
 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CAMPUS AVANÇADO DE PAU DOS FERROS  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO  

MESTRADO ACADÊMICO EM ENSINO 

 

 

CÍCERA JANAÍNA RODRIGUES LIMA 

 

 

DA CAPA DE REVISTA PARA A CARTA DO LEITOR:  

A RETEXTUALIZAÇÃO DOS GÊNEROS DISCURSIVOS ESCRITOS EM SALA DE 

AULA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAU DOS FERROS 

2020 



 

 

CÍCERA JANAÍNA RODRIGUES LIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA CAPA DE REVISTA PARA A CARTA DO LEITOR:  

A RETEXTUALIZAÇÃO DOS GÊNEROS DISCURSIVOS ESCRITOS EM SALA DE 

AULA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Ensino da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte, Campus 

Avançado de Pau dos Ferros como requisito 

obrigatório para obtenção do título de Mestre 

em Ensino. Área de concentração: Educação 

Básica. 

 

Orientador: Prof. Dr. José Cezinaldo Rocha 

Bessa. 

 

 

 

 

 

PAU DOS FERROS 

2020 



 

 

© Todos os direitos estão reservados à Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. O conteúdo desta obra é de 

inteira responsabilidade do(a) autor(a), sendo o mesmo, passível de sanções administrativas ou penais, caso sejam 

infringidas as leis que regulamentam a Propriedade Intelectual, respectivamente, Patentes: Lei n° 9.279/1996 e Direitos 

Autorais: Lei n° 9.610/1998. A mesma poderá servir de base literária para novas pesquisas, desde que a obra e seu(a) 

respectivo(a) autor(a) sejam devidamente citados e mencionados os seus créditos bibliográficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O serviço de Geração Automática de Ficha Catalográfica para Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC‘s) foi desenvolvido 

pela Diretoria de Informatização (DINF), sob orientação dos bibliotecários do SIB-UERN, para ser adaptado às necessidades 

da comunidade acadêmica UERN. 



 

 

CÍCERA JANAÍNA RODRIGUES LIMA 

 

 

DA CAPA DE REVISTA PARA A CARTA DO LEITOR:  

A RETEXTUALIZAÇÃO DOS GÊNEROS DISCURSIVOS ESCRITOS EM SALA DE 

AULA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Ensino da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte, Campus 

Avançado de Pau do Ferros, como requisito 

obrigatório para obtenção do título de Mestre 

em Ensino. Área de concentração: Educação 

Básica. 

 

 

Aprovada em: ____/____/ 2020. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

__________________________________________________________ 

 Prof. Dr. José Cezinaldo Rocha Bessa  

 Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

Orientador 

 

__________________________________________________________ 

 Profa. Dra. Sayonara Abrantes de Oliveira  

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) 

Examinador externo  

 

__________________________________________________________ 

 Profa. Dra. Crígina Cibelle Pereira 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

Examinador interno 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Deus, pelas lutas e conquistas. 

À minha mãe, que no início desta caminhada, 

partiu (in memoriam). 

Aos meus familiares, meu pai e irmãos. 

Ao meu orientador, Cezinaldo Bessa, por ser 

meu guia nessa minha jornada. 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

A Deus, pela vida, pela coragem, fé e ousadia para trilhar este caminho, e por ter colocado 

pessoas maravilhosas com as quais pude estabelecer diálogos e enxergar o outro em mim e o 

eu no outro. 

 

Ao meu orientador Cezinaldo Bessa, por ter me escolhido para ser sua orientanda, pelos 

conselhos, pelo ideal de disciplina que o estudo e a vida devem ter, pela delicadeza revestida 

de verdades, pelas orientações teóricas e metodológicas dentro da pesquisa, pela 

compreensão, por proporcionar o grupo de estudo e por ter possibilitado o meu encontro com 

Bakhtin. 

 

Aos professores do PPGE, pelas lutas diárias estabelecidas em tempos difíceis e por 

compartilharem seus conhecimentos. 

 

À professora Maria do Socorro Maia, pela contribuição na banca de qualificação. 

 

Aos meus colegas de Grupo de Estudos Bakhtinianos, especialmente a pessoa de Joseilda 

Oliveira, pela recepção, conselhos, indicações de leituras e diálogos estabelecidos. 

 

Às minhas colegas de mestrado Adriana, Nicleide, Acreciana, Silmara, Joelma, Cybele e 

Dorinha. Cada uma em sua singularidade contribuiu para a pessoa a qual venho me tornando. 

Com Adriana, aprendi a escutar; com Nicleide, a rir em todas as situações; com Silmara, 

aprendi a escutar outros ritmos; com Joelma, a enxergar os limites; com Cybele, a observar; 

com Dorinha, a ser leve e, com Acreciana, ser mais sensível. As vozes delas contribuíram 

com as vozes que articulo hoje. 

 

A Cássia da Silva, por despertar em mim a coragem de dirigir em qualquer lugar com objetivo 

e atenção. 

 

Aos meus colegas de trabalho, Ruth, Cássia, Ana Carolina, Adílio, Lidiane e Felippe, pelas 

palavras de incentivo e contribuições na jornada da minha pesquisa. 

 



 

 

Aos meus companheiros de viagem Leandro, Alan e Arônio. 

 

Às minhas amigas Ana Maria e Maria, pela força nos momentos de desânimo. 

 

Aos meus irmãos, pelo estímulo e ajuda. 

 

Ao meu pai, por ter ensinado valores como a simplicidade, a honestidade e, principalmente, 

que o trabalho com dedicação e amor transforma quem somos. 

 

À minha mãe (in memorian), por ter me ensinado muitos valores. Sua voz ecoa em mim 

diariamente. No início da jornada do mestrado, ela se foi, deixando um enorme vazio e 

saudades. Contudo, pude compreender, à luz da teoria bakhtiniana, que a morte é a não 

existência da presença física, mas é a presença da sua consciência em todo enunciado que traz 

sua lembrança. 

