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A linguagem possibilita a comunicação entre os seres humanos e, segundo a teoria 
Vygotskyana, ela exerce duas funções importantes. Em um primeiro momento, ela 
exerce uma função interpessoal. Posteriormente, quando a linguagem é internaliza-
da, além de promover a interação humana, ela passa a guiar as pessoas na cons-
trução de seus próprios pensamentos, torna-se a base para o surgimento da consci-
ência, tendo uma função intrapessoal. Nesse contexto, dominar um número conside-
rável do léxico de uma língua-alvo pode contribuir para uma comunicação clara entre 
interlocutores, bem como ser um dos recursos para adquirir a capacidade de escre-
ver bons textos. Nesse sentido, realizamos uma pesquisa com acadêmicos do curso 
de Letras Português/Espanhol com o intuito de verificar em que medida uma meto-
dologia de enquadramento, dentre as quais, optamos pelo Process Writing, contribu-
iu para a aquisição do léxico do Espanhol como Língua Estrangeira em produções 
textuais de acadêmicos. A principal base teórica foi a Teoria Holística da Atividade 
(RICHTER, 2004, 2005, 2006, 2008), por isso todo o referencial teórico e a metodo-
logia adotada para a análise do corpus partiram desse princípio. O corpus é compos-
to pelas respostas a questionários e pelos textos produzidos pelos acadêmicos, ge-
rados por meio da escrita-processo, o Process Writing de White & Arndt (1991). Os 
resultados obtidos através da análise do corpus nos levaram à conclusão de que 
houve um aumento em ítens lexicais nos textos dos acadêmicos e que estes esta-
vam relacionando esse aumento na aquisição do léxico à escrita-processo. Desse 
modo, no decorrer de todo esse processo, verificamos que os acadêmicos, ao mes-
mo tempo em que estavam ampliando o léxico e melhorando, portanto, a escrita, 
percebiam o que acontecia com eles em cada etapa, ou seja, as dificuldades que 
sentiam, os recursos que buscavam e as estratégias utilizadas. Assim, essa consci-
ência por parte dos acadêmicos, fê-los refletir, na prática, o que posteriormente pode 
ocorrer com seus futuros alunos e assim ajudá-los na Zona de Desenvolvimento 
Proximal. Nessa concepção, os acadêmicos não apenas produziram textos, mas ob-
tiveram subsídios para tornarem-se mediadores desse processo. 
 
Palavras-chave: aquisição; léxico; escrita-processo; Teoria Holística da Atividade 
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AUTHOR: LIARA JOSIANE RODRIGUES DE LIMA 
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Language enables communication among human beings and according to Vygot-
skian theory it performs two important functions. First, it performs an interpersonal 
function. Subsequently, when language is internalized, besides promoting interaction, 
it guides people in the construction of their thoughts and becomes the basis for the 
emergence of conscience, having an intrapersonal function. In this context, master-
ing a considerable amount of words in a target language may contribute to a clear 
communication among the interlocutors and may be one of the resources to acquire 
the ability of writing good texts. In this sense, we have done a research with students 
of the course of Languages Portuguese/Spanish in order to verify to what extent a 
framework approach, among which we have opted for process-writing, has contrib-
uted for lexical acquisition of Spanish as a foreign language through textual produc-
tions. The main theoretical base was the Holistic Theory of Activity (RICHTER, 2004, 
2005, 2006, 2008), so all the theoretical and methodological foundation adopted to 
analyze the corpus proceeded from this base. The corpus is composed by answers 
to a questionnaire and by texts produced by the students through process-writing, by 
White & Arndt (1991). The results obtained through the corpus analysis led us to 
conclude that there was an expansion of lexical items in the students’ texts and that 
they related this expansion to process-writing. During all this process, we observed 
that the students were at the same time expanding their vocabulary and then improv-
ing their writing as they noticed what was happening to them in each stage, i.e., the 
difficulties they had, the resources they sought and the strategies they used made 
them reflect on what may occur with their future students and then help these in their 
Zone of Proximal Development. In this view, the students not only wrote texts but 
also obtained grants to become mediators of this process. 
 
 
Keywords: acquisition; lexicon; process-writing; Holistic Theory of Activity 
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

 
 

 Este capítulo está distribuído em quatro seções. Na seção 1.1, exponho o 

contexto que suscitou a construção da pesquisa. Na seção 1.2, faço algumas consi-

derações acerca da relevância da presente investigação. Na seção 1.3, apresento 

os objetivos da pesquisa. E, por fim, na seção 1.4, exibo a organização dos demais 

capítulos que compõem esta dissertação. 

 
 

1.1 Contextualização da pesquisa 
 
 

De acordo com as experiências adquiridas e vivenciadas, enquanto professora 

de Línguas de Ensino Básico, ao longo de treze anos, foi possível perceber que a 

falta de domínio de um número considerável de palavras dificultava a produção es-

crita dos alunos. Essa carência lexical fazia com que, muitas vezes, eles não conse-

guissem se expressar de maneira clara e coerente. Partindo desse pressuposto, po-

de-se dizer que, entre outros fatores, um vocabulário amplo facilita a expressão es-

crita, pois é por meio dele que o escritor será capaz de selecionar e adequar a pala-

vra que melhor expresse suas ideias, contribuindo para a escritura de diversos gêne-

ros textuais, como por exemplo, uma carta comercial, um e-mail, um bate-papo ele-

trônico, uma crônica, uma reportagem, um artigo de opinião, uma notícia. De acordo 

com Bazerman (2009): 

 

 
os gêneros, como  também  outras  distinções  sociais  que  estão  in-

corporadas  em  nossas  ações, percepções  ou  vocabulário  de  reflexão  e  
planejamento,  ajudam  a  dar  forma  à  ação  emergente dentro  de  situa-
ções  específicas.  À  medida  que,  em  séculos  recentes,  o  mundo  social  
tem  se tornado  cada  vez  mais  diferenciado,  muitas  atividades  são  rea-
lizadas  em  diferentes  tipos  de situações sociais, tornando as atividades 
discursivas cada vez mais diferenciadas” (p. 143). 
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 Nesse sentido, considerando que o sistema lexical de uma língua traduz a 

experiência cultural que vai se acumulando por uma sociedade através do tempo, 

formando um acervo, que é transmitido de geração em geração, utilizamos o léxico 

para a formação do nosso vocabulário. Este, por sua vez, caracteriza-se pela sele-

ção e pelos empregos pessoais que cada um faz dele, constituindo uma das etapas 

que auxiliam o sujeito a desenvolver a linguagem oral e escrita, bem como um meio 

de interação social, já que, quanto mais conhecimento do léxico do idioma alvo, mais 

possibilidades comunicativas terá o sujeito 

 Dessa maneira, a aquisição do léxico se torna um dos fatores relevantes, tan-

to em língua materna, quanto em língua estrangeira, pois, não só contribui no intento 

comunicativo, como também na interação do sujeito com o meio no qual está inseri-

do. Segundo Leffa (2000): 

 

 
Constata-se com facilidade que na aprendizagem da língua estrangeira, a 
aquisição do vocabulário é um dos aspectos mais importantes do processo.  
Por outro lado, na aprendizagem da língua materna ele é muitas vezes o 
único aspecto onde, depois de um certo estágio, o aluno ainda pode pro-
gredir.  Quando se domina a fonologia, a sintaxe e a morfologia de uma 
língua − o que normalmente se consegue antes de se chegar à adolescên-
cia − o léxico é o único conhecimento que pode ser aumentado, geralmente 
para o resto da vida, já que sempre é possível aprender novas palavras (p. 
4). 
 

 

Diante disso e tendo em vista uma tendência da realidade educacional brasi-

leira — a saber, que professores de línguas desprovidos de reflexão e criticidade 

persistem nas mesmas práticas educacionais com que outrora foram escolarizados 

— cabe redirecionar as bases da formação docente propondo uma metodologia de 

ensino associada a um conjunto consistente de procedimentos a expectativas nor-

mativas. Valendo-se dessa afirmação, acrescenta-se as considerações que Fischer 

(2009) faz acerca da docência: 

 

 
Desejo pensar aqui esse entrelugar, referindo-me especificamente à docên-
cia como um lugar privilegiado de experimentação, de transformação de si, 
de exercício genealógico – lugar de indagação sobre de que modo nos fi-
zemos desta e não daquela forma; de que modo temos aceitado isto e não 
aquilo; de que modo temos recusado ser isto ou aquilo, no caso, como do-
centes. Lugar de onde talvez seja possível não exatamente pensar nossos 
limites e as forças que nos constrangem, mas as condições e possibilidades 
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infindas, imprevisíveis e indefinidas de nos transformarmos e de sermos di-
ferentes do que somos. (p. 94). 

 

 

Nesse sentido, a Teoria Holística da Atividade (THA) defende uma formação 

docente, inicial e continuada, sustentada em saberes teóricos e metodológicos nor-

matizadores, consistentes e reguladores das inúmeras intervenções profissionais. 

Esse conjunto articulado de normas e expectativas de prestação de serviços é de-

nominado enquadramento. Em outras palavras, o conceito de enquadramento refe-

re-se ao exercício de uma atividade profissional delimitada, parametrizada e norma-

tizada, tendo em mente (tanto para o profissional quanto para o cliente e mesmo a 

sociedade) o motivo pelo qual se executa tal atividade e quais são os benefícios so-

ciais que dela dependem (como ocorre com o médico, o advogado, o psicólogo etc).  

Além disso, esse conceito está ligado a reflexões acerca da construção da i-

dentidade profissional, frágil e precária nas profissões não regulamentadas. O termo 

identidade, de origem latina (idem), significa igualdade e continuidade. Disto deriva a 

ilação de que identidade profissional é um processo contínuo ligado à identidade 

pessoal, porém ligada também ao vínculo e sentimento de pertença de um indivíduo 

a uma determinada categoria ou grupo laboral — pertença esta capaz de conferir vi-

sibilidade ou invisibilidade social ao indivíduo.   

Nesse contexto, Berger e Luckmann (1985) definem identidade como “um fe-

nômeno que deriva da dialética entre um indivíduo e a sociedade.” (p.230), ou seja, 

as identidades são singulares ao sujeito e construídas por meio de interações do in-

divíduo, da consciência e da estrutura social em que se insere, e essa concepção 

presume a evocação de um papel que defina determinada conduta profissional. 

Dessa reflexão, partem os preceitos de enquadramento adotados pela Teoria Holís-

tica da Atividade (THA) de Richter (2008/2009), que, por sua vez, se apoiam na Teo-

ria dos Sistemas Sociais de Niklas Luhmann (1995/1998). Segundo Luhmann, um 

sistema é complexo ao possuir várias possibilidades de escolhas, tornando difícil o 

funcionamento deste sistema sem que haja a seleção destas possibilidades de a-

cordo com a necessidade e a função em jogo. 

 

 
La Teoría de Luhmann tiene un punto de partida esencial que estriba en el 
reconocimiento de la complexidad y en exigir que toda  teoría de ser un ar-
ma para reducirla. Entiende Luhmann por complejidad la sobreabundancia 
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de relaciones, de posibilidades, de conexiones, de modo que ya no sea po-
sible plantear una correspondencia biunívoca y lineal de elemento con ele-
mento. (Izuzquiza, 1990 apud Luhmann, 1990, p. 16). 
 

 

 Tal reflexão vem ao encontro da necessidade de se buscar uma formação do-

cente fortalecida em parâmetros sólidos e envolvendo questões teórico-práticas 

construídas por meio de um enquadramento definido. Ou seja, através da seleção 

das possibilidades teórico-práticas é possível eleger um sistema de trabalho susten-

tado em ações organizadas, proporcionando a esse profissional (ou futuro profissio-

nal) refletir sobre quem é e sobre o que quer no âmbito de sua profissão e, a partir 

disso, assumir um papel social que lhe favoreça a construção, a desconstrução e a 

reconstrução de algo que permita dar sentido a seu trabalho.  

Em consonância com tais reflexões, Fischer (2009) declara: 

 

 
[...] formação assumida como uma escolha da própria existência, como bus-
ca de um estilo de vida, de um cuidado consigo, que de maneira alguma 
poderia ser identificado com o culto narcísico de nossos tempos. Ao contrá-
rio, na ética foucaultiana a busca de constituição para si de um estilo de vi-
da teria a ver com a dinamização de uma capacidade de provocar, de duvi-
dar, de dedicar-se a si mesmo com vigilância e esforço, com vigor, com en-
trega ao genuíno desejo de desaprender o que já não nos serve e municiar-
nos de discursos que nos incitam a agir eticamente e a nos transformar. 
(p.95). 

 

 

Tomando este horizonte de intervenção e pesquisa, no ano de 2009 deu-se 

início à compilação do corpus do presente trabalho com o apoio da metodologia de 

enquadramento denominada escrita-processo ou Process Writing, proposta por Wri-

te & Arndt (1991). A investigação que incidiu sobre esse corpus, abrangendo textos 

produzidos por acadêmicos e suas respostas a questionários sobre o enquadramen-

to adotado, articulou a seguinte questão central: 

Em que medida esse procedimento formativo (escrita-processo) influi na aqui-

sição do léxico do espanhol como língua estrangeira e na internalização de práticas 

e conceitos profissionalizantes, contribuindo para que o acadêmico sujeito da forma-

ção inicial aproprie-se ativamente do papel de professor de línguas?  

Como abordagem de fundo, optou-se pela pesquisa-ação, pois esta propicia 

aos sujeitos envolvidos serem agentes do processo e, desse modo, incitados a agir, 
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planejar, refletir, avaliar e monitorar a atividade que lhe foi prescrita. A esse respeito, 

Motta (2009) se manifesta: 

 

 
Seguindo esse raciocínio, é possível situar a pesquisa-ação como um meio 
de renovar a constituição dos cursos de formação de professores, pois de-
marca uma natureza colaborativa à aprendizagem, o que permite a elabora-
ção de novos saberes a partir dos próprios processos vivenciados, discuti-
dos, socializados e redimensionados em grupo. (p. 23). 

 

 

Nessa perspectiva, a presente investigação, apoiada nos fatores de mediação 

e controle — integrantes do esquema básico de enquadramento da THA — dão sus-

tentação para a seguinte interface: Process Writing ↔ aquisição do léxico espanhol 

↔ recursos / estratégias / conceitos. 

Como procedimento de coleta, análise e interpretação dos dados do corpus, 

elegeu-se a Linguística de Corpus (LC), na medida em que esta, mais que um mero 

instrumental computacional, permite que sejam investigados comportamentos do lé-

xico — inclusive em rede nocional, com o emprego do mapeador semântico, acres-

centamos — em diferentes contextos reais de uso. (SARDINHA, 2004). 

  

 

1.2 Relevância da pesquisa 

  

 

Transmitir algo a alguém não requer simplesmente falar, escrever, desenhar 

ou outras infinitas formas de linguagem, mas sim, uma profunda reflexão sobre o 

que se quer transmitir, a quem transmitir, em que momento e em qual contexto está 

sendo proferida a mensagem. Em relação à escrita, nota-se que a existência de difi-

culdades no ato de escrever, não engloba tão somente as regras ortográficas e gra-

maticais, mas em grande parte o que envolve os aspectos lexicais. Leffa (2000) de-

clara: 

 

 
O senso comum, a tradição e mesmo a literatura têm dado uma importân-
cia muito grande à palavra.  O senso comum, intuitivamente, tende a definir 
uma língua mais como um conjunto de palavras do que como um conjunto 
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de frases ou de regras sintáticas.  A tradição, tanto no ensino de línguas 
estrangeiras como da língua materna, tem destacado a importância do vo-
cabulário através de inúmeras atividades pedagógicas, desde as listas de 
palavras descontextualizadas a serem decoradas pelos aprendizes até ati-
vidades mais significativas como jogos do tipo forca, bingo, caça-palavra, 
memória, palavras cruzadas, etc. Na literatura são também inúmeros os 
exemplos de poetas e escritores em que se manifesta a preocupação com 
o vocabulário, do esforço que fazem para chegar à palavra que melhor ex-
presse aquilo que pretendem dizer. (p.3) 
 

 

 Dessa maneira, a aquisição lexical é um dos principais fatores que auxiliam 

esse processo de se “chegar à palavra que melhor expresse aquilo que pretendem 

dizer”, pois quanto mais amplo for o sistema lexical do sujeito maior são as possibili-

dades de organização da escrita.  

 Portanto, dar enfoque à aquisição do léxico torna-se relevante na medida em 

que se acredita que um dos fatores dos quais mais dificultam a expressão oral e es-

crita, tanto em língua materna quanto mais em língua estrangeira, seja não ter um 

conhecimento relativamente amplo do vocabulário da língua-alvo. O aumento do vo-

cabulário abriria possibilidades para atender às necessidades e expectativas comu-

nicativas do aprendiz. 

Salientando a importância do léxico pode-se afirmar, segundo Leffa (2000), 

que um fator relevante, ou, em outras palavras, decisivo para a identificação de uma 

língua é seu léxico. Por exemplo, uma pequena sequência de palavras (los niños, 

les enfants, the boys), já é suficiente para identificar a língua em questão, mesmo 

que essa sequência não esteja em ordem canônica (boys the).  Leffa (2000) declara: 

 

 
Se alguém, ao estudar uma língua estrangeira, fosse obrigado a optar entre 
o léxico e a sintaxe, certamente escolheria o léxico: compreenderia mais 
um texto identificando seu vocabulário do que conhecendo sua sintaxe.  Da 
mesma maneira, se alguém tiver que escolher entre um dicionário e uma 
gramática para ler um texto numa língua estrangeira, certamente escolherá 
o dicionário.  Língua não é só léxico, mas o léxico é o elemento que melhor 
a caracteriza e a distingue das outras. ( p.3) 
 

 

Acenando para essa perspectiva, Lewis  (1993, 1997) argumenta que, embo-

ra o aprendiz domine o aspecto gramatical em língua estrangeira, o desenvolvimento 

da competência lexical tem papel fundamental, porque contribui significativamente 
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para maior ou menor proficiência do aprendente no que concerne tanto à linguagem 

oral quanto à escrita. 

 Dessa forma, esta dissertação poderá contribuir para o âmbito de pesquisas 

em Linguística Aplicada, fortalecendo em especial os estudos de aquisição lexical no 

sentido de suscitar reflexões acerca da importância do léxico para uma melhor ex-

pressão oral e escrita, bem como para apresentar uma metodologia que sirva de en-

quadramento de trabalho para a futura prática linguodidática do acadêmico — futuro 

professor de línguas.  

 Tem-se em vista uma metodologia que promova uma “prática consigo mes-

mo” (Fischer, 2009, p. 94), tal que instigue no futuro professor a fusão produtiva da 

prática com a teoria. E, para isso, vivenciar — sentindo na própria pele — estraté-

gias docentes que lhe permitam um maior rendimento na aquisição lexical em língua 

estrangeira e ao mesmo tempo representem para ele um novo paradigma de ação e 

formação.  

 Nesse contexto de construção ativa de um papel profissional, pode-se fazer 

um elo reflexivo com o pensamento de Foucault (2000), que nos propõe o conceito, 

aqui convergente, de um ethos, compreendido como a união de atitude e exercício, 

ou seja, um tipo de relação com respeito à atualidade, escolha voluntária de uma 

forma de ser ou modo de relação consigo mesmo, com os outros e com a verdade. 

Tal ethos filosófico consiste “em uma crítica do que dizemos, pensamos e fazemos, 

através de uma ontologia histórica de nós mesmos" (Foucault, idem, p. 347), carac-

terizando-se por duas atitudes fundamentais, denominadas pelo autor como atitude 

limite e atitude experimental.  

A atitude limite trata da compreensão do que há de singular, contingente e ar-

bitrário naquilo que nos tem sido legado como universal, necessário e obrigatório. 

Nas palavras do autor (idem): "trata-se, em suma, de transformar a crítica exercida 

sob a forma de limitação necessária em uma crítica prática sob a forma de trangres-

são possível". Frente a isso é necessário ministrar uma análise, não de estruturas 

formais com valor universal, mas sim, dos conjuntos históricos que conduziram os 

indivíduos a se reconhecerem como sujeitos de seus próprios pensamentos e ações. 

Dessa forma, tal análise possibilita ser, ou não ser o que somos, fazemos e pensa-

mos. (ibid).  

A atitude experimental pretende complementar a crítica dos limites com um 

trabalho de transformação prática, precisa e constante da contingência que nos 
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constitui, por meio de um exame "histórico-crítico dos limites que podemos transpor, 

portanto como nosso trabalho sobre nós mesmos como seres livres" (ibid.). Assim 

sendo, Foucault considera esse ethos filosófico não somente como uma crítica cons-

tante de nosso ser histórico, mas sim uma constante crítica e criação de nós mes-

mos em nossa autonomia, como a caracterização de uma atitude limite. 

Valendo-se das ideias de Foucault e trazendo-as para a realidade da presente 

pesquisa, pode-se afirmar a importância de o futuro docente vivenciar, desde a sua 

formação acadêmica, práticas diferenciadas e dentro de um enquadramento defini-

do, contribuindo, dessa forma para uma “ontologia histórica” que lhe propicie adquirir 

uma autonomia, uma identidade, um valor profissional respaldado em um saber-

fazer/ teórico-prático. Essa analogia parte do pressuposto de que, se os docentes 

tendem a exercer as mesmas práticas que eles vivenciaram, faz-se necessário pro-

porcionar meios para “desaprisioná-los” de vivências e lembranças de “modos de 

ensinar” deletérios, que necessitam ser reeditados, reconstruídos, reelaborados. 

 
 
1.3 Objetivos 

 

 

Objetivo Geral 

 

 

Analisar em que medida o Process Writing contribui para a aquisição do léxico 

do Espanhol como Língua Estrangeira e para a sensibilização do acadêmico de um 

Curso de Letras, Habilitação Português/Espanhol, para o valor de uma metodologia 

de enquadramento no processo de apropriação de um paradigma de trabalho docen-

te. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 

● Selecionar, via WordList e Concord,  palavras pertinentes à analise da pes-

quisa; 
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● Investigar se através do Process Writing ocorre um aumento na aquisição 

do léxico em produções textuais de acadêmicos. 

 

● Averiguar em que medida o Process Writing contribui para o desenvolvi-

mento de uma maior habilidade de produção textual em Língua Estrangeira. 

 

● Verificar, por meio do Mapeador Semântico, se há indícios do desenvolvi-

mento de uma consciência, por parte dos acadêmicos investigados, da relação en-

tre, de um lado, o Process Writing e a aquisição léxico-semântica e, de outro, as ca-

tegorias de enquadramento —  estratégias, recursos e conceitos —  auxiliares na 

construção de um paradigma de trabalho docente de acordo com a Teoria Holística 

da Atividade. 

 

  

1.4 Organização dos capítulos  
 
 

 Concluída a parte introdutória da dissertação, que discorreu acerca do contex-

to da pesquisa, dos objetivos e da sua relevância, sigo para a esquematização dos 

demais capítulos. 

 No capítulo II apresento os pressupostos teóricos que fundamentam esse es-

tudo. Na seção 2.1, explano a respeito do Interacionismo Social de Vygotsky, situ-

ando no contexto da pesquisa, para tanto, o entendimento teórico dos seguintes au-

tores: Oliveira (1997); Ribeiro (2005); Vygotsky (1996, 1998); Passoni (2004); Rego 

(2001); Wertsch (1988); Motta (2009). Na seção 2.2 discorro acerca da Teoria da A-

tividade (TA), para embasar essas ideias: Jonassen e Rohrer-Murphy (1999 apud 

Motta 2009); Leontiev (1981, 1983); Daniels (2003 apud Cavichioli, 2008), entre ou-

tros. Na seção 2.3 apresento a Teoria Holística da Atividade (THA), de Richter, a 

principal base teórica dessa pesquisa, conforme Richter (2004, 2005, 2006, 2007, 

2008) e Paz (2006). Na seção 2.4, situo os sistemas sociais de Luhmann com o 

conceito de enquadramento adotado pela Teoria Holística da Atividade de Richter, 

de acordo com Luhmann (1995, 1997, 1998). Na seção 2.5, abordo sobre a aquisi-

ção de linguagem segundo Van Patten (2004) e em 2.6 exponho acerca da aquisi-

ção instrucional conforme Rod Ellis, por dar sustentação e contribuição ao conceito 
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de aquisição, voltando-se mais para a Língua Estrangeira, segundo Rod Ellis (1997, 

1998, 2005) e Espósito (1996). Na seção 2.7 trato sobre a escrita e sequencialmen-

te, nas seções 2.7.1, 2.7.2 e 2.7.3, 2.7.4 abordo respectivamente a respeito da Inter-

língua, Transferência, Léxico e o Process Writing, os quais se agregam aos concei-

tos de escrita. Entre os teóricos que embasam essa seção estão, Vygotsky (1991, 

1993); Santos (2002); Abadia (2000); Corder (1973, 1974); Kellermann (1979, 1983); 

Clark (1993), Leffa (2000); Jiang (2000); Write & Arndt (1991). 

 No capítulo III apresento a metodologia. Na seção 3.1 apresento a pesquisa-

ação como abordagem de trabalho. Na seção 3.2 abordo sobre a linguística de cor-

pus (LC), a qual se refere à utilização de ferramentas computacionais e que será o 

suporte para a análise de dados, a partir de dois softwares: 3.2.1 o WordSmith Tools 

(WST) e o 3.2 2 Mapeador Semântico de Beber Sardinha-Richter (MS). Na seção 

3.3, abordo a respeito da seleção e descrição do corpus da pesquisa e em 3.4 apre-

sento os procedimentos adotados para a análise. 

 No capítulo IV apresento a análise e a discussão dos resultados, bem como 

os resultados obtidos. 

 Por fim, no capítulo V, apresento as considerações finais da pesquisa, prove-

nientes do desenvolvimento desse trabalho. 
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CAPÍTULO II – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
 

 Neste capítulo, apresento, respectivamente, os conceitos teóricos que dão 

sustentação ao propósito investigativo desta pesquisa. Dessa forma, abordo algu-

mas considerações a respeito do Interacionismo Social de Vygotsky, como também 

os conceitos de Zona de Desenvolvimento Proximal e internalização. Discorro acer-

ca da Teoria da Atividade e, na sequência, explano a respeito da Teoria Holística da 

Atividade, o alicerce desse trabalho, situando o conceito de enquadramento adotado 

por Richter com os sistemas sociais de Luhmann. Nas seções seguintes, apresento, 

de maneira sucinta, a aquisição da linguagem na visão de Van Patten e Rod Ellis, 

bem como a aquisição da escrita e alguns de seus conceitos básicos. 

 

 

2. 1 O interacionismo Social de Vygotsky 
 
 

De acordo com essa teoria, o desenvolvimento do indivíduo é influenciado pe-

lo contexto cultural e histórico, isto é, a inteligência pode ser construída, pois o indi-

víduo, nessa perspectiva, é um sujeito ativo e interativo, que aprende a partir das 

ações recíprocas com outras pessoas. 

 Desse modo, são as atividades sociais e históricas dos homens que geram a 

linguagem, ou seja, é no espaço social que a linguagem garante sua própria exis-

tência e significação. 

  Assim, seguindo essa concepção, percebe-se que o sujeito é alguém que 

transforma e que, de forma concomitante, é transformado nas relações adquiridas 

em uma determinada cultura. 

 Dessa maneira, o desenvolvimento da linguagem, à luz dessa teoria, (VY-

GOTSKY, 1996) é vista como forma de interação humana e matéria-prima para a 

emergência da consciência; é a linguagem que possibilita ao homem apreender o 

mundo e posicionar-se frente aos outros. Assim, a comunicação é uma espécie de 

função básica, pois permite a interação social e, ao mesmo tempo, organiza o pen-

samento. Segundo Vygotsky (1973): 
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El desarrollo del pensamiento está determinado por el lenguaje, es decir, 
por las herramientas linguísticas del pensamiento y la experiencia socio-
cultural del niño. El crecimiento intelectual del niño depende del dominio  de 
los medios sociales del pensamiento, esto es, del lenguaje. (VYGOTSKY, 
1973) 
 

 

Nesse sentido, Vygotsky (1998) em suas reflexões discorre sobre a lei da du-

pla formação, que consiste na ideia de que todas as funções psicointelectuais supe-

riores aparecem duas vezes no decurso do desenvolvimento da criança. Primeira-

mente, elas aparecem de forma coletiva, isto é, nas atividades sociais que requerem 

um acompanhamento de outra pessoa mais proficiente, no caso, o professor ou um 

colega mais adiantado para que haja a apropriação do conhecimento. Sendo assim, 

são funções interpsíquicas ou interpessoais. A outra aparece nas atividades indivi-

duais, como característica interna do pensamento do indivíduo, ou seja, como fun-

ções intrapsíquicas ou intrapessoais. Nas palavras de Vygotsky (1995): 

 

 
Toda función en el desarrollo cultural del niño aparece en escena dos ve-
ces, en dos planos; primero en el plano social y después en el psicológico, 
al principio entre los hombres como categoría interpsíquica y luego en el in-
terior del niño como categoría intrapsíquica. Lo dicho se refiere por igual a la 
atención voluntária, a la memoria lógica, a la formación de conceptos y al 
desarrollo de la voluntad. Tenemos pleno derecho a considerar la tesis ex-
puesta como una ley, pero el paso, naturalmente, de lo externo a lo interno, 
modifica el propio proceso, transforma su estructura y funciones. Detrás de 
todas las funciones superiores y sus relaciones se encuentran genéticamen-
te las relaciones sociales, las auténticas relaciones humanas. (p. 150). 
 

 

Dessa forma, enquanto as funções interpsíquicas estão ligadas à ideia de Zo-

na de Desenvolvimento Proximal (PASSONI, 2004), as funções intrapsíquicas se li-

gam ao conceito de internalização da ajuda do outro, ou seja, é o que o indivíduo 

compõe internamente (VYGOTSKY, 1998). Ainda, de acordo com o autor (1995): 

 

 
Cabe decir, en general, que las relaciones entre las funciones superiores 
fueron en tiempos relaciones reales entre los hombres. Me relaciono conmi-
go mismo como la gente se relaciona conmigo. Al igual que el pensamiento 
verbal equivale a transferir el lenguaje al interior del individuo, al igual que la 
reflexión es la internalización de la discusión. (p. 147). 
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 Assim, para Vygotsky, o desenvolvimento humano divide-se em dois níveis: o 

real e o potencial. O nível de desenvolvimento real (NDR) refere-se às conquistas 

que já estão consolidadas, isto é, representa as funções já amadurecidas, é tudo 

aquilo que a pessoa domina e realiza sem o auxílio de alguém, independe da ajuda 

de outra pessoa para se realizar. Assim, no nível real o ciclo de desenvolvimento já 

está completo. São resultados de processos já consolidados. Segundo Oliveira 

(1997), Vygotsky considera, neste nível, o desenvolvimento de forma retrospectiva: 

etapas já alcançadas ou conquistadas. Já o nível de desenvolvimento potencial 

(NDP) envolve tudo aquilo que alguém tem condições de realizar, porém é necessá-

rio que outra pessoa o auxilie na realização do intento, deixando claro que nesse ní-

vel de desenvolvimento é de suma importância as trocas de saberes, a colaboração 

e a interação. Isto significa, de fato, um momento de desenvolvimento e a importân-

cia essencial que Vygotsky atribui à interação social no processo de construção das 

funções psicológicas humanas – “o desenvolvimento individual se dá num ambiente 

social determinado e a relação com o outro, nas diversas esferas e níveis da ativida-

de humana” (OLIVEIRA, 1997 p.60). 

 A Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) surge a partir da conceituação 

desses dois níveis – o real e o potencial. Vygotsky a define como funções que ainda 

não estão prontas, mas em processo embrionário. Segundo ele, poderiam ser cha-

madas de brotos ou flores do desenvolvimento. É nesta zona de desenvolvimento – 

a proximal, que o professor tem o papel fundamental de interferir e provocar avanços 

que não ocorreriam espontaneamente. De acordo com Vygotsky (1998): 

 

 
La distancia en el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de 
resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 
determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 
adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. (VYGOTSKY, 
1998, p. 133) 

 
 

 Retomando as reflexões do autor, fica evidente que a aprendizagem assume 

um aspecto primordial no desenvolvimento da mente, porém, para tanto é necessá-

ria a interação entre aquele que aprende com aquele que ensina. 

 Para Vygotsky a Zona de Desenvolvimento Proximal possibilita delinear o fu-

turo imediato do indivíduo e seu estado dinâmico de desenvolvimento, permitindo o 
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acesso daquilo que já foi atingido por meio do desenvolvimento, como também, a-

quilo que está em processo de maturação. 

 É nesse sentido que a proposta de aquisição do léxico em LE, usando o Pro-

cess Writing como metodologia de trabalho, vem reiterar a função do professor como 

um ser mediador, o qual promove a interação entre ele e o aluno, como também do 

aluno com o colega, considerando a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), au-

xiliando o educando nessa importante transição. O professor tendo a noção do nível 

de desenvolvimento real do aluno (NDR), nível das etapas já conquistadas e alcan-

çadas, terá condições de ajudá-lo naquelas etapas que ainda não foram conquista-

das, isto é, no nível de desenvolvimento potencial (NDP). Nesse sentido, segundo 

Cavichioli (2008): 

 

 
O ensino de línguas, entendido como uma atividade social, dá ênfase à pre-
sença do outro, isto é, a aprendizagem acontece por meio da interação, o 
aluno não constrói seus conhecimentos sozinho, mas em parceria com o 
professor e/ou colegas. Portanto a interação, além de canalizar a constru-
ção de conhecimentos, pode também aguçar os processos cognitivos do a-
luno, pois esses processos não podem ser ensinados, mas podem ser de-
senvolvidos. (p.36) 

 

 

Dessa forma, as funções intrapsíquicas se ligam ao conceito de internalização 

da ajuda do outro, ou seja, é o que o indivíduo compõe internamente (VYGOTSKY, 

1998), ocorre de fora para dentro, em uma atividade externa para a interna, em um 

processo interpessoal para um processo intrapessoal, através da mediação. Assim, 

essas transformações são essenciais no desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores e importantes no universo escolar, pois ele é um dos meios que auxiliam 

a internalização do histórico, do social e do cultural. De acordo com o autor: 

 

 
La transformación de un proceso interpersonal en un proceso intrapersonal 
es el resultado de una prolongada serie de sucesos evolutivos. El proceso 
aun siendo transformado, continúa existiendo y cambia como una forma de 
actividad durante cierto tiempo antes de interiorizarse definitivamen-
te.(VYGOTSKY, 1978, p.57) 
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Na perspectiva de Vygotsky, “o bom ensino é aquele que se adianta ao de-

senvolvimento, ou seja, que se dirige às funções psicológicas que estão em vias de 

se completarem” (REGO, 2001, p. 107). Nessa visão, o processo de escolarização 

conduzirá o aluno à apropriação do conhecimento para nele se desenvolver.  

Segundo Wertsch  (1988), a concepção de internalização fundamenta-se em 

quatro pilares básicos. 

 

 
1 – a internalização não é um processo de cópia da realidade externa para 
um plano interior, é mais que isso, é um processo que se desenrola num 
plano interno da consciência; 
2 – a realidade externa é de natureza social-transacional; 
3 – o seu  mecanismo específico de  funcionamento é o domínio das for-
mas semióticas externas; 
4 – o plano interno da consciência é de natureza quase social.  
(WERTSCH 1988) 
 

 

 Assim, pode-se dizer que o processo de aprendizagem é uma construção ati-

va do sujeito que transforma, por meio da internalização, os “conceitos externos” em 

“conceitos internos”. 

 Ainda, para fazer um apanhado das noções gerais desse capítulo, é importan-

te destacar algumas considerações de Motta (2009). 

 

 
No processo de mediação por intermédio de signos, a linguagem assume 
papel essencial, porque é com auxílio dela que os conceitos, que fazem 
parte do sistema simbólico culturalmente transmitidos, são percebidos e  
reelaborados pela pessoa internamente. Essa internalização não acontece 
de maneira rápida ou automática, pois dado conhecimento pode ser recon-
figurado por um longo período até atingir o nível da  abstração e da genera-
lização para  ser internalizado. (MOTTA 2009, p. 57). 
 

 

 Dessa forma, a existência de ferramentas e ambiente adequado para a efeti-

vação do processo de aprendizagem é importante, tanto para aquele que aprende 

quanto para aquele que ensina. 
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2.2 A Teoria da Atividade (TA) 

 

 

A Teoria da Atividade iniciou-se a partir dos trabalhos de Vygotsky e seu prin-

cípio está na ação de um sujeito mediada por uma ferramenta e destinada a um ob-

jetivo, numa relação homem-mundo de caráter histórico. Dessa forma, a relação his-

tórica entre o sujeito e seu objeto, de maneira recíproca, é que determina o resultado 

final da ação, ou seja, a ação está condicionada ao modo como uma atividade é rea-

lizada e como ela se desenvolve e evolui, de maneira permanente. 

Segundo Jonassen e Rohrer-Murphy (1999 apud MOTTA 2009), a Teoria da 

Atividade é um sistema conceitual útil, que permite uma compreensão mais comple-

ta do trabalho e da práxis humana, pois a análise da atividade é contextualizada. 

Leontiev (1983) vê a atividade como a unidade da vida que orienta o indivíduo no 

mundo dos objetos, sendo mediada pelo reflexo psíquico da realidade e provocada 

por uma necessidade ou emoção. 

           As convicções de Leontiev (1981) acrescentam às reflexões de Vygotsky a 

distinção entre atividade, ação e operação.  

 Para exemplificar essa ideia de distinção entre atividade, ação e operação, 

Leontiev mostra a atividade de caça, a qual se apresenta da seguinte maneira: Ao 

saírem para caçar, os membros de uma tribo têm, individualmente, metas separadas 

e estão encarregados de várias ações, ou seja, uns têm a função de afugentar um 

bando de animais na direção de outros caçadores, e esses caçadores, por sua vez, 

têm a função de abater os animais, enquanto que os demais terão outras funções. O 

principal motivo dessas ações é a caça, propondo que essas pessoas, em conjunto, 

têm por objetivo comida e roupa, e  por conseguinte, continuarem vivas. 

