realização – Escola A e Escola B. Na Escola 

A, originaram-se dois grupos, T51 e T52, na Escola B, por sua vez, um grupo, T53. 

   Desse modo, utilizamos como instrumento metodológico, o procedimento 

Seqüência Didática (DOLZ, NOVERRAZ e SCHNEUWLY, 2004) que prioriza o 

trabalho com língua e escrita, objetivando o desenvolvimento textual a partir da 

internalização de gêneros de textos. Esse instrumento possibilitou identificar 

diferentes formas de se trabalhar com a escrita nos contextos escolares analisados. 

Assim, em nosso trabalho, a seqüência didática representou um instrumento central 

para acionar a escrita das crianças. É preciso ressaltar, no entanto, que embora 

esteja embasada em uma teoria respeitável e que tenha objetivos definidos, trata-se, 

apenas, de mais um instrumento, mais uma proposta metodológica, que, sozinha, 

não resolve os problemas de escrita dos alunos. 

 Nesse sentido, a partir desse recurso, foi possível observar a ocorrência – ou 

não – do desenvolvimento da escrita dos sujeitos, através da comparação entre a 

produção inicial e a produção final. Entretanto, entendemos que não foi o 

procedimento seqüência didática que possibilitou essa ampliação. O que de fato 

alterou o desenvolvimento textual de algumas crianças foi a concepção de escrita 

apresentada pela instituição.  

Na Escola A, os resultados obtidos com o grupo T51 e T52 demonstram que o 

trabalho com escrita parece ter representado um evento incomum, visto que as 

crianças não estavam habituadas a este tipo de atividade. O “escrever” não fazia 

parte do cotidiano escolar. Esse fato demonstra que, nessa instituição, o trabalho 

com escrita fica a critério do professor, é um acontecimento individual.   

Na Escola B, ao contrário, o trabalho com produção escrita revelou que os 

alunos estavam habituados a esse tipo de atividade, por isso, representou mais um 

evento de escrita realizado com as crianças. Desde a primeira produção, que ainda 

não representava uma narrativa de detetive, gênero trabalhado, era possível notar o 

conhecimento das crianças, principalmente, quanto às convenções da escrita. Além 
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disso, elas faziam uso desse instrumento com o objetivo de expressar suas idéias, 

de contar suas histórias, o que demonstra que já entendiam a escrita como uma 

forma de interação social. 

Esse fato nos leva a refletir acerca do ambiente de letramento das duas 

instituições: na escola B, cujos alunos se saíram melhor, a atividade de leitura é 

entendida como essencial para o desenvolvimento da escrita. Assim, as crianças 

têm à disposição uma biblioteca muito bem equipada, que é vista como uma espaço 

de circulação, de aproximação; as crianças estão habituadas a freqüentar este 

ambiente. Além disso, as atividades de escrita estão presentes no cotidiano escolar, 

fazem parte deste contexto. Esse fato não foi observado na escola A, na qual havia 

uma biblioteca muito precária e, como foi possível observar, as atividades de escrita 

eram entendidas como eventos incomuns e particulares.  

Nesse sentido, os resultados obtidos com a seqüência didática demonstram 

percepções diferentes, etapas diferentes, dependendo da relação com o mundo da 

escrita, com os graus de letramento. Conforme Soares (2004, p. 18), letramento é ”o 

resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever: o estado ou a 

condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como conseqüência de ter-se 

apropriado da escrita“. A autora enfatiza que o letramento não está relacionado à 

“tecnologia do ler e do escrever”; não significa associar sons a determinadas letras, 

ao contrário, é a condição de quem responde adequadamente às intensas 

demandas sociais pelo uso amplo e diferenciado da leitura e da escrita (SOARES, 

2004).  

Dessa forma, compreende-se que o problema do professor – e da escola – 

não é somente ensinar a decodificação do código escrito (não basta ler e escrever), 

mas é, sobretudo, levar os indivíduos a fazer uso, de fato, dessas atividades, 

“envolver-se em práticas sociais de leitura e escrita” (SOARES, 2004, p. 58). Nesse 

sentido, ler e escrever representariam atividades que realmente teriam sentido, uso 

e função para as pessoas. 

Nesse contexto, é possível entender que a concepção de escrita da instituição 

está extremamente relacionada à forma como se trabalha com esse instrumento. 

Enquanto vista como responsabilidade de um professor, a escrita é condicionada a 

momentos singulares, não havendo caracterização nem mesmo desenvolvimento. 

No entanto, a partir do momento em que ela representa uma preocupação geral da 

instituição, passa a integrar o cotidiano daquele contexto. Isso gera um 
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comprometimento de todas as áreas e a escrita é inserida na vida das crianças. Em 

conseqüência, há a caracterização do escrever e, certamente, sua internalização e 

desenvolvimento.      

Portanto, ao analisar o desenvolvimento da escrita no contexto escolar, 

tentamos evidenciar a idéia de que, nesse ambiente, faz-se necessário que a 

instituição no geral e seus educadores criem condições para atividades de 

linguagem, sobretudo de escrita, realizadas em situações específicas, ou seja, no 

quadro dos gêneros, possibilitando ao aluno a prática de ações de linguagem. Para 

que isso ocorra, a escrita deve fazer parte da vida dessas crianças e, nesse sentido, 

a escola tem papel fundamental, uma vez que é o lugar privilegiado para a prática 

dessa atividade. Por isso, acreditamos que a escrita deve estar inserida no contexto 

escolar, constituindo uma prioridade no projeto político pedagógico da escola.    
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