 

Aos meus colegas do mestrado da turma 2018, que eram tantas consciências que enunciavam 

um eu diferente. Nesse período, aprendi a calar para escutar seus enunciados e aprender com a 

singularidade de cada um em uma turma tão heterogênea. 

 

Aos meus alunos e companheiros de escola, por ajustarem seus horários e compreenderem 

algumas ausências. 

 

A todos da escola campo em que a pesquisa foi desenvolvida, pela recepção, ajuste de 

horário, possibilidade de diálogos e, principalmente, por participarem da pesquisa. 

 

Agradeço, por fim, ao Renato e ao PPGE como um todo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O aspecto abstrato do sentido, sem correspondência com a real-inelutável 

singularidade, tem o mesmo valor de um projeto; é uma espécie de rascunho de uma 

realização possível, um documento não assinado que não obriga ninguém a nada. 

(BAKHTIN, 2017, p. 102). 



 

 

RESUMO 

 

 

No presente trabalho, temos como objetivo analisar o processo de retextualização da capa de 

revista para a carta do leitor de alunos do Ensino Médio da cidade de Missão Velha - CE, a 

fim de compreender os usos de recursos linguísticos, textuais, discursivos, verbo-visuais e 

opinativos no gênero retextualizado. Para desenvolver a pesquisa, utilizamos as ideias do 

Círculo de Bakhtin e de seus debatedores como base teórica central. Em diálogo com essa 

base, articulamos os estudos de Dell‘Isola (2007) sobre a atividade de retextualização; de 

Brait (2009, 2013, 2017), Rojo e Moura (2019) acerca da verbo-visualidade; de Perelman e 

Olbrechts-Tyteca (2014) e Fiorin (2017) à propósito da argumentação. Além desses estudos, 

reportamo-nos às reflexões tecidas por estudiosos como Geraldi (2015a, 2017) e Antunes 

(2003, 2014) a respeito do ensino de Língua Portuguesa. Para traçar uma compreensão crítica 

das dificuldades apresentadas pelos alunos, no tocante à produção de textos, foram realizadas, 

inicialmente, observações e entrevistas com os participantes da pesquisa para, posteriormente, 

ser desenvolvida uma intervenção através de uma atividade de retextualização. Esta 

compreendeu a transmutação do gênero (capa de revista) para o gênero escrito (carta do 

leitor). O corpus da investigação são as produções de textos dos alunos do 3º ano do Ensino 

Médio de uma escola pública do estado do Ceará. Nosso olhar sobre esse corpus se pautou em 

uma análise interpretativa e de abordagem qualitativa. Orientados por esse direcionamento 

metodológico, recortamos, para exame, 6 textos (em suas versões finais) produzidos pelos 

participantes da pesquisa durante a ação interventiva. Os resultados deste estudo nos 

permitiram observar que a atividade de retextualização, concebida como uma prática 

processual possibilita o desenvolvimento da competência comunicativa dos alunos no que se 

refere à produção de gêneros escritos e contribui, portanto, para a melhoria do desempenho 

dos alunos quanto à capacidade de expor e defender pontos de vista e de construir uma visão 

mais crítica.   

 

Palavras-Chave: Retextualização. Produção Textual. Carta do leitor. Capas de revistas. 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

This study aims to analyze the process of retextualizing the magazine layer to reader‘s letter 

of High School students‘ from Missão Velha City, Ceará State, Brazil, in order to understand 

the uses of linguistic, textual, discursive, verb-visual and opinative resources in the 

retextualized genre. To develop the research, we use the ideas of Bakhtin's Circle and its 

debaters as a central theoretical basis. In dialogue with this basis, we articulate Dell'Isola 

studies (2007) about retextualization; Brait (2009, 2013, 2017), Rojo and Moura (2019) about 

verb-visuality; Perelman and Olbrechts-Tyteca (2014) and Fiorin (2017) about argumentation. 

In addition, we refer to reflections made by scholars such as Geraldi (2015a, 2017) and 

Antunes (2003, 2014) about Portuguese language teaching. In order to provide a critical 

understanding of the difficulties presented by the students about writing, We observed the 

Portuguese language classes and interviewed the research participants to learn about their 

difficulties in writing texts.  After that, we carry out intervention work in order to help them 

write texts through the practice of retextualization. This included the transmutation of the 

genre (magazine layer) to the written genre (reader's letter). The corpus of the research is the 

text productions of 3rd grade students of a public high school in the state of Ceará. Our view 

of this corpus was based on an interpretative analysis and qualitative approach. Guided by this 

methodological direction, we cut, for examination, 6 texts (in their final versions) produced 

by the research participants during the interventional action. The results of this study allowed 

us to observe that the retextualization activity, conceived as a procedural practice enables the 

development of the students' communicative competence regarding the production of written 

genres and contributes, therefore, to the improvement of the students' performance regarding 

the ability to expose and defend points of view and to build a more critical vision.   

 

Key Words: Retextualization. Text Production. Reader‘s Letter. Magazine Cover. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Neste trabalho, buscamos tratar do ensino de Língua Portuguesa (doravante LP), mais 

precisamente do ensino de produção de textos, tendo em vista que se faz necessário discutir o 

uso da linguagem no contexto escolar e fora dele, uma vez que o ensino deve ser direcionado 

para a formação integral do aluno, e não apenas para a vida escolar. Dessa maneira, a 

linguagem é uma atividade que move os sujeitos e é indispensável para o estabelecimento das 

relações sociais. Bakhtin (2016) reitera que só o contato linguístico com a realidade é que 

possibilita a interação entre os sujeitos.  