 Dessa maneira, Daniels (2003 apud Cavichioli, 2008, p.45) ao abordar Leonti-

ev salienta que para compreender por que ações separadas são significativas, é ne-

cessário entender o motivo que está por trás da atividade como um todo. Nesse sen-

tido, Leontiev descreveu o comportamento dos caçadores para conceituar a diferen-

ça entre atividade, ação e operação, a qual é a base do modelo para a Teoria da A-

tividade. 
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Assim, de acordo com Leontiev a atividade deve ser concebida como uma trí-

ade formada por sujeito, objeto e instrumentos, em três diferentes níveis de análise: 

atividade, ação e operação. Toda atividade humana está orientada para um objeto, 

de forma que a atividade tem sempre um caráter objetal. O êxito de uma atividade 

está em estabelecer seu conteúdo objetal. Dessa forma, o ensino tem a ver direta-

mente com isso: 

 

 
É uma forma social de organização da apropriação, pelo homem, das ca-
pacidades formadas sócio-historicamente e objetivadas na cultura material 
e espiritual. Esta apropriação requer comunicação em forma externa. Em 
suas formas iniciais, esta comunicação não está mediatizada pela palavra, 
mas pelo objeto (LIBÂNEO, 2004, p.07). 

 

 

           Segundo Leontiev (1981) o primeiro nível, o da atividade, está relacionado di-

retamente às necessidades humanas e, de acordo com Engeström (1987), o objeto 

pode diferenciar uma atividade de outra, pois, por não ter um fim em si mesmo, pre-

cede e busca um resultado. As ações e operações individuais ou sociais podem 

concretizar a atividade em um determinado contexto, não de forma imediata, porque 

envolve diferentes etapas e um processo. Conforme essas variadas etapas, seu ob-

jeto pode ser revertido em resultado, o qual nesse segmento poderá transformar-se 

em um novo objeto de outro resultado e assim sequencialmente. 

           O segundo nível, referente às ações, as quais são dependentes da atividade, 

realizam-se pelo grupo ou de maneira individual através de operações. As ações são 

conscientes e se iniciam a partir de um planejamento devidamente orientado a uma 

meta em questão, podendo fazer parte de uma rede, todas direcionadas à mesma 

meta. Depois de efetuar várias vezes as ações, elas podem evoluir para o nível das 
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operações, ou seja, passam a ser automatizadas e podem ser executadas a partir 

de certas condições.   

O terceiro nível é das operações, que são realizadas de maneira inconsciente 

e adaptadas através de condições existentes no contexto de atividade (Engeström, 

1987). A operação sempre tem início a partir da análise das condições para depois 

realizar-se. Desse modo, é permitido declarar que ela é uma ação que evoluiu e 

dessa maneira acaba por se constituir em algo habitual no contexto de certa ativida-

de. Esses níveis não são estáticos, por isso uma ação pode se transformar em uma 

operação e vice-versa, por meio de práticas sucessivas. 

Assim, de acordo com Motta (2009): 

 

 
           Os participantes precisam, também, entender os objetivos e o lugar 
que esses ocupam no processo de busca de determinado bem soci-
al/individual. Essa compreensão implica concordância com regras estabe-
lecidas, que têm função reguladora e vão desde  valores até leis  instituídas 
pelo Estado. A quebra de contratos, por parte de qualquer um dos envolvi-
dos, compromete o desenrolar de todo o processo e, principalmente, dos 
seus resultados. Em um contexto colaborativo, os instrumentos são deline-
ados de acordo com as necessidades manifestas dos sujeitos (neste caso, 
alunos), numa tentativa de facilitar o progresso de professores e de estu-
dantes na construção de saberes. (p. 63)  

 

 

 Nesse contexto Engeström (1987), vai além da preocupação com a ação in-

dividual, expandindo a tríade organizada por Vygotsky. Assim, o autor destaca a 

importância dos aspectos sociais e comunicativos da atividade, acrescentando ele-

mentos sociais, organizado num sistema de regras, divisão de trabalho e comuni-

dade. (Motta, 2009). 

Entrelaçado a esse conceito, está a primeira versão da Teoria Holística da A-

tividade, enfatizando o papel de cada sujeito dentro da noção de atividade-ação-

operação. O que será explicado, de maneira detalhada, na próxima seção. 
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2.3 A Teoria Holística da Atividade (THA) 

 
 

Para elucidar a noção de papel citada no capítulo anterior, pode-se dizer que 

o Modelo Holístico, formulado por Richter (2004, 2006), agrega aos pressupostos 

teóricos contidos na Teoria da Atividade, as variáveis de valores, da afetividade e 

das identificações. Assim, ocorre uma mudança crucial, ou seja, a dicotomia sujeito-

coletividade é substituída pela noção de papel (profissional, no presente caso). Os 

demais fatores — regras e divisão do trabalho — decorrem precisamente do modo 

como os papéis se recortam nos sistemas de atividade.   

Dessa maneira, o sujeito e a atividade social não são vistos de forma restriti-

va, mas sim, dentro de valores humanos e de orientações que os identificam em re-

lação a grupos sociais e os respectivos papéis assumidos em cada grupo. Essa é a 

razão pela qual o modelo recebe o nome de “holístico”.  

A Teoria Holística da Atividade é uma proposta de formação docente, a qual 

parte da inseparabilidade entre conduta, conceito e valor no exercício profissional e 

que aperfeiçoa a Teoria da Atividade anexando à sua base teórica uma tríade com-

portamental: Pensar, agir e sentir. Paz (2006), apoiada em Richter (2004, 2005), a-

credita que somente uma dimensão holística da formação é capaz de reconstruir cri-

ticamente a vida profissional docente, levantando índices diretos e indiretos de seu 

pensar (crenças e saberes), sentir (sentimentos e valores) e agir (atitudes e práti-

cas), enquadrando-os na relação complexa de ser professor.  

Assim, segundo Richter (2004, 2006), pode-se dizer que uma mudança de 

comportamento requer uma abordagem de ensinar-aprender consistente num senti-

do teórico-prático; além de acarretar a mudança dos afetos e das crenças, na medi-

da em que numa visão holística não se pode dissociar: comportamentos, crenças e 

afetos. Para Richter (2005): 

 

 
Parte-se da crítica dos modelos tradicionais de formação continuada, que 
privilegiam o objetivo de “ensinar a refletir”, mas se esquecem de que fazer 
docentes mudarem seu discurso sobre o ensino (ou seja, passarem a in-
corporar formas reflexivas de se pronunciar sobre questões didáticas) qua-
se sempre não acarreta alterações nas práticas destes – prática esta que 
geralmente permanece tradicional [...]. A presente proposta difere das ante-
riores em dois aspectos. Primeiro, não separa o binômio cognição-ação [...] 
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da afetividade. Com isso, defendemos, entre outros pontos, que não pode 
haver formação de professores bem-sucedida, se não comparecer [...] o 
desejo de mudar.[..]. Segundo, defende que a mudança começa,[...] pela 
modificação voluntária da própria ação [...].( p.1) 

 

 

Em um primeiro momento, a Teoria Holística da Atividade, como visto anteri-

ormente, organiza-se a partir da Teoria da Atividade e nesse caso, sua abordagem 

de trabalho é a pesquisa-ação por ter a participação de todos os envolvidos e por se 

interessar em solucionar as questões internas de um grupo. Dessa forma, nessa 

primeira abordagem o modelo holístico associa ao seu referencial teórico o modelo 

de análise do discurso de Gee (1999), que de acordo com (RICHTER, 2005, p.7) a-

presenta o “eu-docente em termos de uma representação identitária situada entre 

outras e mediada pelas singularidades discursivas associadas” e o Modelo da Mente 

Comum de D´Andrade (1987), cujo título original é “folk model of the mind” 

O Modelo cognitivo da Mente Comum, conforme Richter et al (2007), busca 

mapear a (inter)relação entre percepções, crenças, sentimentos, desejos, intenções 

e decisões, os quais são manifestações de esquemas mentais compartilhados entre 

um grupo social e  podem ser percebidos via discurso. Em suma, podemos dizer que 

esse modelo abarca a tríade comportamental citada anteriormente: Pensar, sentir e 

agir.                  

           De acordo com Motta (2009), o Modelo Holístico de Richter, em sua primeira 

versão, por assim dizer, sugere a seguinte proposta: 

 

 
I. Levantar o perfil e as necessidades comunicativas e cognitivas da cliente-
la; 
II. Conciliar tanto a filosofia de ensino de línguas, quanto as premissas e 
prioridades do projeto extensionista com as necessidades dos alunos, es-
tabelecendo assim as metas básicas do curso; 
III.  No enquadre das metas, subestabelecer os objetivos específicos; 
IV. Tendo especificado os parâmetros supramencionados, traçar a propos-
ta didática modular do curso (isto é, o design das unidades de aula); 
V. Obter, selecionar e eventualmente editar insumos (input) verbais e não 
verbais e amalgamá-los com roteiros de tarefas capazes de elicitar produ-
ção linguística (output) discente correspondente ao patamar de desempe-
nho prefigurado em termos dos objetivos específicos citados; 
VI. Prefigurar como um continuum êxito – insucesso a relação entre objeti-
vos estipulados e objetivos atingidos, procedendo a um monitoramento 
constante da qualidade do empreendimento didático. (MOTTA 2009, p. 74)  
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 Em um segundo momento, a THA começa a considerar duas proposições es-

senciais: a primazia do papel social sobre o sujeito discursivo e a sistemicidade da 

atividade humana.  

 O conceito de papel social abordado por Richter se refere ao que cabe a cada 

um fazer de acordo com suas atribuições, em um determinado contexto, ou seja, em 

uma relação de contratante e contratado. Por exemplo, o paciente vai ao nutricionis-

ta, o qual lhe prescreve uma dieta para atingir um determinado fim, pois bem, o pa-

ciente não segue a dieta prescrita, não atingido dessa forma o fim desejado. Nesse 

caso, o insucesso do intento é de quem? 

 Para situarmos melhor essa ideia é importante explanar sobre o discernimen-

to que Richter (2008) faz entre profissões emancipadas e não emancipadas. Nas 

emancipadas, por meio de Resoluções, Código de Ética, entre outros, são protegi-

dos os seus direitos jurídicos, o que respalda “o seu ônus ou seu bônus” em relação 

ás suas obrigações enquanto profissional da área; o que não acontece nas não-

emancipadas, contribuindo para que o insucesso seja considerado unicamente do 

profissional. É o que normalmente ocorre na área do magistério. Segundo o autor 

(2008): 

 

 
A relação professor-aluno pode ser considerada como um tipo sui generis 
de contrato de trabalho. Enquanto contrato tout court, consiste numa con-
venção em que os participantes contraem obrigações recíprocas, dentre as 
quais produzir discurso, ação ou comportamento atinente ao seu papel 
nesse sistema de atividade (produção essa pela qual é considerado res-
ponsável). Nesse caso, porém, trata-se de uma convenção implícita – que, 
paradoxalmente, só revela o caráter contratual no preciso instante em que 
é rompida. (RICHTER, p.9) 
 

 

 Assim, conforme Develey, 1995 (apud Richter 2008, p.9) “a contratualidade 

da relação professor-aluno se mostra, não quando esta opera, e sim, quando emper-

ra.” 

 Dessa forma Richter situa essa ideia de papel social voltado para a identidade 

profissional: 

 

 
Papéis – relaciona-se com a divisão de trabalho e estipula o que cabe a 
cada um (profissional, cliente, terceiros paralelamente envolvidos) fazer, 
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saber-crer, valorar, sentir, como e quando. Relaciona-se também ao pro-
cesso identitário, já que ancora a autoimagem social e o jogo de imagens 
recíprocas, o valor-prestígio de seu lugar, de suas práticas, do bem social 
que o cliente vem a obter (ou assim supostamente) em virtude da interven-
ção do profissional. (RICHTER 2008, p. 52)   

  
 

  O profissional não-emancipado possui grande dificuldade em construir um 

perfil identitário, devido ao caráter exógeno de sua “semi” profissão, ou seja, passa a 

exercê-la de acordo com um “discurso de fora” não com o seu próprio discurso. Isso 

colabora para que haja várias contradições em relação às formas de contrato de tra-

balho, suas premissas e funcionamento; e no próprio estatuto do profissional. Desse 

modo Richter declara: 

 

 
Segundo o senso comum: a) o professor ao mesmo tempo sabe e não sa-
be, pode e não pode – não tendo, assim, um lugar social onde se inserir e 
modelos de competência com que se identificar (faltam-lhes práticas consti-
tutivas endógenas); b) ele é a priori o responsável pelos fracassos, até pro-
va em contrário; c) invertendo o caso dos emancipados, o professor entra 
em cena para corresponder aos meios e não aos fins (o aluno está na es-
cola não tanto para progredir, mas principalmente para “gostar” das tarefas) 
– o que constitui o desvio aos meios, forte obstáculo à endogenia das práti-
cas exercitivas do professor; d) seu trabalho poderia em princípio ser feito 
por qualquer um que apenas se dispusesse a fazê-lo (embora a LDB esti-
pule formação superior, ou excepcionalmente média, embora esta última 
tenda a desaparecer) – o que expropria o docente de práticas articulativas 
próprias e grosso modo nivela profissional e leigo! (Richter 2008, p.11, 12) 
 

 

Assim, o que lhes falta é “...a construção endógena de uma imagem identitá-

ria”.(RICHTER, 2008 p.72). Segundo o mesmo autor, a endogenia  “se desdobra em 

três efeitos discursivos: efeito de prestígio (valores), efeito de legitimidade (conduta, 

atitude), efeito de verdade (respaldo declarativo-conceitual).”  (idem, p.14). Nesse 

processo endógeno, o prestígio social, o qual é conquistado pela identidade de gru-

po, contribui para a autoimagem do profissional, fazendo com que esse profissional 

tenha um respaldo teórico/prático para validar seu papel diante de si e dos outros. 

        Quanto à sistemicidade da atividade humana na THA, pode-se dizer que para 

ela as relações entre comunidade, regras e divisão de trabalho podem diferir depen-

dendo de estarem associadas a uma profissão emancipada ou a uma não-

emancipada.  
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Isto quer dizer que os sistemas endógenos são mais organizados e, por isso, 

mais capazes de defender tais elementos de interferência externa – do entorno soci-

al. Em outras palavras, o que se chama de sistema endógeno é aquele composto 

por profissionais agraciados por um Código de Ética, por uma legislação que os de-

fenda e deixe claro o que, realmente, são seus deveres e direitos. Esses requisitos 

são primordiais para a valorização desse profissional tanto perante a sociedade 

quanto a ele mesmo; na sua identificação em um grupo; na construção de um dis-

curso sólido, o qual lhe dá sustentação para se “defender” e/ou escolher e aceitar o 

que falam os discursos alheios. Enquanto que os sistemas exógenos são o contrá-

rio, e dessa forma não são capazes de se “defender” dos discursos alheios. Num 

sentido prático, um médico (profissão emancipada/modelo de sistema endógeno), 

não aceitará que um leigo venha a delegar receitas médicas e atendimentos, sim-

plesmente por que se acha capaz por que trabalhou muitos anos em um consultório 

médico. Além de o médico não aceitar, isso se enquadraria em um crime. Caso que 

não acontece com o professor de línguas (profissão não-emancipada/modelo exó-

geno) em que simplesmente porque alguém morou muitos anos na Inglaterra é 

“completamente apto” a exercer a função de professor de Inglês. Como essa profis-

são não é agraciada por um Código de Ética, por uma lei que os represente, fica fá-

cil ser afetado por esta e outras questões semelhantes.  

O autor sustenta suas ideias a partir do Paradigma da Complexidade basica-

mente apresentado pela Teoria dos Sistemas Sociais de Niklas Luhmann, a qual lhe 

permite concluir que “quanto mais organizado um sistema de atividade, mais distan-

te tenderão a ser as ‘vozes’ (enunciadores) das comunidades interna e externa.” 

(RICHTER, 2008, p. 34) e ainda tem por base, a Antropologia Sistêmica de Gregory 

Bateson. 

Da Teoria dos Sistemas de Luhmann, Richter extrai o princípio de disjunção 

acoplada dos sistemas sociais, baseados na comunicação, e dos sistemas psíquicos 

(ou organopsíquicos), baseados na cognição. Da Antropologia de Bateson, retira a 

heurística da diferença – o aporte ao objeto segundo a máxima de que “mente é di-

ferença que faz diferença”. Desse modo, Richter (2009) declara: 

 

 
Ou seja, conhecemos um objeto conhecendo algo que não é ele mas com 
ele se relaciona e contrasta : nesse sentido, todo conhecimento é indireto e 
mediado. Entretanto, não se trata de conhecimento do objeto em si mesmo, 
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porém mais precisamente da diferença (enquanto diferença) dele com ou-
tra coisa. Essa diferença tende a ser incorporada por estruturas estáveis 
(padrões conectores), onde ela faz algum sentido e revela um diferencial 
com estruturas outras (assimetria). (RICHTER, p.2).  

 

 

 Assim, a partir dessas duas premissas, os conceitos do nível mais fundamen-

tal da Teoria Holística da Atividade são formulados, em:  

 

 

 

 

 

Segundo Richter (2009), o sistema ∑ é social e se mantém no nível dos fe-

nômenos de comunicação sustentados por processos de diferenciação-seleção, isto 

é, um processo no qual se estabelece ou se recicla as diferenças, tornando-as cla-

ras e normatizadas estabilizando-as em estruturas. Sendo que o sistema ψ é indivi-

dual, psicossomático e se divide em Reflexivo e Impulsivo.  

O reflexivo se refere aos processos de socialização, ou seja, culturalmente 

determinado. É deliberativo e computacional e se enquadra no nível das funções 

mentais superiores de Vygotsky, como também manifesta o conhecimento ou com-

petência do tipo declarativo. 

O Impulsivo se refere aos processos psíquicos subcorticais, ou seja, afetado 

não tão diretamente pelos procedimentos aculturadores e que uni tudo aquilo o qual 

foi adquirido como hábito. É automático, conexionista, evidencia o conhecimento ou 

competência do tipo procedural.    

Esses dois sistemas, ∑ e ψ são autopoiéticos e disjuntos, ou seja, entram em 

acoplamento estrutural, no qual cada um dos sistemas contribui de modo específico 

e vetorialmente desigual. 

De acordo com a THA, a construção dos papéis sociais segue esse modelo ∑ 

→ ψ, isto é, seguindo as ideias de Vygotsky quando expõe que as funções mentais 

superiores são construídas em dois momentos. O primeiro é intersubjetivo remeten-

do à mediação da atividade por meio da comunicação, fenômeno tipicamente∑, en-

quanto que o segundo é intrassubjetivo, ou seja, na regulação da atividade por meio 

da verbalização, fenômeno tipicamente ψ. 

a) Sistemas ∑ e ψ; b) Interface ∑/ψ; e c) Níveis de Atividade. 
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Dessa maneira, o mapeamento ∑ → ψ estabelece a internalização do papel 

social, possibilitando seu automonitoramento. Esses sistemas ficam em interface 

∑/ψ promovendo a interação ∑/ψ (bilateral), ou seja, a relação eu-tu-aqui-agora, que 

Benveniste estabeleceu como o Aparelho Formal da Enunciação, de maneira reflexi-

va sobre o papel do “eu”, e o papel do “tu” em um determinado contexto. 

No entanto, para que todo esse processo ocorra, ou seja, a efetivação plena 

do acoplamento ∑/ψ, são de suma importância os mecanismos identificatórios, os 

quais são, de modo preciso, a contraparte esperada do  ψ para ∑. Em outras pala-

vras, para haver um acoplamento satisfatório entre o sistema social ∑ e o sistema 

individual ψ, é preciso que as convicções do profissional estejam claras e embasa-

das em valores, atitudes, referências conceituais, pois só assim, ele será capaz de 

unir o sistema social ao sistema individual de forma consciente. Conforme esclarece 

Richter (2009): 

 

 
(...) o desempenho de uma função passa antes pelo conhecimento, 

compreensão e aceitação do respectivo papel social. [...] Isso significa que 
o aluno deve pautar o roteiro de sua formação profissional por um grupo 
organizado (o qual, com seus valores, atitudes, práticas, referências con-
ceituais, aspirações, concretiza, num tempo e lugar, determinado papel) 
que lhe sirva de referência e alvo de investimento afetivo (ou seja, que lhe 
ancore identificação). A identificação com um grupo é independente da per-
tença a ele, isto é, o indivíduo poderá estar desempenhando funções den-
tro de um grupo do qual esteja afetivamente “distanciado”. Embora a desi-
dentificação com um grupo em si mesma não impeça o trabalho satisfatori-
amente realizado, um olhar crítico lançado às práticas discursivas e materi-
ais das profissões regulamentadas deixa entrever que a identificação de 
um membro com seu grupo de referência (em nível global) é acompanhada 
de identificação mútua entre seus membros ― o que favorece sobremanei-
ra a emergência e manutenção do espírito corporativo, com repercussão na 
organização da classe e, por fim, na qualificação da atividade. (RICHTER, 
p.2-3)  

 

 

 Quando a condição de acoplamento estrutural está organizada, o sistema de 

atividade pode ser executado, pois agora adquire a forma intersistêmica, podendo 

ser subdividida em três patamares de complexidade crescente, os quais abordare-

mos de forma sucinta: 

 

 

           Nível Constitutivo, Nível Articulativo e Nível Exercitivo.   
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 O Nível Constitutivo diz respeito às questões de identidade e de construção 

de saberes, bem como das prerrogativas reservadas a seus membros. Esse nível 

centraliza-se nos conceitos. 

 O Nível Articulativo se refere à administração das relações do sistema com os 

sistemas conexos reguladores ou regulados, ajusta atribuições frente a objetos 

complexos, limites territoriais recíprocos, ética interprofissional,  o que se espera na 

relação profissional-cliente e profissional-profissional, regulando essas expectativas. 

Esse nível centraliza-se nas condutas. 

 O Nível Exercitivo administra as relações do sistema com o ecossistema, ou 

seja, negocia (quando regulado) ou estabelece (quando regulador) os valores arro-

lados aos benefícios da prestação de serviço pelo profissional habilitado, bem como 

faz o balaço do risco-perigo da falta de reconhecimento consensual desse serviço.  

 Em relação às práticas a nível constitutivo, pode-se dizer que elas são res-

ponsáveis por visualizarem o que cabe a um e a outro profissional, ou seja, as con-

dições em que profissional e cliente contratam e executam esta prestação de servi-

ço. Essa abordagem é chamada em Psicologia como enquadramento, no qual o 

modelo holístico se apoia de acordo com seus preceitos de profissionalização do-

cente.  

Esta seção teve por objetivo apresentar as bases teóricas e a funcionabilida-

de da Teoria Holística da Atividade, ou seja, de onde se originou e como organiza 

seu estudo e finalidade. Como essa teoria é de fundamental importância para o pre-

sente trabalho, sendo um dos principais suportes para a elaboração do mesmo, faz-

se necessário na próxima seção explanar acerca do enquadramento, bem como a-

bordar os preceitos de Niklas Luhmann, um dos principais apoios para essa teoria. 

 

 

2.4 Os sistemas sociais segundo Luhmann e o conceito de enquadramento 
adotado pela Teoria Holística da Atividade (THA) de Richter. 
 
 

Como apresentado na seção anterior, Richter apoia a segunda versão da 

THA na Teoria dos Sistemas de Niklas Luhmann, da qual extrai o princípio de dis-

junção acoplada dos sistemas sociais, baseados na comunicação, e dos sistemas 

psíquicos (ou organopsíquicos), baseados na cognição. 
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Dessa forma conduziremos essa seção ao encontro de alguns conhecimentos 

acerca dos aportes teóricos de Luhmann e ao conceito de enquadramento adotado 

por Richter. 

Luhmann acopla à sua teoria sistêmica (1995) o conceito de autopoiésis, por 

acreditar que as metodologias (incluindo a sistêmica) que tem base epistemológica 

tradicional, não são capazes de dar conta de uma complexidade teórico- científica 

sempre crescente. 

Do grego, auto quer dizer “mesmo” e poien significa “produzir”. Assim, um sis-

tema é autopoiético quando ele produz sua própria estrutura e todos os elementos 

que o compõem, inclusive a comunicação, no caso dos sistemas sociais, e o pen-

samento no caso dos sistemas psíquicos. O sistema é constituído somente por ele-

mentos produzidos internamente. As estruturas do sistema são as únicas que po-

dem determinar o que existe e o que é possível. E, nesse sentido, pode-se dizer que 

existe uma determinação estrutural (ESPOSITO, 1996, p. 33).  

Dessa maneira, pode-se afirmar que a autopoiésis se constitui na propriedade 

de produzir a si, como unidades diferenciadas, por meio de seus próprios elementos. 

Um processo de autoprodução, autoreparação, autoreestruturação, autotransforma-

ção, autoadaptação, todavia sem perder sua identidade é o que define a autopoiésis. 

A autopoiésis, então, é a capacidade de alguns sistemas em produzirem-se 

como estado de ordem, manterem-se e, por vezes, redirecionarem-se numa ou nou-

tra direção, buscando a conservação/estabilidade do sistema como tal, a partir de in-

terpretações feitas com relação às mudanças do entorno. 

As operações básicas dos sistemas sociais (análogos dos sistemas ∑ na 

THA) são comunicações e as operações básicas dos sistemas psíquicos (análogos 

dos sistemas ψ na THA) são pensamentos. Dessa forma, as comunicações dos sis-

temas sociais são reproduzidas a partir de comunicações, e pensamentos se repro-

duzem através de pensamentos. Isso significa que fora dos sistemas sociais, não há 

comunicação e fora dos sistemas psíquicos não há pensamento. Os dois sistemas 

operam fechados, ou seja, as operações que produzem os novos elementos do sis-

tema dependem das operações anteriores do mesmo sistema e são, ao mesmo 

tempo, as condições para futuras operações. Esse fechamento é a base da autono-

mia do sistema, isto é, nenhum sistema pode atuar fora das suas fronteiras. Cabe 

ressaltar que o conceito da autopoiésis em nenhum momento nega a relevância do 
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meio para o sistema, pois, sem meio não há sistema. Autopoiesis se refere à auto-

nomia, o que não significa autarquia. A este respeito Luhmann declara: 

 

 
O conceito de autopoiésis traz consigo, necessariamente o dificultoso e fre-
quentemente mal-interpretado conceito de sistema operativamente fechado. 
(...) é evidente que não pode significar isolamento causal, nem autarquia, 
nem solipsismo cognitivo, como os seus contraditores frequentemente têm 
suposto. Este conceito é, antes, uma consequência forçosa do fato trivial 
(conceitualmente tautológico) de que nenhum sistema pode operar fora de 
seus limites (Luhmann, 1998, p.55) 
 

 

Essa autonomia se revela na categoria acoplamento estrutural, que denomina 

a relação de dois sistemas ‘autopoiéticos’, os quais precisam, para seu funcionamen-

to, da presença de outros sistemas. Assim, a título de exemplificação, podemos citar a 

relação entre sistemas sociais e sistemas psíquicos; comunicação não é possível sem 

a presença de sistemas psíquicos. As estruturas semânticas internas organizam as 

operações comunicativas internas de maneira recursiva ou autorreferencial. Segundo 

Luhmann: 

 

 
Este conceito (acoplamento estrutural) foi introduzido por Humberto Matu-
rana e tem a missão de indicar como é possível que sistemas autopoiéti-
cos, operativamente fechados, possam manter-se dentro de um entorno 
que, por um lado é pré-condição da autopoiésis do sistema e, por outro la-
do, não intervém nesta autopoiésis. O problema resultante deste conceito 
consiste em que o sistema só pode determinar-se por meio de suas estru-
turas, ou seja, somente mediante (as suas) é que (o sistema) pode constru-
ir-se e modificar-se com suas próprias operações; porém, ao mesmo tempo 
não se pode negar que esta espécie de autonomia operativa pressupõe 
uma cooperação, uma acomodação ao entorno. (LUHMANN, 1998, p. 60-
61). 

 

 

Assim, pode-se dizer que um sistema autônomo, baseado em regulação au-

topoiética é independente de seu meio, no que se refere à estrutura básica de sua ori-

entação interna e à sua forma de processar complexidade, porém depende do seu 

meio no que diz respeito a dados que servem como base de informação para o siste-

ma. 

Dessa forma, sistemas sociais são sistemas de comunicação e a sociedade, 

neste prisma, é o mais amplo dos sistemas sociais. Assim sendo, a comunicação para 
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Luhmann é uma operação exclusiva dos sistemas sociais, ou seja, pessoas não co-

municam, o que comunica são os sistemas sociais. Na terminologia do autor, pessoas 

são sistemas psíquicos, produzem pensamento e não comunicação. O que ocorre en-

tão é que, fora da sociedade não existe comunicação e o que não é comunicação não 

faz parte do sistema, sendo então ambiente.  

Pessoas (sistemas psíquicos) pertencem ao ambiente, logo, participam da 

sociedade somente como “endereço” para a comunicação. O que acontece é um 

acoplamento estrutural entre a sociedade como sistema social e os indivíduos como 

sistemas psíquicos que, em termos de comunicação, solicita a presença destes sis-

temas acoplados estruturalmente. Novamente, porém, esses sistemas não são afe-

tados pelo ambiente que, no máximo, pode estipular operações para o sistema tra-

balhar internamente. 

Segundo Luhmann, sistemas são uma série de eventos relacionados um ao 

outro, ou de operações. Por exemplo, no caso dos seres vivos são processos fisio-

lógicos; em termos de sistemas psíquicos, os processos são ideias; e em termos de 

relações sociais, são comunicações. Os sistemas se formam ao se distinguirem do 

ambiente no qual esses eventos e operações ocorrem, e que não podem ser inte-

grados a suas estruturas internas. Assim, o sistema é formado de maneira estrita-

mente relacional, presume uma ideia de fronteira constitutiva que permite a distinção 

entre dentro e fora, ou seja, cada operação de um sistema (no caso de sistemas so-

ciais: cada comunicação) (re)produz essa fronteira encaixando–se numa rede de fu-

turas operações, na qual, simultaneamente, ele ganha sua própria unida-

de/identidade. Portanto, tal conceito de fronteira — acima de tudo em relação aos 

sistemas psíquicos e sociais — não deve ser entendido espacialmente, mas sim o-

peracionalmente: A fronteira do sistema nada mais é que o tipo e concreção de suas 

operações, o que individualiza o sistema. É a forma do sistema cujo outro lado se 

torna o ambiente” (LUHMANN, 1997 a, p. 76-77). 

Dessa maneira, se os sistemas fechados, autorreferentes e autopoiéticos 

possuem a qualidade de se autoconstituírem, sempre sob a ótica dos enlaces retro-

alimentados entre seus próprios elementos – formando uma unidade que se distin-

gue do ambiente em que estão introduzidos (acoplados), então tais sistemas se dis-

tinguem do ambiente (entorno) em que estão inseridos, gerando a possibilidade de 

“identidades” e “diferenças”. Ou seja, as operações sistêmicas que limitam, que fa-

zem fronteira entre o sistema e o entorno, produzem a possibilidade de diferencia-
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ção/identificação. Para Luhmann toda identidade-diferença constitui-se em opera-

ções de diferenciação e, desta forma, operações de sentido. Segundo ele, “para os 

sistemas o sentido se constitui na forma do mundo contrapor, transcender a diferen-

ça entre sistema e entorno” (1995, p. 61; 1998a, p.79). 

Luhmann se reporta ao fato de que os sistemas autopoiéticos reduzem a 

complexidade do sistema-mundo. A teoria desse autor tem por base o reconheci-

mento de que aquilo que chamamos de realidade social mostra-se extremamente 

complexa e sua intenção teórica objetiva a redução dessa complexidade. Luhmann 

associa a noção de complexidade à noção de sistema, alegando que aquilo que se 

toma como elemento de um sistema “não pode ser determinado independente dos 

sistemas” (1998a, p. 47). Assim, para o autor, há um ambiente, uma totalidade que 

pode ser vista como um ambiente e que é complexa. 

Dessa forma, quando neste ambiente, elementos/processos formam sistemas 

que se unem de maneira recursiva, retroalimentada, discernindo-se desse ambiente, 

há então, o que Luhmann chama de redução da complexidade do ambiente em 

questão, porque ocorreu uma operação de diferenciação, ou seja, uma coisa que 

segue sendo ambiente e outra que pode ser dita sistema autorreferente, autopoiéti-

co. 

Assim, esse sistema que se originou, ou em outras palavras, essa unidade 

que fez diferença, justamente por se diferenciar, começa a se constituir numa identi-

dade, a qual, pela complexidade do ambiente poderia ser inúmeras, infinitas possibi-

lidades, no entanto, a ideia de autopoiésis, ou melhor, sistema autopoiético faz com 

que haja a seleção de possibilidades. Essa seleção de possibilidades que se consti-

tuiu como um sistema atual constitui-se ao mesmo tempo numa identidade/sentido, 

ou seja, a forma que a própria autorreferência assume. 

Luhmann (1998) acredita que a relação entre os elementos internos do siste-

ma não se dá apenas de forma quantitativa, mas de forma qualitativa. Não se trata 

somente de quantos elementos existem e quantas combinações podem compor, 

mas sim, das qualidades que as interações/processos vão qualificar o sistema num 

dado momento da possibilidade de seletividade contingente que o sistema irá apre-

sentar.  

 A partir dessas considerações a respeito da teoria Luhmanniana, é possível 

associar a Teoria Holística da Atividade de Richter, a qual se relaciona com o aco-

plamento estrutural, no sentido de remeter à ideia de formação docente e conduzir a 
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uma reflexão: O professor ‘deve saber quem é e o que quer’, e ainda, ter com clare-

za e firmeza o que compete a ele dentro de sua função profissional e o que compete 

ao seu aluno, à sociedade, à família, ao governo. Assim, o conceito de autopoiésis 

de Luhmann tem referência para a Teoria Holística da Atividade em relação de que o 

sistema, no caso os professores (classe profissional), são susceptíveis de influências 

externas acerca de sua função no seio da sociedade, porém essas influências de-

vem ser delimitadas, ou seja, deve existir uma fronteira que abarca o atual e o pos-

sível, pensamento esse, embasado no discurso endógeno defendido por Richter 

(2008). O professorado deve ter um discurso próprio, estruturado, coerente e coeso, 

pois assim, os discursos exógenos, poderão ser analisados e selecionados e daí 

sim, acoplados, provocando ou não uma nova estrutura. Assim, a identidade profis-

sional se solidifica a partir de um sistema estruturado e autônomo, no qual as influ-

ências do entorno são conscientemente selecionadas, analisadas e compatibilizadas 

ou não a operações estritamente internas à categoria profissional, sendo assim um 

processo autopoiético. 

 Quando se aborda o termo identidade profissional, isto é, formação profissio-

nal, ocorre um direcionamento para o que é chamado de enquadramento. Essa con-

cepção vem da psicologia e do trabalho de formação dos psicólogos, e Richter abor-

da de maneira central em sua teoria, diferenciando um modelo de trabalho sistema-

tizado e consciente de outro, ou seja, daquele que não é sistematizado e consciente. 

 De acordo com Etchegoyen (1994), esse termo, para a psicologia, refere-se a 

um parâmetro capaz de ordenar, normatizar qualquer que seja a tarefa implicada en-

tre dois indivíduos.  

Para Aguirre et al (2000) a concepção de enquadramento situa o trabalho clí-

nico do estagiário-psicólogo, abarcando, entre  outros  parâmetros, objetivos, estra-

tégias e filosofia  de trabalho. O mesmo autor (p.4) aborda ainda, a questão de iden-

tidade profissional. A esse respeito menciona: “... identidade envolve um complexo 

conjunto de experiências internalizadas, abrangendo desde a concepção de mundo 

e a adoção de uma escala de valores, até sua possível exteriorização em escolhas e 

comportamentos.”  

Assim, a noção de enquadramento vem ao encontro das ideias de Luhmann 

(1995), quando aborda o conceito de autopoiésis, bem como às ideias de Richter ao 

mencionar a respeito de papel e conduta profissional (2004/2008). No sentido de 

que uma das principais características dessas noções está na capacidade de auto-
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gerenciamento em um processo fechado, embora susceptível a certas provocações 

externas, porém sempre de forma autônoma, preservando sua identidade e autopre-

servando-se de interferências do entorno social. 

Os fundamentos do Enquadramento de acordo com a Teoria Holística da Ati-

vidade são definidos em categorias de atribuição, mediação e controle. 

A categoria de atribuição se refere ao papel social, ou seja, onde exercer, o 

que exercer, em que bases exercer e como exercer determina atividade, bem como 

os fatores de identificação e modelagem do papel, a introjeção e o acoplamento dos 

sistemas sociais e sistemas individuais. Dessa maneira, pode-se afirmar que o papel 

social se refere aos grupos de referência, os quais, por sua vez, envolvem a identifi-

cação, ou seja, a identificação de um membro com o seu grupo de referência, de 

maneira efetiva e global, favorecem a identificação mútua entre seus membros, 

promovendo assim, um espírito cooperativo e repercutindo na organização da clas-

se, qualificando, dessa maneira, a atividade. Ainda, é por meio da solidificação dos 

papéis que se dá, de forma consciente e reflexiva, o acoplamento , isto é, o 

acoplamento entre o sistema individual e o sistema social respectivamente. 

A categoria de mediação diz respeito aos recursos, estratégias e conceitos. 

Os recursos se referem aos materiais utilizados no processo de aquisição do saber, 

por exemplo, dicionário, computador, livro, input, etc. As estratégias refletem a ma-

neira utilizada para interagir, diz respeito a tudo aquilo que pode servir como suporte 

para o aprendizado, é a maneira como processamos os recursos. A própria escrita-

processo vista por esse ângulo é uma estratégia, pois é por meio dela que queremos 

verificar a aquisição lexical. As estratégias se dividem em: Docente e discente. A es-

se respeito, Richter (texto inédito) declara:  

 

 
Estratégias são meios e condições de interatividade mediada pelos recur-
sos didáticos. Têm relação com o processamento cognitivo do input e ope-
rações concretas realizadas por profissional e cliente visando a atingir obje-
tivos compatíveis com alvos da atividade profissional. Emergem e circulam 
na Zona de Desenvolvimento Proximal estabelecida no ambiente didático 
ou correlato e dizem respeito basicamente à reflexão-na-ação — ou seja, à 
cognição associada aos eventos em decurso. É neste nível que se mani-
festam fenômenos relacionados à aquisição da linguagem como cons-
ciousness raising, noticing e outros associados. Por sua vez, estratégias 
bipartem-se em: Docentes e discentes. (RICHTER, texto, inédito). 
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 As estratégias são o foco principal do esquema de enquadramento da Teoria 

Holística da Atividade. Nesse sentido, os recursos docentes (recursos físicos, os ma-

teriais didáticos, por exemplo), usados para suprir os processos cognitivos, ocupam 

o primeiro lugar dentre os fatores de mediação. Esses recursos ajudam no processo 

de aquisição, contribuindo na conversão dos dados de input ↔ output para intake. E 

as estratégias discentes são tudo o que o aluno elenca para apoiá-lo na busca do 

conhecimento.  

Ainda, dentro da categoria de mediação, estão os conceitos, estes se referem 

ao saber teórico; aos procedimentos metodológicos; currículo; design de cursos e ta-

refas, os quais englobam as práticas em contextos profissionais, tanto do papel do 

profissional, quanto do papel de cliente. São os principais mediadores da zona de 

desenvolvimento proximal, não meramente como um foco em si do trabalho, mas na 

formação e exercício profissional. 

A categoria de controle diz respeito àquilo que se observa como efeito da in-

tervenção (competência, subcompetência), ou seja, o bem social, o alvo, os objeti-

vos, os resultados obtidos (efeito real e feitos observados) e os efeitos desejados, os 

quais envolvem indicadores de êxito (Avaliação, parâmetros [critérios], instrumentos 

[meios de controle], quadros [bases diagnósticas]). 

 Quando Richter (2004/2008) fala em autopreservação, o autor expõe que esta 

impulsiona uma autonomização progressiva que ratifica a estrutura sistêmica, doan-

do à Teoria Holística da Atividade (2008) sustentação para encontrar uma formação 

docente continuada, que seja efetivamente consistente. Em outras palavras, a Teo-

ria Holística da Atividade tem a intenção de promover um trabalho que englobe 

questões teórico-práticas em sala de aula, as quais necessitam ser elaboradas se-

gundo um enquadramento definido, ou seja, de um processo ensino-aprendizagem 

firmado em práticas organizadas de forma consistente. 

 

 

2.5 O conceito de aquisição de linguagem de Van Patten 
  

 

Tendo por base a noção fundamental de que possuímos uma capacidade limi-

tada de processamento da informação, VanPatten (2004) afirma que aprendizes de 

L2 apresentam dificuldade em focalizar a atenção em todos os aspectos do insumo 
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linguístico, o que os faz selecionar ítens específicos e processar os outros compo-

nentes de forma periférica. Nesse modelo, a atenção é um pré-requisito para que a 

aprendizagem aconteça. 

Dessa maneira, Van Patten (2004) postula que a atenção do aprendiz deve 

ser dirigida para aquelas partes do insumo que são relevantes para a tarefa em 

questão. Conforme o interesse do autor na aplicação pedagógica de seu modelo, ele 

e colaboradores desenvolveram inúmeros estudos acerca de processamento (pro-

cessing instruction), cujo objetivo é facilitar mudanças na interlíngua a partir da ma-

nipulação da atenção do aprendiz sobre o insumo linguístico (VANPATTEN e CADI-

ERNO, 1993; VANPATTEN, 2004). 

Nesse sentido, considerando o fator atenção, Van Patten (2004, p. 12) sugere 

uma tarefa que envolva a interação. Ver exemplo abaixo do autor: 

 

 

(3) Bob: So where’s Dave? 
     Tom: He vacation. 
     Bob: He’s on vacation? 
     Tom: Yeah. On vacation. 
     Bob: Lucky guy. 
 

 

De acordo com o autor, esse diálogo demonstra que a percepção da necessi-

dade da presença da preposição on antecedendo a palavra vacation ocorreu frente a 

uma interação comunicativa do sujeito e esse exemplo deixa clara a relação de tais 

concepções frente à estratégia docente adotada nessa pesquisa, cujo objetivo era, 

por meio das tarefas em lâmina e as trocas de textos com os colegas, chamar a a-

tenção do acadêmico para questões ortográficas, sintáticas, morfológicas, enfim, 

questões das quais poderiam não ser percebidas de outra maneira. 

Assim, a Instrução sobre o Processamento, (Processing Instruction), leva ao 

reconhecimento de que a necessidade da utilização de tarefas específicas de instru-

ção sobre o processamento, por meio das quais os aprendizes são conduzidos a 

desenvolver estratégias metacognitivas que os auxiliarão a processar as informa-

ções presentes no input da L2 de maneira a construir relações entre significado e 

forma. De acordo com Motta (2009): 
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          Nesse sentido, construir competências implica uma interferência dire-
ta nas representações que a pessoa tem sobre como se deve empregar os 
variados componentes e na ênfase a ser dada a cada um deles nos dife-
rentes momentos de escrita e reescrita, considerando  a atividade de pro-
dução um processo a ser desenvolvido em mais de uma etapa. O equilíbrio 
consciente no investimento sobre cada componente revela capacidade de 
automonitoração e mais clareza na avaliação dos resultados da escrita que 
vai se delineando (MOTTA, p. 33). 
 

 
 
           Os componentes básicos dessa instrução para processamento são três: ex-

plicação (explanation), estratégias de processamento (information about processing 

strategies) e input estruturado (structured input). Na primeira, o docente encaminha 

o discente a estabelecer associações entre conteúdo e forma, através de orienta-

ções explícitas a respeito de formas gramaticais, regras ou características estruturais 

da língua. Na segunda, os aprendizes são conduzidos a ficarem atentos a respeito 

do conhecimento sobre L1, pois ele pode interferir negativamente na aprendizagem 

da L2. Por isso, os alunos recebem a indicação de como processar determinados in-

puts, com a finalidade de perceber detalhes importantes. 

No terceiro, o professor fornece input que incita os aprendizes a processar 

conteúdo/forma conexionados, para dessa forma impedir a tendência natural de pri-

vilegiar conteúdo à forma. Os inputs fornecidos são manipulados com a intenção de 

atender a esse objetivo e podem abranger atividades de duas naturezas: atividades 

orientadas referencialmente e atividades orientadas afetivamente. Nas atividades o-

rientadas referencialmente, o professor direciona o conteúdo, destacando, por meio 

de exemplos, conteúdos que ele quer reforçar com os alunos. Essas atividades a-

barcam respostas certas ou erradas e são empregadas, preferencialmente, no início 

de uma sequência de exercícios para verificar se existe percepção da relação con-

teúdo/forma.  Nas atividades orientadas afetivamente, o professor trabalha com res-

postas que envolvem opiniões, crenças, sentimentos e, não, com “certo” ou “errado”.  

 Desse modo, Van Patten (2004) afirma que a aquisição da L2 é o desenvol-

vimento da competência de habilidades das quais o uso da linguagem depende. Es-

sa competência, a qual também é vista como uma representação mental parecida 

com a dos falantes nativos, consiste em diferentes componentes que interagem em 

vários níveis de compreensão e produção da fala, como também em componentes 

lexicais, fonológicos, sintáticos, semânticos e sociopragmáticos. 
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Segundo VanPatten (idem, p. 30), a aquisição consiste de pelo menos três 

processos, cada qual contendo seus próprios subprocessos e mecanismos, ou seja, 

input, acomodação e reestruturação. O input é responsável pela conexão forma-

significado; a acomodação é responsável pelo estabelecimento da conexão no sis-

tema de desenvolvimento linguístico do aprendiz; o estabelecimento de uma cone-

xão leva uma parte do sistema a se mover em determinadas direções, dependendo 

da conexão efetuada, ou seja, é a reestruturação, de acordo com o autor (idem, p. 

34-35).  

Para VanPatten (2004), em algum nível, o input é o ingrediente principal para 

o desenvolvimento da competência. Porém, a aquisição, compreendida como de-

senvolvimento de uma gramática interna, é de alguma forma também dependente do 

output. Os pesquisadores tendem a apresentar os efeitos para a aquisição do voca-

bulário e os efeitos para as conexões de forma-significado da mesma maneira que 

Krashen mostrou anos atrás, observa VanPatten (2004). 

          Nesse sentido, para tentar explicar como acontece o processamento do input 

na aquisição, na fase adulta, Van Patten (1993, 1996a, 1996b, 2002, 2004) e Van 

Patten e Cadierno (1993) desenvolveram o Input Processing, no qual, uma das 

constatações implicadas relaciona-se com o Princípio da Primazia do Significado, 

que esclarece acerca da redução de oportunidades incidentais da aprendizagem so-

bre a língua, a qual é motivada pela dificuldade apresentada pelos aprendizes inici-

antes de uma língua alvo em direcionar a atenção para a forma e para o conteúdo 

ao mesmo tempo. 

          O Princípio da Primazia do Significado abarca outros subprincípios que foram 

expandidos por Van Patten (2004). A nova proposta do autor aborda: 1º - Princípio 

da Primazia de Conteúdo: o processamento de palavras que apresentam conteúdo 

significativo acontece em primeiro lugar; 2º - Princípio da Preferência Lexical: os a-

prendizes privilegiam o léxico, para qualificar significado, em detrimento dos itens 

sintáticos; 3º - Princípio da Preferência pela Não-redundância: as formas gramaticais 

não-redundantes têm preferência sobre as redundantes; 4º Princípio do Significado 

antes do Não-significado: são processadas as formas que são mais significativas an-

tes daquelas menos significativas; 5º - Princípio da Disponibilidade dos Recursos: o 

processamento do conteúdo comunicacional  acontece com pouca ou nenhuma a-

tenção; 6º- Princípio da Localização na Frase: são processados os elementos que 

aparecem  no início da sentença antes daqueles que estão no meio ou no fim. 
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 Valendo-se desses pressupostos, pode-se concluir que, para esse autor, a 

aquisição é entendida como aquisição de uma competência (no sentido amplo), 

constituída por diferentes componentes lexicais, fonológicos, sintáticos, semânticos 

e pragmáticos de determinada língua interagindo nos mais variados níveis de com-

preensão e produção da linguagem. E disso pode-se ainda inferir que a aquisição de 

competências envolve o entendimento de como aplicar os diversos componentes em 

cada etapa de escrita e reescrita. 

 

 
2.6 O conceito de aquisição instrucional de Rod Ellis 
 
 

A Teoria de Rod Ellis, de certa forma engloba as ideias de Van Patten. Por 

esse motivo, nessa seção será exposto algumas considerações acerca desse autor. 
O processo de aprendizagem de uma língua pode ocorrer de forma conscien-

te ou através de práticas mais subjetivas, as quais vão gerar diversos tipos de repre-

sentações mentais, ou seja, os saberes de ordem explícita e implícita. A natureza 

desses saberes e as suas possíveis inter-relações são ainda muitos discutidas, as-

sim como é o papel da instrução formal na construção desses conhecimentos.  

Segundo Ellis (2005), não se pode ainda estipular com segurança teórica a 

exatidão da contribuição da instrução ao processo de aquisição da linguagem, por-

que esse processo encontra-se em etapa inicial de investigação. No entanto, o autor 

acredita que algumas generalizações são consideráveis, servindo como base para o 

ensino da linguagem, como também encontra apoio em outros pesquisadores em re-

lações a essa opinião. O autor, na tentativa de estruturar as reflexões acerca de ins-

trução e ensino de línguas, organizou dez princípios, os quais possibilitam um refe-

rencial que pode servir como o início para um trabalho em sala de aula, desde que 

ajustados de acordo com as necessidades dos alunos e os objetivos do professor. 

Em relação a esses princípios, o terceiro princípio pretende assegurar “que os 

alunos foquem atenção à forma”, ou seja, refere-se à Instrução com Foco na Forma 

(Form-Focussed Instruction) Rod Ellis (1998), como uma situação formal de ensino 

em um contexto comunicativo, contendo atividades previamente elaboradas pelo 

professor, a partir de um planejamento baseado nas dificuldades apresentadas pelos 

aprendizes ao longo do processo. Para ratificar esse princípio, Ellis (2005), refere-se 



 53

a Schmidt (1994), o qual sustenta a ideia de que não há aprendizagem sem uma a-

tenção consciente do aluno às formas da língua. Além disso, Schmidt (1994) salienta 

que dar atenção à forma não está diretamente ligada à consciência de regras gra-

maticais; mas, sim, de itens linguísticos que aparecem no input aos quais os alunos 

são expostos. Conforme Ellis (2005), essa atenção pode ser incitada de muitas for-

mas, como a utilização de lições gramaticais para o ensino de características grama-

ticais específicas, conforme o processamento do input ou output.  

Essa visão reconhece que tanto o conhecimento explícito quanto o implícito 

são fundamentais na aquisição de LE, sendo que o desenvolvimento do conheci-

mento explícito, via foco na forma, pode vir a contribuir para a construção do conhe-

cimento implícito, que deve ser a meta do ensino de LE, porque está intrinsecamen-

te relacionado com a fluência na comunicação (Rod Ellis, 2005). 

Rod Ellis (1998) apresenta quatro macro-opções de atividades de intervenção 

pedagógica com foco na forma: (a) input estruturado, o qual engloba o trabalho de 

compreensão dos estímulos verbais e/ou não verbais, exigindo determinada atitude 

pragmática do aprendiz, executando comandos, relacionando sentenças, expres-

sando concordância ou discordância, não existindo necessariamente a produção da 

estrutura; (b) prática da estrutura, que pode apresentar-se de diferentes maneiras, 

havendo desde atividades mais controladas até as de produção livre de frases com 

a forma-alvo; (c) feedback negativo, que pode ser aplicado através de correção ex-

plícita, pedidos de esclarecimentos, feedback metalinguístico, elicitação e repetição; 

e, (d) instrução explícita, que pode ser realizada através do método dedutivo, no 

qual o professor expõe as regras e dá explicações orais e/ou escritas sobre a estru-

tura-alvo, e do método indutivo, em que são propostas tarefas que visam a despertar 

a consciência do aprendiz, na descoberta da regra-alvo (consciousness-raising 

tasks). 

Conforme Ellis (1997), o fator instrução conduz a atenção do aluno para de-

terminados elementos do input. Esse input pode não ser percebido caso não esteja 

de acordo com as expectativas desse aprendiz. Em outras palavras, determinados 

dados são reconhecidos no input, porque já estão condicionados à memória de lon-

go prazo, os quais já foram sedimentados como conhecimento adquirido. De certa 

maneira, isso pode dificultar a percepção do aprendiz em relação às características 

desconhecidas para ele. A instrução, nesse sentido, é a possibilidade de clarear de-
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terminadas características, contribuindo para que ocorra o noticing, ou seja, o “dar-

se conta”. 

Desse modo, o “dar-se conta” (noticing) é primordial para uma visão meta-

cognitiva, visto que para Schmidt (1995), noticing é um processo cognitivo que impli-

ca prestar atenção às manifestações linguísticas recebidas e produzidas pelos falan-

tes. E qual é o papel do professor neste processo? Para Ellis (2002), é favorecer a 

percepção consciente no aluno, ou seja, elicitar neste a consciência de alguns pa-

drões existentes na nova informação contida no input.  A contribuição dessa consci-

ência é a percepção do aprendiz acerca de certas regularidades na informação re-

cebida e, por meio desta percepção há a possibilidade de internalizar determinadas 

estruturas, as quais se referem ao conteúdo ou à parte formal da linguagem, incitan-

do, dessa maneira, a aquisição. Ellis, afirma ainda, que o conhecimento implícito de 

alguém é um processo interno e sendo assim, não se pode interferir diretamente. 

 Para ter um maior entendimento do papel do noticing na aquisição, far-se-á 

necessário considerar a relação entre conhecimento implícito e input. Ellis (1997), 

considera o noticing como mediador entre o input e o sistema de memória, isto facili-

ta que regularidades percebidas no input sejam transformadas em input compreen-

dido (intake), que depois será usado na produção do output.  

 

 

  
QUADRO 2 - Conhecimento implícito: o processo de aprendizagem – Ellis (1997, p. 119) 

 

 

 Segundo Rutherford et al (1985) e Ellis (1994), consciousness-raising significa 

projetar a atenção do indivíduo para certas propriedades formais da linguagem, esse 

é um processo que precede o próprio noticing. Para que isso aconteça, é necessário 

promover atividades que conduzam à atenção e o dar-se conta, em relação à produ-
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ção textual, nesse caso, mais particularmente à aquisição do léxico, justificando, as-

sim, todo o processo deste trabalho que envolve a leitura, a escritura, a ação, a re-

flexão, a produção e a reflexão. 

 

 

2.7  A aquisição da escrita: conceitos-chave 
 
 

O ser humano, por sua natureza, é capaz de se comunicar por meio da lin-

guagem verbal ou não verbal e essa capacidade de comunicação promove uma das 

principais características do convívio em sociedade: a interação social. 

 Segundo Vygotsky (1939/1970, p. 99-107), a diferença entre a linguagem oral 

e escrita, está na presença ou não de interlocutor, isto é, a escrita é uma forma de 

comunicação sem um interlocutor imediato, ou seja, direcionada a uma pessoa au-

sente ou imaginária ou a ninguém em particular, para a qual o escritor necessita cri-

ar a situação para representá-la. Assim o autor se manifesta: 

 

 
En el lenguaje escrito el interlocutor está ausente. Por eso debe ser total-
mente explícito y la diferenciación sintáctica es máxima. Dada la distancia 
entre los interlocutores, es rara la posibilidad de compreenderse con medias 
palavras y mediante el empleo de expresiones predicativas. En el lenguaje 
escrito los interlocutores se hallan en situaciones diferentes, lo que excluye 
la posibilidad de compartir un mismo sujeto en su pensamiento. Por eso, el 
lenguaje escrito constituye, en comparación con el lenguaje oral, una forma 
de lenguaje más desarrollada y sintácticamente más compleja; para expre-
sar una misma idea requiere muchas más palavras que en el lenguaje 
oral.(VYGOTSKY, 1982, p. 324). 

 

 

Nesse sentido, Vygotsky (1993) diz que, na fala, a criança se manifesta mais 

naturalmente, em função do intercâmbio social e do contato diário, assim, a fala ex-

terior “não tem que ser conscientemente dirigida - a situação dinâmica se encarrega 

disso” (p. 85). Enquanto que na escrita, há mais abstração e as causas que a impul-

sionam são intelectualizadas e dessa forma, o indivíduo precisa representar a situa-

ção para si mesmo, o que envolve um maior distanciamento da “situação real” (p. 

85). Dessa maneira, segundo o autor (1995): 
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A diferencia de la enseñanza del lenguaje oral, en la cual se integra el niño 
por sí solo, la enseñanza del lenguaje escrito se basa en un aprendizaje ar-
tificial que exige enorme atención y esfuerzos por parte del maestro y del 
alumno,debido a lo cual se convierte en algo independiente, en algo que se 
basta a sí mismo; el lenguaje escrito vivo pasa a un plano posterior. (VY-
GOTSKY, 1995, p. 183). 

 

 

Dessa forma, em relação à aquisição da escrita, o autor aborda a relação 

consciente que influencia no processo de construção das palavras e assim, a crian-

ça ao tomar conhecimento da estrutura sonora de cada palavra reproduz os símbo-

los alfabéticos de acordo com as necessidades e intervenções do meio sócio-cultural 

ao qual está inserida. Nesse sentido, (VYGOTSKY, 1995, p. 184), discorre que “el 

domínio del lenguaje escrito significa para el niño dominar un sistema de signos 

simbólicos extremamente complejo.”  

Nessa ótica, pode-se afirmar que a escrita é concebida como interação social, 

uma prática cultural que envolve produção e compreensão de textos escritos com 

funções sociais diversas. Assim, as aprendizagens, vistas como apropriações das 

práticas da cultura, são mediadas de maneira social e simbólica. Dessa forma, o su-

jeito não interage diretamente, tão pouco individualmente com os objetos de conhe-

cimento expostos em seu meio, ou seja, suas relações com o meio e com os conhe-

cimentos são sempre mediadas por outros e pela linguagem. Segundo Bazerman 

(2007): 

 
A escrita é um meio de comunicar entre pessoas através do tempo e do es-
paço. A escrita pode servir para, mútua e concomitantemente, orientar aten-
ção, alinhar pensamentos, coordenar ações e fazer negócios entre pessoas 
que não estão fisicamente co-presentes como também entre as que estão 
presentes. Essas realizações sociais dependem do texto para induzir signi-
ficados apropriados nas mentes dos receptores, de forma que a escrita ativa 
mecanismos psicológicos pelos quais construímos sentidos e nos alinhamos 
com as comunicações dos outros. (BAZERMAN, 2007, p.13). 
 

 

De acordo com o autor (idem, 2007), desde o seu surgimento, há cinco mil 

anos, que a escrita interage com aquilo que somos, com o que pensamos, com o 

que temos realizado e com a maneira com que nos relacionamos uns com os outros 

num modo de vida complexo. Nesse sentido, a escrita expandiu nossas possibilida-

des como indivíduos e como comunidades. Esse pensamento corresponde à ideia 
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defendida por Vygotsky de que todo o conhecimento é construído através do social, 

ou seja, na aprendizagem adquirida por meio das relações com os outros. Assim, 

Vygotsky (1995, p. 148) afirma que: “El lenguaje, sin embargo, es la función central 

de las relaciones sociales y de la conducta cultural de la personalidad.” Ainda, nesse 

contexto, segundo Cavichioli (2008): 

 

 
Aprender línguas, nessa perspectiva, é estar em contato com o mundo so-
cial, é construir conhecimentos, interagindo com outras pessoas, é entender 
a heterogeneidade, cultural, social, histórica que diversifica a linguagem, é, 
essencialmente, aprender a partir do real, das experiências de vida que cer-
cam tanto o professor quanto o aluno.(p.36) 

 

  

 No entanto, a interação com os outros, por meio da linguagem escrita, que 

segundo Vygotsky, não tem interlocutor imediato, requer muito mais cuidado na ex-

teriorização do pensamento, pois nesse contexto não se compartilha o mesmo tem-

po e espaço que o interlocutor, não se tem os recursos gestuais e faciais, que de 

certa forma podem contribuir com o entendimento da mensagem em situações face 

a face. Então, um dos recursos que podem auxiliar no intento comunicativo é a utili-

zação dos gêneros. Segundo Bazerman (2007, p. 23): “Gêneros podem ajudar nes-

sa confusão ao assinalar para nós a situação e a ação, projetando o contexto invisí-

vel. O leitor e o escritor precisam do gênero para criar um lugar de encontro comuni-

cativo legível da própria forma e conteúdo do texto”. 

 De acordo com o autor, agir de modo típico, ou seja, um modo que já foi re-

conhecido como realizadores de determinados atos em determinadas circunstâncias 

ajudam a organizar melhor os atos de fala. Dessa forma, no momento em que se 

observa o êxito desse ou daquele enunciado ou texto em determinada situação, a 

propensão é falar ou escrever de forma semelhante quando expostos a uma situa-

ção semelhante. 

 

 
Se começamos a seguir padrões comunicativos com os quais as outras 
pessoas estão familiarizadas, elas podem reconhecer mais facilmente o que 
estamos dizendo e o que pretendemos realizar. Assim, podemos antecipar 
melhor quais serão as reações das pessoas se seguimos essas formas pa-
dronizadas e reconhecíveis. Tais padrões se reforçam mutuamente. As for-
mas de comunicação reconhecíveis e auto-reforçadoras emergem como 
gêneros. (BAZERMAN, 2009, p. 29). 
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 Nesse sentido, conforme Bazerman (idem, 2009) quando adapta-se a escrita 

a enunciados padronizados, reconhecidos, produtores de uma compreensão padro-

nizada de determinada situação, tem-se o que é chamado por ele de tipificação. O 

autor afirma que: Os gêneros tipificam muitas coisas além da forma textual. São par-

te do modo como os seres humanos dão forma às atividades sociais. 

 Desse modo, quando o aprendiz se coloca frente a frente com diferentes gê-

neros, ele tem a possibilidade de visualizar a estrutura do texto, a função, o contexto 

de circulação, o léxico mais frequente, a sintaxe, enfim, o entendimento dos gêneros 

pode proporcionar ao escritor uma maior adaptação e contextualização de suas idei-

as. 

 Assim, em relação à aquisição do léxico em língua materna, pode-se dizer 

que este processo envolve a interação do indivíduo com as outras pessoas, desde a 

infância até a fase adulta, indo de uma comunicação cotidiana até uma comunicação 

em uma área mais específica. No entanto, aprender efetivamente uma palavra en-

volve conhecer o seu sentido para ter domínio de sua funcionabilidade e contextuali-

dade e isso não se conquista facilmente em língua materna, da qual temos mais a-

cesso. Pensa-se então, como a aquisição do léxico em língua estrangeira se torna 

mais difícil. Por isso, trabalhar com gêneros pode ser um recurso que venha a con-

tribuir com uma aquisição contextualizada do léxico, pois cada gênero tem sua indi-

vidualidade, forma de escritura e um léxico apropriado, que deve ser selecionado pa-

ra dar conta de buscar o entendimento do leitor. Segundo Bazerman (2009): 

 

 
Gêneros são tão-somente os tipos que as pessoas reconhecem como sen-
do usados por elas próprias e pelos outros. Gêneros são o que nós acredi-
tamos que eles sejam. Isto é, são fatos sociais sobre os tipos de atos de fa-
la que as pessoas podem realizar e sobre os modos como elas os realizam. 
Gêneros emergem nos processos sociais em que pessoas tentam compre-
ender umas às outras suficientemente bem para coordenar atividades e 
compartilhar significados com vistas a seus propósitos. (Bazerman, 2000, p. 
31). 

 

 

 Dessa forma, é possível afirmar que escrever requer atenção, planejamento e 

um bom conhecimento do léxico da língua utilizada auxilia muito na produção escrita 

e para adquirir o léxico nada melhor do que ler, escrever, ou seja, um texto é produ-

zido a partir de outros textos e assim por diante, é na interação de sucessivas leitu-
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ras e escrituras que se formula ideias e se aperfeiçoa habilidades comunicativas. 

Nesse sentido, Bazerman (2007, p. 92) declara: “Os textos não surgem isoladamen-

te, mas em relação com outros textos. Escrevemos em resposta à escrita preceden-

te e, enquanto escritores, usamos os recursos produzidos por escritores preceden-

tes.” 

Nesse contexto, a relação entre o sujeito e o seu objetivo, de maneira recí-

proca, é que determina o resultado final da ação. A ação está condicionada ao modo 

como uma atividade é realizada e como ela se desenvolve e evolui, de maneira 

permanente, interferindo assim, na Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), ou se-

ja, a distância entre aquilo que o sujeito faz sozinho e o que ele é capaz de fazer 

com a intervenção de alguém. (professor, pais, colegas em um nível mais avança-

do...).  

Acenando para os pressupostos apresentados, de acordo com Kato (1986, p. 

85), “a) O ato de escrever é um ato que envolve uma META e um PLANO.” e b) O 

ato de escrever é um ato de RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS”. Desta maneira, su-

põe-se que cada nível da comunicação escrita pode apresentar problemas e resolu-

ções que lhe são próprios e, assim como a fala, a escrita pressupõe a existência de 

diversos níveis e etapas. Segundo a mesma autora, esses níveis de planejamento 

da escrita se referem às metas (objetivo, função, finalidade) e, para conceituá-las, 

Kato utiliza a terminologia funcionalista de Halliday (1970), assim definidas: “as me-

tas são de três tipos: ideacional (ou de conteúdo proposicional), textual (ou da cone-

xão das idéias em um todo coerente) e interpessoal” (ou relação emissor ─ receptor 

e problemas atitudinais). (Halliday, 1970 apud Kato, 1986, p.85). 

Conforme a autora (idem, p. 85-86), a meta interpessoal refere-se ao plane-

jamento de qual o tipo de leitor para quem o escritor vai escrever, ou seja, o leitor 

pretendido e o que se quer causar, qual o efeito da escritura sobre esse leitor. Fren-

te a isso, o planejamento deve guiar as ações que conduzirão o autor a atingir as 

metas. Desse modo, pode-se dizer que é nesse nível que o escritor toma suas deci-

sões a respeito de seu papel como escritor e o papel do leitor. 

 As metas ideacionais se relacionam com o: “... por onde começar; em que di-

reção prosseguir; o que deixar de lado; onde terminar”. (Kato, 1986, p. 86). Para a 

autora, um problema sério dessa fase é não ser possível extrair da memória apenas 

as informações relevantes e direcionadas para um fim, já que nossa mente é disper-

siva por natureza. Assim, é preciso organizar as ideias, e, quando isso é feito, novas 
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ideias podem surgir, por conta disso, o problema reside em decidir-se pela melhor 

organização. (Kato, 1987, p. 93). 

 Já as metas textuais desdobram-se em submetas de coerência e de coesão, 

sendo que, nesse contexto, o trabalho do escritor deve constituir um planejamento e 

uma execução que o levem a esse resultado. De acordo com Kato (1987), na escri-

ta: 

 

 
O que fazemos pode ser visto, até certo ponto, como etapas discretas e se-
quenciais, mas o fato de poder haver falhas e insucessos no caminho leva o 
sistema a permitir retornos, propiciando uma recorrência dos subprocessos 
(ou subatividades); à geração de ideias nem sempre sucede a sua tradução, 
o que contribui para a natureza recursiva dos processos.  
...Quando escrevemos, sofremos restrições de várias naturezas: restrições 
de contexto da tarefa, restrições de memória, restrições formais-prescritivas; 
estas últimas somam-se, na etapa de tradução, àquelas já impostas por ou-
tros níveis,  o  que  faz com que  o redator atue, no estágio da tradução, 
como conciliador de decisões. (p. 96). 

 

 

Desse modo, as metas ajudam a canalizar o trabalho do escritor à forma que 

o texto poderá ter, a partir dos problemas resolvidos por ele através de ações plane-

jadas e coordenadas.  

 Compactuando com essas concepções, segundo Vygotsky, para escrever 

precisamos planejar, pensar, formular mentalmente as frases, ordenar palavras, i-

deias, colocar as palavras em ordem para formar uma frase. Tem-se a necessidade 

de elaborar rascunhos, escrever, apagar, reformular frases e ideias. Isso tudo vem 

ao encontro do Process Writing, em que se pode reconhecer todas essas etapas de 

escritura.  
 
 

2. 7.1 Interlíngua 
 
 

            Nesta seção, é abordado o conceito de interlíngua, pois a noção acerca des-

se processo cognitivo contribuiu para o esclarecimento a respeito do que acontece 

com o aprendiz no momento que está inserido num contexto de aprendizagem de 

uma língua estrangeira.  
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A interlíngua, nas pesquisas sobre aquisição de linguagem em língua estran-

geira, é dita como uma fase em que a língua-alvo não esta totalmente desenvolvida. 

De acordo com Abadía (2000), a interlíngua é um termo empregado para apresentar 

o sistema linguístico utilizado por um falante não nativo que demonstra traços tanto 

da língua materna, como da língua estrangeira e ainda, por vezes, outros traços idi-

ossincrásicos, cuja complexidade aumenta à medida que o falante supera sucessi-

vas etapas em que novos elementos são interiorizados.  

Para Salinas (2001), esse termo significa a tentativa do aprendiz, em seus fins 

comunicativos, usufruir do sistema linguístico que não conhece de maneira completa 

e que é uma redução de um código mais completo (o da LE que está aprendendo), 

apoiando-se em recursos extralinguísticos, as estratégias, para completar as possí-

veis carências do sistema na produção da LE. 

Conforme Ellis (1997), a interlíngua pode ser entendida como um sistema de 

transição criado pelo aprendiz ao longo de seu processo de assimilação de uma  lín-

gua estrangeira, que  se caracteriza pela interferência da língua-mãe. Desse modo, 

formas da língua materna, tais como aspectos sintáticos, fonológicos, semânticos e 

lexicais, influenciam as novas construções da L2 usadas pelo aluno, pois são leva-

das para a língua estrangeira. No entanto, em muitas outras situações os aprendizes 

criam estruturas que seriam intermediárias entre a L1 e a L2, ou seja, utilizam seus 

conhecimentos da L2, mas resistem às suas regras, escrevendo-as de forma "apor-

tuguesada" ou criando regras próprias que misturam ambas. 

Nesse sentido, para esse autor (1997, p.33) o conceito de interlíngua com-

preende as seguintes premissas acerca da aquisição de L2:  

1. O aprendiz  constrói  um  sistema de  regras  linguísticas  abstratas  que 

norteiam a  compreensão e produção da L2. Este sistema de regras é visto 

como uma "gramática mental" e é referido como uma "interlíngua";  

2.  A gramática do aprendiz é permeável. O que significa que as regras, que 

constituem o conhecimento de um aprendiz em qualquer estágio, não estão 

fixadas, mas sim abertas às influências externas (através do insumo).  

3.  A gramática do aprendiz é transicional. O aprendiz muda sua gramática de 

tempos em tempos, acrescentando regras, deletando outras e reestruturando 

o sistema todo. Isto resulta em um processo chamado de interlanguage conti-

nuum. Isto é, o aluno constrói uma série de gramáticas mentais ou interlín-
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guas quando gradualmente aumenta a complexidade de seu conhecimento da 

L2;  

4.  Há duas hipóteses sobre o sistema de IL (interlíngua). A primeira é que o  

sistema que o aprendiz constrói  contém  regras  variáveis,  ou  seja,  regras  

que funcionam  em  um  contexto,  mas  em  outros  não.  A segunda é que o 

sistema de interlíngua é homogêneo e que a variabilidade reflete os erros que 

os aprendizes cometem quando tentam usar seus conhecimentos para se 

comunicar.   

5.  O aprendiz empreende várias  "estratégias de aprendizagem"  para desen-

volver  sua  interlíngua. Os diferentes tipos de erros que ele  comete  refletem  

diferentes  estratégias  de aprendizado,  por exemplo,  erros  de  omissão  

sugerem  que ele está  de alguma  forma simplificando  a  tarefa de aprender,  

ignorando  fatores gramaticais que ele não  está preparado para  processar. 

Por outro lado, erros de generalização e transferência também podem ser vis-

tos como evidência de estratégia de aprendizado;   

6.  A gramática do aprendiz é passível de uma fossilização. A fossilização re-

fere-se aos erros e desvios no uso da língua estrangeira, internalizados e difí-

ceis de serem eliminados.   

 

Selinker (1969) inicia seus estudos propondo a ideia de uma análise global da 

língua produzida pelo estudante de LE.  Nesse sentido, a interlíngua é definida como 

um sistema linguístico transitório desenvolvido durante o processo de aprendizagem 

de uma LE, caracterizando um estágio intermediário de aprendizagem resultante de 

diferentes situações de contato linguístico, que se serve de reduzido número de ca-

tegorias gramaticais, carece de estruturas morfológicas, recorre a um léxico altamen-

te polissêmico, seleciona seu material linguístico de um código reduzido e utiliza mi-

nimamente a cópula. Assim, é transitório, modifica-se rapidamente e é dependente 

das duas línguas envolvidas, a Língua Materna e a Língua Estrangeira. 

 A interlíngua, assim conceituada, passou a constituir um papel de relevância 

nas pesquisas em Linguística Aplicada, pois abarca implicações psicológicas e cog-

nitivas, pois os aspectos sintáticos, semânticos e lexicais são cognitivamente cons-

truídos e formam novas construções na Língua Estrangeira ou na Segunda Língua. 

Tais implicações se situam em uma hipótese de estrutura latente, abordada pelo au-
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tor, e que é acionada sempre que alguém principia o processo de aprendizagem de 

uma L2.   

De acordo com Corder (1973, 1974), há quatro estágios no processo de a-

prendizagem de uma língua estrangeira: o primeiro é “o de erros aleatórios”, o qual 

ocorre quando o aprendiz tem ainda pouca consciência de que existem regras ca-

racterísticas de um sistema. O segundo é “o emergente”, que se refere a um avanço, 

não muito significativo, mas já reflete um pouco mais de consciência, por parte do 

aprendiz, porque é capaz de perceber que existe um sistema que deve ser observa-

do, porém ainda, ao falhar, não consegue detectar, nem mesmo explicar o que acon-

teceu, tanto em relação à fala, quanto à escrita. Essa percepção da falha, nesse es-

tágio, não é detectada pelo aprendiz nem mesmo quando o interlocutor lhe indica. O 

terceiro é “o sistemático”; nesse estágio, há um maior avanço, pois as regras que já 

foram internalizadas são muito próximas do sistema alvo, e agora, diferentemente do 

estágio anterior, diante de um feedback negativo, o aprendiz já é capaz de identificar 

as falhas e tentar retificá-las. Por fim, o quarto o “de estabilização”, ocorre um pro-

cesso de autogerenciamento, ou seja, o aprendiz demonstra menos frequência de 

erros e quando esses ocorrem, eles já são capazes de identificá-los, explicá-los e 

corrigi-los.  

A partir do Process Writing, estratégia de produção textual adotada nessa 

pesquisa, foi possível perceber que esses estágios ocorriam, efetivamente, com os 

alunos, os quais, gradativamente iam passando de um estágio a outro. 
 

 
2.7.2 Transferência 
 
 

 A transferência de estruturas linguísticas entre a língua nativa e a língua-alvo 

na aquisição de L2 tem sido objeto de investigação constante por parte dos linguis-

tas. 

 Pode-se dizer de uma maneira geral, que o termo transferência significa o 

aproveitamento de habilidades linguísticas prévias no processo de assimilação de 

uma língua estrangeira e ocorre predominantemente entre línguas com alto grau de 

semelhança. 
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 De acordo com Kellerman (1979, 1983) a transferência é um processo cogni-

tivo no qual, a partir da percepção que o aprendente possui da semelhança entre as 

estruturas da L1 e L2, decisões são tomadas. Dessa forma, a transferência é vista 

quando a similaridade é percebida entre as duas línguas e quando as estruturas 

envolvidas são marcadas. 

 Segundo Ellis (1997), a transferência da língua é um processo mental, o qual 

é responsável pela fossilização, e, sendo assim é visto, para o autor, como uma 

transferência negativa. Nesse sentido, os aprendizes criam uma hipótese de interlín-

gua baseada na sua própria L1, ou seja, constroem regras com informações dispo-

níveis, que possuem. Assim, a transferência não é uma interferência, mas um pro-

cesso cognitivo.  

 Destarte, ao tratar-se da questão da interlíngua, o termo transferência está 

muito presente. Ellis (1997) declara que a transferência da L1 é a influência que a 

língua materna do aprendiz exerce na aquisição de uma L2. A língua materna é uma 

das fontes de erro no aprendizado e neste caso, como já vimos, é chamada de 

"transferência negativa", entretanto há casos em que a L1 do aprendiz pode facilitar 

a aquisição da L2.   

 Ainda, Ellis (1994) afirma que os erros de transferência são mais comuns em 

aprendizes adultos que em crianças, pois os adultos possuem sua L1 mais presente 

e consolidada que as crianças provocando, dessa maneira, um maior número de er-

ros de transferência. 