Para compreendermos a produção de textos como uma atividade que envolve o 

linguístico, o cultural e o social, compartilhamos das ideias de Mendonça (2018) quando a 

autora aponta que tal atividade em sala de aula deve ser vista como um trabalho que envolve 

professor e aluno e que deve considerar para além dos aspectos linguísticos. Dessa maneira, o 

ensino da produção de textos em LP, de modo geral deve fugir de um modelo que considera 

apenas as normas gramaticais.  

Durante décadas, o ensino de LP seguiu um modelo didático que teve como base 

principal o ensino de gramática normativa, baseado na concepção de linguagem como 

expressão do pensamento ou como código, não considerando os momentos interativos, 

contextuais e as relações pragmáticas do uso da língua. Por esse motivo, o texto nas aulas de 

LP foi colocado em segundo plano. A produção de textos não era evidenciada como uma 

atividade processual, dialógica e que proporcionasse autonomia aos estudantes. 

Por alguns teóricos compreenderem a importância da produção de textos, o tema, nos 

últimos anos, ganhou bastante destaque nos meios educacionais, já que escrever é uma 

atividade corriqueira dos sujeitos nas diferentes esferas sociais. Geraldi (2015a) afirma que a 

função de quem ensina línguas é levar o aluno a ler e a escrever com autonomia para que 

possa exercer, de forma consciente, diferentes funções sociais. Nesse caso, a produção de 

textos não pode ser compreendida como uma atividade apenas do universo escolar, mas da 

vida social. 

Considerando que a produção de textos também é uma atividade do universo social, 

não apenas do universo escolar que usa a linguagem em diferentes contextos, Antunes (2014) 

defende que a linguagem deve ser percebida nas salas de aula como uma ação de vários 

agentes, um percebendo o outro e, através dessa percepção, desenvolvendo um ensino crítico 

e real para os alunos. ―Uma ação de linguagem é, em qualquer condição, um fazer, um agir de 

um com o outro, no sentido de que a finalidade última do que é dito é gerar resposta no outro‖ 
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(ANTUNES, 2014, p. 20). Percebemos, dessa maneira, que o ensino de LP pode avançar e 

conseguir resultados significativos, relacionados à oralidade, à escrita, à leitura e à análise 

linguística, desde que as propostas pedagógicas sejam fundamentadas, por exemplo, em uma 

concepção dialógica. 

Quando se opta por um prisma dialógico da linguagem para o ensino de LP, 

principalmente o ensino de produção de textos, Geraldi (2015a) indica que a tendência é que 

os textos sejam a base para o início e o fim das atividades em sala de aula, já que, fora desse 

ambiente, os textos já são base integrante da vida de qualquer pessoa, não sendo apenas um 

mero pretexto para o ensino de normas. 

Para a BNCC (BRASIL, 2018), a produção de textos não é uma atividade que fica 

pronta na primeira produção. Para desenvolvê-la, é necessário que os alunos desenvolvam 

inúmeras habilidades que envolvem:  a leitura, a pesquisa, a escrita e a reescrita. O documento 

também aponta que a escrita produzida pelos alunos deve ser observada e analisada dentro 

dos campos sociais vivenciados pelos estudantes.  

Na proposta do documento da BNCC (BRASIL, 2018), os campos sociais são 

divididos em cinco: o campo da vida pessoal, campo das práticas de estudo e pesquisa, campo 

jornalístico-midiático, campo de atuação na vida pública e campo artístico. Logo, o trabalho 

com o texto busca o desenvolvimento da competência comunicativa e de habilidades voltadas 

para os multiletramentos
1
. Assim, os textos produzidos pelos alunos em sala de aula devem 

ser percebidos como instrumentos de aprendizagem, não só de formas linguísticas, mas de 

construção de diálogos, relacionados com os mais diversos meios sociais em que ele pode 

circular. 

Seguindo as orientações de autores como Antunes (2014), Geraldi (2017), Rodrigues 

(2007), entre outros que compreendem a linguagem e a produção de textos como sendo 

processual, interacional e dialógica, juntamente com nossas experiências como docente em 

LP, tanto no Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano, quanto no Ensino Médio, bem como a partir 

da participação como mediadora de produção de textos no projeto ENEM Não Tira Férias e 

na formação continuada de professores na cidade de Missão Velha, Ceará, despertamos o 

interesse em investigar o ensino da produção de textos escritos em LP. Essas atividades, que 

foram desenvolvidas durante alguns anos, possibilitaram um convívio com as concepções de 

                                                 
1
 Para Rojo (2019), multiletramento é um conceito bifronte que direciona uma diversidade cultural da população 

em êxodo e, ao mesmo tempo, uma diversidade de linguagens dos textos contemporâneos, proporcionando uma 

explosão de letramentos e, consequentemente, tornando-se multiletramentos em várias linguagens como: música, 

imagem, dança, gesto e etc. 
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linguagem inseridas em sala de aula quanto às questões de produção textual vivenciadas por 

alunos e professores. Tais docentes argumentavam a respeito da dificuldade de ensinar os 

gêneros discursivos, assim como o direcionamento dado por eles em relação à produção 

textual e à sua aplicabilidade em sala de aula. Tais dinâmicas nos motivaram a refletir e 

empreender uma pesquisa sobre a produção de textos em sala de aula.     

 Tendo em vista as experiências acima citadas e considerando a linguagem como ação 

social, a presente dissertação tem como objetivo principal analisar o processo de 

retextualização da capa de revista para a carta do leitor de alunos do Ensino Médio da cidade 

de Missão Velha - CE, a fim de compreender os usos de recursos linguísticos, textuais, 

discursivos, verbo-visuais e opinativos no gênero retextualizado.  A escolha da escola campo 

de pesquisa foi baseada nas dificuldades relacionadas à produção de textos observadas pela 

pesquisadora durante a participação no projeto ENEM não tira férias, promovido em todas as 

escolas do Ensino Médio do estado do Ceará, que visa a uma revisão dos conteúdos cobrados 

no ENEM.  

Partindo da ideia de que o ensino de língua portuguesa deve ser visto como 

interacional, social e histórico, tendo como referência principal os gêneros do discurso e, além 

disso, compreendendo a produção escrita como um processo dialógico, crítico e reflexivo, 

voltado para os contextos reais de uso da língua, esta pesquisa interviu na realidade que 

cercava os estudantes através da  atividade de retextualização, trabalhando os gêneros capa de 

revista e carta do leitor, desenvolvida dentro de uma metodologia de pesquisa qualitativa 

direcionada para a pesquisa-ação.  

As capas de revistas escolhidas para serem trabalhadas na intervenção foram 12: seis 

da revista Carta Capital e seis da revista Veja, publicadas durante o período de agosto a 

dezembro de 2018. O tema tratado nas capas foi eleições presidenciáveis tema escolhido de 

maneira coletiva pelos sujeitos participantes da pesquisa. As capas trabalhadas durante a 

intervenção serviram de texto base para a retextualização do novo gênero, no caso, as cartas 

dos leitores. 

O caminho teórico, interpretativo e descritivo foi traçado na presente pesquisa para a 

compreensão da retextualização como uma atividade de produção de textos que possibilita um 

diálogo entre os sujeitos participantes da pesquisa e a inserção social através das práticas de 

linguagem. A retextualização, dessa maneira, pode ser abordada apenas em um texto, ou em 

mais de um, para a elaboração de um novo texto. Podemos citar, como exemplo, uma 

reportagem ou notícia que, dependendo do propósito, pode ser transformada em cartas dos 

leitores (DELL‘ISOLA, 2007). Na presente dissertação, a retextualização é compreendida 
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como uma atividade dialógica de produção de textos que possibilita a mudança de um gênero 

para outro, levando em conta seu propósito comunicativo, circulação, identificação e 

conferência das situações de uso. Para compreendermos o conceito de retextualização, 

assumimos a perspectiva de Dell‘Isola (2007).  

 O interesse pela retextualização surge a partir da reflexão sobre as concepções 

tradicionais de linguagem que ainda são usadas no ensino de LP, do direcionamento voltado 

para respostas de questões objetivas e do enfoque dado a uma única modalidade de gênero no 

que se refere à produção de textos.  

Diversas pesquisas vêm sendo desenvolvidas no meio acadêmico nos últimos anos no 

âmbito da retextualização, compreendida como uma atividade de interação e transformação de 

vários gêneros, seja da modalidade oral para o oral, escrito para o oral, oral para o escrito, 

escrito para o escrito. Podemos apontar, de modo geral, os trabalhos de Marcuschi (2010), 

Dell‘Isola (2007), Matêncio (2001, 2002, 2003), Benfica (2003), Nunes e Silveira (2017), 

Santos (2016), García (2015), Militão (2007) e Laudares (2000). São estudos que tratam a 

retextualização como uma atividade que impulsiona as estratégias de produção de textos, com 

ênfase nas várias formas de uso da linguagem.  

Para atender às necessidades desta pesquisa, buscamos estabelecer um diálogo entre a 

concepção bakhtiniana da linguagem e seus debatedores. Como referência nos estudos sobre a 

retextualização, utilizamos a perspectiva de Dell‘Isola (2007). Para tratar da verbo-

visualidade, tomamos como referência Brait (2009, 2013, 2017), Rojo e Moura (2019). Para 

compreender os argumentos e, consequentemente, a opinião presente nos textos, buscamos a 

contribuição da Nova Retórica de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014), Fiorin (2017), Geraldi 

(2015a, 2015b, 2017), Antunes (2003, 2014), dentre outros pesquisadores que se dedicam ao 

estudo do ensino de produção de textos em LP. 

A problemática geral da pesquisa parte do seguinte questionamento: como se 

articulam os recursos linguísticos, textuais, discursivos, verbo-visuais e opinativos em cartas 

de leitor produzidas por estudantes de Ensino Médio, retextualizadas a partir de capas de 

revista? A partir desta questão geral, delineamos as seguintes questões específicas: 

a) Como se processa a conferência e a identificação do gênero na atividade de 

retextualização? 

b) Quais mecanismos linguísticos, textuais, discursivos e recursos da verbo-visualidade 

são mobilizados para produzir sentido e atingir aos propósitos comunicativos do 

gênero retextualizado? 
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c) Quais recursos argumentativos são utilizados pelos alunos na construção da opinião na 

carta do leitor? 

d) De que maneira uma intervenção que se baseia na retextualização contribui para o 

desenvolvimento da escrita dos alunos? 

A partir de tais questões específicas, formulamos os objetivos específicos da pesquisa. 

São eles: 

a) Investigar de que forma se processa a conferência e a identificação do gênero na 

atividade de retextualização.  

b) Descrever os mecanismos linguísticos, textuais, discursivos e recursos da verbo-

visualidade são mobilizados para produzir sentido e atingir aos propósitos 

comunicativos do gênero retextualizado. 

c) Descrever os recursos argumentativos utilizados pelos alunos na construção da opinião 

na carta do leitor. 

d) Apontar as contribuições de uma intervenção baseada na retextualização. 

Para compor o corpus da pesquisa, realizamos uma sequência de oficinas de produção 

textual que teve por objetivo a produção de uma carta de leitor retextualizada a partir de uma 

capa de revista. Além disso, adotamos o diário de pesquisa participativo como instrumento de 

coleta de dados. Realizamos também entrevistas com os alunos, a fim de nos auxiliar na 

interpretação de suas produções textuais. 

A pesquisa se torna relevante e original para o desenvolvimento de pesquisas futuras e 

para avanços mais significativos, principalmente no tocante à produção de textos no Ensino 

Médio, uma vez que trabalha com a retextualização de um texto percebido e compreendido 

como construtor de vários sentidos que articula o verbo-visual, que é a capa de revista, 

retextualizada para a carta do leitor, um gênero escrito.  