 De acordo com Corder (1981), os estágios iniciais do aprendizado de uma  

segunda  língua  são caracterizados  por  uma grande quantidade de transferência  

interlinguística, ou  seja, da  língua  nativa  para  aquela  em  estudo. O autor afirma 

que nesses estágios, antes que o sistema da L2 se torne familiar, a língua nativa é 

o único sistema linguístico na experiência prévia do aprendiz. A mérito de exemplifi-

cação, Corder aborda os aprendizes de  inglês que falam sheep no  lugar de ship, 

ou  the book of Jack ao  invés de Jack's book e atribui esses erros a uma transfe-

rência  interlinguística negativa.No entanto, não é sempre claro que um erro é o  re-

sultado da  transferência da  língua nativa:  Conforme Fries (1945 apud ODLIN, 

1989, p.15), "Aprender uma segunda língua constitui uma tarefa diferente de apren-

der a primeira língua. Os problemas básicos  não ocorrem da dificuldade nos  fato-

res da nova  língua, mas dos hábitos criados pela primeira."  



 65

 Nesse sentido, é possível abordar ainda, os erros intralinguísticos ou  interfe-

rência  intralinguística, os quais são a  transferência negativa de  itens dentro da 

própria  língua em estudo, ou a generalização de  regras desta língua (overgenerali-

zation). Os estágios iniciais do aprendizado de línguas são caracterizados pela pre-

dominância da transferência  interlinguística, mas, a partir do momento em  que o  

aprendiz  começa a adquirir partes  do  novo  sistema,  cada  vez mais a transferên-

cia intralingüística é manifestada. Segundo Brown (1994), na mente dos alunos uma 

grande quantidade de coisas que eles dizem ou compreendem  parece  ser  logica-

mente  correta.  Por exemplo, um aprendiz que fala “Does John  can  sing? “ ou  a-

inda  He  goed,  acredita firmemente estar  usando  a  gramática  correta,  porque 

ele  internalizou  uma regra sistemática que  requer  o  uso do  auxiliar  Do/Does  na  

formulação de perguntas  em inglês, e o acréscimo do morfema ed a um verbo para 

expressar uma ação no passado. 

 A partir dessas considerações é possível afirmar que a transferência aconte-

ce em todo o processo de aquisição de L2, e que ela é inevitável, pois um aprendiz 

adulto, involuntariamente, traz consigo o conhecimento da sua L1, diferentemente 

de uma criança que, ao aprender sua língua materna,  parte de um  estágio  "zero". 

Na realidade, a diferença está nos distintos efeitos da L1 em questão, isto é, por 

exemplo, os itens que um falante de japonês transfere da sua L1 não são os mes-

mos de um falante de português. 

 Tendo por suposto que a transferência ocorre, de uma forma ou outra, em 

todo o processo de aquisição de uma língua estrangeira, ao longo das etapas do 

Process Writing pôde-se constatar esse fenômeno de maneira particularmente con-

siderável nas produções textuais relativas ao primeiro semestre, observando-se, po-

rém, um decréscimo nas produções relativas ao segundo semestre. Esse quadro 

sugere que, ao longo do processo de escrita, os acadêmicos pesquisados possam 

ter começado a monitorar mais esse mecanismo e, por conta disso, obter certa re-

dução de sua influência.  
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2.7.3 O Léxico 

 
 

 Conduzir o aluno a escrever de maneira clara e eficaz sempre foi uma ques-

tão preocupante para os professores, não importando o nível de escolaridade desse 

aluno. Nesse sentido, a aquisição lexical é um passo muito importante para o bom 

desempenho da tarefa de escrita, pois ao longo da formação do sistema lexical de 

um idioma, acumulam-se as experiências, os conhecimentos e as habilidades estru-

turais. Sabe-se que não é possível um falante dominar toda extensão vocabular de 

seu idioma nativo; entretanto, segundo os lexicógrafos, todo e qualquer falante de 

uma língua natural, domina o que se chama de “vocábulo básico” de um determina-

do idioma. Sendo assim, esse vocábulo básico compreende tudo aquilo que ele já 

usou, usa, ouviu e/ou leu e que fazem parte tanto de seu vocabulário ativo como 

passivo. Não se pode deixar de mencionar ainda que, dominando uma língua que 

lhe é natural, o falante também domina suas regras e estratégias de produção, fato 

que lhe proporciona reconhecer novos vocábulos e novos conteúdos. 

 A função do vocábulo em uso é a de indicar para o escritor o marco de co-

nhecimentos a que o texto se refere. Desse modo, pode-se considerar que todo tex-

to se remete a um dado marco. Nessa perspectiva, sendo o vocábulo a palavra que 

se coloca em uso, em dada situação comunicativa, a sua aquisição sempre se dará 

por processos de contextualização.  

Assim, adquirir um novo vocábulo é aprender, compreender e interpretar o 

marco de conhecimentos de grupos antropo-sócio-culturais. Conforme Perchonock e 

Werner (1969), o léxico é uma rede de relações e Lyons (1963, 1968) sustenta a i-

deia de que o significado de um termo está nas relações com os outros termos no 

campo lexical e dessa forma, sugere diversas relações semânticas primitivas: a si-

nonímia, a incompatibilidade, a inclusão em classes, a antonímia, a complementari-

dade e a antítese. 

 Nessa acepção, a aprendizagem do léxico implica a aprendizagem de todo 

um conteúdo criado coletivamente pelo passado, mas constantemente redimensio-

nado pelo presente, o que necessariamente vai levar a adquirir novas formas de or-

ganização do conteúdo e/ou conhecimento de mundo. 

 No processo de aquisição de uma língua, as palavras são as primeiras a apa-

recer. No momento em que uma criança começa a aprender a falar, ela inicia um 
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processo de generalizações acerca de diferentes tipos de palavras  para denominar  

pessoas, lugares,  coisas,  expressar  desejos  e  vontades.  Assim, elas passam a 

reconhecer e entender as categorias sintáticas, adquirindo uma maior percepção a 

respeito das relações gramaticais entre as  palavras. Conforme Clark (1993, p.1) "o 

léxico é central na linguagem e central na aquisição de língua".   

Segundo Leffa (2000) o desenvolvimento do léxico em língua materna é mais 

espontâneo e se relaciona à formação da própria identidade da pessoa, tendo me-

nos vinculação com a ação da escola, enquanto que na língua estrangeira o desen-

volvimento é mais refletido e precisa, normalmente de indução para sua realização. 

Dessa forma, na língua materna predomina o léxico das operações concretas da in-

fância, ligado ao afeto e à família, enquanto que na língua estrangeira predomina o 

léxico das operações abstratas da adolescência e da idade adulta, ligado à escola e 

às disciplinas de estudo.   

Nesse sentido, segundo Stubbs (1986) o conjunto de abordagens para o es-

tudo sistemático de vocabulário, que inclui a teoria dos campos léxico-semânticos, a 

semântica estrutural e a análise componencial é denominada de semântica lexical 

relacional (relational lexical semantics). O autor afirma que essas abordagens par-

tem do princípio de que o significado é uma propriedade relacional dos sistemas lin-

guísticos: itens lexicais não têm valor ou significado absolutos, mas sim, definidos 

em relação a outras palavras.  Nesse contexto, conforme Fries (1950) pode-se cons-

tatar que ao falar ou escrever em língua materna o sujeito acessa automaticamente 

e mentalmente os campos léxico-semânticos da língua, para fazer suas escolhas le-

xicais, enquanto que para o aprendiz de uma língua estrangeira, o acesso é limitado 

em consequência do grau de conhecimento da língua-alvo. 

Para Clark (1993, p.2), o léxico de uma língua é o estoque de palavras esta-

belecidas, das quais o falante faz uso quando fala ou para entender o que ouve. Es-

te estoque é armazenado na memória de tal forma que os falantes podem localizar o 

que é relevante no momento da fala e do entendimento de uma mensagem. Assim o 

autor (1993) afirma: 

 

 
O léxico é bastante complexo. Ao aprender o léxico de uma língua, 

os indivíduos devem aprender sobre as formas das palavras – a sua pro-
núncia e sua estrutura interna; a sintaxe das palavras  – se  são  substanti-
vos  ou  verbos,  e as  inflexões  que pertencem  a cada  classe;  como  cri-
ar  novas  palavras  através de  compostos  e derivados;  as  relações se-
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mânticas  que  ligam  os significados  da palavra nos campos semânticos;  
os  graus  de ambigüidade  presentes  em  muitas  delas;  e  como a  esco-
lha de  uma palavra  revela a perspectiva tomada pelo falante (CLARK, 
1993, p. 16).  

 

 

De acordo com Jiang (2000), durante o aprendizado de uma L2, especifica-

mente durante o aprendizado formal, em situação de sala de aula, ocorrem duas 

restrições. A primeira delas é a pobreza de insumo em termos de quantidade e qua-

lidade. Aprendizes de L2 de sala de aula não têm insumo suficiente e altamente con-

textualizado na língua em estudo. Essa questão desfavorece muito a extração e a 

criação de especificações semânticas, sintáticas e morfológicas de uma palavra, 

como também a integração de tal informação ao input lexical da mesma. 

A segunda restrição no aprendizado de L2 diz respeito à presença de um sis-

tema conceitual/semântico estabelecido e intimamente associado a um sistema lexi-

cal em L1, ou seja, os aprendizes de L2, especialmente os adultos, têm a tendência 

de procurar apoio neste sistema para aprender novas palavras em uma L2. Isto se 

reflete no fato de os significados de uma palavra em L2 poderem ser compreendidos 

através de sua tradução em L1, o processador de língua do aprendiz pode estar 

menos motivado a prestar atenção às pistas contextuais para a extração do signifi-

cado.  Para Villalba (2002):  

 

 
A diferença entre a aquisição do vocabulário de L1 e de L2 implica 

em tarefas diferenciadas: enquanto o nativo deve entender para adquirir o 
significado, o aprendiz de L2 prefere memorizar a palavra, o que permite 
deduzir que a atenção inicial do aluno se concentra principalmente no as-
pecto formal das palavras, isto é, na pronúncia e na ortografia, e poucas in-
formações semânticas, sintáticas e morfológicas seriam criadas e estabe-
lecidas para cada entrada lexical (VILLALBA, 2002, p. 56). 

 

 

Com isso tudo, pode-se constatar que na aprendizagem da língua estrangei-

ra, a aquisição do vocabulário é um dos aspectos mais importantes e relevantes, 

pois envolve muitos processos e por isso ela requer uma relação com outras pala-

vras e com o contexto. Segundo Vygotsky (1998), a palavra só adquire significado 

no contexto em que é usada. E ainda, segundo Barbosa (2000, p. 1): “O significado 

dicionarizado de uma palavra nada mais é do que uma pedra no edifício do sentido, 

não passa de uma potencialidade que se realiza de formas diversas na fala”. 
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No entanto, segundo Leffa (2000) deve-se atentar para o fato de que ao dar-

se ênfase ao contexto não quer dizer que a palavra é vazia, desprovida de conteúdo, 

pelo contrário, a palavra é rica em significados, trazendo a história de experiências 

que adquiriu de outros textos em que fez parte. “Ou seja, a palavra não só assume o 

significado imposto pelo texto, mas também determina seu significado” (p.7). Nesse 

sentido, o mesmo autor (2000), declara: 

 

 
Na verdade, o que se tem entre o texto e a palavra é um processo de inte-
ração baseado em algumas regras fundamentais, onde o texto, não neces-
sariamente dá um significado à palavra, mas privilegia um de seus possí-
veis traços semânticos.  O texto não é onipotente em relação à palavra a 
ponto de lhe dar um significado que ela não pode carregar.  O texto só po-
de exigir da palavra aquilo que ela estiver disposta a dar;  como as pala-
vras em geral são ricas de significado elas acabam se encaixando em vá-
rios lugares do texto.  Não se trata portanto de pobreza mas de riqueza.  
Conhecer essa riqueza das palavras faz parte do que significa conhecer 
uma língua (LEFFA 2000, p. 7). 

 

 

Destarte, retomando a ideia inicial, acredita-se que a aquisição do léxico con-

tribui para o desempenho da produção oral e escrita, pois, em princípio, a aquisi-

ção de uma língua, inicia-se por meio da internalização de um conjunto de pala-

vras, expressões, frases, etc, as quais fazem parte do meio em que as pessoas es-

tão inseridas. Dessa forma, um ambiente que possibilite ao sujeito a expansão do 

seu léxico, através da troca de saberes, da interação com os outros e com outros 

recursos, como dicionários, livros, revistas, enfim, tudo aquilo que possa contribuir 

para o domínio de um número considerável de palavras, é um aspecto muito im-

portante, pois quanto maior for esse domínio de léxico, maior serão as possibilida-

des de o sujeito ser compreendido em sua fala e escrita. De acordo com Ellis (a-

pud Motta 2009) a interação é um fator importante para o desenvolvimento da pro-

ficiência em L2 e nesse sentido Motta declara: 

 

 
O autor trata a interação social como a “matriz” (Ellis, 2005, p.12) para que 
a aquisição aconteça. Essa interação permite a internalização de alguns re-
cursos linguísticos e, principalmente, favorece a negociação de significado. 
A partir da mediação promovida pela interação, o aluno tem oportunidade 
de comparar o  input  recebido com o output produzido por ele. O professor 
precisa, então, criar situações em sala de aula, nas quais o aluno seja en-
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volvido em situações de interação pela linguagem e sobre a linguagem. 
(MOTTA, 2009, p. 39). 

 

 

Assim, no contexto desse trabalho, a aquisição do léxico torna-se muito mais 

do que o domínio de um bom vocabulário, torna-se um dos mecanismos de verbali-

zação, tanto oral quanto escrita, de ideias, valores, práticas sociais, pensamentos e 

sentimentos, que passam de geração a geração constituindo identidades e história 

de um povo. Mais ainda, no momento em que se seleciona uma estratégia de traba-

lho organizada, pré-estabelecida, acompanhada da justificativa conceitual de sua 

adoção — no caso, o Process Writing e os objetivos discentes e docentes a serem 

atingidos por meio dela — configura-se o respaldo teórico do enquadramento postu-

lado pela THA, tornando possível, também, que essa mesma estratégia venha a 

contribuir à formação das bases linguodidáticas do acadêmico pesquisado, professor 

emergente de línguas.  

 

 

2.7.4 Process Writing 

 
 

 O Process Writing (Write & Arndt, 1991) é uma concepção de escrita-

processo, que fundamenta a ideia de escrita como uma atividade que focaliza a co-

laboração entre aluno e professor, cada um exercendo a sua função, sendo ambos 

ativos em toda a atividade. Essa perspectiva vê a escrita, não como algo acabado, 

mas sim, como algo que pode ser avaliado pelo professor, pelo aluno e até mesmo 

pelos colegas, num sentido de contribuição para o melhoramento do trabalho, não 

apenas a correção exclusiva do professor com a intenção de atribuir um conceito. 

Assim, abre a possibilidade de reflexão por parte do produtor do texto, o qual pode-

rá, partindo das sugestões recebidas, refazer seu texto. A escrita passa a ser uma 

forma de resolver problemas através de cada uma de suas etapas. O processo de 

produção textual é subdividido em seis etapas: a de geração de ideias, a de focali-

zação, a de estruturação, a de esboço, a de avaliação e a de revisão.  
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    Quadro – 3 Fases do Process Writing White & Arndt (1991, p.4). 

 

 

A geração de ideias refere-se principalmente ao levantamento de ideias e de 

informações sobre determinado tema. Esta fase é particularmente importante como 

o princípio do processo da produção escrita.  

A focalização (focusing), a etapa subsequente, prepara o aluno para identifi-

car as prioridades acerca da produção escrita. É nesta fase que o aluno deverá con-

siderar não só a quem será dirigido seu texto, como também localizar as ideias mais 

relevantes bem como o propósito e as características do gênero selecionado.  

No estágio de estruturação (structuring), ocorrerá a ordenação e a organiza-

ção das informações levantadas anteriormente e a experimentação de tal organiza-

ção. Esta fase visa auxiliar os alunos na revisão do seu texto.  

Na fase do esboço (drafting) acontece um momento de transição no qual co-

meçam a ser acomodadas as ideias iniciais. É como se tratasse de um rascunho. 

Neste estágio espera-se que os alunos escrevam seus primeiros esboços com o ob-

jetivo de colocar suas ideias em um formato que atenda as necessidades da estrutu-

ra da língua. 

Já na etapa de avaliação (evaluating), há um fortalecimento de responsabili-

dades com a escrita uma vez que, de acordo com o processo, a avaliação não é 

propriamente uma tarefa exclusiva do professor, mas do próprio aluno, o qual deve 

avaliar aquilo que identificou ou que tentou resolver no próprio texto.  
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Por fim, a última etapa, a de revisão (reviewing), envolve a verificação de mui-

tos fatores tais como contexto, conectividade, divisões internas, impacto, adequa-

ções necessária à edição final e avaliação do resultado escrito. Este estágio é muito 

relevante para o escritor, já que ele é o resultado do seu trabalho revisto, contesta-

do, corrigido por ele mesmo.  

De acordo com essa metodologia, a escrita é vista como um trabalho centra-

do na colaboração mútua entre professor e aluno, os quais se posicionam de manei-

ra distinta, mas ativos em toda produção escrita.  

Nessa perspectiva, a produção não é um produto finalizado, acabado, mas 

sim algo que pode suscitar reflexões por parte daquele que produziu o texto. 
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CAPÍTULO III - REVISÃO METODOLÓGICA 

 
 

Neste capítulo, apresento a pesquisa-ação, elencada por abarcar em si uma 

articulação entre a prática e a teoria, possibilitando a reflexão sobre questões relati-

vas à formação profissional. Na sequência, discorro sobre a Linguística de Corpus, 

pois esta dá suporte à seleção e à análise dos dados por meio dos sofwares utiliza-

dos e por fim, abordo a seleção e descrição do corpus e os procedimentos adotados 

para a análise.  

 

 

3.1 A pesquisa-ação e a prática docente 
 

 

 De acordo com Thiollent (1997, p. 36), a pesquisa-ação presume uma ideia 

de ação que: “requer, no mínimo, a definição de vários elementos: um agente (ou 

ator), um objeto sobre o qual se aplica a ação, um evento ou ato, um objetivo, um ou 

vários meios, um campo ou domínio delimitado”. No contexto desta pesquisa, pode-

se destacar como agentes as mestrandas que conduzem a atividade e os acadêmi-

cos que desenvolvem tal atividade com a intenção de pensar no Process Writing 

como interface de ação, mudança e intervenção na realidade.  

Embora a pesquisa-ação adote como premissa que práticas resultam da rela-

ção dialética entre uma “estrutura — por intermédio do habitus como modus operan-

di  — e uma conjuntura entendida como as condições de atualização deste habitus e 

que não passa de um estado particular da estrutura”, conforme Miceli (in Bourdi-

eu,1998, p. XL), na THA o que se chama de habitus cede lugar à fusão ativa entre 

estratégias e conceitos de enquadramento, embora mantendo no contexto formativo 

a reflexividade própria de todo profissional de conduta autodeterminística.     

 Nesse sentido, pensar em formação docente inicial e continuada é pensar em 

práticas pedagógicas que busquem refletir na e sobre a ação docente, apesar de, 

como já vimos, o objetivo é antes levar o acadêmico a estruturar cognitivamente su-

as ações em um paradigma consistente. Motta (2009), manifestando-se a respeito 

deste problema, escreve: 
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O fato de esse tipo de pesquisa exigir um constante ir e vir da teoria para a 
prática permitirá a renovação da ação individual e ou coletiva no processo 
de escrita, análise dessas deficiências, busca de amparo teórico idôneo, 
ação em função das necessidades constatadas, testagem e reflexão sobre 
os resultados obtidos. Esse caráter cíclico, envolvendo quatro momentos: 
diagnóstico, construção de estratégias, avaliação dessas estratégias e nova 
questão problemática, é referido por Carr e Kemmis (1988), como forma de 
garantir o processo cíclico, a continuidade e qualidade no processo investi-
gativo. (p. 84). 

  

 

 Richter (2000) acrescenta: “o primeiro passo é articular um grupo de pessoas 

dispostas a trabalhar de forma cooperativa, com humildade, motivação e disposição 

constante para (re)aprender.” Ainda, segundo o autor, é necessário que os partici-

pantes estejam de acordo quanto ao significado dos termos utilizados nas discus-

sões e o nível de linguagem esteja aproximadamente ao alcance de todos os envol-

vidos, cabendo ainda salientar que se obtêm maiores resultados se o grupo compar-

tilha os mesmos valores, podendo, dessa forma, transformar-se  numa verdadeira 

comunidade crítica. Além disso, o autor afirma que trabalhar em grupo traz muitos 

benefícios, sendo que a mudança de conceitos e valores e a correção de preconcei-

tos e equívocos obtém-se mais facilmente em comunidade do que em reflexões indi-

viduais.   

Em acréscimo, o grupo possui mais capacidade de retirar as variáveis do con-

texto estudado do que um membro individual, pois a este algo pode escapar. Isto 

considerado, Richter (idem) prossegue: “o processo comunitário de modificação da 

realidade se torna mais participativo, mais democrático, mais tolerante para com os 

pluralismos, mais permeável às contribuições de cada um. Finalmente, o trabalho 

em grupo permite articular mais adequadamente os objetivos de uma investigação 

com os do trabalho social.” 

 Projetando estas considerações sobre a pesquisa aqui apresentada, o desen-

volvimento de cada etapa do Process Writing parece ter promovido a colaboração 

mútua entre os agentes envolvidos incitando os discentes à reflexão e à busca de 

estratégias de aprendizagem. Do ponto de vista desta pesquisadora, o trabalho pro-

porcionou, durante e após a condução dos procedimentos formativos, a possibilida-

de de observar a realidade e refletir sobre ela, para, a partir disso, extrair as respos-

tas para o processo investigativo aqui apresentado. 

  



 75

3.2 A Linguística de Corpus (LC) 

 
   

A análise linguística dá conta de explicar os fatos da língua esclarecendo os 

motivos do emprego deste ou daquele vocábulo, das relações de uma palavra com 

as outras e das relações das palavras com o discurso, da sua ordenação e da sua 

estruturação. 

Assim, a Linguística de Corpus se refere, basicamente, à manipulação de tex-

tos através de ferramentas computacionais. O emprego de um computador nos pos-

sibilita analisar uma imensa quantidade de dados permitindo a identificação de pa-

drões de ocorrência no texto. 

 Dessa forma, segundo Sardinha (2004), a Linguística de Corpus tem por fun-

ção coletar e explorar corpora, ou ainda, coletar e explorar conjuntos de dados lin-

guísticos textuais recolhidos de maneira criteriosa, com a intenção de serem usados 

para a pesquisa de uma língua ou variedade linguística. Assim, a LC se destina à 

exploração da linguagem através de evidências empíricas, extraídas por computa-

dor. 

 De acordo com o mesmo autor, existia corpora antes do computador, pois 

‘corpus’ e ‘corpo’ é definido como ‘conjunto de documentos’(dicionário Aurélio). E, 

por sua vez, já existia na Grécia Antiga, onde Alexandre, o Grande delimitou o Cor-

pus Helenístico, bem como na Antiguidade e na Idade Média, em que se produziam 

corpora de citações da Bíblia. 

 Hoje são várias as definições de corpus na literatura. Segundo (SINCLAIR 

apud SARDINHA 2004, p.16), “[Corpus é] um corpo de linguagem natural (autêntica) 

que pode ser usado como base para pesquisa linguística”. De acordo com esse con-

ceito, corpus é visto como um “artefato produzido para pesquisa” (SARDINHA, 2004 

p.17). Ainda, conforme Sardinha, mesmo que os textos sejam naturais, o corpus por 

sua natureza é artificial, ou seja, algo criado com fins específicos de pesquisa. Con-

siderando essas duas proposições temos, segundo (PERCY; MEYER; LANCASHI-

RE apud SARDINHA 2004, p.17) “Corpus é uma coletânea de porções de linguagem 

que são selecionadas e organizadas de acordo com critérios linguísticos explícitos, a 

fim de serem usadas como amostra da linguagem” 

 Em relação à extensão do corpus, ela deve ser criteriosa e atender efetiva-

mente a intenção da pesquisa, ou seja, um corpus elaborado com o intuito de anali-
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sar uma língua, deve abarcar o maior número de registros dessa língua, enquanto 

que um corpus o qual engloba uma variedade específica para estudo, deve ser o 

mais seletivo possível. Nesse sentido, Sardinha (2004) comenta: 

 

 
Por exemplo, para construir um corpus geral de uma língua, deve-se incluir 
o maior número possível de registros encontrados na língua-alvo, e cada 
registro, por sua vez, deve ter o maior número possível de exemplares. Se, 
por outro lado, for um corpus de uma variedade específica, deve-se ser o 
mais seletivo possível na escolha dos exemplares, para que os mesmos re-
flitam de fato a variedade escolhida, ou seja, para que não haja vieses ou 
contaminações (SARDINHA, 2004, p. 18). 
 

 

 Dessa maneira, retomando todas as considerações feitas acerca do conceito 

de corpus, pode-se dizer que de acordo com o autor, uma definição completa, que 

engloba vários pontos como: A origem; O propósito; A composição; A formatação; A 

representatividade e a extensão é essa: 

 

 
Um conjunto de dados linguísticos (pertencentes ao uso oral ou escrito da 
língua, ou a ambos), sistematizados segundo determinados critérios, sufici-
entemente extensos em amplitude e profundidade, de maneira que sejam 
representativos da totalidade do uso linguístico ou de algum de seus âmbi-
tos, dispostos de tal modo que possam ser processados por computador, 
com a finalidade de propiciar resultados vários e úteis para a descrição e 
análise. (SANCHEZ; CANTOS apud SARDINHA 2004, p. 18). 
 

 

 Segundo Richter (texto inédito) a Teoria Holística da Atividade tem como 

premissas: “a abordagem sistêmico-autopoiética da linguagem, a concepção proba-

bilística e expectabilística da comunicação e a visão do papel social como função do 

acoplamento estrutural entre sistemas sociais e sistemas psíquicos”. Essa perspecti-

va vem ao encontro dos preceitos da Linguística de Corpus e por esse motivo, a LC 

torna-se um requisito básico para a presente pesquisa, a qual tem por base, um cor-

pus, que será estudado verificando mudanças empíricas no processo, em que lin-

guagem é vista como de natureza probabilística. Dessa forma, a Linguística de Cor-

pus disponibiliza a sustentação metodológica para a linha de pesquisa em formação 

de conceitos profissionalizantes. 
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3.2.1 WordSmith Tools 

 
 

 De acordo com Sardinha (2004), a Linguística de Corpus esta relacionada à 

tecnologia, por esta não permitir tão somente o armazenamento de corpora, mas 

também por disponibilizar sua exploração, sendo que isso ocorre por meio de ferra-

mentas computacionais para analisar o corpus em questão.  

 

 
o desenvolvimento do computador com memória poderosa seria para a lin-
guística o que o desenvolvimento do microscópio com lentes poderosas foi 
para a biologia – uma oportunidade não somente de ampliar nosso conhe-
cimento mas de transformá-lo’ (HOEY  apud SARDINHA 2004, p. 85) 
 

 

  Dentre as ferramentas computacionais que se destacam Sardinha enumera 

várias, porém vamos nos deter no WordSmith Tools, e a esse respeito o autor (2004) 

declara: 

 
Primeiro a aproveitar os recursos do ambiente Windows para análise de 
corpus e divulgar a Linguística de Corpus entre usuários de microcomputa-
dores. Ainda hoje, depois de muitas versões, o mais completo e versátil 
conjunto de ferramentas para Linguística de Corpus (SARDINHA, 2004, 
p.15)  

 

 

 O WordSmith Tools foi desenvolvido por Mike Scott e lançado pela Oxford U-

niversity Press. Esse programa dispõe ao analista muitos recursos, os quais são 

bastante úteis e poderosos na verificação analítica de inúmeros aspectos da lingua-

gem, entre eles, a composição lexical, a temática de textos selecionados e a organi-

zação retórica e composicional de gêneros discursivos.  Os textos precisam estar em 

formato txt para que possam ser processados pelo programa. 

Segundo Sardinha (2004, p. 112), o WordSmith Tools “se trata de um pro-

grama que reúne as principais ferramentas que o linguista de corpus precisa para 

identificar e comparar frequências e listar palavras no seu contexto original”. Abaixo 

a tela inicial (figura 1) do programa (versão 4).   
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                         Figura 1 Tela inicial do programa WordSmith Tools 4 

 

 

 Esse software é formado por ferramentas, utilitários, instrumentos e funções. 

Sendo três ferramentas e quatro utilitários. Para efeito dessa pesquisa utilizamos 

duas ferramentas, o WordList e o Concord.  

Segundo Sardinha (2004), através do WordList é possível criar listas de pala-

vras, que são de três tipos: a lista S (statistics) proporciona os dados estatísticos do 

texto (número total de palavras no texto (tokens);  número de palavras distintas no 

texto (types);  número de frases e parágrafos); a lista F (frequency) disponibiliza to-

das as palavras distintas do texto em ordem decrescente de ocorrência, como tam-

bém a porcentagem que aquela ocorrência significa no texto; e a lista A (alphabetic) 

fornece as mesmas palavras da lista F em ordem alfabética. Para obtê-las é neces-

sário seguir os seguintes passos: na tela inicial do programa, como mostra a figura 

1, clica-se na opção W WordList; abrirá a janela WordList, como mostra a figura a-

baixo: 
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                         Figura 2 Tela do WordList 

 

 

Logo, clica-se na opção File  e seleciona-se a opção New . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         Figura 3 Tela do WordList opções File e New 

 

 

Abrirá a janela Getting Started , então, clica-se em Choose Text Now . 
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                                      Figura 4 Tela do WordList Getting Started 
 

 

 Então, na janela Choose Texts (figura 5), seleciona-se a pasta onde se en-

contram os textos, conduzindo-a para o lado direito, ou seja, para o Files selected e 

clica-se no ícone verde, circulado em vermelho (figura 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             

                               Figura 5 Tela do WordList Choose texts 
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                              Figura 6 Tela do WordList Files selected 

 

 

Por fim, abrirá a lista de palavras, a qual pode ser verificada, como já citado 

acima, por sua frequência, por ordem alfabética, e/ou por estatística dos dados con-

tidos. Para escolher cada uma das opções, basta selecionar o item frequency, al-

phabetical  e/ou statistics. Observe, respectivamente, nas figuras abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              Figura 7 Tela do WordList Frequency 
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                             Figura 8 Tela do WordList Alphabetical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             Figura 9 Tela do WordList Statistics 
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Na sequência explicativa, por meio do Concord é possível produzir concor-

dâncias, ou listagens das ocorrências de um item específico (chamado palavra de 

busca ou nódulo, que pode ser formado por uma ou mais palavras) acompanhado 

do texto ao seu redor (o co-texto), ou seja, o Concord localiza todas as ocorrências 

da palavra selecionada pelo pesquisador e lista a(s) frase (s) em que ela aparece. 

Para obtê-las, procede-se da seguinte forma: Na tela inicial do programa (figura 1), 

seleciona-se a opção C Concord, abrirá a janela do Concord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            Figura 10 Tela do Concord 

 

 

Logo, é necessário clicar na opção File  e selecionar a opção New . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                             Figura 11 Tela do Concord opções File e New 
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Abrirá a janela Getting Started , então, clica-se em Choose Text Now 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               Figura 12 Tela do Concord Getting Started 

 

 

Na sequência, na janela Choose Texts, seleciona-se a pasta onde se encon-

tram os textos (figura 13), conduzindo-a para o lado direito, ou seja, para o Files se-

lected e clica-se no ícone verde, circulado em vermelho (figura 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                  Figura 13 Tela do Concord Choose texts 
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                         Figura 14 Tela do Concord Files selected 

 

 

Logo, será possível visualizar a janela Getting Started, digita-se a palavra que 

se quer verificar (como exemplo selecionamos escrita), como também, de acordo 

com a análise que se quer fazer, pode-se colocar o radical da palavra ou parte des-

ta, acrescida de um asterisco (exemplo: perceb*) dessa maneira, obtém-se todas as 

relações da palavra, ou seja, percebi, percebo, percebemos, etc, e clica-se em OK.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         Figura 15 Tela do Concord Getting Started 
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                         Figura 16 Tela do Concord Getting Started 

 

 

Obtém-se dessa forma, o sentido da palavra, ou seja, o seu contexto. Cabe 

salientar que o Concord analise apenas o contexto ao redor da palavra, ficando, 

dessa forma limitado à oração e à frase. Observe as figuras abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Figura 17 Tela do Concord Escrita 
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               Figura 18 Tela do Concord Perceb* 

 

 

Ainda, é importante destacar que categorizar as palavras de acordo com o re-

ferencial teórico da pesquisa - no caso da presente pesquisa, as palavras foram ca-

tegorizadas conforme os preceitos da Teoria Holística da Atividade -  é o requisito 

básico para selecioná-las no WordList e depois de selecionadas, o Concord mostra 

em que sentido a palavra escolhida foi usada, contribuindo, dessa forma com a rati-

ficação ou não da escolha.  

Dessa maneira, essas ferramentas disponibilizam a funcionabilidade dos três 

princípios abstratos básicos do WordSmith Tools, os quais são de ocorrência (os i-

tens devem estar presentes); recorrência (os itens devem estar presentes pelo me-

nos duas vezes)  e   co-ocorrência (os itens devem estar na presença de outros, ou 

seja, uma ideia de sintagmação). 

Nesse sentido, considerando Sardinha, o WordSmith Tools auxilia na identifi-

cação de padrões léxico-gramaticais, os quais são uma sequência recorrente de pa-

lavras, a existência relativamente grande desses padrões possibilita falar em uma 

natureza associativa e probabilística da linguagem, como princípios teóricos de or-

ganização em grande escala. A natureza associativa refere-se à associação das pa-

lavras em grupos padronizados, recorrentes; e o caráter probabilístico diz respeito  

ao fato de que essas associações não são aleatórias, ou seja, as palavras se com-

binam umas às outras com distintos graus de probabilidade. 
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3.2.2 Mapeador Semântico (MS) 

 
 

 O Mapeador Semântico é uma criação de Richter e Sardinha (2009) e surgiu 

diante da necessidade de mapear, para fins semânticos-conceituais, associações 

entre nódulos-de-interesse, indo além dos limites da frase, dados que não eram con-

templados pelo WordSmith Tools.  

Em outras palavras, como explicado anteriormente, o Concord verifica o con-

texto ao redor da palavra, limitado à oração e à frase e isso não dava conta de verifi-

car, no corpus, a relação semântica distante. Richter ao perceber essa lacuna, em 

co-autoria com Sardinha, cria o Mapeador Semântico, o qual possibilita verificar a re-

lação semântica das palavras em rede. 

 Dessa maneira, partindo do pressuposto de que as palavras são selecionadas 

a partir de um contexto e que as demais palavras se agregam a ela considerando 

esse contexto e o sentido embutido nela, criam-se ‘redes semânticas’, as quais con-

duzem e auxiliam o entendimento da informação. Assim, segundo (Sarmento 2006 

apud RICHTER texto inédito), pesquisas de coocorrência entre palavras, na linguís-

tica empírica, são capazes de trazer informações relevantes se for levado em consi-

deração dois tipos de associação: por composicionalidade e por afinidade. Sendo 

que, a composicionalidade se organiza sintagmaticamente em nível local e a afini-

dade se organiza por meio de uma relação semântica cuja rede se projeta em nível 

de frase, parágrafo ou texto. Segundo Richter (texto inédito).   

 

 
Em outras  palavras,  o MS  rastreia a presença de colocados em comum de 
nódulos de  interesse selecionados -  O que  tem? Onde tem? Quanto tem? 
criando pontos de engate abstratos entre os colocados de modo a dispor os 
nódulos de interesse em rede. As quantificações permitirão efetuar cálculos 
capazes de informar se as associações entre determinados  itens (que o 
pesquisador categoriza segundo seu referencial conceptual-taxionômico) 
são estatisticamente significativas, o que pode representar informação ex-
tremamente valiosa para fins de mapeamento conceitual de corpora (RICH-
TER, texto inédito). 

 

 

Nesse sentido, o MS vem completar uma importante lacuna no WordSmith 

Tools, pois ao se entender que toda palavra gera um cotexto de indeterminadas pa-

lavras e que em cada ocorrência de uma palavra, ela irá gerar um cotexto de outras 
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indeterminadas palavras, sendo que, palavras afins semanticamente coocorrem e/ou 

tem a tendência de apresentarem cotextos ou partes de cotextos em comum, o Ma-

peador Semântico verifica a janela de colocados à direita e à esquerda dos nódulos 

de interesse do pesquisador, ou seja, o programa procura a existência de colocados 

em comum de nódulos de interesse selecionados, efetuando elos abstratos entre os 

colocados e assim criando nódulos de interesse em rede.  

Para ter acesso ao Mapeador Semântico e utilizá-lo como ferramenta para 

análise de corporas, inicialmente acessamos o site 

http://corpuslg.org/tools/mapeamento/ . Veja figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

 

Figura 19 Site Mapeador Semântico 

 
 

Nessa mesma tela, em “Como usar”, tem-se a solicitação de envio do corpus. 