Além disso, a abordagem se torna significativa pelos novos direcionamentos dados 

pela BNCC (BRASIL, 2018) que propõe que se trabalhe em campos de atuações. No caso da 

pesquisa em questão, com os gêneros capas de revistas e carta do leitor estão inseridos no 

campo jornalístico-midiático. Abordando esses dois gêneros, foi possível perceber a 

linguagem nas suas várias manifestações, bem como o seu espaço de circulação, além de 

possibilitar um trabalho mais eficiente com a produção escrita.  

No que se refere à organização dos capítulos, este estudo está estruturado do seguinte 

modo: no primeiro capítulo, tratamos da apresentação do trabalho. O segundo capítulo 

apresenta a concepção dialógica da linguagem e os gêneros discursivos na perspectiva 

bakhtiniana. Também são apresentadas considerações relativas às capas de revistas e a verbo-
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visualidade. Além disso, trazemos reflexões sobre a carta do leitor, opinião na mídia e a 

argumentação. No terceiro capítulo, tratamos do ensino de LP, produção de textos e 

retextualização. O quarto capítulo descreve a metodologia desenvolvida na pesquisa.  As 

análises compõem o quinto capítulo da dissertação. Por fim, apresentamos os resultados 

encontrados na pesquisa, as contribuições deste trabalho para o ensino da produção textual em 

Língua Portuguesa, além das considerações finais.  
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2 OLHARES E DIÁLOGOS: COMPREENDENDO A INTERAÇÃO ATRAVÉS DOS 

GÊNEROS DISCURSIVOS 

 

Neste capítulo, abordaremos a concepção bakhtiniana de linguagem, tendo em vista 

que esta dissertação busca construir um diálogo através dos estudos de Bakhtin e do Círculo, 

que tem como principais representantes Bakhtin, Medviédev e Volóchinov, assim como seus 

debatedores. Além da concepção de linguagem dessa vertente teórica, discutimos aqui 

questões relacionadas aos gêneros do discurso.  

 

2.1 BAKHTIN, O CÍRCULO E A LINGUAGEM 

 

 Nesta seção, buscamos discutir duas orientações do pensamento linguístico-filosófico: 

o subjetivismo individualista e o objetivismo abstrato.   Além disso, buscamos refletir sobre a 

orientação responsiva proposta pelo Círculo, tais como o enunciado, o signo ideológico e a 

ideologia, a partir do viés do Círculo Bakhtiniano e seus debatedores. 

 Faraco (2009) aponta que Bakhtin e o Círculo não tinham como objetivo principal o 

estudo sistemático da linguagem, mas o estudo de todas as obras e discussões que tinham 

como referência a linguagem seja na literatura, na arte, na música ou em outras manifestações 

culturais e históricas que envolvem sujeitos organizados em sociedade. Nesse sentido, a 

linguagem era o ponto de aproximação entre esses pensadores russos que, por sua vez, 

dialogavam com as mais variadas áreas do conhecimento. 

No Círculo bakhtiniano, a linguagem é compreendida como uma atividade responsiva 

que considera a situação social determinante para o estabelecimento da comunicação entre os 

indivíduos. O homem, na teoria bakhtiniana da linguagem, é um ser social que se realiza em 

condições socioeconômicas objetivas, ou seja, não é movido ou se realiza através de 

abstrações, mas através de enunciados concretos em contextos de comunicação. Nesse caso, 

―o falante é um homem essencialmente social, historicamente concreto e definido, e seu 

discurso é uma linguagem social (ainda que no embrião), uma linguagem de grupo e não um 

‗dialeto individual‘‖ (BAKHTIN, 2017c, p. 124, grifos do autor). Assim, as relações 

estabelecidas socialmente só são possíveis através da linguagem, por meio de ação e resposta, 

que mobilizam os enunciados concretos e relativamente estáveis. 

 Para compreender, de forma mais objetiva, a linguagem dentro da perspectiva do 

Círculo, apontamos, inicialmente, duas orientações do pensamento linguístico-filosófico: o 
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subjetivismo individualista e o objetivismo abstrato, com o objetivo de relacioná-los com a 

orientação dialógica responsiva proposta pelo Círculo bakhtiniano. 

 Volóchinov (2018) apresenta o subjetivismo individualista como um ato de fala 

individual da consciência dos sujeitos, baseada em leis da psicologia individual, isto é, a 

linguagem seria um produto acabado ―[...] ele é um ato puramente individual, uma expressão 

da consciência individual, dos propósitos, das intenções, impulsos criativos, gostos e assim 

por diante‖ (VOLÓCHINOV, 2018, p. 202). Logo, a língua não é percebida como uma 

atividade multifacetada de interação social e ideológica, que necessita de interlocutores 

pertencentes a mesma realidade linguística e que sejam socialmente organizados. A 

preocupação é com a expressão da consciência individual por si mesma, não considerando os 

interlocutores que participam do momento de interação.  

 Em relação ao objetivismo abstrato, a linguagem é compreendida como um sistema. 

Na definição Volóchinov (2018), ―um arco-íris imóvel‖. Essa noção concebe a língua como 

sistema imutável de formas linguísticas, que se refere ao mundo através de signos linguísticos 

e não ideológicos, de modo que o sistema, por si mesmo, seria capaz de resolver os problemas 

referentes à língua para a manutenção do seu equilíbrio, baseando-se em normas. 