Clica-se no link, como mostra a figura 20 e logo abrirá outra janela, figura 21, clica-

se no botão escolher arquivo para selecionar o arquivo desejado, o qual deverá es-

tar em txt. Depois de selecionado clica-se no botão enviar corpus.  
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      Figura 20 Como Usar 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 21 Escolher Arquivo/ Enviar corpus 

 

 

 A partir do envio do corpus será gerado um código (figura 22), que deverá ser 

copiado, pois é a chave para acessar o corpus escolhido (este código tem a durabili-

dade de uma semana, passado esse tempo é necessário gerar outro código). Logo, 

retorna-se para a janela inicial e adiciona-se o código no espaço disponível e no es-

paço em que aparece ajustes do programa─Palavras nódulo (uma por linha), (fi-

gura 23), deve-se digitar as palavras previamente escolhidas (as duas primeiras pa-

lavras fazem parte do nódulo-problema e as demais, dos nódulos-vínculos). Nesta 

mesma janela aparecerá: Palavras para ignorar, as quais podem ser selecionadas 

pelo usuário e dispostas uma por linha (exemplo: no, na, que, de, em), ou clique pa-
ra abrir uma lista pronta e clicar em Rodar programa. (figura 24) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
   Figura 22 Código 
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   Figura 23 Ajustes do programa 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

   Figura 24 Rodar programa 

 

 

 Na sequência, abrirá uma janela com o link: clica-se para ver o resultado. Ao 

clicar aparecerá o seguinte: 
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Figura 25 

 

 

 

Figura 25 Index of/ tools/ mapeamento/ results 

 

 

 Na sequência, é necessário clicar em “nódulos txt” e dessa forma obter-se-á 

as palavras dos nódulos, copia-se e cola-se no Word, logo, retorna-se à página e cli-

ca-se em results_left.txt, aparecerá os resultados e o total é o valor dos links (assina-

lado em vermelho no exemplo que segue), copia-se e cola-se na mesma página dos 

nódulos e assim segue com os demais, ou seja, results_left_rights.txt, re-

sults_rights.txt e results_rights_left.txt. Cabe destacar que, com o intuito de não tor-

nar um exemplo extenso, optou-se por colocar apenas uma amostra dos resultados1 

gerados. Observe o quadro 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
1 Por fazer parte da análise, este exemplo aparece de forma integral no anexo 6. 
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Quadro 4 Amostra dos resultados dos links 

 

 

Feito isso, distribuir-se-á os resultados de cada associação (links) na tabela 

de frequência dos nódulos-problema em relação aos nódulos-vínculos (ver tabela 

abaixo), soma-se os valores, dessa forma, obtém-se a média e logo, dividide-se o 

valor menor pelo maior originando um índice de força associativa semântica compa-

rativa (Razão Vinculativa Nodular Comparada, RVNC), que vai de zero a um. O re-

sultado obtido permite interpretar essas forças associativas e dá a chave da análise 

segundo as categorias da THA escolhidas. Um valor baixo, ou seja, entre 0,1 a 0,50 

000001 processo 
000002 palavras 
000003 escrita 
000004 produção 
000005 texto 
000006 erros 
000007 dicionário 
000008 colegas 
 
<1> left: nodes processo & palavras: (links: 26)=>  5 melhor, 5 mais, 5 conhecimento, 3 
se, 3 no, 3 momento, 3 escrever, 3 e, 3 da, 3 como, 3 ao, 2 vi, 2 textual, 2 sobre, 2 sim, 
2 processo, 2 preocupo, 2 passos, 2 passei, 2 para, 2 estou, 2 esse, 2 das, 2 colocar, 2 
certeza, 2 bastante 
--------------------------------------------- 
<2> left: nodes processo & escrita: (links: 59)=>  6 conhecimento, 5 e, 5 da, 4 processo, 
4 para, 4 no, 4 na, 4 melhor, 4 como, 3 sobre, 3 produção, 3 passos, 3 muito, 3 minha, 
3 importante, 3 estou, 3 das, 3 certeza, 3 auxilia, 3 ao, 2 é, 2 visão, 2 vi, 2 vejo, 2 tomei, 
2 textual, 2 sim, 2 se, 2 possível, 2 passo, 2 palavras, 2 outra, 2 nossa, 2 momento, 2 
meu, 2 metodologia, 2 melhorar, 2 melhora, 2 mais, 2 isso, 2 identificar, 2 forma, 2 foi, 2 
estratégias, 2 estimula, 2 esse, 2 específico, 2 escrita, 2 escrever, 2 entender, 2 duran-
te, 2 dos, 2 desenvolver, 2 compreendendo, 2 coerência, 2 atenção, 2 aprendizado, 2 
ajudou, 2 acredito 
--------------------------------------------- 
<2> left_right: nodes processo & escrita: (links: 74)=>  6 é, 6 da, 5 no, 5 e, 4 vi, 4 sim, 4 
pontos, 4 na, 4 muito, 4 melhor, 4 me, 4 eu, 4 conhecimento, 4 como, 4 acredito, 3 pos-
sível, 3 positivos, 3 para, 3 noticing, 3 negativos, 3 foi, 3 escrever, 3 certeza, 3 através, 
2 visão, 2 vejo, 2 todo, 2 textual, 2 ter, 2 são, 2 senti, 2 se, 2 relevante, 2 produção, 2 
processo, 2 poderia, 2 percebi, 2 pelas, 2 não, 2 nos, 2 negativo, 2 minha, 2 meus, 2 
meu, 2 metodologia, 2 melhorando, 2 mapa, 2 mais, 2 língua, 2 lexical, 2 leitura, 2 isso, 
2 interlíngua, 2 insight, 2 importante, 2 forma, 2 fases, 2 esse, 2 escrita, 2 dos, 2 das, 2 
creio, 2 correção, 2 conceitos, 2 cada, 2 bastante, 2 avancei, 2 auxílio, 2 aulas, 2 a-
prendizagem, 2 ao, 2 antes, 2 algo, 2 ajudam 
--------------------------------------------- 
<1> right: nodes processo & palavras: (links: 32)=>  7 e, 5 no, 5 escrita, 4 é, 3 sim, 3 
para, 3 na, 3 escrever, 3 da, 2 texto, 2 sentido, 2 se, 2 ou, 2 não, 2 novas, 2 muito, 2 
momento, 2 me, 2 mais, 2 isso, 2 importante, 2 estava, 2 corretamente, 2 como, 2 as-
sim, 2 aprendendo, 2 ao, 2 além, 2 alternativas, 2 adequadas, 2 acredito, 2 acho 
--------------------------------------------- 
<1> right_left: nodes processo & palavras: (links: 28)=>  6 no, 6 mais, 5 e, 4 momento, 
4 escrever, 3 melhor, 3 escrita, 3 da, 2 é, 2 texto, 2 se, 2 procuro, 2 processo, 2 preo-
cupo, 2 para, 2 novas, 2 muito, 2 me, 2 importante, 2 estava, 2 correção, 2 como, 2 co-
locar, 2 buscamos, 2 bem, 2 bastante, 2 através, 2 aprendendo 
- 
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é sugestivo de que a relação entre os nódulos-problema é comparativamente tênue. 

Enquanto que um valor aproximadamente entre 0,50 a 1, ou seja, aproximando-se 

de um, sugere que há uma aproximação considerável entre as forças associativas 

dos nódulos-problema. 

 Em outras palavras, observando o exemplo que segue e que faz parte da 

análise da presente pesquisa, pode-se afirmar que os nódulos-problemas: processo 

e palavras têm um alto índice (RVNC próxima de um por cento) de associações com 

os demais nódulos, o que indica que os acadêmicos estão relacionando o Process 

Writing com a aquisição do léxico, bem como com os nódulos-vínculo. Caso o resul-

tado da razão vinculativa fosse um índice baixo, a conclusão seria oposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 Exemplo de uma tabela de frequência dos nódulos-problema 
em relação aos nódulos- vínculos obtidas com o Mapeador Semântico 
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3.3 Seleção e descrição do Corpus 

 
 
 O corpus da presente pesquisa começou a ser elaborado e selecionado no 

mês de março de 2009. Os sujeitos envolvidos na pesquisa formavam um grupo de 

dez acadêmicos, do Curso de Letras habilitação Português/ Espanhol e respectivas 

Literaturas de uma Universidade particular do Rio Grande do Sul. O projeto teve du-

ração de um ano letivo e ocupava-se da disciplina de Espanhol. Todo o trabalho foi 

realizado durante essas disciplinas, que eram ministradas por mim e por minha co-

lega de mestrado Andressa Cerezer, no turno da noite e que foram gentilmente ce-

didas pelas respectivas professoras da disciplina de espanhol (Espanhol e Aspectos 

Pragmáticos e Semânticos), primeiro semestre e espanhol (Práticas do conhecimen-

to: Produção de texto em Língua Espanhola), segundo semestre. Cabe salientar que 

todos os acadêmicos envolvidos trabalhavam durante o dia, impossibilitando-os de 

participar em um projeto fora do horário de aula. 

 Para a análise dos dados obtidos pela pesquisa, optou-se, por razões estrita-

mente éticas, representar os acadêmicos pela sigla A (Acadêmico), acompanhada 

de um número. Dessa forma, obtém-se as representações que partem do A1 ao 

A10. 

 Assim, em um primeiro momento, o projeto foi apresentado e nesse contexto 

discorreu-se acerca do Process Writing e, para que os acadêmicos pesquisados ti-

vessem uma maior visibilidade de tal metodologia, disponibilizou-se o material im-

presso contendo, resumidamente, as etapas que envolvem o processo de escrita 

(Anexo 1). Na sequência, realizou-se uma ‘sondagem diagnóstica’ (perguntas adap-

tadas de Motta, 2009. Anexo 2) cujo objetivo era, além de verificar o parecer pessoal 

que cada um fazia a respeito do próprio processo de produção textual, também co-

nhecer alguns dados pessoais desses acadêmicos.  

Assim, deu-se início ao primeiro módulo, que se referia à produção de notícia 

e sendo assim, foi nomeado de ‘primeiro módulo, notícia 1’. Ao início de cada módu-

lo, explicava-se acerca do gênero que iria ser trabalhado. Para tanto, como um re-

curso a mais, era disponibilizado aos acadêmicos um material impresso, contendo 

explicações e sugestões a respeito do gênero em questão. Nomeou-se esse materi-

al, para fins didáticos, como “texto-teórico-genêro-textual’ (Anexo 3 A, B, C). 
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Após a leitura coletiva desse texto-teórico-gênero-textual, e as devidas  expli-

cações, bem como sugestões e colocações oriundas de todos os envolvidos, entre-

gava-se aos acadêmicos outro material impresso, selecionado previamente, no qual 

constava um texto relativo ao gênero e o tema que seria abordado naquele módulo.  

A esse texto deu-se o nome de ‘texto-base’ (Anexo 4 A, B, C, D). A partir da leitura 

do texto-base e dos eventuais debates reflexivos acerca do tema, que essa atividade 

de leitura propiciava, iniciávamos o Brainstorming. De acordo com White & Arndt 

(1991), o Brainstorming faz parte da primeira etapa do Process Writing e é nesse 

momento que as ideias são organizadas, as informações sobre o tema proposto são 

levantadas, localiza-se as ideias mais relevantes. No Brainstorming o sujeito organi-

za suas ideias através de palavras-chave, desse modo, era organizado no quadro, 

com a colaboração de todos os sujeitos envolvidos. Abaixo segue um exemplo: 

 

Brainstorming 
 

 
                       Tristeza             Muerte          Violencia Física, Moral 
Problemas en                                                   y Infantil  
la Educación                                                                                        
                                                                    Armas 
            Sangre    
                                
                Leyes                                          Crimen                                                                                              

 
                               Policía 
 
 
 
● Violencia doméstica; 
● Violencia contra mujeres, niños y animales; 
● Relación entre la falta de educación y el desempleo como principales cau-
sas de violencia; 
● Agresiones físicas y morales contra profesores en salones de clase.       

 

A partir do Brainstorming, a geração de ideias era estabelecida e assim a pri-

meira produção era confeccionada. 

Dessa maneira, a elaboração dos módulos era traçada seguindo esse perfil. 

Cada módulo continha: Produção 1; Produção 2; Produção 3; Produção 4.  

Os módulos ficaram organizados da seguinte maneira:  

● 1º Módulo = Notícia 1– Tema = Violencia. 

 
VIOLENCIA 
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● 2º Módulo = Notícia 2 – Tema = Obligatoriedad de La enseñanza del espa-

ñol en Brasil. 

● 3º Módulo = Reportagem – Tema= Enseñanza superior nocturna. 

● 4º Módulo = Artigo de opinião – Tema= Indisciplina en la escuela. 

 As produções, como mencionado anteriormente, eram confeccionadas em 

aula. Dessa forma, ao término da atividade, os textos eram recolhidos pelas profes-

soras − mestrandas, que os digitava e colocava em lâmina com a finalidade de em 

aula posterior, realizar coletivamente o levantamento de alguns pontos (aspectos 

gramaticais, lexicais, etc.) os quais poderiam ser modificados. Nesse contexto, os 

problemas verificados em alguns textos, tornavam-se alvo de discussão coletiva, ou 

seja, com toda a turma. Então, o que consistia em uma falha individual, tornava-se 

coletivo e ao mesmo tempo pontual, pois o ponto de partida era uma necessidade 

específica, um aprender de forma contextualizada em tempo real, retornando do co-

letivo para o individual. Era despertada a atenção dos acadêmicos para certas parti-

cularidades do texto, coletivamente, com o intuito de que eles percebessem os pos-

síveis ajustes e posteriormente organizassem individualmente em seus textos. Em 

termos lexicais, era comum vê-los procurando no dicionário a ortografia correta de 

determinada palavra ou até mesmo verificando se certa palavra se adequava ao 

contexto ou se era melhor trocar por outra. 

Após a realização dessa tarefa, os textos eram devolvidos aos seus respecti-

vos donos, os quais faziam sua reescritura, considerando os aspectos sugeridos e 

assim, sucessivamente, até a edição final. Desse modo, a produção, correção e re-

facção se distribuíram da seguinte maneira: 1ª Produção: Texto de acordo com o 

brainstorming; 2ª Produção: Correção do texto (revisão dos bottom-up); 3ª Produção: 

Adequação dos conectivos e ao léxico; 4ª Produção: Edição final. 

No primeiro e no segundo módulo, as correções foram feitas por meio de lâ-

minas, como já citado anteriormente. Já no terceiro e quarto módulo, as correções 

eram feitas a partir da troca de texto com os colegas, os quais davam sugestões. O 

autor recebia, verificava e analisava as sugestões, e decidia se deveria segui-las ou 

não. Nesse momento, verificava-se uma efetiva interação entre os pares, que discu-

tiam e levantavam hipóteses sobre como melhorar o texto e nesse sentido, muitas 

vezes observava-se certa autonomia em defender suas ideias. Nesse sentido, ocor-

reram certas situações em que o colega sugeriu determinada palavra e o “dono do 

texto” declarando que não concordava, buscou a palavra no dicionário mostrando 
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para o colega que naquela situação a palavra mais adequada seria a que ele tinha 

escolhido. Esse tipo de situação confirma a importância da interação como promoto-

ra de reflexão, solidificando saberes e suscitando outros. Assim, cabe citar o seguin-

te pressuposto: 

 

 
Facilitar las condiciones y los instrumentos para que el alumno pueda 
hacerse responsable de su propio proceso de aprendizaje constituye una 
dimensión nueva en el programa de lengua extranjera. El desarrollo de la 
autonomía afecta también a las relaciones que se establecen en la clase en-
tre el  profesor y los alumnos, y supone un cambio sustancial en los papeles 
que corresponde desempeñar a cada uno. (SANTA-CECILIA in GIOVANNI-
NI et al, 1996, P. 16) 

 

 

Dessa forma, tal citação entra em consonância com o Process Writing em que 

a tarefa de escrever se torna um trabalho de colaboração entre professor e aluno, 

aluno e aluno, numa rede de interações em que a incumbência de avaliar não se 

concentra no professor e sim, em todos os envolvidos, cada um ocupando um papel, 

de forma autônoma e ativa em todo o processo de escrita. 

Ao término de cada módulo, os acadêmicos respondiam a um questionário 

(Anexo 5 A, B, C, D e E), escrito e respondido em português por sugestão da pro-

fessora titular. Nele discorriam acerca de como viam esse processo de escrita, bem 

como das suas possíveis aquisições linguísticas. Segundo Hedge (1991) a utilização 

de questionário propicia a reflexão do aprendiz acerca do processo realizado por e-

les mesmos no decorrer da produção escrita. 

Tanto as produções quanto os questionários e suas respectivas respostas fo-

ram digitados pelas pesquisadoras e armazenados. Posteriormente, foram coloca-

dos em txt a fim de serem analisados de acordo com os preceitos da Linguística de 

Corpus por meio dos softwares selecionados como ferramenta computacional.  
 

 
3.4 Procedimentos adotados para a análise 
 
 

A análise da presente pesquisa realizou-se de acordo com uma abordagem  

qualiquantitativa. Nessa concepção, entende-se por pesquisa quantitativa aquela em 
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que pode gerar medidas precisas que permitem uma análise estatística, de forma 

objetiva, sendo que neste tipo de pesquisa, a apresentação dos resultados obtidos 

pode ser por meio de gráficos, tabelas e números, vindo ao encontro da utilização de 

ferramentas computacionais e qualitativa se refere à interpretação dos dados consi-

derando o contexto, as particularidades, as comparações, as interpretações enfim, 

uma análise mais subjetiva. Nesse contexto, cabe salientar que ambas, apesar de 

oferecerem perspectivas diferentes, não são opostas, podendo ser utilizadas em 

conjunto, permitindo assim a ampliação das informações e nesse sentido, muitos 

pesquisadores, entre eles, (Klapan  e Duchon, 1988; Campbell e Fisk , 1959;  Den-

zin, 1978; Greene, Caracelli e Graham, 1989) têm sugerido combinar os dois tipos 

de método de pesquisa nas investigações, a denominada triangulação. Denzin 

(1978) foi um dos primeiros pesquisadores a utilizar o termo “triangulação”, que vem 

da navegação e da estratégia militar, significando o uso de mais de um método para 

o estudo de um fenômeno. 

Para tanto, foram utilizados dois corpora. Um se refere às respostas dos alu-

nos aos questionários, dos quais são em Língua Portuguesa e derivam para uma 

análise mais subjetiva e probabilística, pois comportam ideias, opiniões e particulari-

dades. O outro compreende as produções textuais dos acadêmicos, em Língua Es-

panhola e conduzem a uma análise de dados mais objetiva, pois se referem às aqui-

sições referentes ao léxico, dados estes que são analisados estatisticamente. Dessa 

forma, fundamentada nos preceitos acima, a presente pesquisa segue os processos 

de triangulação, num sentido de se obter uma maior convergência de resultados, de-

rivando, assim para uma interpretação qualiquantitativa como já mencionado anteri-

ormente. 

Em primeiro lugar, serão apresentados os procedimentos adotados para res-

ponder aos objetivos específicos e, por fim, os procedimentos que respondem ao ob-

jetivo geral. 

Para responder se através do Process Writing ocorre um aumento na aquisi-

ção do léxico em produções textuais de acadêmicos, foi feita uma wordList (repre-

sentada pela figura 26) relativa as produções textuais finais, em Língua Espanhola, 

do primeiro semestre e outra WordList (representada pela figura 27) relativa as pro-

duções textuais finais do segundo semestre. A partir dos dados obtidos por meio 

desse objetivo, organizaram-se quadros com respostas dos questionários, de modo 

comparativo e explicativo, sendo que estas dão subsídios para atingir o próximo ob-
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jetivo fixado: “Averiguar em que medida o Process Writing contribui para o desenvol-

vimento de uma maior habilidade de produção textual em Língua Estrangeira.”  

Abaixo seguem as figuras 26 e 27, representativas das WordList: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26 WordList das produções textuais finais do primeiro semestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 27 WordList das produções textuais finais do segundo semestre 
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Em seguida, tendo por finalidade responder se há uma consciência, por parte 

do acadêmico, de uma hipotética relação entre Process Writing ↔ aquisição léxico-

semântica ↔ estratégias, recursos e conceitos de acordo com os fundamentos da 

Teoria Holística da Atividade, e assim atestar o entrelaçamento entre o referencial 

teórico e a prática, realizou-se um estudo via Mapeador Semântico. Para tanto, pro-

cedeu-se a análise dos resultados por meio da Linguística de Corpus e o primeiro 

passo foi, através do WordList selecionar as palavras (pela sua frequência e rele-

vância), em seguida verificá-las no Concord2 (em que sentido a palavra está sendo 

dita, ou seja, o contexto) e a partir disso compor os nódulos do Mapeador. 

Dessa forma, para compor os nódulos-problemas, foram selecionadas, res-

pectivamente, as lexias processo, o qual representa o Process Writing e palavras, 

que representa o léxico. Na sequência, a categoria de mediação foi composta, sen-

do que, para a subcategoria estratégia foram selecionadas as lexias escrita e produ-

ção; para a subcategoria conceitos, texto e erros; para a subcategoria recursos fo-

ram selecionadas as lexias dicionário e colegas. O material foi submetido ao Mape-

ador Semântico e os resultados (links)3 de cada associação entre os ítens lexicais 

(nódulos) foram colocados na Tabela de Frequência dos Nódulos-Problema, compu-

tados, analisados e interpretados com base nas respectivas categorias da Teoria 

Holística e nos demais referenciais teóricos adotados no Capítulo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Apresentar-se-á, respectivamente as figuras 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 como representativas dos 
Concord realizados na seleção das palavras dos nódulos. As frequências de tais palavras observadas 
por meio das WordList também aparece nesse exemplo. 



 102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
3 Anexo 6. 

 

 

Figuras 28 – Concord das lexias processo. 
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    Figuras 29 – Concord das lexias palavras. 
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Figuras 30 – Concord das lexias escrita. 
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Figuras 31 – Concord das lexias produção. 

 

 

 

 

 



 108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuras 32 – Concord das lexias texto. 
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33 – Concord das lexias erros. 
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Figura 34 – Concord das lexias dicionário. 
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Figura 35 - Concord das lexias colegas. 

 

 

Por fim, os procedimentos adotados para responder aos objetivos específicos, 

bem como os resultados obtidos por intermédio deles, deram sustentação para fazer 

face ao objetivo geral, que pretendeu analisar em que medida o Process Writing 

contribui para a aquisição do léxico do Espanhol como Língua Estrangeira e para a 

sensibilização do acadêmico de um Curso de Letras, Habilitação Portu-

guês/Espanhol, para o valor de uma metodologia de enquadramento no processo de 

apropriação de um paradigma de trabalho docente. 
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CAPÍTULO IV - ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
 

 Esse capítulo pretende apresentar a análise do corpus, bem como demonstrar 

de que maneira realizou-se a interpretação dos resultados. 

 

 

4.1 Análise e discussão do corpus 
 
 

 Com a finalidade de melhor responder aos objetivos propostos, a análise do 

corpus referente às produções textuais em Língua Espanhola realizou-se de forma 

comparativa entre o primeiro e o segundo semestre, numa abordagem mais quanti-

tativa, pois apresenta dados mais objetivos relacionados ao aumento de ítens lexi-

cais em comparações entre as produções textuais finais dos módulos do primeiro 

semestre e as produções textuais finais do segundo semestre, dos quais apresen-

tam dados estatísticos. Em outro momento, analisou-se o corpus relativo às respos-

tas dos acadêmicos aos questionários realizados ao término de cada módulo e nes-

se caso foram analisados os dados referentes aos dois semestres juntos, numa a-

bordagem mais qualitativa, pois apresenta dados mais subjetivos conduzindo a uma 

análise interpretativa dos índices apresentados.  

 As pesquisas acerca dos estudos do léxico apontam que ítens lexicais com 

um traço de significação comum, pertencem a um mesmo campo conceitual e for-

mam os denominados campos léxico-semânticos. Segundo Biderman (2001) campo-

semântico é o conjunto de vocábulos que integram a rede de significações atribuídas 

a uma palavra. A autora afirma que os dicionários não dão conta de apresentar um 

mapeamento completo dos campos semânticos, pois é muito difícil traçar os limites 

precisos de uma área lexical de acordo com todas as suas possíveis variações de 

sentido, e ainda, porque o léxico é um sistema aberto, que se expande constante-

mente, que assimila os frutos da criatividade humana, os novos significados e signi-

ficantes. 

 Mackey (1965) define que campos semânticos são formados por palavras-

chave básicas que comandam um exército de outras, e a área semântica pode ser 
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identificada como um conjunto de centenas de associações, em que, cada item lexi-

cal pode ser o centro de outra rede de associações expandindo-se em outras dire-

ções. 

Os tópicos ou campos léxico-semânticos, conforme Lewis (1993) são a princi-

pal maneira de organizar o conteúdo lexical ensinado e aprendido em uma aula de 

língua estrangeira, pois existe um princípio organizacional explícito e uma relação 

coerente com a realidade que  proporcionam vantagens em  relação à apresentação 

aleatória do vocabulário. Nesse sentido, o autor afirma que o professor precisa ter o 

cuidado de utilizar esse princípio primitivo de organização para agrupar diferentes 

categorias lexicais, ou seja, substantivos, adjetivos, verbos, etc.  

Segundo Lewis (1993) os ítens lexicais  podem  ser registrados  pelos  alunos  

ou  apresentados  no material  didático como o agrupamento de  itens  em  torno de 

uma palavra-chave  (keyword), os quadros de  colocações (collocation boxes), exibi-

ção de padrões (pattern displays) e estruturas de discurso (discourse structures). 

Representados, respectivamente, pelos quadros 5, 6, 7 e 8, adaptados de Lewis 

(1993, p. 125-126): 

 

 

 
      
                       Tristeza             Muerte          Violencia Física, Moral 
Problemas en                                                   y Infantil  
la Educación                                                                                        
                                                                    Armas 
 
            Sangre    
                                
                Leyes                                        Crimen                                                                                              

 
                               Policía 

 

Quadro 5 – Palavras-chave 

 

 

 

 
VIOLENCIA 
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Escrever 

Ler 

Revisar 

Reescrever 

Corrigir 

 

 

 

 

 

Process Writing 

Notícia 

Reportagem 

Artigo de o-

pinião 

Quadro 6 - colocações (collocation boxes), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gênero Notícia 

Especialistas analizan creciente violencia el país 

Jornadas Interdisciplinarias de Investigación en Violencia y Sociedad 

La actividad se realizará el miércoles 26 de febrero 

en el miniauditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de 8:00 a.m. a  6:00 p.m. 

 La participación es abierta a todo público y gratuita.  

 

Quadro 8 - estruturas de discurso (discourse structures). 

 

 

 Dessa forma, no contexto de aquisição de vocabulário passivo, Crow e  Qui-

gley  (1985) observaram a eficiência de uma abordagem baseada  em  campos  léxi-

co-semânticos  em  comparação  a  uma  abordagem que considera  as  palavras  

isoladamente, os resultados comprovaram vantagens do uso dos campos semânti-

cos. Para efeito da pesquisa, os autores utilizaram como abordagem  experimental a 

aplicação do método de palavras-chaves (keyword method).   

 
                    
 
 

 

Escrita 

Léxico 

produção 

Gêne-

    Quadro 7 – exibição de padrões (pattern displays) 
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 Essa abordagem vem ao encontro do que é denominado de Brainstorming. A 

partir dele o próprio aluno organiza as suas ideias através de palavras-chave. O Bra-

instorming se refere à geração de ideias (Generating) a qual se encontra na primeira 

etapa do Process Writing de Write & Arndt (1991). Como mostra o quadro 5. 

Nesse sentido, conforme Crow e Quigley (1985), metodologias que envolvem 

a organização de campos léxico-semânticos contribuem para o ensino de vocabulá-

rio  passivo, pois  é  mais  coerente  com  os estudos acerca do  funcionamento da 

mente humana. Em outras palavras, a retenção a longo prazo de informação que foi 

organizada em categorias cognitivas é superior à de informações apresentadas alea-

toriamente. 

 Nesse contexto, além de os acadêmicos estarem envolvidos em uma metodo-

logia que privilegia palavras-chave como um dos recursos para organizar as ideias, 

também suas respostas aos questionários foram analisadas, via Linguística de Cor-

pus, utilizando palavras-chave e a relação léxico-semântica destas palavras.  

Dessa maneira, através dos resultados obtidos por meio da WordList relativa 

às versões finais das produções textuais dos acadêmicos no primeiro semestre (figu-

ra 26) e através da WordList relativa às produções finais do segundo semestre (figu-

ra 27), verificou-se que houve um aumento de ítens lexicais do primeiro semestre ao 

segundo, concomitante à metodologia empregada em cada momento. A figura abai-

xo demonstra esses dados. 

 

 

scente em relação ao primeiro semestre e o segundo.  

 

 

 

 

 

 

Índice de aquisição lexical entre o primeiro e segundo semestre
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Figura 36 Produções finais de todos acadêmicos. 
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 No decorrer desse processo, percebeu-se que, no início das atividades, os 

textos eram muito restritos e o envolvimento dos acadêmicos com a tarefa era de 

certa forma ‘retraída’. Durante as fases posteriores, já de um módulo ao outro, co-

meçou-se a visualizar um maior interesse dos alunos na atividade e consequente-

mente uma melhora na produção. Talvez, em alguns casos, esse interesse tenha 

surgido pelo fato de eles começarem a observar suas carências em relação à escrita 

e dessa forma, declaravam que tinham a necessidade de adquirir o conhecimento de 

mais palavras. Constata-se a evidência deste fato, através da pergunta realizada ao 

término do primeiro módulo: “De acordo com seus conhecimentos, como você relata-

ria sua competência lexical em Língua Estrangeira (LE)?” da qual se obteve as se-

guintes respostas: 

 

 

A1: Percebi que preciso conhecer mais palavras em espanhol.  

A2: Não tenho um vocabulário muito amplo em LE. 

A3: Percebi que tenho de buscar mais conhecimento. 

A4: Não é muito ampla. 

A5: Com essa atividade, percebi que meu léxico é restrito e que preciso conhecer 

novas palavras para assim, melhorar minha escrita. 

A6: Com essa metodologia, passei a observar melhor as escolhas das palavras, ou 

seja, seu sentido no texto e a maneira correta de escrita. 

A7: Boa, mas notei que tenho que conhecer mais palavras. 

A8: Com esse trabalho estou pensando mais sobre as escolhas das palavras na ho-

ra da escrita.  

A9: Não é muito profunda. 

A10: Estou melhorando em relação ao conhecimento de palavras novas e como uti-

lizá-las. 

 
Quadro 9 respostas à pergunta de nº 7, 1º módulo. 

 

 

 Frente a isso e levando em conta que, segundo as respostas acima, os aca-

dêmicos parecem perceber a necessidade de adquirir mais palavras, as respostas 

abaixo (Quadro 10) — relativas à pergunta do segundo semestre: “Considerando a 
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metodologia de enquadramento, discorra sobre como você percebe a sua aquisição 

lexical e sintática.” — confirmam os dados apresentados na figura 36 de que houve 

um progresso em relação à aquisição do léxico entre o primeiro e o quarto módulo. 

Isto porque, enquanto no primeiro semestre os acadêmicos perceberam a necessi-

dade de aquisição lexical, no segundo eles consideram que essa aquisição está a-

contecendo. 

 

 

A1: Acredito que a elaboração de um Brainstorning é muito importante para adquirir 

vocabulário e para elaborar textos. 

A3: Acredito que quanto mais se lê e se escreve, mais se aprende, este método nos 

permite reescrever todo o texto até que a mensagem que se quer transmitir fique 

satisfatória, assim com a correção dos erros cometidos e com o esclarecimento de 

dúvidas que se tenha de determinadas palavras que vão surgindo ao longo da pro-

dução, aos poucos vamos assimilando e guardando em nossa memória para serem 

utilizados quando forem necessitados novamente.  

A4: Por mais que seja uma metodologia um pouco extensa, desenvolveu minha a-

quisição lexical porque partimos do Brainstorming, com a geração de ideias e che-

gamos até a revisão e, nesse espaço, as etapas nos induzem a um melhoramento 

do texto, inclusive do vocabulário. 

A5: Muitas vezes, estava escrevendo e sentia que algo não estava correto, e que, 

naquele momento, eu poderia empregar uma outra palavra, porém seguia na escri-

ta. Com as aulas e a metodologia empregada, pude perceber que aquele era o 

momento de refletir, reler, e analisar a melhor expressão a ser empregada para um 

melhor entendimento do texto. Acredito que tive uma evolução muito grande com 

este projeto, pois hoje, relendo meus textos é possível constatar esta melhora, tanto 

no léxico como sintaticamente.  

A6: Eu já não tenho muitas ocorrências de transferências do português para o es-

panhol como antes eu apresentava. 

A7: Acredito que a produção textual em língua estrangeira é um processo gradativo 

que ocorre principalmente com a prática e estas aulas são um apoio para esta práti-

ca. 

A8: Melhorou bastante. 
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A9: Evolui bastante embora ainda reconheça minhas dificuldades. 

A10: Melhorei mas tenho dificuldades. 
Quadro 10 respostas à pergunta de nº 8, 4º módulo. 

 

 

 Nesse sentido, segundo o dicionário Aurélio (1999, p. 1207) léxico é “...o vo-

cabulário de uma língua...” Ainda, de acordo com o dicionário Houaiss (2001, s.v.), 

léxico é “...o repertório total de palavras existentes numa determinada língua...” Con-

forme o dicionário Señas (2001, p. 759): “conjunto de las palabras de una lengua” e 

ainda “conjunto de palabras y expresiones características de un grupo, una profe-

sión, una región o un período determinados.”  Já Vilela (1995) considera o léxico da 

seguinte maneira: 

 

 
O léxico é, numa perspectiva cognitivo-representativa, a codificação da rea-
lidade extralinguística interiorizada no saber de uma dada comunidade lin-
guística. Ou, numa perspectiva comunicativa, é o conjunto das palavras por 
meio das quais os membros de uma comunidade linguística comunicam 
entre si. (p. 13). 
 

 

 Desse modo, pode-se declarar que o léxico é sim, um repertório de palavras 

de uma determinada língua e esse repertório de palavras tem uma função extralin-

guística e de interação social, ou seja, um saber partilhado na competência linguísti-

ca comum entre os indivíduos. 

 Assim, conforme Turazza (2005), a competência “linguajeira” envolve outras 

competências, como a ideológica, a cultural, a cognitiva, a discursiva, a textual e a 

lexical. Dessa forma, segundo a mesma autora, a noção de competência compreen-

de: 

 
Um <<saber-fazer>> (criatividade) com um determinado contexto (conjunto 
de regras e unidades). Passa-se, assim, a entender os processos de produ-
ção não apenas pelo uso do padrão imposto, que controla o comportamento 
dos membros do grupo, mas também pela criatividade. O texto, sob esse 
enfoque, é concebido como uma unidade organizada, segundo princípios de 
regularidade, além de estratégias de produção. Considera-se, assim, o so-
cial e o individual. (TURAZZA, 2005, p. 25, 26) 
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E, nesse contexto, o que seria uma competência lexical? De acordo com 

(Masseron, 1984 apud Turazza 2005, p. 55), a competência lexical é a capacidade 

de compreender, definir e parafrasear unidades do léxico ao se produzir textos. Se-

gundo Turazza (idem), um conjunto de dados heterogêneos, os quais partem da 

compreensão à produção, da palavra ao conceito, dos contratos linguísticos ao co-

nhecimento de mundo, são fatores que determinam a competência lexical e dessa 

forma, a competência lexical tem uma dupla dimensão, ou seja, a compreensão e a 

produção, transcendendo o linguístico. 

 Valendo-se desses preceitos, em conformidade com a pesquisa sobre aquisi-

ção de conectores de Cerezer (2010), da qual é compartilhado o mesmo corpus de 

análise, pode-se constatar que, nas produções textuais dos acadêmicos, não só o-

corre um aumento de ítens lexicais como também há uma preocupação em buscar 

ítens mais “requintados” cujo primeiro indício é o aumento da complexidade dos co-

nectores. De acordo com Cerezer (idem), no primeiro módulo os conectores apare-

cem em número reduzido e são mais simples em termos de complexidade, visto que, 

segundo a autora, estes conectores dizem respeito às orações coordenadas. Entre 

eles se destacam: y (coordenada aditiva); pero (coordenada adversativa) e pues (co-

ordenada explicativa).  

  Cerezer (idem) fundamenta esse dado se reportando a Perera (1997 apud 

Cerezer, 2010), que pesquisa sobre aquisição infantil, mas suas convicções acenam 

para a aquisição de Língua Estrangeira. Nesse sentido, Perera (idem) destaca que 

crianças, no início de sua aquisição, utilizam as orações coordenadas e somente 

depois as orações subordinadas são utilizadas no vocabulário infantil. 

  Na presente pesquisa, já no quarto módulo há um aumento no nível de com-

plexidade dos conectores, visto que os acadêmicos começam a utilizar, por exem-

plo, conectores do tipo “sino” e “tampoco”, assim como conectores do tipo “cuando” 

e “porque”, os quais pertencem às orações subordinadas e, segundo Cerezer 

(2010), a utilização desses conectores se refere a estágios mais avançados de inter-

língua e de aquisição. 

 Frente a essa realidade, a definição do termo conjunção, segundo o dicionário 

Aurélio (1999, p. 530) é: “Palavra invariável que liga duas orações ou dois termos 

semelhantes da mesma oração.” Ainda, de acordo com o dicionário Señas (2001, p. 

327) é: “ Clase de palabras que no experimentan cambios de forma y que indican la 

relación existente entre elementos, sirviendo como unión gramatical.” Nesse sentido, 
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constata-se ainda que há um aprimoramento de ítens lexicais relativos a outras clas-

ses gramaticais do tipo verbos, advérbios, substantivos e locuções. Seguem abaixo 

alguns exemplos dessas constatações, em que nas orações seguintes se verifica a 

substituição de palavras — ora por tais palavras estarem equivocados, ora por esta-

rem substituídas  por uma palavra ou expressão mais rebuscada. Veja-se o quadro 

abaixo: 

 

 
         Tal vez una sugestión  de estrategia sea 
conducir la integración entre padres, estudiantes, 
maestros y autoridades   educativas, en una ten-
tativa de desarrollar una reflexión sobre el pro-
blema a través de charlas y debates. (A2  Módu-
lo 4, terceira produção). 
 

         Quizás una sugestión  de estrategia sea 
conducir la integración entre padres, estudiantes, 
maestros y autoridades   educativas, en una ten-
tativa de desarrollar una reflexión sobre el pro-
blema a través de charlas y debates. 
(A2  Módulo 4, quarta produção). 
 

De esa manera, la disciplina no será obtenida 
por la suma de amenazas, sino por la conscien-
cia de cada alumno cidadão. (A3  Módulo 4, ter-
ceira produção). 
 

De esa manera, la disciplina no será obtenida 
por la suma de amenazas, sino por la conscien-
cia de cada alumno ciudadano. (A3  Módulo 4, 
quarta produção). 
 
 

Entre ellos están la falta de recursos, tanto en 
términos humanos y financieros, la desvaloriza-
ción del trabajo y, muchas veces, la falta de 
compromiso de todos los segmentos, o sea, 
alumnos, padres y maestros con la educación. 
(A5  Módulo 4, primeira produção). 
 

Entre ellos están la falta de recursos, tanto en 
términos humanos cuanto financieros, la deva-
luación del trabajo y, a menudo, la falta de com-
promiso de todos los segmentos, o sea, de 
alumnos, de padres y de maestros con la educa-
ción. (A5  Módulo 4, quarta produção). 
 