 Portanto, é possível compreender que essas duas vertentes do pensamento linguístico, 

apontadas pelo Círculo bakhtiniano, não consideram a comunicação discursiva e a sua 

formação histórica e dialógica. Uma vez que a primeira orientação, o subjetivismo 

individualista, preocupa-se com leis da psicologia individual, e a segunda, no caso o 

objetivismo abstrato, com as leis fonéticas, sintáticas e lexicais, as duas abordagens filosóficas 

desconsideram o fluxo histórico ativo e responsivo da linguagem. Considerando essas 

questões, Volóchinov (2018) argumenta que ―a língua vive e se forma no plano histórico 

justamente aqui, na comunicação discursiva concreta, e não no sistema abstrato das formas da 

língua nem no psiquismo individual do falante‖ (VOLÓCHINOV, 2018, p. 220). Portanto, a 

língua é fruto da interação social estabelecida entre sujeitos socialmente organizados. 

 Podemos compreender, a partir do exposto, que essas duas orientações de linguagem 

não compreendem a língua como um artefato sócio-histórico de consciência interindividual e 

que os sujeitos, que interagem durante a comunicação, não são vistos como sujeitos 

históricos, socialmente situados. Para Medviédev (2012, p. 49), ―[...] o fato é que o homem 

individual e isolado não cria ideologia, que a criação ideológica e sua compreensão somente 

se realizam no processo de comunicação social‖. Pelo exposto, é necessário, portanto, mais de 

uma consciência para a realização dos enunciados. 
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 De acordo com a perspectiva bakhtiniana, a linguagem é um evento único em que os 

participantes envolvidos são socialmente organizados, tendo como base para sua comunicação 

conhecimentos linguísticos e sociais, possibilitando a participação, a tomada de posições 

frente à realidade que cerca o ato comunicativo. Isso porque a linguagem não é uma atividade 

isolada, ela é colaborativa por causa da responsividade dos sujeitos, que se manifestam nas 

mais variadas formas de uso da linguagem. Em relação à linguagem como atividade 

responsiva, Bakhtin (2017) considera que ―nenhuma enunciação verbalizada pode ser 

atribuída exclusivamente a quem enunciou: é produto da interação entre falantes e, em termos 

mais amplos, produto de toda situação social em que ela surgiu‖ (BAKHTIN, 2017, p. 79). 

Nesses termos, qualquer enunciação é fruto de uma interação dialógica através da qual os 

sujeitos sociais estabelecem relação, considerando o outro, a situação, a percepção e a 

possível resposta do seu interlocutor. 

 Acerca desses postulados teóricos, Geraldi (2015a, p. 32) considera que: 

 

As concepções bakhtinianas de linguagem e de sujeito trazem, ao mesmo tempo, 

para o processo de formação da subjetividade o outro, alteridade necessária, e o 

fluxo do movimento, cuja energia não está nos extremos, mas no trabalho que se faz 

cotidianamente, movido por interesses contraditórios, por lutas, mas também por 

utopias, por sonhos.  

  

Na concepção bakhtiniana da linguagem discutida por Geraldi (2015a), a língua é uma 

luta de classes em que interesses, ações e ideologias são provocados na construção dos 

enunciados, ou seja, ―o indivíduo humano só se torna historicamente real e culturalmente 

produtivo como parte do todo social, na classe e através da classe‖ (BAKHTIN, 2017b, p. 11).  

Ademais, por ser uma atividade colaborativa, a linguagem não pode ser percebida 

como algo abstrato, dominado por um único participante. Ela é uma atividade responsiva e 

não pode ser compreendida de maneira unilateral, sendo construída por interlocutores que, por 

sua vez, são ativos e participativos no momento de interação e mobilizam ideologias. Mesmo 

não havendo uma resposta explícita no momento da interação, esta pode ser silenciosa ou 

tardia, através de ações futuras, haja vista que, de acordo com Volóchinov (2018, p. 184), 

―todo enunciado, mesmo que seja escrito e finalizado, responde a algo e orienta-se para uma 

resposta‖. 

 Dessa forma, os homens mantêm relações sociais através da linguagem, compreendida 

como uma ação e participação entre indivíduos que pertencem a mesma comunidade 

linguística que, por sua vez, refere-se a uma sociedade organizada, que leva em consideração 
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os signos ideológicos, a consciência interindividual e a enunciação como um ato concreto, não 

idealizado. 

Assim, um conceito de extrema relevância para a percepção e compreensão da 

responsividade da linguagem é o do enunciado. Para Bakhtin (2016), o enunciado é a real 

unidade da comunicação, pois só nos comunicamos através de enunciados concretos. ―O 

discurso só pode existir de fato na forma de enunciados concretos de determinados falantes, 

sujeitos do discurso‖ (BAKHTIN, 2016, p. 28). Desse modo, as interações realizadas entre os 

sujeitos sociais acontecem através de enunciados concretos, não hipotéticos e não abstratos, 

através do quais os homens agem sobre a língua, tornando-se agentes fundamentais do fazer 

social, em que o homem considera a resposta do outro. Para Bakhtin (2016, p. 29), ―o 

enunciado não é uma unidade convencional, mas uma unidade real, delimitada com 

transmissão da palavra do outro, por mais silencioso que seja o ―dixi‖ percebido pelos 

ouvintes [como sinal] de que o falante conclui sua fala‖. 

 Nesse momento, consideramos importante compreender o conceito de ideologia 

postulado pelo círculo bahktiniano e seus debatedores. De acordo com Miotello (2012), a 

ideologia não pode ser entendida como falsa consciência, ou seja, como ocultação da 

realidade social, ou como expressão de uma ideia única e imutável. Na verdade, a ideologia é 

a tomada de posição social que pode, em algum momento, mudar, tendo em vista a 

consciência dos sujeitos sociais. Assim, a ideologia seria a tomada de consciência da realidade 

que cerca o sujeito, sendo, ao mesmo tempo, individual e coletiva, construída em pares. Em 

relação à ideologia, Volóchinov (2018, p. 91) discorre que ―tudo o que é ideológico possui 

uma significação: ele representa e refrata outra realidade que se encontra fora dos seus 

limites‖. 