 

Todo esto, gracias al convenio asinado entre el 
Instituto Cervantes y el gobierno brasileño. (A6 
Módulo 2, terceira produção). 

Todo esto, gracias al convenio suscrito entre el 
Instituto Cervantes y el gobierno brasileño. (A6 
Módulo 2, quarta produção). 

El proyecto fue hecho por el vereador Juan Es-
teban, tuvo aprobación unánime en la cámara y 
habla de la conscientización de niños acerca de 
las leyes de tránsito. (A7 Módulo 1, terceira pro-
dução) 
 

El proyecto fue hecho por el concejal Juan Este-
ban, tuvo aprobación unánime en la cámara y 
predice la concientización de niños acerca de las 
leyes de tránsito. (A7 Módulo 1, quarta produç-
ão) 

Quadro 11 comparativo de ítens lexicais adquiridos. 

 

 

 Destarte, em conformidade com os dados apresentados acima, pode-se inferir 

que, em comparação com as produções finais dos acadêmicos relativos aos módu-

los do primeiro semestre e com as produções finais do segundo semestre, ocorre um 
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aumento em relação aos ítens lexicais, bem como há um aprimoramento desse léxi-

co no decorrer do processo. 

 Ainda, em consonância com tais dados, considera-se relevante mencionar as 

respostas dos acadêmicos geradas por meio da pergunta: Que estratégias você uti-

lizou (ou pensou em utilizar) para avançar em seus conhecimentos acerca da escrita 

em língua estrangeira? Pois, parte-se do pressuposto que durante esse processo 

aquisitivo, do qual consequentemente promove uma melhora na escrita, os acadê-

micos utilizaram estratégias que contribuíram com o aumento do léxico, bem como 

para o aprimoramento do referido. 

 

 

A1: Sempre que surgem dúvidas utilizo o dicionário e leio várias vezes meus textos 

para identificar possíveis erros. 

A2: Leitura de outros textos, músicas, montagem de aulas, internet. 

A3: Em primeiro momento utilizo o dicionário para palavras que não usamos fre-

quentemente, e depois, fazendo a leitura do texto, e reescrevê-lo, tem me ajudado 

muito para fazer uma análise de minha produção escrita. 

A4: Sempre usando dicionário e relendo tudo que escrevi. 

A5: Estou procurando retomar o trabalho após sua confecção, facilitando a corre-

ção, melhorando a coesão e coerência na produção escrita. 

A6: Penso que estratégias de leitura, escrita são os melhores meios para aprimorar 

conhecimento na área de produção textual. 

A7: Usei pouco o dicionário, procurei ler e reler o meu texto para eu mesma tentar 

identificar meus erros. 

 

A8: Basicamente a leitura de outros textos, livros, dicionário, pedia para minha cole-

ga ler algumas vezes... 

 

A9: Me arrisquei, escrever sem medo de errar. Assim pude melhorar o meu desem-

penho, porque entendi que escrever é um processo lento e contínuo, mas tem de 

escrever. 

A10: A releitura e o uso do dicionário. 
Quadro 12  respostas à pergunta de nº 5, 2º módulo. 
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 Segundo Boruchovitch e Santos (2006), a psicologia cognitiva, apoiada na 

Teoria do Processamento da Informação, dedica-se aos estudos acerca da natureza 

das atividades mentais dos alunos, criando modelos e investigando como eles “bus-

cam, adquirem, selecionam e armazenam informações, bem como demonstrando o 

importante papel que as estratégias de aprendizagem desempenham nesse proces-

so” (idem, 2006, p. 107). A esse respeito (Pozo, 1996 apud Boruchovitch e Santos 

2006) afirma que os teóricos da psicologia cognitiva concebem que o ensino não de-

ve ser direcionado apenas para proporcionar conhecimento e garantir certos produ-

tos da aprendizagem, mas como também, precisa incitar os processos que condu-

zam o alcance desses produtos. Boruchovitch e Santos (2006) declaram que: 

 

 
O propósito das estratégias de aprendizagem é auxiliar o estudante a con-
trolar o seu sistema de processamento de informação, de forma a melhor 
adquirir, estocar, recuperar e utilizar a informação, sendo vistas como fer-
ramentas auxiliares da aprendizagem. (BORUCHOVITCH e SANTOS, 2006, 
p. 108). 

 

 

 Dentro da Linguística Aplicada e da aquisição de língua estrangeira, existe 

uma imensa variedade de definições para as estratégias de aprendizagem e se des-

tacam trabalhos de muitos autores, entre eles, Rubin (1975, 1987), Wenden (1981, 

1987), Oxford (1990, 1994, 2002), Chamot e O`Malley (1987, 1990), Cohen (1998, 

2000, 2002), BROWN (1994) e Ellis (1994, 2001, 2002). 

 Brown (1994) define que as estratégias são empregadas para a resolução de 

problemas e para a obtenção de um fim específico. Cabe destacar também, que o 

autor considera as estratégias como métodos específicos de abordagem de um de-

terminado problema. Nas palavras do autor (1994, p. 104): As estratégias são méto-

dos específicos de se abordar um problema ou uma tarefa, modos de operação para 

a obtenção de um fim particular, designs planejados para o controle e manipulação 

de certa informação.  

 Ainda, segundo Brown (idem) as estratégias exercem as funções de resolu-

ções de um problema, planejamento, controle e manipulação de uma informação. 

Essa concepção também é defendida por O`Malley e Chamot (1990), Rubin (1975), 

Wenden (1987), Oxford (1990), Cohen (1998) e Ellis (1994, 2001, 2002). Nessa óti-



 125

ca, as estratégias funcionam não apenas para obter o conhecimento, mas também 

para a ativação do conhecimento prévio do aluno.  

 Segundo Ellis (2001, p. 529) as estratégias são “atividades mentais e  com-

portamentais relacionadas a  algum estágio específico no processo geral da aquisi-

ção de uma língua ou uso de uma língua”. Ao defender essa concepção, o autor de-

clara que as estratégias são empregadas tanto para a aprendizagem quanto para o 

uso de línguas e considera também que as estratégias podem ser comportamentais 

e mentais. 

 De acordo com Oxford (1990), as estratégias são instrumentos que auxiliam a 

aprendizagem. Nesse sentido a autora afirma que as estratégias são ações ou com-

portamentos específicos empregados pelos alunos para a apreensão, internalização 

e uso da segunda língua. Nas palavras da autora: 

 

 
Estratégias de aprendizagem são passos dados pelos alunos para melhorar 
a qualidade de sua própria aprendizagem. Estratégias são especialmente 
importantes para aprendizagem de línguas porque são ferramentas para um 
envolvimento ativo e autodirecionado, o qual é essencial para o desenvol-
vimento de competência comunicativa. Estratégias de aprendizagem apro-
priadas resultam em mais proficiência e maior autoconfiança. (OXFORD, 
1990, P.1). 

 

 

 Tanto Oxford quanto O`Malley e Chamot (1990) evidenciam a natureza medi-

adora e instrumental das estratégias. Segundo O`Malley e Chamot, as estratégias 

são pensamentos ou comportamentos especiais que os alunos utilizam para a com-

preensão, aprendizagem, ou retenção de uma nova informação. Desse modo, as au-

toras (1990) definem as estratégias como modos especiais de processamento que 

auxiliam os aprendizes durante o processo de aprendizagem. 

Nesse sentido, ao se reportar para os fundamentos de enquadramento da 

Teoria Holística da Atividade, sabe-se que as estratégias se encontram em um lugar 

central dentro desse esquema e a busca por estratégias, tanto docente quanto dis-

cente, é essencial para o ensino/aprendizagem. Na perspectiva desse trabalho, a 

metodologia adotada, o Process Writing, é utilizada como uma estratégia docente 

para suprir os processos cognitivos e ajudar no processo de aquisição, favorecendo 

na conversão dos dados de input ↔ output para intake. Enquanto que a utilização de 

dicionário, jornais, revistas, a leitura e releitura dos textos, a interação com os cole-
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gas e com as professoras e o automonitoramento são as estratégias usadas, neste 

contexto, pelos acadêmicos para auxiliá-los no processo de aquisição do léxico, bem 

como para avançar na escrita em Língua Estrangeira, sendo, portanto, uma estraté-

gia discente. Segundo Giovannini et al (1996): 

 

 
Los participantes de un curso necesitan asimismo adquirir un metalenguaje 
que les ayude a planificar, ordenar y revisar su aprendizaje. Desde este 
punto de vista, la terminología sobre los conceptos gramaticales y los as-
pectos comunicativos del español les ayudará a encontrar las informaciones 
pertinentes deseadas, a comprender y formar reglas gramaticales, y a re-
flexionar y discutir con los demás paticipantes sobre la lengua que están 
aprendiendo. Hay que subrayar también la importancia de que el alumno 
sepa manejar los recursos a su disposición: el manual, los diccionarios, las 
gramáticas. Tiene que saber dónde se encuentran ciertos contenidos, para 
estar en condiciones de determinar y seleccionar aspectos específicos que 
quiere aprender, profundizar o repasar. (p. 32) 

 

 

Nesse contexto, presume-se que a estratégia docente, no caso o Process 

Writing, promoveu o consciousness-raising, isto é, auxiliou na projeção da atenção 

do acadêmico para determinadas propriedades da linguagem e dessa maneira con-

tribuiu para o noticing, em outras palavras, o dar-se conta. E essa consciência do 

acadêmico, fez com que ele percebesse possíveis falhas e buscasse estratégias pa-

ra resolvê-las, facilitando, assim, a aquisição. 

Em conformidade com tais afirmações acerca do papel da atenção, Van Pat-

ten (1990, 1993, 1996a, 1996b e 2004) postula um modelo, denominado Input Pro-

cessing (Processamento do Input), com o intuito de explicar de que maneira ocorre o 

processamento do input na aquisição de L2 no caso de aprendizes adultos. Nesse 

sentido, o autor sugere que, durante os estágios menos proficientes de aquisição, os 

aprendizes têm dificuldade em prestar atenção simultaneamente à forma e ao con-

teúdo do input recebido.  Frente a essa situação, Van Patten desenvolve um modelo 

de instrução, denominado Processing Instruction (Instrução sobre o processamento) 

que reconhece a necessidade do emprego de tarefas específicas de instrução sobre 

o processamento, uma vez que tais tarefas conduzem os aprendizes a desenvolver 

estratégias metacognitivas que os auxiliarão a processar as informações presentes 

no input da L2 de maneira a construir relações entre significado e forma. Nessa 

perspectiva Van Patten (1996 b) tenta unir a teoria de aquisição de segunda língua 

com pesquisa na área pedagógica. 
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Frente a isso, o Process Writing pode ser considerado como uma metodologia 

compatível com o enquadramento interacionista, tal que abre caminhos na Zona de 

Desenvolvimento Proximal à atenção do aluno às informações do input da LE e, a 

partir disso, catalisar o surgimento de relações cognitivas entre significado e forma. 

De acordo com Van Patten (2004, p. 34), “a aquisição envolve processos múltiplos, 

domínio de vários conhecimentos e a múltipla interação desses.” Dessa forma, o 

processo de aquisição consiste em diferentes etapas. Entre elas, temos a acomoda-

ção e, segundo o autor, esta se refere à internalização de determinado aspecto lin-

guístico dentro do sistema de desenvolvimento da interlíngua – momento de estabe-

lecimento entre forma e sentido.  

Assim, é nesse momento que, por exemplo, os acadêmicos começam a utili-

zar mais os conectivos e começam a relacionar o léxico dentro do contexto do texto. 

Frente a isso, percebe-se que eles não privilegiam o léxico em detrimento dos ítens 

sintáticos, pois ambos se desenvolvem, contribuindo para um avanço na interlíngua 

e favorecendo uma maior proficiência na escrita em Língua Espanhola. Nesse senti-

do cabe retomar o exemplo já citado anteriormente: 

 

 
Muitas vezes, estava escrevendo e sentia que algo não estava correto, e 
que, naquele momento, eu poderia empregar uma outra palavra, porém se-
guia na escrita. Com as aulas e a metodologia empregada, pude perceber 
que aquele era o momento de refletir, reler, e analisar a melhor expressão a 
ser empregada para um melhor entendimento do texto. Acredito que tive 
uma evolução muito grande com este projeto, pois hoje, relendo meus tex-
tos é possível constatar esta melhora, tanto no léxico como sintaticamente. 
(A5) 
 

 

Na sequência, a partir dos dados elencados com o auxílio das ferramentas 

computacionais, as quais são apoiadas pela Linguística de Corpus e esta, por sua 

vez, compartilha um mesmo referencial da Teoria Holística da Atividade que, segun-

do Richter (texto inédito), é o conceito de linguagem como sistema probalístico; o 

princípio da interdependência entre sentido e padronização léxico-gramatical e a op-

ção pelas evidências empíricas no estudo do léxico e da gramática, fornece-nos 

subsídios para interpretá-los sob a perspectiva da Teoria Holística da Atividade. 

Dessa forma, o alto valor da razão vinculativa, do qual se aproxima a um por 

cento (1%), obtido por meio do Mapeador Semântico, pode-se constatar que há mui-
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to pouca discrepância entre os nódulos-problemas e os nódulos-vínculos, ou seja, 

esse valor nos mostra que, processo e palavras estão estreitamente ligados e sendo 

assim, tem-se a constatação de que os acadêmicos estão associando o Process 

Writing à aquisição do léxico, bem como às estratégias, conceitos e recursos. 

 

 

TABELA DE FREQUÊNCIAS DOS NÓDULOS-PROBLEMA EM RELAÇÃO AOS 
NÓDULOS-VÍNCULO 

OBTIDAS COM O MAPEADOR SEMÂNTICO 
 

NÓDULOS PROBLEMA (A / 
B) 

 CATEGORIA SUBCATEGORIA NÓDULO 
VÍNCULO 

POSIÇÃO 
RELATIVA 

Processo Palavras 
LEFT  59 42 
LEFT-RIGHT 74 64 
RIGHT 81 63 
RIGHT-LEFT 54 52 

TOTAL 268 221 

MÉDIA 67 55.2 

Escrita 

RAZÃO VINCULATIVA 
B/A 

                      0.82 

LEFT  64 47 
LEFT-RIGHT 64 59 
RIGHT 64 51 
RIGHT-LEFT 53 55 

TOTAL 245 212 

MÉDIA 61.2                          53 

Produção 

RAZÃO VINCULATIVA 
B/A 

                     0.86 

LEFT  53 41 
LEFT-RIGHT 59 58 
RIGHT 63 55 
RIGHT-LEFT 50 51 

TOTAL 225 205 

MÉDIA 56.2 51.2 

Estratégias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conceitos 
 
 
 
 
 
 

Texto 

RAZÃO VINCULATIVA 
B/A 

                     0.91 

LEFT  53 48 
LEFT-RIGHT 61 57 
RIGHT 58 55 
RIGHT-LEFT 54 49 

TOTAL 226 209 

MÉDIA 56.5 52.2 

Erros 

RAZÃO VINCULATIVA 
B/A 

                     0.92 

LEFT  17 13 
LEFT-RIGHT 19 19 
RIGHT 23 20 
RIGHT-LEFT 13 19 

TOTAL 72 71 

MÉDIA 18 17.7 

Dicionário 

RAZÃO VINCULATIVA 
B/A 

                     0.98 
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Recursos 

Colegas LEFT  24 23 
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LEFT-RIGHT 27 23 
RIGHT 26 26 
RIGHT-LEFT 26 23 

TOTAL 103 95 

MÉDIA 25.7 23.7 
RAZÃO VINCULATIVA 
B/A 

                       0.92 

Tabela 2 Tabela de frequências dos nódulos-problema em relação aos nódulos-vínculo obtidas com o 
Mapeador Semântico 
 

 

 Nesse sentido, pode-se concluir que uma metodologia embasada em enqua-

dramento contribui para uma visão holística de ensino-aprendizagem, isto é, agir-

pensar e sentir, pois se os acadêmicos estão sendo capazes de unir estratégias (re-

flete a maneira utilizada para interagir); conceitos (referem-se ao saber teórico) e re-

cursos (referem-se ao material utilizado no processo de aquisição do saber), ao 

mesmo tempo em que estão desenvolvendo a sua própria escrita, eles podem refle-

tir sobre quais atividades, meios e recursos utilizar para facilitar e contribuir na Zona 

de Desenvolvimento Proximal do seu futuro aluno. Segundo Richter (2008): 

 

 
A interface ações-operações que se estabelece no contrato didático e se 
expande constantemente pode ser considerada grosso modo como a Zona 
de Desenvolvimento Proximal em que trabalha o profissional da educação 
linguística, ou o campo abstrato em que a intervenção do docente materiali-
za o (por nós denominado) ato linguodidático. (p. 66). 
 

 

 Dessa maneira, de acordo como o autor (idem), investigar a interface ação-

operação requer buscar o conhecimento do conjunto de fatores relacionados à orga-

nização do trabalho, no qual o objetivo é a aquisição de uma língua, ou seja, papéis, 

tarefas, sub-objetivos, subcomponentes da aquisição e neste quadro, Richter salien-

ta o conjunto de eventos intersubjetivos e subjetivos prenunciados e reais decursivos 

do encadeamento de intervenções do professor sobre o aluno (ação) e do aluno so-

bre seus processos cognitivo-afetivo-motores (operação). Assim, colocar o acadêmi-

co frente a frente com uma metodologia que o faça refletir sobre a própria metodolo-

gia e consequentemente com o que essa metodologia provoca no seu cognitivo é 

algo que pode provocar grandes avanços na construção de uma competência profis-

sional na educação linguística. Nesse sentido Richter (2008) explana: 
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[...] articular o conhecimento teórico sobre aquisição instrucional com as vi-
vências pessoais do acadêmico de uma licenciatura em Letras. Ainda mais 
considerando que essas vivências poderiam, e deveriam, ser transformadas 
em instrumentos de trabalho no momento de o graduando se defrontar com 
futuros aprendizes em contextos instrucionais. Com efeito, conhecimentos 
teóricos devem ser internalizados e assimilados convergentemente à vivên-
cia subjetiva do processamento cognitivo envolvido. Recursos pessoais 
(subjetivos) do profissional são imprescindíveis para acompanhar, na Zona 
de desenvolvimento Proximal traçada com o cliente, o que se passa com 
este ao executar as atividades de construção das competências, e dispor, 
assim, dos meios apropriados para supervisionar as etapas requeridas para 
a transformação das ações em operações. (RICHTER, 2008, p. 67). 
 

 

 Ainda, nesse contexto, Richter aborda a imensa complexidade do problema 

da elaboração discursiva do papel profissional e essa complexidade faz com que, 

obrigatoriamente, haja a inevitável tarefa de hierarquizar questionamentos. Para dis-

cutir essa questão o autor, apoiado na epistemologia triádica peirceana, coloca em 

relevo as práticas constitutivas dessa construção identitária, pois estas cumprem 

com a função de caracterizar os vários aspectos do exercício profissional, como os 

bens sociais a produzir e os valores concedidos a estes. Assim, segundo Richter 

(2008): 

 
No caso da educação linguística, o bem social, a aquisição de determinada 
língua, é um bem incorpóreo, decorrente de uma prestação de serviços ao 
cliente – e, ao menos em tese, passível de ser descrito, reconhecido e ava-
liado, em natureza e grau, pelo profissional, com a anuência e presumida 
confiança do cliente. (p. 59). 
 

 

 Nessa ótica, visualiza-se a profunda necessidade de o professor (profissão 

não-emancipada) dispor de recursos que possam definir, dentro do processo e-

mancipatório, o que segundo Richter é: 

 

 
a) uma competência específica, um ato profissional específico lato sensu, 
como todo procedimento da competência e responsabilidade exclusivas do 
educador linguístico no exercício de sua profissão; b) um bem social (do in-
divíduo ou a sociedade) considerando o objeto/motivo desse ato profissio-
nal, neste caso, a aquisição da linguagem; c) a série de benefícios que o 
cliente pode auferir quando de “posse” desse bem social, ou seja, a que as-
pectos desejáveis ou valorizados da vida humana visa a prestação desse 
serviço. (RICHTER, 2008, p. 60). 
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 Assim, a ideia de o acadêmico em formação ter acesso a essa articulação en-

tre o conhecimento teórico e a aquisição instrucional, geradas através de suas vi-

vências pessoais, podem colaborar para a construção de uma competência profis-

sional na educação linguística. Richter (2008) corrobora com esse pressuposto dis-

correndo que em um primeiro impulso para esse aspecto é, nas palavras do autor: 

 

 
A representação da aquisição da linguagem como parte de um processo de 
reconstrução-reapropriação da identidade profissional em contexto instru-
cional, em que a interface ação-operação se autodirecione a partir de uma 
organização específica de trabalho de supervisão. (RICHTER, 2008, p. 69). 
 

  

 Então, nessa perspectiva salienta-se e ratifica-se o pensamento, embasados 

em uma teoria interacionista e holística, de que algo pode ser mudado em relação à 

construção da competência profissional na educação linguística, partindo de uma 

formação de professores pautada na ação-reflexão-ação e nesse sentido a Teoria 

Holística da Atividade recebe o nome de Holística, pois advoga a precedência da 

ação sobre a reflexão, ou seja, a mudança estável da conduta acarreta a mudança 

estável de valores. E esse fundamento localiza a Teoria Holística da Atividade na 

Metateoria da Atividade, juntamente com a linha de Leontiev-Engeström, porém, en-

quanto que a Teoria da Atividade de Engeström tem como foco a função social na 

categoria de sujeito, a Teoria Holística da Atividade de Richter, em uma 

(re)aproximação a Talcott Parsons, defende, nas palavras de Richter (texto inédito), 

a centralidade do papel social, desse modo ressituando a subjetividade como parâ-

metro  do discurso, não da prática. Ainda, a Teoria Holística da Atividade preconiza 

o conceito de grupo de referência, enquanto que na Teoria da Atividade o sujeito en-

volvido na prática volta-se funcionalmente à comunidade, e isto, segundo Richter 

(texto inédito), é um conceito muito abrangente que não distingue sociedade (lato 

sensu), grupo de referência e grupo de pertença, prejudicando assim, a noção oposi-

tiva  — crucial para o debate emancipatório — de endogenia e exogenia discursiva, 

as quais são, respectivamente, auto / heterodeterminação sistêmica do papel social, 

das regras e da divisão do trabalho. 

 Estas considerações, como já sugeridas anteriormente, entram em diálogo 

com o pensamento de Foucault (1995, 2000, 2001), no sentido de que o ethos filosó-

fico abordado é descrito como uma tarefa crítica e principalmente transformadora no 
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sujeito e pelo sujeito. Assim, o homem é para si mesmo e a todo o instante objeto de 

sua própria invenção, e isso o conduz a um jogo permanente de despersonalização 

e reinvenção de um estilo de vida, que recusa as construções de identidades parali-

santes e assujeitadoras. Frente a isso, o sujeito deve buscar a “modernidade”, (mo-

dos de ensinar /aprender diferenciado), não como uma simples relação com o pre-

sente, mas principalmente em uma relação reflexiva do sujeito em que este não se 

acomoda a priori consigo assim como está e não se acomoda a priori com as coisas 

assim como estão, para então buscar, por meio de uma elaboração complexa e in-

tensa de si, ultrapassar a sua identidade ou assujeitamento. Na THA, esta desaco-

modação necessariamente passa pela necessidade de regulamentação profissional 

(votação e sanção de lei federal que “cria” juridicamente a categoria, ou melhor, con-

fere a ela personalidade própria e autonomia jurídicas), mas nas bases admite o bi-

nômio ação-reflexão como importante frente mobilizadora desse esforço emancipa-

tório de longo prazo. 

 Desse modo, o Process Writing, uma metodologia fundamentada em enqua-

dramento de paradigma interacionista e utilizada como estratégia docente, segundo 

os dados obtidos nesta pesquisa mostra-se capaz de contribuir para o processamen-

to cognitivo forma-conteúdo do input e para as estratégias implementadas por do-

cente e discente, colaborando assim para o atingimento de objetivos formativos rela-

cionados à consistência e segurança das boas práticas profissionais. 

 Dessa forma, valendo-se do que foi apresentado acima, ou seja, de acordo 

com os dados obtidos através da análise do corpus (produções textuais e respostas 

aos questionários), pode-se afirmar que o Process Writing contribuiu para a aquisi-

ção do léxico, e, ao equacionar Process Writing ↔ aquisição lexical ↔ estratégias, 

recursos e conceitos, o acadêmico pesquisado apresenta indícios de uma sensibili-

zação metodológica e de utilização da metodologia implementada em suas futuras 

práticas linguodidáticas.  

 

 

 

 

 

 

 



 133

 

CAPÍTULO V – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

 Nesta seção apresento as conclusões acerca dos objetivos e algumas consi-

derações referentes à pesquisa. 

 
 
Síntese dos principais resultados e conclusões 

 

 

 Por um lado, problematizar a aquisição lexical como fator crucial à aquisição 

de LE e que merece destaque nas pesquisas em Linguística Aplicada, foi algo que 

se internalizou no meu percurso profissional e repercutiu no presente trabalho inves-

tigativo. Solidificou minhas convicções acerca da relevância de o sujeito possuir um 

acervo mental de palavras, pois, nesse prisma, o léxico age como um facilitador do 

ato comunicativo na língua-alvo, colaborando com o êxito desta comunicação. 

 Nesse quadro, ter internalizado um bom “estoque” de palavras colocadas à 

mercê da organização do pensamento, das ideias e das convicções e dispô-las de 

modo que o interlocutor as entenda na oralidade e na escrita, é de indiscutível im-

portância. Compete então ao sujeito aprendiz, ao falar ou escrever, saber empregar 

clara e contextualizadamente o léxico disponível — e para isso, entre outros fatores, 

o trabalho com gêneros de complexidade adequada, como ocorreu nesta pesquisa, 

pode auxiliá-lo.  

Por outro lado e paralelamente a essas preocupações, venho-me ressituando 

como integrante de uma categoria laboral ainda não emancipada e desprovida de 

autodeterminação — inserida, sim, num contexto que por certa inércia e acomoda-

ção tende a seguir os mesmos procedimentos anacrônicos; crítica, porém, a respeito 

de práticas reprodutoras de políticas educacionais automatizantes e controladoras, 

emanadas exogenamente de um poder que se manifesta de forma massificadora e 

sutil, para acompanharmos as reflexões de Motta (2009). A meu ver, esta conjuntura 

que se arrasta por gerações resulta de um sistema que reduz a profissão docente a 

uma semi-profissão. Percebo aí a necessidade de acadêmicos, futuros professores 
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de Línguas, terem a possibilidade de vivenciarem práticas que os conduzam a dar 

consistência e fundamentação para suas futuras práticas linguodidáticas. 

Tendo em foco esses dois aspectos, ao fazer o balanço desta investigação, 

acredito que foi alcançado o objetivo geral — a saber: Analisar em que medida o 

Process Writing contribui para a aquisição do léxico do Espanhol como Língua Es-

trangeira e para a sensibilização do acadêmico de um Curso de Letras, Habilitação 

Português/Espanhol, para o valor de uma metodologia de enquadramento no pro-

cesso de apropriação de um paradigma de trabalho docente. Para argumentar em 

favor dessa afirmação, passo a abordar o atingimento dos objetivos específicos. 

 Com efeito, confrontando o objetivo de investigar se, ao longo da implementa-

ção do Process Writing, seria observado um aumento na aquisição do léxico em 

produções textuais de acadêmicos, foi possível constatar, através dos dados relati-

vos às produções textuais finais dos acadêmicos e metacognitivamente através das 

respostas aos questionários, que houve um aumento digno de nota dos ítens lexicais 

em tais produções, sendo que nas produções finais do primeiro semestre foi contabi-

lizado um índice de 1.928 ítens e nas produções finais do segundo semestre um ín-

dice de 3.659 ítens. Além disso, observando-se o comportamento das palavras utili-

zadas, há indícios significativos de que começaram a ser mais selecionadas e con-

textualizadas, caracterizando, assim, um aprimoramento no uso do léxico.  

Favorece este argumento a complexificação sintática dos conectores e maior 

sofisticação na utilização de substantivos, adjetivos, locuções, etc., também consta-

tadas. A explicação para estes fenômenos pode ser encontrada em Van Patten, ao 

tratar a aquisição como uma competência adquirida, que se constitui por diferentes 

componentes lexicais, fonológicos, sintáticos, semânticos e pragmáticos de determi-

nada língua. Esses componentes interagem nos mais variados níveis de compreen-

são e produção da linguagem. Assim, a aquisição de uma língua envolve adquirir 

tais componentes e saber aplicá-los, no caso dessa pesquisa, em cada etapa de es-

crita e reescrita. 

Dessa forma, o que se pode auferir é que, através das tarefas em lâmina, as 

trocas de textos com os colegas e (as demais interações proporcionadas por uma 

metodologia embasada em ação- reflexão-ação), foi possível chamar a atenção do 

acadêmico para questões que, de outra maneira, talvez lhes passassem desperce-

bidas. 
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Em consonância com os dados anteriores, o objetivo seguinte, que propõe 

averiguar em que medida o Process Writing contribui para o desenvolvimento de 

uma maior habilidade de produção textual em Língua Estrangeira, foi alcançado. Isto 

porque, com o acompanhamento das produções textuais dos acadêmicos e a análi-

se das respostas aos questionários, foram levantados indícios de que esses alunos 

estavam progredindo na escrita em Língua Estrangeira, pois direcionavam a atenção 

às estruturas gramaticais, lexicais e sintáticas, bem como buscavam estratégias para 

melhorar o texto em cada etapa. Frente às indagações acerca do desenvolvimento 

da escrita, os acadêmicos se manifestavam positivamente — vão abaixo alguns ex-

certos a título de exemplificação: 

 

 
A minha aprendizagem se deu de forma gradativa e satisfatória. O que vejo 
de mais positivo é o vocabulário adquirido. Com a utilização da metodologia 
observo que temos curiosidade de procurar sinônimos e significados. Isso 
que faz com que melhoremos a nossa escrita. (A 2) 

 

 
Aproveitando a participação e me apropriando das várias etapas dos pro-
cessos de escrita, utilizei estratégias para aperfeiçoar meu texto, visto que, 
em um primeiro momento, você escolhe o assunto, vasculha a mente em 
busca do que já sabe sobre ele, seleciona o que é de mais importante para 
você, e depois coloca no papel a produção propriamente dita utilizando re-
cursos como dicionários ou ajuda de um colega próximo. (A 3). 

 

 
A aprendizagem se deu através da produção passo a passo, ou seja, uma 
produção orientada, logo após, evidenciar esta forma de escrita através da 
autocorreção, melhorando esta produção, e por último, uma correção coleti-
va onde os melhores conectores eram empregados, a retirada de dúvidas 
quanto à ortografia e ao emprego de palavras mais adequadas. Acredito 
que me proporcionou uma melhor visão do processo de produção escrita. (A 
5). 
 

 

Nesse contexto fica evidente que, entre outros fatores, as sugestões em lâmina, 

as sugestões dadas pelos colegas nas trocas de textos e a autocorreção, durante as 

etapas de escritas e reescritas, proporcionadas pelo Process Writing, auxiliaram pa-

ra um avanço na interlíngua do acadêmico pesquisado, contribuindo para uma maior 

proficiência na produção escrita em Língua Estrangeira. 

O próximo objetivo tencionava verificar se haveria uma consciência, por parte do 

acadêmico, de uma hipotética relação entre o Process Writing ↔ a aquisição léxico-
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semântica ↔ estratégias, recursos e conceitos, de acordo com os fundamentos da 

Teoria Holística da Atividade. Por meio da análise das respostas aos questionários, 

foi constatado que os acadêmicos estavam fazendo associações relevantes e con-

sistentes acerca da metodologia em conformidade com a aquisição do léxico e a 

percepção dessa relação fica ainda mais evidente com a clareza que eles demons-

travam ter a respeito das estratégias, dos recursos e dos conceitos que, ao longo do 

processo eles foram evidenciando. Os acadêmicos declaravam que, durante a escri-

ta e reescrita, procuravam solucionar os problemas buscando estratégias para solu-

cioná-los. Assim procediam com recursos tais como dicionário, outros textos, além 

de solicitar a ajuda dos colegas e das professoras-mestrandas. Declaravam que es-

sas atitudes foram adquiridas por meio do processo de escrita e reescrita, pois antes 

eles não se preocupavam em buscar um aprimoramento no texto produzido. Frente 

a isso, cabe resgatar um exemplo já citado anteriormente: 

 

 
Muitas vezes, estava escrevendo e sentia que algo não estava correto, e 
que, naquele momento, eu poderia empregar uma outra palavra, porém se-
guia na escrita. Com as aulas e a metodologia empregada, pude perceber 
que aquele era o momento de refletir, reler, e analisar a melhor expressão a 
ser empregada para um melhor entendimento do texto. Acredito que tive 
uma evolução muito grande com este projeto, pois hoje, relendo meus tex-
tos é possível constatar esta melhora, tanto no léxico como sintaticamente. 
(A 5). 

 

 

Essas colocações atestam que essa consciência por parte do acadêmico da re-

lação entre esses aspectos (Process Writing ↔ a aquisição léxico-semântica ↔ es-

tratégias, recursos e conceitos) é uma evidência clara de que o Process Writing sen-

sibilizou o acadêmico em termos metodológicos e é um indício de que eles possam 

a vir utilizá-lo como alternativa em suas futuras práticas. Dessa forma, eles estarem 

conscientes da eficácia metodológica já é um grande passo para, através do exame 

de suas próprias ações, refletir sobre os meios que estavam contribuindo para sua 

aprendizagem. Em suma, mais este objetivo foi atingido. 

 A metodologia adotada, além de promover meios para a aquisição lexical em 

Língua Estrangeira e de contribuir com o aperfeiçoamento do ato de escrever, busca 

fazer com que essa tarefa de escrever transcenda o ato em si, indo além, ou seja, 

possibilitando aos acadêmicos a compreensão do que acontece em seu subjetivo 
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durante o processo, o que contribuirá para que eles sejam não somente produtores 

de textos, mas também alguém capaz de contribuir com esse processo, ao se torna-

rem educadores linguísticos. 

  Dessa forma, ao ministrarem suas aulas, tenderão a ser mais aptos a mediar 

a aquisição como alguém que já esteve no mesmo lugar do cliente (futuro aluno), ou 

seja, como aprendiz, e que se mostra capaz de saber e entender o que acontece 

com os que buscam sua ajuda profissional — enfim, que demonstra uma maior 

competência em ajudar seus alunos a resolverem seus problemas de aquisição.  

Esta constatação entra em sintonia com as verificações de Motta (2009), a 

qual afirma que, ao longo de sua pesquisa em Língua Materna, utilizando o Process 

Writing, também percebeu que os acadêmicos desenvolveram uma consciência me-

todológica, segundo a autora (idem, p. 164) “.o que é fundamental para a quebra no 

ensino tradicional de língua.” E ainda, nas palavras da autora: 

 

 
Essa consciência metodológica pode ser fundamental para fins profissiona-
lizantes, porque poderá auxiliar na construção da autonomia necessária pa-
ra que o profissional que trabalha com linguagem sinta-se mais fortalecido a 
ponto de não retornar a práticas antiquadas no ensino de escrita. (MOTTA, 
p. 162). 

 

 

 Em outras palavras: enquanto a profissionalização se limitar às bases, consta-

taremos que o acadêmico, futuro professor de Línguas, permanece inserido em um 

sistema que representa sério risco em induzi-lo a agir da mesma forma com que foi 

educado. Uma importante razão para isto é ele não se sentir seguro o suficiente (por 

falta de respaldo jurídico outorgado pelo Estado) para romper com algo que outrora 

havia sido supostamente aprovado, mas hoje caducou. Nesse sentido, é prisioneiro 

do círculo vicioso de um fazer professoral fossilizado.  

Perante essa questão, é importante destacar o valor de se apresentar, na A-

cademia — lugar onde o sujeito esta formando e consolidando um fazer docente —  

práticas pedagógicas diferenciadas, fundamentadas em paradigmas de práticas 

consistentes, isto é, em enquadramento definido e claro para o futuro profissional. 

Este necessita apropriar-se de uma proposta de trabalho organizada, sólida e com 

objetivos claros, pois esse tipo de prática pode sensibilizar o acadêmico para a cons-

trução de uma autonomia didática, propiciando ao futuro professor a oportunidade 
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de reformular suas crenças e valores numa trajetória que vai da ação para a refle-

xão. Segundo Motta (2009), seria uma espécie de “domesticação” do acadêmico, 

numa perspectiva foucaultiana.  Tratar-se-ia de um processo de abrir caminhos pa-

ra a invenção de novas formas de agir e pensar.  

 Ao final de todas estas considerações, concluo esta primeira parte do capítulo 

final reiterando que os objetivos propostos no primeiro capítulo foram satisfatoria-

mente alcançados.  

 

 
Limitações do estudo e sugestões para futuras pesquisas 
 

 

Visto que o trabalho era todo realizado em aula, consideramos que o fator 

tempo limitou a possibilidade de vislumbrar um maior avanço nas conquistas dos 

acadêmicos, pois ao analisar todo o contexto da pesquisa, constatei que a continui-

dade da metodologia poderia promover ganhos maiores em termos de aquisições 

linguísticas e autonomia da escrita em língua estrangeira.  

Como sugestões para investigações futuras, considero relevante a realização 

de pesquisas que desenvolvam os aspectos da formação acadêmica holística, bem 

como o aprofundamento das investigações envolvendo o léxico — aquisição e ensi-

no. 

Reforço, também, as conclusões de Richter (texto inédito), que chama a aten-

ção para a necessidade de estudos de teor comparativista com corpora de habilita-

ções em língua materna e língua estrangeira. 

 

 
Somos o primeiro a reconhecer que as conclusões aqui apresentadas limi-
tam-se à formação de docentes de língua materna, embora a literatura na 
área forneça motivos para testar, e possivelmente estender, as mesmas hi-
póteses na formação de professores de língua estrangeira. (RICHTER, texto 
inédito). 

 

 

A esse respeito, tendo como base os estudos em língua materna Motta (2009) 

e Richter (texto inédito), já me foi possível verificar diferenças e semelhanças signifi-

cativas entre esses dois domínios da prática linguodidática. 
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Para concluir, a presente pesquisa proporcionou-me a confirmação do valor 

de uma teoria da profissionalização (THA) que, além de ressaltar o papel da reflexão 

constante na formação profissional e reconheça a inseparabilidade entre conheci-

mento declarativo (vulgarmente “teoria”, saber-o-quê) e conhecimento procedural 

(vulgarmente “prática”, saber-como), advoga mudanças consistentes e estáveis na 

esfera do trabalho privilegiando a ação sobre a reflexão. Esta visão inovadora de 

formação docente centraliza-se na aquisição interacionista de saberes fundamenta-

dos em paradigmas normatizantes, abrangendo: perfil de atribuições profissionais 

privativas; procedimentos mediadores na relação com o cliente; e controle de quali-

dade na obtenção dos benefícios sociais de sua alçada. 
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ANEXO 1 Process Writing 

 
 
 
 
1) Generating- Gerar Idéias 
Organização das informações como um primeiro passo para a elaboração de um tex-
to. Há duas técnicas para gerar ideias: A guiada (guided), o professor oferece ao alu-
no as ideias prontas para a criação do texto; e a não-guiada (unguided) tem o “brains-
torming” como um exemplo, no qual o próprio aluno organiza as suas idéias através 
de palavras-chave. 
 
2) Focusing- Focar 
Neste processo o escritor deve procurara esclarecer a idéia central do texto propor-
cionando a coerência textual, facilitando a sua produção enquanto escritor e a com-
preensão do leitor. 
 
3) Structuring- Estruturação 
Quando se elabora um texto a palavra-chave é reorganização, porque as idéias apa-
recem constantemente e o texto está em um processo contínuo de elaboração. Se-
gue-se a ordem natural em que os pensamentos vão surgindo. 
 
4) Drafting- Rascunho 
O escritor deve ter em mente que seu objetivo central é chamar a atenção do leitor. 
Portanto, a elaboração do texto consiste em três processos: Escrever, revisar e rees-
crever.  
 
5) Evaluating- Avaliação 
O aluno deve ter bom senso em relação a sua produção e esta capacidade de perce-
ber o que está errado é um indicativo de que o processo de escrita está sendo eficaz, 
contribuindo assim para a sua aquisição da escrita.  
 
6) Reviewing- Revisão 
O aluno revisa sua produção, desenvolvendo, desse modo, a capacidade crítica de 
julgamento, bem como, tem a possibilidade de aumentar o repertório de recursos lin-
güísticos utilizados no texto.  
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ANEXO 2 Sondagem Diagnóstica 
 

 

 

Curso: 
Disciplina: 
Semestre: 
Ano que finalizou o ensino médio: 
Curso (Ensino Médio): 
Profissão: 
Sexo: 
Idade: 
Estado Civil: 

1. Como você considera a sua relação com a escrita? 
(  ) Péssima   (  ) Regular    (  ) Boa    (  ) Ótima 
 Por quê? 
 

2. Após a escrita de um texto, o que você considera relevante? 
(  ) A leitura do professor 
(  ) A leitura de um colega 
(  ) A leitura do próprio autor 
(  ) Outro _______________ 
 

3. Com frequência você produz textos escritos? 
(  ) Uma vez por semana 
(  ) Duas vezes por semana 
(  ) Uma vez por mês 
(  ) Outro _______________ 
 

4. Numere em ordem de importância (1º, 2º, 3º,....) o que você, enquanto futuro 
professor de língua, considera importante para alguém escrever um bom tex-
to? 

(  ) Seguir o esquema indicado pelo professor 
(  ) Investigar sobre o assunto em pauta 
(  ) Aperfeiçoar o texto através de reescritas 
(  ) Ter o dom da escrita 
(  ) Estar em um momento de aquisição 
(  ) Estar em completo silêncio 
(  ) Mostrar seu texto para ler 
(  ) Discutir sobre o assunto 
(  ) Outro _______________ 
 
 

5. Qual (is) fator (es) que levam você a produzir textos escritos? 
(  ) A solicitação do professor 
(  ) A necessidade atribuída ao seu trabalho 
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(  ) O gosto pela escrita  
(  ) Um objetivo particular específico. Exemplo: ______________ 

6. Você possui o hábito de reler o seu próprio texto? 
(  ) Sim                       (  ) Não 
Por quê? _______________ 

7. Qual é o procedimento adotado por você para produzir um texto escrito? 
(  ) Faz um rascunho 
(  ) Faz mais de um rascunho 
(  ) Escreve direto, pois não gosta de fazer rascunho. Explique: _____________ 
 

8. Organize em respectiva ordem de importância (1º, 2º, 3º, ...) os itens abaixo, 
considerando a revisão do texto. 

(  ) Leitura do texto por outra pessoa 
(  ) Correção de itens gramaticais 
(  ) Busca de outras modalidades possíveis para o registro (outros gêneros) 
(  ) Possibilidades de ampliação do tema 
(  ) Busca de incoerências nas afirmações 
(  ) Profundidade do assunto 
(  ) Outro _______________ 
 

9. Em relação à questão anterior, qual item você acredita: 
a) Ter mais dificuldade: _________________________________________ 
porque ______________________________________________________ 
 
b) Ter mais facilidade: __________________________________________ 
porque ______________________________________________________ 

 
c) Não ser mais importante para a produção de um texto: ______________ 
porque ______________________________________________________ 
 
10. Você considera que a produção textual pode inferir em seu processo de a-

quisição de língua estrangeira? De que forma? 
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ANEXO 3 A Texto-teórico-gênero-textual 
 

 

 

 

NOTÍCIA: Informação sobre um fato novo. Olhando por esse ângulo, podemos dizer 
que as notícias são mais antigas que os jornais, e que a primeira forma de trans-
missão delas, historicamente, foi o boca a boca. Dessa maneira ampla, podemos a-
firmar que notícias sempre existiram. 
O gênero notícia jornalística, porém, passou a existir com o nascimento dos jornais, 
no início do século XVII, na Europa. Antes dos jornais, as notícias de caráter políti-
co, jurídico, social e econômico ficavam nas mãos dos governantes e da igreja, e 
eram transmitidas oralmente, somente em momentos que interessavam a essas es-
feras de poder. Fora desses momentos, poucos tinham acesso a elas. O desenvol-
vimento do comércio, porém, ampliado pelas grandes navegações a partir do século 
XVI, favoreceu o desenvolvimento de conhecimentos científicos/tecnológicos. 
A invenção da imprensa é resultado desse momento. Com ela, a divulgação dos 
conhecimentos ficou facilitada. Além disso, é na época do desenvolvimento comer-
cial que um número maior de pessoas torna-se alfabetizada e pode ter acesso ao 
conhecimento pela leitura, inclusive de jornais. Os jornais, pois, são “filhos” dessa 
época, e as notícias, sua seção mais importante e razão de ser. 
NOTÍCIAS JORNALÍSTICAS HOJE: Ao examinar a situação de comunicação a pri-
meira coisa que se observa é o porquê de sua importância nos jornais. Atualmente, 
informações e conhecimentos são produzidos em grande quantidade e velocidade e 
as novidades a ser divulgadas são muitas. A notícia jornalística é o canal perfeito 
para levar fatos novos e relevantes, de todas as áreas, aos leitores. Por seu caráter 
de novidade e relevância, são elas que vendem os jornais. 
 
ELEMENTOS IMPRESCINDÍVEIS NA PRODUÇÃO ESCRITA DAS NOTÍCIAS 
 
A ORGANIZAÇÃO DO TEXTO DA NOTÍCIA: É determinada pela novidade e rele-
vância. 
MANCHETE: Para chamar a atenção dos leitores, ele se inicia com uma bem obje-
tiva, com os verbos no presente. 
LEAD, ou primeiro parágrafo: Contém as informações básicas sobre o fato noticia-
do. Nele, os verbos no pretérito perfeito – de modo a indicar um fato que se conclu-
iu, se o noticiado já ocorreu – ou verbos no futuro – se a notícia anuncia um fato 
que irá acontecer. O lead nunca se inicia pelo verbo; ele começa pela indicação do 
fato que irá acontecer, ele começa pela indicação do fato e pela descrição das cir-
cunstâncias mais importantes em que o fato ocorreu, isto é, o que ocorreu, como, 
quando e onde. 
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O FATO: Noticiado é, então, essencial na produção das notícias jornalísticas. Nelas, 
comunicam-se apenas fatos importantes, que podem interessar a muitas pessoas. 
Fatos corriqueiros, mesmo que sejam novidades, não servem para a constituição 
das notícias de jornal, pois não chamam a atenção de grandes grupos de leitores. 
O LEITOR: “para quem se escreve”, sempre presente nas situações de produção de 
linguagem. É preciso considerá-lo para saber “como” escrever. Uma vez que os jor-
nais são dirigidos a diferentes públicos, a seleção dos fatos noticiados e o modo de 
escrever as notícias dependem do perfil do público a quem o jornal (seu espaço de 
circulação) é dirigido, interferindo no estilo da redação do texto. A impressão de 
verdade e isenção que a notícia precisa causar é também uma forte marca do gêne-
ro. Para garantir a sensação de isenção de opinião, as notícias são escritas em ter-
ceira pessoa. Só aparece primeira pessoa quando, na notícia, são inseridas falas de 
participantes ou observadores do fato noticiado. Assim, se houve opinião, ela é das 
testemunhas oculares e não do jornal, que guarda o aspecto de neutralidade pre-
tendido. A isenção de opinião nas notícias é sempre algo que o jornal pretende, 
mas não alcança. Sabemos que, na realidade, as notícias sempre trazem o ponto 
de vista do jornal que as publicou. Basta comparar as notícias sobre um mesmo fa-
to, publicadas em jornais de tendências diferentes. Elas sempre vão trazer, em sua 
linguagem, formas de dizer próprias de cada jornal. Embora não sejam isentas de 
opinião, as notícias e todo o conteúdo dos jornais representam uma forma importan-
te de democratização do conhecimento. Lê-las com consciência da situação em que 
foram produzidas (o momento político, a tendência ideológica do jornal, o tipo de lei-
tores aos quais ele se destina) favorece a formação do leito crítico, aquele que tanto 
desejamos formar. 
 
Referência: adaptado do texto de Heloísa Amaral http://escrevendo.cenpec.org.br/ 
24/10/2007. 
 
Postado por *KR* às 17:20    
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ANEXO 3 B Texto-teórico-gênero-textual 
 

 
Reportagem  

A reportagem é um dos gêneros mais nobres em jornalismo, na reportagem 
se evidenciam os grandes jornalistas. Além disso, a reportagem é o gênero 
que permite uma maior criatividade, estado ligada à subjetividade de quem a 
escreve. No fundo, trata-se do “contar de uma história”, segundo um ângulo 
escolhido pelo jornalista que a investigou. Feita a investigação, o jornalista 
parte dos fatos e constrói uma história integrando citações dos personagens 
que nela participam e/ou citações de documentos importantes para a valida-
ção e comprovação dos fatos apresentados.  

Jean-Luc Martin-Lagardette, num livro intitulado “Manual de escrita jornalísti-
ca: escrevo – informo – convenço”, classifica do seguinte modo a reportagem: 
“É um gênero muito apreciado por ser um testemunho direto encenado com 
arte. Anima-o, dá-lhe cores, relevo, humanidade. Exige tempo e disponibilida-
de pois é necessário ir ao terreno. Utiliza-se o mais frequentemente possível, 
nem que seja para dar vida a um acontecimento que, sem isso, permanece 
baço e impessoal”.  

Destas palavras, depreende-se que o jornalista tem de se mexer, tem de ir ao 
local onde os fatos decorreram ou decorrem e tem de captar o que lá se pas-
sa, mantendo os cinco sentidos alerta. “O repórter é um olho, um nariz e um 
ouvido inclinados sobre a caneta”, diz ainda Jean-Luc Martin-Lagardette. Por 
isso, na escrita, deve ser usado o estilo direto, a maior parte das vezes no 
tempo presente, havendo referência a episódios concretos, havendo imagens, 
pormenores e expressões. Tudo isto é contado de acordo com a subjetividade 
de quem conta. Porém, a narrativa terá de ser objetiva e verídica no que res-
peita aos fatos e aos acontecimentos.  

Tal como a entrevista, uma reportagem também deve ser preparada. Até por-
que, uma boa e grande reportagem envolve investigação, seleção das melho-
res fontes, leitura de documentos, conversa com os diferentes protagonistas 
ou personagens envolvidos na história e exige que se capte o ambiente onde 
decorrem ou decorreram os acontecimentos.  

Logo, a elaboração de reportagem exige: 

 Investigação  

 Escolha do ângulo/tema  
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 Recurso ao centro de documentação/Internet, etc.  

 Exame dos documentos Definição de um roteiro com os locais e as 
pessoas a contatar 

Metodologia de elaboração: 

● De uma maneira geral, o jornalista dirige-se ao local onde decorre o aconte-
cimento. 

● Observa, indaga, relata,descreve, explica e compara, o que o obriga a um 
profundo trabalho de pesquisa e de contextualização dos fatos. 

● É normalmente acompanhado por um repórter fotográfico.  

Estrutura: 

A reportagem apresenta: 

● Título.  

● Breve resumo. 

● Subtítulos. 

Linguagem/ características do discurso: 

● Predominantemente objetiva, mas com traços de subjetividade. 

● Uso do registro de língua corrente, evidenciando, no entanto, algumas preo-
cupações estilísticas. 

● Presença de adjetivação, por vezes expressiva. 

● Discurso da terceira pessoa, por vezes, uso da primeira pessoa.● Presença 
de narração e de descrição (o jornalista narra, descreve, explica o que vê e o 
que ouve, podendo também incluir interpretações pessoais dos fatos). 
http://www.cienciaviva.pt/projectos/genoma2003/apoio5.asp adaptado 
15/08/2008. 
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ANEXO 3 C Texto-teórico-gênero-textual 
 

 
Artigo de opinião  
 
É comum encontrarmos circulando no rádio, na TV, nas revistas, nos jornais, temas 
polêmicos que exigem uma posição por parte dos ouvintes, espectadores e leitores, 
por isso o autor geralmente apresenta seu ponto de vista sobre o tema em questão 
através do artigo de opinião.  
 
É importante estar preparado para produzir esse tipo de texto, pois em algum mo-
mento poderá surgir oportunidades ou necessidades de expor ideias pessoais atra-
vés da escrita.  
 
Nos gêneros argumentativos, o autor geralmente tem a intenção de convencer seus 
interlocutores e, para isso, precisa apresentar bons argumentos, que consistem em 
verdades e opiniões.  
 
O artigo de opinião é fundamentado em impressões pessoais do autor do texto e, 
por isso, são fáceis de contestar.  
 
Para produzir um bom artigo de opinião é aconselhável seguir algumas orientações. 
Observe:  
 
a) Após a leitura de vários pontos de vista, anote num papel os argumentos que a-
chou melhor, eles podem ser úteis para fundamentar o ponto de vista que você irá 
desenvolver.  
 
b) Ao compor seu texto, leve em consideração o interlocutor: quem irá ler sua pro-
dução. A linguagem deve ser adequada ao gênero e ao perfil do público leitor.  
 
c) Escolha os argumentos, entre os que anotou, que podem fundamentar a ideia 
principal do texto de modo mais consciente e desenvolva-os.  
 
d) Pense num enunciado capaz de expressar a ideia principal que pretende defen-
der.  
 
e) Pense na melhor forma possível de concluir seu texto: retome o que foi exposto, 
ou confirme a ideia principal, ou faça uma citação de algum escritor ou alguém im-
portante na área relativa ao tema debatido.  
 
f) Crie um título que desperte o interesse e a curiosidade do leitor.  
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g) Formate seu texto em colunas e coloque entre elas uma chamada (um impor-
tante e pequeno trecho do seu texto). 

 
h) Após o término, releia o texto observando se nele você se posiciona clara-
mente sobre o tema; se a ideia é fundamentada em argumentos fortes e se es-
tão bemdesenvolvidos; se a linguagem está adequada ao gênero; se o texto a-
presenta título e se é convidativo e, por fim, observe se o texto como um todo é 
persuasivo.  
 
Reescreva-o se necessário.  

 
http://www.brasilescola.com/redacao/artigo-opiniao.htm  10/02/2009. 
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ANEXO 4 A Texto-base 

 

Especialistas analizan creciente violencia el país 
 
Las Primeras Jornadas Interdisciplinarias de Investigación en Violencia y Sociedad tratarán temas como la violencia en medios 
estudiantiles, las manifestaciones de violencia relacionadas con el género y el abordaje de la prensa de este fenómeno. La partici-

pación es abierta a todo público y gratuita.  

La actividad se realizará el miércoles 26 de febrero en el mi-
niauditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de 8:00 a.m. a 
 6:00 p.m. Es organizada por el Instituto de Investigaciones 
Psicológicas y la Comisión Interdisciplinaria de Violencia y 
Sociedad de la Vicerrectoría de Investigación en el marco de la 
celebración de su 35 Aniversario.  

El objetivo del foro es intercambiar información sobre todos 
aquellos proyectos de investigación implementados por las dis-
tintas unidades académicas de esta Universidad relacionadas 
con el tema de violencia y sociedad.  

De esta manera se pretende contribuir a una articulación de los esfuerzos de las distintas unidades 
académicas, programas institucionales e institutos de investigación que generen espacios de in-
tercambio y reflexión acerca del problema de la violencia.  

Con ello se busca potenciar estudios, investigaciones y acciones concretas en el planteamiento de 
soluciones. De igual manera, propiciar estudios acerca de cuál debería ser el papel de la Univer-
sidad de Costa Rica para incidir en políticas públicas en materia de violencia y sociedad.  

Estas Jornadas ponen énfasis en el enfoque  interdisciplinario de abordaje de la violencia rescata-
do en el  Simposio Internacional Violencia y Sociedad, realizado en la UCR el año pasado. En 
este marco se creó recientemente  la Comisión Interdisciplinaria de Violencia y Sociedad de la 
Vicerrectoría de Investigación.  

Para más información comunicarse al Instituto de Investigaciones Psicológicas al teléfono (506) 
2511-6978, al correo electrónico: iip@ucr.ac.cr   o con Mónica Vul al correo: simpo-
sio.ucr@gmail.com ; o bien en la página electrónica: www.iip.ucr.ac.cr 

 

 
M.Sc. Mónica Vul Galperín, organiza-
dora de las Jornadas de Investigación 
sobre Violencia y Sociedad.  
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Ver programa de actividades  

Marique Vindas Segura,  

mvindas@vinv.ucr.ac.cr  

 

Fuente: 
http://www.vinv.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&task=view&id=324&Itemid=68 
sacado en 10/03/2009. 
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ANEXO 4 B texto-base 

 

 

Será obligatoria la enseñanza del español en Brasil a partir del 2010 

Se estima que para ello se necesitarán unos 26 mil profesores de español, sólo se 
cuenta con 12 mil 

BRASILIA, BRASIL.- La enseñanza del español en Brasil, que a partir del 2010 se-
rá de oferta obligatoria en las escuelas, ganará espacio también a través de la inter-
net, gracias al convenio suscrito hoy por el Instituto Cervantes y el Gobierno brasi-
leño. 
 
El acuerdo, firmado en presencia de la vicepresidenta primera del Gobierno espa-
ñol, María Teresa Fernández de la Vega, establece que el Instituto Cervantes apor-
tará su experiencia para la formación de profesores a distancia, a través de internet, 
y colaborará así con las ambiciosas metas de una legislación promulgada en 2005. 
 
Esa ley fue sancionada por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en 
agosto de ese año, e impone la obligatoriedad de la enseñanza del español en to-
das las escuelas del país a partir del año próximo, siempre que haya demanda por 
parte de los alumnos. 
 
El impulso que le dio a esa legislación le valió a Lula el Premio Don Quijote de la 
Mancha, que el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Fundación Santillana le con-
cedieron en 2008 y recibió de manos del Rey Juan Carlos de España, en una cere-
monia realizada en Toledo, en octubre del año pasado. 
 
El Ministerio de Educación brasileño calcula que para atender las obligaciones que 
impone la ley se necesitarán unos 26 mil profesores de español, y actualmente el 
país sólo cuenta con 12 mil. 
 
En la formación de los 14.000 educadores que faltan, tienen firme participación la 
Embajada de España, a través de su Consejería de Educación, y otras organizacio-
nes que, como el Instituto Cervantes, han puesto a Brasil en el foco de sus objetivos 
culturales. 
 
El Instituto Cervantes inició sus operaciones en Brasil en julio de 1998, cuando in-
auguró su primer centro en la populosa ciudad de São Paulo. 
 
En septiembre del 2001 implantó su núcleo de Río de Janeiro y desde entonces su 
expansión se ha acelerado. 
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En julio del 2007, el príncipe Felipe de Borbón encabezó, desde Brasilia, un acto en 
el que fueron inauguradas simultáneamente las nuevas sedes del Instituto Cervan-
tes en la capital del país y en las ciudades de Salvador, Curitiba y Porto Alegre. 
 
Posteriormente comenzaron a funcionar los centros de Recife, Belo Horizonte y 
Florianópolis, con lo que el Instituto Cervantes pasó a tener nueve centros en Bra-
sil, que es hoy el país con más núcleos de esa institución española en el mundo. 
 
El Instituto Cervantes, que actualmente tiene unos 6.000 alumnos entre sus nueve 
centros en Brasil, ha otorgado desde que se instaló en el país casi 27.000 diplomas 
de Español como Lengua Extranjera (DELE). 
 
El español es, después del inglés, la segunda lengua más hablada en el mundo y 
se calcula que es utilizada por más de 400 millones de personas, por lo que la pe-
netración en Brasil, que hoy tiene cerca de 200 millones de habitantes, abre un 
enorme universo de expansión. 
 
El interés de los brasileños por la lengua de Cervantes se ha potenciado en los úl-
timos quince años y en especial tras la creación del Mercosur, que integra a Argen-
tina, Brasil, Uruguay y Paraguay y que sentó en la misma mesa a vecinos que se 
habían dado la espalda mutuamente durante décadas. 
 
Además del Instituto Cervantes y la oferta que impone la ley en las escuelas, exis-
ten en Brasil alrededor de 2.700 centros privados de enseñanza de español y unas 
cincuenta universidades, treinta de ellas públicas, ofrecen licenciaturas en la len-
gua del Quijote. 

Fonte: 
http://www.informador.com.mx/tecnologia/2009/126408/6/sera-obligatorio-la-ensen 
anza-del-espanol-en-brasil-a-partir-del-2010.htm sacado em 25/05/2009. 
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ANEXO 4 C Texto-base 

 

 

Carreras Nocturnas 

Cuando unos duermen, otros apenas comienzan sus labores académicas¿Qué opinan los que 
estudian de noche?  

 Más información: 

  

Tomar una "carrera nocturna", es para un taxista la opción de cobrar unos 
pesos más por su trabajo, sin embargo, para muchos estudiantes en Co-
lombia la carrera de noche es la posibilidad de continuar trabajando, 
mientras se estudia. 

Este fue el caso de Ana Constanza Lopez, quien estudió ingeniería In-
dustrial en la Universidad Católica en su jornada adicional. Ana comen-
ta que lo hizo porque no contaba con los medios económicos suficientes: 
"mis padres no me podían pagar una carrera de día, así que decidí traba-
jar de día para pagar mis estudios". Sobre el tema, expresa que es una forma de "no quedarse es-
tancado y seguir adelante creciendo como persona". 

Sobre su experiencia anota que su "principal enemigo" es el tiempo: "Lo más difícil es cumplir con 
ambos roles. Tienes que cumplir en el trabajo, estar atento a las ordenes del jefe, pero también, en 
cada momento libre, hay que hacer los trabajos e investigaciones de la U, trasnochar para el parcial, 
entre otras actividades". 

 
 

Por esto, Ana opina que quienes decidan estudiar de noche deben ser 
muy organizados con su tiempo y desistir de gran parte de su vida social : 
" no puedes rumbear con la misma intensidad como si estudiaras de día. 
Hay que estar preparado a sacrificar fines de semana " dice. 

En cuanto a la forma de poder resistir con esta rutina, expresa que la 
alimentación es fundamental para estar activa más de 8 horas diarias: 
"hay que tener un buen complemento vitamínico: "es un arma secreta pa-
ra poder responder en ambos lados. No recomiendo, ni el tinto en combinación con gaseosas ne-
gras, generalmente altera el sistema nervioso y puedes enfermar". 

 

Para Ana la experiencia no fue fácil, cursó en 6 años su carrera. Sin 
embargo, se siente orgullosa por haber obtenido su título porque muchos 
que ingresaron con ella desistieron a mitad camino: "desafortunadamente 
de los 7 cursos que habían en primer semestre, solo quedaron 2 al termi-
nar. Con perseverancia se logran las cosas, adicionalmente las universi-
dades ahora apoyan mucho a los estudiantes a través de créditos y be-
cas" puntualiza. 

Muchas Instituciones de Educación Superior ofrecen programas nocturnos para facilitar a personas 
que trabajan, estudiar una carrera universitaria. Tal como lo hizo Ana, quien, mientras otros dor-
mían, ella precisamente trabajaba por lograr el sueño de ser profesional. Ahora, con la meta en las 
manos, puede conciliar el sueño tranquila, con la certeza de que el esfuerzo valió la pena. 

 

 

 

 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/estudiantesuperior/1608/article-129272.html  
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ANEXO 4 D 

 

  
Opinión                         Lunes 09.11.2009 
Convivencia, pero no indisciplina 

Por Umberto Eco   Para LA NACION 

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires acaba de aprobar el sistema escolar 
de convivencia para todas las escuelas secundarias públicas metropolitanas. Por 
supuesto, seguirán existiendo opiniones favorables o contrarias a él, probable-
mente, hasta que haya transcurrido algún tiempo desde su aplicación efectiva y 
haya experiencias concretas que permitan juzgar sus resultados con imparciali-
dad.  

El nuevo régimen instituye los consejos de convivencia integrados por las autori-
dades de cada establecimiento y los representantes de sus cuerpos docentes, de 
los asesores pedagógicos y psicológicos, de los preceptores, de los alumnos, de 
sus padres y de los centros de estudiantes. Tras muchos cabildeos y controver-
sias, excluye a los establecimientos privados, que han sido facultados para dis-
poner por sí mismos cuáles serán sus propias reglas de disciplina.  

A partir de agosto próximo, en las escuelas de gestión estatal ya no se podrá 
suspender a un estudiante. Las violaciones de las normas de comportamiento se-
rán sancionadas de acuerdo con una escala progresiva, que incluirá el apercibi-
miento verbal, apercibimiento por escrito, realización de acciones reparatorias en 
beneficio de la comunidad escolar, cambio de división, cambio de turno y, para 
los más díscolos e impenitentes transgresores, la separación definitiva del esta-
blecimiento.  

Nada hay de criticable en la formal intención de modernizar y actualizar el régi-
men de convivencia en la escuela. Pero es importante que esa modificación no 
sea interpretada -por los alumnos en especial-, como una señal de piedra libre 
que, con la excusa de evitar posibles autoritarismos, termine por dañar la necesa-
ria disciplina.  

Si bien es cierto que en la enseñanza la disciplina no es todo, sin ella el esfuerzo 
pedagógico se desvirtúa. En la formación de una persona pueden diferenciarse 
tres ciclos bien delimitados: el hogar, la escuela y la vida. En cada uno de ellos se 
distinguen, sucesivamente, el imperio de la autoridad de los padres, el de la dis-
ciplina escolar -con el maestro como figura central- y el de la plena autonomía, 
correspondiente a la etapa formada y madura de la vida.  
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El propósito educativo apunta a que la disciplina se incorpore a los patrones del 
comportamiento del alumno y le permita elegir lo bueno o lo correcto por si mismo 
y no por coacción externa. La disciplina nunca debe sentirse ni interpretarse co-
mo una suma de amenazas o presiones, sino como un proceso en el cual los lími-
tes que se formulen surjan de un sistema de correspondencia: si se reclama ser 
respetado, se debe respetar; si se desea ser escuchado, se debe atender; si se 
aspira a ser considerado, se debe aprender a considerar a los demás. Los ado-
lescentes, con las energías y la inexperiencia propias de quienes ascienden los 
primeros peldaños de la vida, todavía necesitan de frenos ejemplares que mode-
ren sus impetuosos e irreflexivos desbordes. Por ejemplo, las tumultuosas vueltas 
olímpicas y otras inconductas, que suelen dañar hondamente el principio de auto-
ridad.  

Es de temer, pues, que la subordinación de las normas disciplinarias al funciona-
miento de seudoparlamentos de docentes, técnicos, estudiantes y padres de fa-
milia sea el origen de interminables, frustrantes y parcializadas deliberaciones o, 
peor aún, de absurdos canjes. Propender al mejoramiento de la convivencia es 
una meta común para todos los sectores sanos de la sociedad; pero también es 
cierto que el porvenir de las comunidades escolares se tornará problemático si en 
ellas por beneficiar a la convivencia se excluye a la insustituible disciplina. Debe 
recordarse que cuando el alumno finalice sus estudios tendrá, en cualquier traba-
jo que emprenda, derechos y obligaciones y un régimen disciplinario, que deberá 
respetar. No tendrá, alrededor de él, consejos de convivencia;tan sólo premios y 
castigos. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 168

 
ANEXO 5 A Questionários 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS 
ORIENTADOR: PROF.º DR. MARCOS GUSTAVO RICHTER  
Mestrandas: Andressa Cerezer  

Liara Josiane Rodrigues de Lima  
AVALIAÇÕES DESCRITIVAS - 1° MÓDULO - NOTÍCIA I 
 

1) Dentre os conceitos abordados, quais você considera que mais lhe ocor-
rem? 

 
 

2) Cite os pontos que você considera positivos da metodologia de enquadra-
mento. 

 
 

3) Cite os pontos que você considera negativos da metodologia de enqua-
dramento. 

 
 

4) Descreva o que acontece com você, em termos cognitivos, durante o de-
senvolvimento da metodologia (fale sobre o seu automonitoramento). 

 
 

5) Como você avalia do papel do professor nessa metodologia? 
 
 

6) Como você vê o processo de correção textual? 
 
 

7) De acordo com seus conhecimentos, como você relataria sua competência 
lexical em Língua Estrangeira (LE)? 

 
 

8) De acordo com seus conhecimentos em produção textual, como você con-
sidera sua competência para a utilização de conectivos nas produções em 
LE? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 169

 
ANEXO 5 B Questionários 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS  

ORIENTADOR: PROF.º DR. MARCOS GUSTAVO RICHTER  

Mestrandas: Andressa Cerezer  

                     Liara Josiane Rodrigues de Lima  

 

AVALIAÇÕES DESCRITIVAS - 2° MÓDULO - NOTÍCIA II 

 

1) Qual (is) estratégia (s) você utilizou no seu processo de escrita? Qual (is) você 
acredita que foram mais úteis? 
 
 
 
2) Cite os pontos positivos da metodologia de enquadramento. 

 
 
3) Cite os pontos negativos da metodologia de enquadramento. 

 

 

4) O que aconteceu com você, em termos cognitivos, durante o desenvol-

vimento da metodologia (fale sobre o seu automonitoramento)? 

 

5) Como você vê o processo de correção textual? 

 

6) Quais técnicas você mais utilizou? 

 

7) Dentre os conceitos trabalhados, aponte quais você observou durante o se-
gundo módulo? 
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ANEXO 5 C Questionários 
 

 

QUESTIONÁRIO 

1) Você acredita que o desempenho obtido nas aulas de Espanhol LE foi favo-
rável à sua aprendizagem? Justifique. 
2) É possível afirmar que sua aprendizagem poderia ter sido mais ampla? Por 
quê? 
3) Na relação aluno-aluno como foi seu comportamento? E na relação aluno-
professor?  
4) Depois de uma reflexão acerca do seu comportamento enquanto aluno, es-
tudante de Espanhol LE, qual seria a sua avaliação própria? (Numa escala de ap-
to e não apto). Justifique. 
5) Que estratégias você utilizou (ou pensou em utilizar) para avançar em seus 
conhecimentos acerca da escrita em língua estrangeira? 
 
6) Quais fatores que mais contribuíram para o aprimoramento de sua produção 
escrita em língua estrangeira? 
 
7) Você considera que as atividades realizadas pelas professoras influenciam na 
sua produção escrita? Em que medida? 
 
8) Você acredita que o automonitoramento auxilia no seu processo de produção 
escrita? De que maneira? 
 
9) Destaque os pontos positivos e os pontos negativos da metodologia aplicada. 
 
10) Faça um relato de como você acredita que se deu a aprendizagem e quais fo-
ram os fatores que influenciaram positivamente na evolução de seu desempenho. 
 
11) Considerando a metodologia de enquadramento adotada, como você observa 
sua aquisição de conectores ao fim do segundo módulo? 
 
12) Considerando a metodologia de enquadramento o “Process Writing”, discorra 
sobre como você percebe a sua aquisição lexical ao término desse 2º módulo. 
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ANEXO 5 D Questionários 
 
 

AUTO-AVALIAÇÃO 

Nome: 

1) Você acredita que o desempenho obtido nas aulas de Espanhol LE foi favorável 

à sua aprendizagem? Justifique. 

2) É possível afirmar que sua aprendizagem poderia ter sido mais ampla? Por quê? 

3) Na relação aluno-aluno como foi seu comportamento? E na relação aluno-

professor? 

4) Depois de uma reflexão acerca do seu comportamento enquanto aluno, estudan-

te de Espanhol LE, qual seria a sua avaliação própria? (Numa escala de apto e não 

apto). Justifique. 

5) Que estratégias você utilizou (ou pensou em utilizar) para avançar em seus co-

nhecimentos acerca da escrita em língua estrangeira? 

6) Quais fatores que mais contribuíram para o aprimoramento de sua produção es-

crita em língua estrangeira? 

7) Você considera que as atividades realizadas pelas professoras influenciam na 

sua produção escrita? Em que medida? 

8) Você acredita que o automonitoramento auxilia no seu processo de produção es-

crita? De que maneira? 

9) Destaque os pontos positivos e os pontos negativos da metodologia aplicada. 

10) Faça um relato de como você acredita que se deu a aprendizagem e quais fo-

ram os fatores que influenciaram positivamente na evolução de seu desempenho. 

11) Como você observa a utilização dos conectivos (operadores lógicos e discursi-

vos) em suas produções textuais (considerando o final do 3º módulo da metodologia 

de enquadramento) e como você via antes? Explique. 

12) Considerando a metodologia de enquadramento o “Process Writing”, discorra 

sobre como você percebe a sua aquisição lexical ao término do 3º módulo. 

13) Dentre os conceitos tratados, aponte quais você observou durante o terceiro 

módulo? 
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ANEXO 5 E Questionários 
 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS 
ORIENTADOR: PROF.º DR. MARCOS GUSTAVO RICHTER  
Mestrandas: Andressa Cerezer  

Liara Josiane Rodrigues de Lima  
 
AVALIAÇÕES DESCRITIVAS – considerando a metodologia de enquadramento 

como um todo, comente: 

1) Que estratégias você utilizou (ou pensou em utilizar) para avançar em seus co-

nhecimentos acerca da escrita em língua estrangeira?  

2) Quais fatores que mais contribuíram para o aprimoramento de sua produção es-

crita em língua estrangeira?  

3) Você considera que as atividades realizadas pelas professoras influenciam na 

sua produção escrita? Em que medida? 

4) Você acredita que o automonitoramento auxilia no seu processo de produção es-

crita? De que maneira? 

5) Destaque os pontos positivos e os pontos negativos da metodologia aplicada.  

6) Faça um relato de como você acredita que se deu a aprendizagem e quais foram 

os fatores que influenciaram positivamente na evolução de seu desempenho. 

7) Como você observa a utilização dos conectivos (operadores lógicos e discursi-

vos) em suas produções textuais e como você via antes? Explique. 

8) Considerando a metodologia de enquadramento, discorra sobre como você per-

cebe a sua aquisição lexical e sintática. 