Outro conceito que julgamos importante apresentar é o de signo ideológico. De acordo 

com Ponzio (2008), o signo tem como característica principal proporcionar a interação através 

das relações dialógicas, as quais são possíveis considerando uma tomada de posição e uma 

atitude responsiva.  Assim, o signo ideológico é a tomada de posição dos sujeitos diante da 

realidade, sendo que a compreensão só é possível através da responsividade, ou seja, durante 

as interações, os sujeitos tomam consciência e posição diante dos enunciados, levando em 

conta os valores ideológicos.  Nesse caso, considerando as ideias de signo, Ponzio (2008, p. 

107) indica que: 

 

O signo representa (e organiza) a realidade (sígnica e não sígnica) a partir de um 

determinado ponto de vista valorativo, segundo uma determinada posição, por meio 

de um contexto situacional dado, por determinados parâmetros de valoração, 
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determinado plano de ação e uma determina perspectiva nas práxis. Nesse sentido, o 

signo, como tal, é sempre ideológico. Onde está presente um signo está presente 

também a ideologia. 

 

 Por esse delineamento, os signos ideológicos, portanto, são elaborados tendo como 

base dois sentidos: o sentido físico-material e o sentido sócio-histórico (BRAIT, 2012). Além 

disso, também são acionados através de um determinado ponto de vista valorativo, ou seja, ―O 

signo não é somente uma parte da realidade, mas também reflete e refrata uma outra 

realidade, sendo por isso mesmo, capaz de distorcê-la, ser-lhe fiel, percebê-la de um ponto de 

vista específico e assim por diante‖ (VÓLOCHINOV, 2018, p. 93).  

De acordo com Fiorin (2018), o dialogismo é a relação de sentido construída entre 

enunciados, ou seja, ―O dialogismo é o princípio constitutivo do enunciado. Todo enunciado 

constitui-se a partir de outro enunciado, é uma réplica a outro enunciado. Portanto, nele 

ouvem-se sempre, pelo menos, duas vozes‖ (FIORIN, 2018, p. 27). Diante disso, a língua só 

apresenta sentido quando se estabelece uma relação entre vozes que ocupam determinadas 

posições ideológicas. O diálogo apresentado pela concepção bakhtiniana não é aquela face a 

face, ou o falar em voz alta, que soluciona todos os problemas, mas uma relação entre 

discursos. É um ato responsivo que se liga diretamente a uma tomada de posição frente à 

realidade.  

 Bakhtin e o Círculo, portanto, buscam uma compreensão da linguagem como um ato 

dialógico e como um artefato sócio-histórico, possibilitando a interação entre os sujeitos que 

interagem por meio de enunciados concretos socialmente situados no tempo e espaço, 

materializados através dos gêneros discursivos.  

 Nesse sentido, o que possibilita a interação entre os sujeitos sociais são os gêneros 

discursivos que circulam em diferentes esferas sociais. Na seção seguinte, tratamos de alguns 

aspectos importantes dos gêneros discursivos sob a ótica bakhtiniana. 

 

2.2 GÊNEROS DISCURSIVOS NA ABORDAGEM DIALÓGICA 

 

De acordo com Faraco (2009), os gêneros discursivos, segundo o aparato teórico da 

vertente bakhtiniana, nos últimos anos, ganharam bastante destaque, não só na academia, mas 

também no discurso pedagógico, sobretudo depois da publicação dos PCN‘s (BRASIL, 1997) 

e com a implementação da BNCC (BRASIL, 2018). O diferencial dos estudos dos gêneros a 
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partir da visão bakhtiniana é que a preocupação centra-se no diálogo estabelecido entre os 

sujeitos em contextos reais de uso da linguagem
2
.     

Bakhtin (2016) indica que cada campo da sociedade usa a língua através de 

enunciados relativamente estáveis, que se materializam em gêneros do discurso, cuja 

importância, nas relações sociais, é vista por Bakhtin da seguinte forma: ―Falamos apenas 

através de determinados gêneros do discurso, isto é, todos os nossos enunciados possuem 

formas relativamente estáveis e típicas de construção do todo‖ (BAKHTIN, 2016, p. 38). 

Dessa maneira, ninguém fala sem considerar quais são o tipo, a estrutura e o funcionamento 

do enunciado, a quem se dirige e a situação de interação, mesmo que o uso seja intuitivo. 

Tendo como fundamento as ideias do pensador russo, os gêneros são enunciados 

concretos que têm como referência o uso da linguagem em contextos reais. Dessa forma, 

nosso dia a dia é permeado por gêneros discursivos, presentes das ações mais simples às 

complexas, tais como deixar um recado, seja ele oral ou escrito, observar a data de validade 

de determinados produtos antes de consumi-los, fazer uma ligação telefônica ou escrever em 

uma rede social, são todas práticas e ações movidas por enunciados concretos, ou seja, pelos 

gêneros discursivos. 

Ademais, os gêneros, de acordo com Bakhtin (2016), são formas mutáveis e flexíveis 

de utilização de formas linguísticas e do discurso, o qual é construído pelas necessidades que 

cercam cada momento interacional, sendo que sua utilização leva em conta elementos 

linguísticos, os interlocutores, o momento de enunciação, além da intenção em produzir 

sentido para o outro. Todos esses elementos são determinantes na forma de construção dos 

gêneros discursivos. 

Convém ressaltar, também, que os aspectos histórico e social dos gêneros se baseiam 

na relação real e não sistêmica da linguagem. Essas questões são abordadas por Bakhtin 

(2016, p. 20) da seguinte maneira:  

 

Os enunciados e seus tipos, isto é, os gêneros discursivos, são correias de 

transmissão entre a história e a sociedade e a história da linguagem, nenhum 

fenômeno novo (fonético, léxico, gramatical) pode integrar o sistema da língua sem 

ter percorrido um complexo e longo caminho de experimentação e elaboração de 

gêneros e estilo.   