9) Considerando os conceitos abordados, destaque quais ocorreram com você du-
rante o desenvolvimento da metodologia de enquadramento? 
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ANEXO 6 Links Mapeador Semântico 
 

 
000001 processo 
000002 palavras 
000003 escrita 
000004 produção 
000005 texto 
000006 erros 
000007 dicionário 
000008 colegas 
 
 
<1> left: nodes processo & palavras: (links: 26)=>  5 melhor, 5 mais, 5 
conhecimento, 3 se, 3 no, 3 momento, 3 escrever, 3 e, 3 da, 3 como, 3 ao, 
2 vi, 2 textual, 2 sobre, 2 sim, 2 processo, 2 preocupo, 2 passos, 2 pas-
sei, 2 para, 2 estou, 2 esse, 2 das, 2 colocar, 2 certeza, 2 bastante 
--------------------------------------------- 
 
<2> left: nodes processo & escrita: (links: 59)=>  6 conhecimento, 5 e, 5 
da, 4 processo, 4 para, 4 no, 4 na, 4 melhor, 4 como, 3 sobre, 3 produção, 
3 passos, 3 muito, 3 minha, 3 importante, 3 estou, 3 das, 3 certeza, 3 au-
xilia, 3 ao, 2 é, 2 visão, 2 vi, 2 vejo, 2 tomei, 2 textual, 2 sim, 2 se, 
2 possível, 2 passo, 2 palavras, 2 outra, 2 nossa, 2 momento, 2 meu, 2 me-
todologia, 2 melhorar, 2 melhora, 2 mais, 2 isso, 2 identificar, 2 forma, 
2 foi, 2 estratégias, 2 estimula, 2 esse, 2 específico, 2 escrita, 2 es-
crever, 2 entender, 2 durante, 2 dos, 2 desenvolver, 2 compreendendo, 2 
coerência, 2 atenção, 2 aprendizado, 2 ajudou, 2 acredito 
--------------------------------------------- 
 
<3> left: nodes processo & produção: (links: 64)=>  5 para, 5 e, 5 conhe-
cimento, 4 é, 4 na, 4 muito, 4 melhor, 4 isso, 4 da, 4 como, 4 ao, 4 acre-
dito, 3 vocabulário, 3 se, 3 não, 3 no, 3 mais, 3 importante, 3 escrever, 
2 visão, 2 vi, 2 vezes, 2 vejo, 2 todo, 2 textual, 2 textuais, 2 sim, 2 
seja, 2 qualquer, 2 produções, 2 produção, 2 processo, 2 possível, 2 posi-
tivos, 2 podermos, 2 passo, 2 papel, 2 ou, 2 negativos, 2 mesmo, 2 leitu-
ra, 2 já, 2 fácil, 2 foi, 2 fazer, 2 fases, 2 facilitaram, 2 eu, 2 estou, 
2 esse, 2 escrita, 2 entender, 2 durante, 2 das, 2 coerência, 2 certeza, 2 
cada, 2 bastante, 2 auxilia, 2 através, 2 atenção, 2 aprimoramento, 2 an-
tes, 2 ajudam 
 
--------------------------------------------- 
<4> left: nodes processo & texto: (links: 53)=>  6 ao, 5 para, 4 se, 4 es-
crever, 4 da, 4 conhecimento, 3 seu, 3 ou, 3 muito, 3 meu, 3 melhor, 3 
forma, 3 e, 3 como, 2 é, 2 vi, 2 ver, 2 todo, 2 textual, 2 ter, 2 tentan-
do, 2 seja, 2 reler, 2 relacionadas, 2 reescrever, 2 realizado, 2 quando, 
2 próprio, 2 produção, 2 processo, 2 positivo, 2 ponto, 2 permite, 2 pa-
pel, 2 não, 2 no, 2 na, 2 mais, 2 isso, 2 importantes, 2 importante, 2 fo-
car, 2 estou, 2 estavam, 2 esse, 2 escrita, 2 coerência, 2 certeza, 2 ca-
da, 2 atenção, 2 aprendi, 2 antes, 2 acredito 
--------------------------------------------- 
 
<5> left: nodes processo & erros: (links: 53)=>  5 conhecimento, 4 é, 4 
para, 4 e, 3 textos, 3 sim, 3 possível, 3 pois, 3 observar, 3 nos, 3 me-
lhor, 3 mais, 3 identificar, 3 escrever, 3 dos, 3 da, 3 correção, 2 vi, 2 
ver, 2 textual, 2 texto, 2 seu, 2 se, 2 pude, 2 próprio, 2 produções, 2 
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processo, 2 porque, 2 podemos, 2 percebo, 2 percebi, 2 perceber, 2 nossos, 
2 no, 2 muito, 2 momento, 2 meus, 2 meu, 2 mesmos, 2 isso, 2 importante, 2 
foi, 2 fazer, 2 eu, 2 esse, 2 escrito, 2 escrita, 2 corrigia, 2 como, 2 
certeza, 2 bastante, 2 ao, 2 alunos 
 
--------------------------------------------- 
 
<6> left: nodes processo & dicionário: (links: 17)=>  5 e, 4 conhecimento, 
3 da, 2 vi, 2 textual, 2 se, 2 para, 2 muito, 2 momento, 2 melhor, 2 lín-
gua, 2 leitura, 2 estou, 2 esse, 2 como, 2 certeza, 2 ao 
 
--------------------------------------------- 
<7> left: nodes processo & colegas: (links: 24)=>  6 e, 5 conhecimento, 2 
vi, 2 textual, 2 textos, 2 se, 2 professoras, 2 produções, 2 produção, 2 
processo, 2 para, 2 melhor, 2 favorável, 2 esse, 2 escrita, 2 dos, 2 das, 
2 da, 2 correção, 2 comportamento, 2 como, 2 certeza, 2 aos, 2 ao 
--------------------------------------------- 
 
<8> left: nodes palavras & escrita: (links: 42)=>  7 mais, 6 e, 5 no, 5 
melhor, 4 processo, 4 para, 4 da, 3 sobre, 3 passos, 3 na, 3 momento, 3 
minha, 3 estou, 3 escrever, 3 das, 3 conhecimento, 3 como, 3 atenção, 2 
várias, 2 sim, 2 produção, 2 preocupo, 2 palavras, 2 outra, 2 observar, 2 
nossa, 2 muito, 2 melhorar, 2 melhora, 2 me, 2 isso, 2 importante, 2 hora, 
2 foi, 2 estratégias, 2 dos, 2 desenvolver, 2 colocar, 2 auxilia, 2 atra-
vés, 2 aprendizado, 2 ao 
--------------------------------------------- 
 
<9> left: nodes palavras & produção: (links: 47)=>  8 mais, 6 e, 5 para, 5 
melhor, 4 no, 4 isso, 4 escrever, 3 é, 3 vocabulário, 3 na, 3 muito, 3 da, 
3 como, 3 através, 3 atenção, 3 ao, 3 acredito, 2 vezes, 2 texto, 2 sim, 2 
se, 2 qualquer, 2 processo, 2 preocupo, 2 positivos, 2 pois, 2 podermos, 2 
não, 2 nas, 2 momento, 2 mesmo, 2 me, 2 leitura, 2 já, 2 importante, 2 fá-
cil, 2 foi, 2 facilitaram, 2 estou, 2 dicionário, 2 das, 2 conhecimento, 2 
colocar, 2 bem, 2 bastante, 2 aprimoramento, 2 aprendemos 
--------------------------------------------- 
 
<10> left: nodes palavras & texto: (links: 41)=>  7 mais, 5 para, 5 escre-
ver, 5 ao, 4 melhor, 4 e, 3 seu, 3 se, 3 no, 3 da, 3 colocar, 3 atenção, 2 
várias, 2 ver, 2 tentando, 2 reler, 2 relação, 2 relacionadas, 2 reescre-
ver, 2 quando, 2 próprio, 2 processo, 2 preocupo, 2 positivo, 2 ponto, 2 
permite, 2 partir, 2 outras, 2 ou, 2 muito, 2 momento, 2 meu, 2 isso, 2 
importantes, 2 forma, 2 focar, 2 estou, 2 estavam, 2 como, 2 busco, 2 a-
prendi 
--------------------------------------------- 
 
<11> left: nodes palavras & erros: (links: 48)=>  8 mais, 5 e, 4 pois, 4 
para, 4 observar, 4 melhor, 4 escrever, 4 correção, 3 é, 3 textos, 3 tex-
to, 3 sim, 3 podemos, 3 percebi, 3 nos, 3 no, 3 momento, 3 dos, 2 ver, 2 
tema, 2 seu, 2 relação, 2 pude, 2 próprio, 2 processo, 2 preocupo, 2 pos-
sível, 2 porque, 2 percebo, 2 perceber, 2 nossos, 2 nas, 2 meus, 2 mesmos, 
2 me, 2 isso, 2 identificar, 2 foi, 2 escrito, 2 dicionário, 2 da, 2 cor-
rigia, 2 conhecimento, 2 colocar, 2 busco, 2 bastante, 2 atenção, 2 alunos 
--------------------------------------------- 
 
<12> left: nodes palavras & dicionário: (links: 13)=>  6 e, 5 mais, 3 mo-
mento, 3 melhor, 2 utilizo, 2 preocupo, 2 para, 2 no, 2 leitura, 2 estou, 
2 escrever, 2 da, 2 colocar 
--------------------------------------------- 
 
<13> left: nodes palavras & colegas: (links: 23)=>  7 e, 5 mais, 3 melhor, 
3 correção, 2 textos, 2 tenha, 2 relação, 2 professoras, 2 processo, 2 
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preocupo, 2 para, 2 no, 2 nas, 2 momento, 2 me, 2 favorável, 2 escrever, 2 
dos, 2 das, 2 conhecimento, 2 comportamento, 2 colocar, 2 aos 
 
<1> left_right: nodes processo & palavras: (links: 28)=>  5 e, 4 sim, 4 
conhecimento, 4 ao, 3 é, 3 se, 3 para, 3 ou, 3 na, 3 escrita, 3 da, 3 co-
mo, 3 acredito, 2 vi, 2 vejo, 2 textual, 2 sentido, 2 seja, 2 não, 2 no, 2 
melhor, 2 isso, 2 estou, 2 esse, 2 escrever, 2 corretamente, 2 certeza, 2 
adequadas 
--------------------------------------------- 
 
<2> left_right: nodes processo & escrita: (links: 74)=>  6 é, 6 da, 5 no, 
5 e, 4 vi, 4 sim, 4 pontos, 4 na, 4 muito, 4 melhor, 4 me, 4 eu, 4 conhe-
cimento, 4 como, 4 acredito, 3 possível, 3 positivos, 3 para, 3 noticing, 
3 negativos, 3 foi, 3 escrever, 3 certeza, 3 através, 2 visão, 2 vejo, 2 
todo, 2 textual, 2 ter, 2 são, 2 senti, 2 se, 2 relevante, 2 produção, 2 
processo, 2 poderia, 2 percebi, 2 pelas, 2 não, 2 nos, 2 negativo, 2 mi-
nha, 2 meus, 2 meu, 2 metodologia, 2 melhorando, 2 mapa, 2 mais, 2 língua, 
2 lexical, 2 leitura, 2 isso, 2 interlíngua, 2 insight, 2 importante, 2 
forma, 2 fases, 2 esse, 2 escrita, 2 dos, 2 das, 2 creio, 2 correção, 2 
conceitos, 2 cada, 2 bastante, 2 avancei, 2 auxílio, 2 aulas, 2 aprendiza-
gem, 2 ao, 2 antes, 2 algo, 2 ajudam 
--------------------------------------------- 
 
<3> left_right: nodes processo & produção: (links: 64)=>  5 é, 5 e, 5 co-
nhecimento, 4 eu, 4 como, 3 textual, 3 textos, 3 sim, 3 seja, 3 porque, 3 
passo, 3 para, 3 ou, 3 muito, 3 melhor, 3 mais, 3 escrita, 3 das, 3 da, 3 
certeza, 3 bastante, 3 através, 3 ao, 3 acredito, 2 visão, 2 vi, 2 vejo, 2 
trabalhoso, 2 todo, 2 ter, 2 são, 2 semântico, 2 se, 2 reescrever, 2 qua-
se, 2 produção, 2 processos, 2 processo, 2 possível, 2 por, 2 pontos, 2 
podemos, 2 passei, 2 não, 2 negativos, 2 na, 2 mesmo, 2 me, 2 mapa, 2 lín-
gua, 2 importante, 2 foi, 2 fases, 2 exige, 2 evoluiu, 2 estrangeira, 2 
estou, 2 este, 2 esse, 2 escrever, 2 construtivo, 2 aprendemos, 2 antes, 2 
acho 
--------------------------------------------- 
 
<4> left_right: nodes processo & texto: (links: 59)=>  6 e, 5 é, 5 não, 5 
ao, 4 no, 4 melhor, 4 importante, 4 identificar, 4 conhecimento, 3 textu-
al, 3 seja, 3 se, 3 quando, 3 para, 3 na, 3 me, 3 mais, 3 eu, 3 estou, 3 
esse, 3 da, 3 como, 3 coeso, 3 coerência, 3 claro, 3 certeza, 3 acredito, 
3 acho, 2 vocabulário, 2 vi, 2 sim, 2 ser, 2 realizado, 2 proporcionou, 2 
produção, 2 produzido, 2 primeiramente, 2 possível, 2 porque, 2 por, 2 
pontos, 2 percebi, 2 papel, 2 ou, 2 muito, 2 mesmos, 2 mensagem, 2 manei-
ra, 2 lo, 2 isso, 2 facilita, 2 escrito, 2 erros, 2 depois, 2 coerente, 2 
bem, 2 auxilia, 2 assim, 2 agora 
--------------------------------------------- 
<5> left_right: nodes processo & erros: (links: 61)=>  5 sim, 5 não, 5 e, 
4 positivos, 4 pontos, 4 nos, 4 negativos, 4 mais, 4 da, 4 conhecimento, 4 
como, 4 acredito, 3 é, 3 textos, 3 outros, 3 na, 3 melhor, 3 eu, 3 dos, 3 
ao, 3 acho, 2 vi, 2 usava, 2 transferência, 2 trabalhar, 2 textual, 2 ten-
tar, 2 temas, 2 talvez, 2 sobre, 2 sempre, 2 se, 2 quase, 2 professoras, 2 
produção, 2 passei, 2 para, 2 ou, 2 nossos, 2 no, 2 muito, 2 minhas, 2 me-
todologia, 2 me, 2 los, 2 isso, 2 importante, 2 identificar, 2 forma, 2 
faz, 2 estou, 2 esse, 2 escrever, 2 embasadas, 2 das, 2 corrigi, 2 concor-
dância, 2 certeza, 2 aulas, 2 anteriormente, 2 algo 
--------------------------------------------- 
 
<6> left_right: nodes processo & dicionário: (links: 19)=>  5 conhecimen-
to, 3 se, 3 para, 3 não, 3 e, 2 vi, 2 textual, 2 sim, 2 produção, 2 muito, 
2 minha, 2 meus, 2 melhor, 2 ler, 2 esse, 2 da, 2 como, 2 certeza, 2 ao 
--------------------------------------------- 
<7> left_right: nodes processo & colegas: (links: 27)=>  5 e, 4 para, 4 
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conhecimento, 3 sim, 3 professoras, 3 das, 3 como, 3 certeza, 3 acredito, 
2 é, 2 às, 2 vi, 2 textual, 2 sobre, 2 se, 2 reescrita, 2 quanto, 2 produ-
ção, 2 pois, 2 negativos, 2 melhor, 2 forma, 2 foram, 2 esse, 2 escrita, 2 
da, 2 ao 
--------------------------------------------- 
<8> left_right: nodes palavras & escrita: (links: 64)=>  7 mais, 6 no, 6 
e, 5 é, 5 melhor, 5 me, 5 da, 4 sim, 4 pontos, 4 escrever, 4 através, 3 
positivos, 3 percebi, 3 para, 3 noticing, 3 na, 3 muito, 3 foi, 3 eu, 3 
correção, 3 como, 3 acredito, 2 vi, 2 texto, 2 tenho, 2 são, 2 senti, 2 
relação, 2 relacionar, 2 procuro, 2 processo, 2 preocupo, 2 preciso, 2 
possível, 2 pois, 2 poderia, 2 podemos, 2 pelas, 2 partir, 2 nos, 2 nega-
tivos, 2 momento, 2 minha, 2 meus, 2 melhorando, 2 mapa, 2 lexical, 2 lei-
tura, 2 isso, 2 interlíngua, 2 insight, 2 dos, 2 dele, 2 das, 2 creio, 2 
conhecer, 2 colocar, 2 bem, 2 bastante, 2 avancei, 2 auxílio, 2 aulas, 2 
atenção, 2 aprendizagem 
--------------------------------------------- 
 
<9> left_right: nodes palavras & produção: (links: 59)=>  8 mais, 6 e, 4 
é, 4 melhor, 4 através, 3 textos, 3 sim, 3 porque, 3 podemos, 3 para, 3 
me, 3 eu, 3 escrever, 3 das, 3 como, 3 bastante, 3 aprendemos, 2 trabalho-
so, 2 texto, 2 são, 2 semântico, 2 seja, 2 relacionar, 2 reescrever, 2 
procuro, 2 processos, 2 processo, 2 preocupo, 2 por, 2 pontos, 2 pois, 2 
passo, 2 passei, 2 partir, 2 ou, 2 no, 2 muito, 2 momento, 2 mesmo, 2 ma-
pa, 2 foi, 2 exige, 2 evoluiu, 2 está, 2 estou, 2 escrita, 2 escolha, 2 
empregar, 2 dele, 2 da, 2 correção, 2 construtivo, 2 conhecimento, 2 co-
nhecer, 2 colocar, 2 bem, 2 ao, 2 acredito, 2 acho 
--------------------------------------------- 
 
<10> left_right: nodes palavras & texto: (links: 58)=>  8 mais, 7 e, 5 no, 
5 melhor, 4 é, 4 não, 4 me, 4 ao, 3 quando, 3 percebi, 3 para, 3 importan-
te, 3 identificar, 3 estou, 3 coeso, 3 claro, 3 bem, 3 acho, 2 vocabulá-
rio, 2 tenha, 2 sim, 2 ser, 2 seja, 2 se, 2 relação, 2 produzido, 2 pri-
meiramente, 2 preocupo, 2 porque, 2 por, 2 pontos, 2 pois, 2 podemos, 2 
nas, 2 na, 2 momento, 2 mesmos, 2 mensagem, 2 maneira, 2 lo, 2 isso, 2 fa-
cilita, 2 eu, 2 escrito, 2 escrever, 2 erros, 2 depois, 2 deles, 2 da, 2 
como, 2 colocar, 2 coerência, 2 coerente, 2 busco, 2 atenção, 2 assim, 2 
agora, 2 acredito 
--------------------------------------------- 
<11> left_right: nodes palavras & erros: (links: 57)=>  9 mais, 6 e, 5 
sim, 4 positivos, 4 pontos, 4 não, 4 nos, 4 melhor, 3 textos, 3 outros, 3 
no, 3 negativos, 3 me, 3 escrever, 3 dos, 3 da, 3 como, 3 acredito, 3 a-
cho, 2 é, 2 transferência, 2 trabalhar, 2 texto, 2 tentar, 2 tenho, 2 te-
nha, 2 temas, 2 talvez, 2 sobre, 2 sempre, 2 professoras, 2 preocupo, 2 
pois, 2 podemos, 2 passei, 2 para, 2 nossos, 2 nas, 2 na, 2 momento, 2 mi-
nhas, 2 los, 2 isso, 2 hora, 2 faz, 2 eu, 2 estou, 2 embasadas, 2 das, 2 
corrigi, 2 correção, 2 concordância, 2 colocar, 2 aulas, 2 através, 2 ao, 
2 anteriormente 
--------------------------------------------- 
 
<12> left_right: nodes palavras & dicionário: (links: 19)=>  6 mais, 4 e, 
3 para, 3 melhor, 2 várias, 2 utilizo, 2 sim, 2 se, 2 preocupo, 2 partir, 
2 não, 2 no, 2 momento, 2 minha, 2 meus, 2 ler, 2 escrever, 2 conhecimen-
to, 2 colocar 
--------------------------------------------- 
 
<13> left_right: nodes palavras & colegas: (links: 23)=>  6 e, 5 mais, 4 
para, 3 sim, 3 professoras, 3 pois, 3 melhor, 3 das, 2 às, 2 sobre, 2 re-
escrita, 2 quanto, 2 preocupo, 2 podemos, 2 no, 2 momento, 2 foram, 2 es-
crever, 2 empregar, 2 como, 2 colocar, 2 atenção, 2 acredito 
--------------------------------------------- 
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<1> right: nodes processo & palavras: (links: 32)=>  7 e, 5 no, 5 escrita, 
4 é, 3 sim, 3 para, 3 na, 3 escrever, 3 da, 2 texto, 2 sentido, 2 se, 2 
ou, 2 não, 2 novas, 2 muito, 2 momento, 2 me, 2 mais, 2 isso, 2 importan-
te, 2 estava, 2 corretamente, 2 como, 2 assim, 2 aprendendo, 2 ao, 2 além, 
2 alternativas, 2 adequadas, 2 acredito, 2 acho 
--------------------------------------------- 
 
<2> right: nodes processo & escrita: (links: 81)=>  8 no, 7 é, 7 e, 6 da, 
5 pontos, 5 muito, 5 me, 4 na, 4 eu, 4 escrita, 4 escrever, 4 através, 3 
sim, 3 senti, 3 positivos, 3 para, 3 noticing, 3 mais, 3 importante, 3 
foi, 3 estava, 3 dos, 3 correção, 3 como, 3 auxílio, 3 aulas, 3 aprendiza-
gem, 3 acredito, 2 vi, 2 vamos, 2 texto, 2 tem, 2 também, 2 são, 2 ser, 2 
produção, 2 procuro, 2 processo, 2 principalmente, 2 possível, 2 posso, 2 
policiando, 2 poderia, 2 percebo, 2 percebi, 2 pelas, 2 não, 2 nossas, 2 
nos, 2 negativos, 2 momento, 2 minha, 2 meus, 2 metodologia, 2 melhorou, 2 
melhorando, 2 melhor, 2 mas, 2 mapa, 2 lexical, 2 leitura, 2 julgo, 2 is-
so, 2 interlíngua, 2 insight, 2 grande, 2 fica, 2 fez, 2 erros, 2 enten-
dendo, 2 difícil, 2 creio, 2 corrigir, 2 colegas, 2 claro, 2 cada, 2 bem, 
2 bastante, 2 avancei, 2 automonitoramento, 2 aprendendo 
--------------------------------------------- 
<3> right: nodes processo & produção: (links: 64)=>  7 e, 6 é, 5 escrita, 
4 no, 4 muito, 4 mais, 4 eu, 4 através, 3 textos, 3 porque, 3 pontos, 3 
para, 3 me, 3 importante, 3 exige, 3 escrever, 3 da, 3 como, 3 bastante, 3 
acho, 2 vamos, 2 trabalhoso, 2 textual, 2 texto, 2 tempo, 2 tem, 2 são, 2 
sim, 2 semântico, 2 seja, 2 reescrever, 2 produção, 2 procuro, 2 proces-
sos, 2 processo, 2 por, 2 podemos, 2 passo, 2 ou, 2 não, 2 na, 2 momento, 
2 mesmo, 2 melhorou, 2 mas, 2 mapa, 2 grande, 2 foi, 2 evoluiu, 2 estava, 
2 dos, 2 difícil, 2 depois, 2 das, 2 corrigir, 2 correção, 2 construtivo, 
2 colegas, 2 cansativo, 2 bem, 2 auxílio, 2 aprendendo, 2 aprendemos, 2 
acredito 
--------------------------------------------- 
 
<4> right: nodes processo & texto: (links: 63)=>  8 e, 7 no, 6 é, 5 não, 5 
importante, 4 me, 4 mais, 4 claro, 4 acho, 3 ser, 3 quando, 3 pontos, 3 
para, 3 na, 3 muito, 3 identificar, 3 eu, 3 escrita, 3 erros, 3 depois, 3 
da, 3 coeso, 3 bem, 3 assim, 3 ao, 2 vocabulário, 2 textual, 2 tempo, 2 
tem, 2 seja, 2 se, 2 realizado, 2 produção, 2 produzido, 2 principalmente, 
2 primeiramente, 2 porque, 2 por, 2 percebo, 2 percebi, 2 palavras, 2 mo-
mento, 2 mesmos, 2 mensagem, 2 melhorou, 2 melhor, 2 mas, 2 maneira, 2 lo, 
2 isso, 2 fica, 2 facilita, 2 estou, 2 estava, 2 escrito, 2 escrever, 2 
difícil, 2 como, 2 coerência, 2 coerente, 2 aprendendo, 2 agora, 2 acredi-
to 
--------------------------------------------- 
 
<5> right: nodes processo & erros: (links: 58)=>  7 e, 5 pontos, 5 não, 5 
no, 5 mais, 4 é, 4 sim, 4 positivos, 4 nos, 4 dos, 4 da, 4 acho, 3 textos, 
3 outros, 3 negativos, 3 na, 3 muito, 3 me, 3 importante, 3 eu, 3 escrita, 
3 escrever, 3 como, 3 aulas, 3 acredito, 2 transferência, 2 trabalhar, 2 
texto, 2 tentar, 2 tempo, 2 temas, 2 tem, 2 talvez, 2 sempre, 2 professo-
ras, 2 produção, 2 para, 2 nossos, 2 momento, 2 minhas, 2 metodologia, 2 
mas, 2 los, 2 isso, 2 fez, 2 faz, 2 estava, 2 erros, 2 embasadas, 2 corri-
gi, 2 correção, 2 concordância, 2 colegas, 2 automonitoramento, 2 através, 
2 aprendendo, 2 anteriormente, 2 além 
--------------------------------------------- 
 
<6> right: nodes processo & dicionário: (links: 23)=>  5 e, 4 no, 3 para, 
3 não, 3 muito, 3 escrita, 2 é, 2 se, 2 produção, 2 palavras, 2 momento, 2 
minha, 2 meus, 2 melhorou, 2 mais, 2 ler, 2 importante, 2 estava, 2 escre-
ver, 2 erros, 2 dos, 2 da, 2 aprendendo 
--------------------------------------------- 
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<7> right: nodes processo & colegas: (links: 26)=>  7 e, 4 para, 4 no, 4 
escrita, 3 é, 3 professoras, 2 às, 2 sim, 2 reescrita, 2 quanto, 2 produ-
ção, 2 principalmente, 2 pontos, 2 pois, 2 muito, 2 momento, 2 importante, 
2 foram, 2 estava, 2 escrever, 2 das, 2 da, 2 como, 2 aprendendo, 2 acre-
dito, 2 acho 
--------------------------------------------- 
<8> right: nodes palavras & escrita: (links: 63)=>  8 e, 7 é, 6 sim, 5 no, 
5 na, 5 me, 5 da, 5 acredito, 4 pontos, 4 para, 4 noticing, 4 isso, 3 sen-
tido, 3 positivos, 3 muito, 3 minha, 3 mais, 3 foi, 3 eu, 3 escrita, 3 es-
crever, 3 creio, 3 como, 3 através, 2 vi, 2 vejo, 2 usar, 2 toda, 2 texto, 
2 são, 2 seu, 2 senti, 2 sempre, 2 possível, 2 pois, 2 poderia, 2 percebi, 
2 pelas, 2 ou, 2 não, 2 nos, 2 negativos, 2 meus, 2 melhorei, 2 melhoran-
do, 2 melhor, 2 mapa, 2 lexical, 2 leitura, 2 isto, 2 interlíngua, 2 insi-
ght, 2 espanhol, 2 dos, 2 correção, 2 corretamente, 2 avancei, 2 auxílio, 
2 aulas, 2 aquisição, 2 aprendizagem, 2 ao, 2 adequadas 
--------------------------------------------- 
 
<9> right: nodes palavras & produção: (links: 51)=>  8 e, 6 é, 5 sim, 4 
porque, 4 para, 4 ou, 4 mais, 4 escrita, 4 acredito, 3 textos, 3 seja, 3 
por, 3 na, 3 me, 3 isso, 3 eu, 3 como, 3 através, 3 ao, 3 acho, 2 vejo, 2 
utilizá, 2 trabalhoso, 2 texto, 2 são, 2 sentido, 2 semântico, 2 reescre-
ver, 2 processos, 2 pontos, 2 pois, 2 podemos, 2 passo, 2 não, 2 noticing, 
2 muito, 2 mesmo, 2 melhorei, 2 mapa, 2 foi, 2 exige, 2 evoluiu, 2 estou, 
2 escrever, 2 das, 2 da, 2 corretamente, 2 construtivo, 2 bastante, 2 a-
prendemos, 2 adequadas 
--------------------------------------------- 
 
<10> right: nodes palavras & texto: (links: 55)=>  9 e, 6 é, 5 não, 5 ao, 
4 sim, 4 para, 4 no, 4 na, 4 me, 4 mais, 4 isso, 4 acredito, 4 acho, 3 
senti do, 3 seja, 3 quando, 3 porque, 3 por, 3 ou, 3 importante, 3 identi-
ficar, 3 facilita, 3 estou, 3 coeso, 3 claro, 3 assim, 3 adequadas, 2 vo-
cabulário, 2 ser, 2 se, 2 produzido, 2 primeiramente, 2 pontos, 2 pois, 2 
percebi, 2 noticing, 2 minha, 2 mesmos, 2 mensagem, 2 melhor, 2 maneira, 2 
lo, 2 eu, 2 escrito, 2 escrita, 2 erros, 2 depois, 2 da, 2 creio, 2 corre-
tamente, 2 como, 2 coerência, 2 coerente, 2 bem, 2 agora 
 
 
<11> right: nodes palavras & erros: (links: 55)=>  8 e, 7 sim, 5 não, 5 
mais, 5 acredito, 4 é, 4 positivos, 4 pontos, 4 nos, 4 na, 4 isso, 4 acho, 
3 textos, 3 sempre, 3 para, 3 outros, 3 ou, 3 negativos, 3 me, 3 dos, 3 
da, 3 como, 3 ao, 2 transferência, 2 trabalhar, 2 texto, 2 tentar, 2 te-
mas, 2 talvez, 2 sentido, 2 professoras, 2 produzir, 2 porque, 2 por, 2 
pois, 2 nossos, 2 no, 2 minhas, 2 los, 2 hora, 2 faz, 2 eu, 2 estou, 2 es-
crita, 2 escrever, 2 embasadas, 2 eles, 2 creio, 2 corrigi, 2 corretamen-
te, 2 concordância, 2 aulas, 2 anteriormente, 2 além, 2 adequadas 
--------------------------------------------- 
 
<12> right: nodes palavras & dicionário: (links: 20)=>  6 e, 4 sim, 4 pa-
ra, 3 não, 3 minha, 2 é, 2 usamos, 2 sentido, 2 se, 2 ou, 2 na, 2 meus, 2 
mais, 2 ler, 2 isso, 2 escrita, 2 corretamente, 2 ao, 2 adequadas, 2 acre-
dito 
--------------------------------------------- 
 
<13> right: nodes palavras & colegas: (links: 26)=>  8 e, 5 sim, 5 para, 4 
acredito, 3 é, 3 professoras, 3 pois, 3 escrita, 2 às, 2 vão, 2 sentido, 2 
sempre, 2 reescrita, 2 quanto, 2 porque, 2 ou, 2 na, 2 minha, 2 isso, 2 
foram, 2 das, 2 corretamente, 2 como, 2 ao, 2 adequadas, 2 acho 
--------------------------------------------- 
 
<1> right_left: nodes processo & palavras: (links: 28)=>  6 no, 6 mais, 5 
e, 4 momento, 4 escrever, 3 melhor, 3 escrita, 3 da, 2 é, 2 texto, 2 se, 2 
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procuro, 2 processo, 2 preocupo, 2 para, 2 novas, 2 muito, 2 me, 2 impor-
tante, 2 estava, 2 correção, 2 como, 2 colocar, 2 buscamos, 2 bem, 2 bas-
tante, 2 através, 2 aprendendo 
--------------------------------------------- 
 
<2> right_left: nodes processo & escrita: (links: 54)=>  7 no, 7 e, 5 da, 
4 processo, 4 para, 4 na, 4 muito, 4 importante, 4 escrita, 3 é, 3 produ-
ção, 3 palavras, 3 momento, 3 minha, 3 mais, 3 escrever, 3 dos, 3 como, 2 
vamos, 2 também, 2 sobre, 2 principalmente, 2 pontos, 2 percebo, 2 passos, 
2 outra, 2 nossa, 2 monitoramento, 2 metodologia, 2 melhorar, 2 melhora, 2 
melhor, 2 me, 2 isso, 2 foi, 2 estratégias, 2 estou, 2 estava, 2 específi-
co, 2 desenvolver, 2 das, 2 conhecimento, 2 colegas, 2 caso, 2 auxilia, 2 
automonitoramento, 2 através, 2 atenção, 2 assim, 2 aprendizagem, 2 apren-
dizado, 2 aprendendo, 2 analisar, 2 ajudou 
--------------------------------------------- 
 
<3> right_left: nodes processo & produção: (links: 53)=>  7 e, 6 no, 5 é, 
5 para, 5 muito, 4 na, 4 mais, 4 isso, 4 importante, 4 escrita, 4 escre-
ver, 4 da, 3 vocabulário, 3 não, 3 como, 3 através, 3 acredito, 2 vezes, 2 
texto, 2 tempo, 2 se, 2 qualquer, 2 produção, 2 processo, 2 positivos, 2 
pontos, 2 podermos, 2 momento, 2 mesmo, 2 melhor, 2 me, 2 leitura, 2 já, 2 
fácil, 2 foi, 2 facilitaram, 2 eu, 2 estava, 2 erros, 2 depois, 2 colegas, 
2 cada, 2 bem, 2 bastante, 2 automonitoramento, 2 atenção, 2 assim, 2 a-
primoramento, 2 aprendizagem, 2 aprendendo, 2 ao, 2 analisar, 2 acho 
--------------------------------------------- 
 
<4> right_left: nodes processo & texto: (links: 50)=>  5 para, 5 no, 5 es-
crever, 5 e, 4 muito, 4 escrita, 4 da, 4 ao, 3 é, 3 seu, 3 se, 3 mais, 3 
importante, 2 ver, 2 tentando, 2 reler, 2 relacionadas, 2 reescrever, 2 
realizado, 2 quando, 2 próprio, 2 produção, 2 processo, 2 positivo, 2 pon-
to, 2 permite, 2 percebo, 2 pelo, 2 palavras, 2 ou, 2 não, 2 na, 2 momen-
to, 2 meu, 2 isso, 2 importantes, 2 forma, 2 focar, 2 estavam, 2 estava, 2 
erros, 2 envolve, 2 depois, 2 crítico, 2 como, 2 cansativo, 2 cada, 2 a-
tenção, 2 aprendi, 2 aprendendo 
 
 
<5> right_left: nodes processo & erros: (links: 54)=>  6 e, 5 é, 5 no, 4 
para, 4 mais, 4 escrita, 4 escrever, 4 dos, 4 correção, 3 textos, 3 texto, 
3 pois, 3 percebo, 3 observar, 3 nos, 3 muito, 3 momento, 3 importante, 3 
da, 3 corrigia, 2 ver, 2 vamos, 2 sim, 2 seu, 2 pude, 2 próprio, 2 proces-
so, 2 possível, 2 porque, 2 pontos, 2 podemos, 2 percebi, 2 perceber, 2 
nossos, 2 monitoramento, 2 meus, 2 mesmos, 2 me, 2 isso, 2 identificar, 2 
foi, 2 eu, 2 estava, 2 escrito, 2 erros, 2 depois, 2 corrigir, 2 bastante, 
2 automonitoramento, 2 assim, 2 aprendendo, 2 analisar, 2 alunos, 2 acho 
--------------------------------------------- 
 
<6> right_left: nodes processo & dicionário: (links: 13)=>  7 e, 4 no, 3 
muito, 3 momento, 3 escrita, 3 da, 2 é, 2 para, 2 leitura, 2 importante, 2 
estava, 2 escrever, 2 aprendendo 
--------------------------------------------- 
 
<7> right_left: nodes processo & colegas: (links: 26)=>  8 e, 4 no, 4 es-
crita, 3 dos, 3 correção, 2 é, 2 textos, 2 professoras, 2 produção, 2 pro-
cesso, 2 para, 2 muito, 2 momento, 2 me, 2 importante, 2 favorável, 2 es-
tava, 2 escrever, 2 erros, 2 da, 2 corrigir, 2 comportamento, 2 auxílio, 2 
aprendendo, 2 aos, 2 além 
 
<8> right_left: nodes palavras & escrita: (links: 52)=>  8 e, 5 para, 5 
na, 4 sim, 4 no, 4 minha, 4 isso, 4 da, 3 é, 3 sentido, 3 processo, 3 me-
lhorar, 3 mais, 3 estou, 3 escrita, 3 como, 3 ao, 3 acredito, 2 vou, 2 ve-
jo, 2 usar, 2 surgindo, 2 sobre, 2 produção, 2 produzir, 2 passos, 2 pala-
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vras, 2 outra, 2 ou, 2 nossa, 2 muito, 2 melhorei, 2 melhora, 2 melhor, 2 
me, 2 importante, 2 hora, 2 foi, 2 estratégias, 2 espanhol, 2 escrever, 2 
escrevendo, 2 dos, 2 desenvolver, 2 das, 2 corretamente, 2 conhecimento, 2 
auxilia, 2 atenção, 2 assim, 2 aprendizado, 2 adequadas 
--------------------------------------------- 
 
<9> right_left: nodes palavras & produção: (links: 55)=>  8 e, 6 para, 6 
isso, 5 é, 5 na, 5 acredito, 4 sim, 4 mais, 4 ao, 3 vocabulário, 3 poder-
mos, 3 ou, 3 não, 3 no, 3 muito, 3 escrita, 3 escrever, 3 da, 3 como, 2 
vão, 2 vezes, 2 vejo, 2 toda, 2 texto, 2 surgindo, 2 sentido, 2 seja, 2 
se, 2 qualquer, 2 positivos, 2 pois, 2 perceber, 2 minha, 2 mesmo, 2 me-
lhor, 2 me, 2 longo, 2 leitura, 2 já, 2 importante, 2 fácil, 2 foi, 2 fa-
cilitaram, 2 facilitando, 2 facilita, 2 estou, 2 espanhol, 2 creio, 2 cor-
retamente, 2 através, 2 atenção, 2 assim, 2 aprimoramento, 2 adequadas, 2 
acho 
--------------------------------------------- 
 
<10> right_left: nodes palavras & texto: (links: 51)=>  6 para, 6 e, 6 ao, 
4 seu, 4 ou, 4 isso, 4 escrever, 3 é, 3 sim, 3 sentido, 3 se, 3 na, 3 
mais, 3 escrita, 3 da, 3 acredito, 2 ver, 2 usar, 2 toda, 2 tentando, 2 
seja, 2 reler, 2 relacionadas, 2 reescrever, 2 quando, 2 próprio, 2 produ-
zir, 2 positivo, 2 ponto, 2 permite, 2 ordem, 2 não, 2 no, 2 muito, 2 meu, 
2 isto, 2 importantes, 2 forma, 2 focar, 2 facilitando, 2 facilita, 2 es-
tou, 2 estavam, 2 deixa, 2 corretamente, 2 como, 2 certo, 2 certa, 2 aten-
ção, 2 aprendi, 2 adequadas 
--------------------------------------------- 
 
<11> right_left: nodes palavras & erros: (links: 49)=>  7 e, 5 é, 5 sim, 5 
para, 4 pois, 4 mais, 4 isso, 3 textos, 3 texto, 3 seu, 3 porque, 3 perce-
ber, 3 observar, 3 nos, 3 escrita, 3 escrever, 3 dos, 3 correção, 2 ver, 2 
tema, 2 sentido, 2 refleti, 2 pude, 2 próprio, 2 possível, 2 por, 2 pode-
mos, 2 percebo, 2 percebi, 2 ou, 2 nossos, 2 no, 2 na, 2 meus, 2 mesmos, 2 
melhorar, 2 me, 2 identificar, 2 foi, 2 escrito, 2 da, 2 corrigia, 2 cor-
retamente, 2 assim, 2 ao, 2 alunos, 2 adequadas, 2 acredito, 2 acho 
--------------------------------------------- 
 
<12> right_left: nodes palavras & dicionário: (links: 19)=>  8 e, 3 sim, 3 
para, 2 é, 2 uso, 2 sentido, 2 sempre, 2 ou, 2 na, 2 melhorar, 2 leitura, 
2 isso, 2 estou, 2 escrita, 2 da, 2 corretamente, 2 ao, 2 adequadas, 2 a-
credito 
--------------------------------------------- 
 
<13> right_left: nodes palavras & colegas: (links: 23)=>  9 e, 3 sim, 3 
para, 3 escrita, 2 é, 2 textos, 2 sentido, 2 professoras, 2 por, 2 ou, 2 
na, 2 me, 2 isso, 2 favorável, 2 dos, 2 correção, 2 corretamente, 2 com-
portamento, 2 aos, 2 ao, 2 além, 2 adequadas, 2 acredito 
 
 