 

                                                 
2
 Discutimos neste trabalho a abordagem do gênero discursivo na perspectiva bakhtiniana. Contudo, não 

esquecemo-nos de mencionar que existem outras abordagens, além de ser necessário compreender a diferença 

entre tipo textual e gênero textual/discursivo. Os tipos, de acordo com Marcuschi (2008) abrangem em torno de 6 

categorias que se caracterizam por sua sequência linguística. São eles: narração, argumentação, exposição, 

descrição e injunção. 
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Por terem como característica transmitir o histórico e o social, os gêneros não podem 

ser compreendidos apenas no que se referem a seu aspecto formal, uma vez que são 

diretamente relacionados às esferas de comunicação da sociedade. Medviédev (2012, p. 195) 

aponta que ―[...] cada gênero está tematicamente orientado para a vida, para acontecimentos, 

problemas e assim por diante [...]‖, isto é, o gênero é ligado diretamente à realidade social e 

seus aspectos estruturais podem variar de acordo com o que se quer enunciar numa dada 

situação e em seu campo de utilização.  

Os gêneros são atividades sócio-históricas, moldados e utilizados de acordo com as 

necessidades de determinados grupos, ou seja, não é algo acabado, mas como uma atividade 

em construção. Considerando os gêneros e a realidade social, Medviédev aponta que ―cada 

um dos gêneros efetivamente essenciais é um complexo sistema de meios e métodos de 

domínio consciente e de acabamento da realidade‖ (MEDVIÉDEV, 2012, p. 198). Nesse caso, 

tendo como referência a linguagem como uma forma de dizer e agir, cada gênero, dependendo 

do momento histórico e dos critérios sociais, ganha novas configurações e ressignificações. 

Novos gêneros podem surgir, outros podem mudar no decorrer do tempo e alguns podem 

apresentar a fusão de um ou mais em sua composição.  

No que se refere ao surgimento de novos gêneros, Medviédev (2012, p. 206) afirma 

que ―um novo gênero constitui-se a partir dos gêneros existentes; em cada um dos gêneros 

acontecem reagrupamentos dos elementos previamente dados‖. Tomando como referência as 

ideias de Medviédev (2012), podemos compreender que os gêneros são criados considerando 

as necessidades de um determinado grupo e, dependendo da sua finalidade, ganha formas 

diferenciadas e mais significativas para determinados grupos. 

Por serem meios de compreender e apreender a realidade, os gêneros circulam nas 

mais variadas esferas sociais com intenções e finalidades distintas. Considerando essas 

características do gênero, faz-se necessário conhecer sua classificação, estabelecida por 

Bakhtin (2016) em primários (simples) e secundários (complexos). Os primários são aqueles 

presentes nas situações corriqueiras do dia a dia, como uma conversa, um bilhete, uma carta e 

etc. Já os secundários fazem parte de esferas sociais mais restritas da comunicação, como é o 

caso do ofício, do memorando, das reportagens, entre outros, sejam eles orais ou escritos. 

Tendo em vista a classificação dos gêneros, Bakhtin (2016, p. 15) define que entre: 

 

[...] os gêneros discursivos primários (simples) e secundários (complexos) não se 

trata de uma diferença funcional. Os gêneros discursivos secundários (complexos - 

romances, dramas, pesquisas científicas de toda espécie, os grandes gêneros 

publicitários, etc.) surgem nas condições de convívio cultural mais complexo e 

relativamente muito desenvolvido e organizado (predominantemente o escrito) - 
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artístico, científico, sociopolítico, etc. No processo de sua formação eles incorporam 

e reelaboram diversos gêneros primários (simples), que se formam em condições da 

comunicação discursiva imediata. 

  

 Pode-se concluir, de acordo com a citação acima, que os gêneros são heterogêneos e, 

dependendo da necessidade, podem se modificar para atender às condições de interação. Os 

gêneros se materializam através dos seguintes aspectos: para quem se dirige determinado 

enunciado, qual a posição ideológica do sujeito social que irá enunciar e receber o enunciado 

e quais as situações de recepção. ―Cada gênero do discurso em cada campo da comunicação 

discursiva tem em sua concepção típica de destinatário que o determina como gênero‖ 

(BAKHTIN, 2016, p. 63).   É através das ações com a linguagem que se estabelece a relação 

com o outro, quer dizer, é uma atividade que pressupõe uma resposta do interlocutor que irá 

recebê-lo, logo sua composição e estilo são determinadas pelo destinatário.  

 Os gêneros, de acordo com Bakhtin (2016), são formados por conteúdo temático, 

estilo e construção composicional.  Vejamos o que discorre Bakhtin (2016) em relação a esses 

três elementos: ―[...] todos os três elementos, o conteúdo temático, o estilo, a construção 

composicional - estão indissoluvelmente ligados ao conjunto de enunciados e são igualmente 

determinados pela especificidade de um campo de comunicação‖. (BAKHTIN 2016, p. 12) 

Assim, os gêneros acionam determinados padrões e se utilizam de recursos linguísticos para a 

interação comunicativa, não sendo aleatórios, tampouco uma construção individual. Desse 

modo, faz-se necessário compreender esses três aspectos relacionados ao gênero discursivo, 

conforme aponta Bakhtin (2016), abordamos cada um, de maneira breve, adiante, iniciando 

pelo conteúdo temático.  

Resumidamente, podemos definir o conteúdo temático como sendo o domínio do 

sentido do gênero, seria o tema de todo o enunciado. Para efeito de exemplificação, Fiorin 

(2018) cita as cartas de amor, cujo conteúdo temático são as relações amorosas, mas cada 

carta pode referir-se ao rompimento, reconciliação ou declaração. Em cada caso, o tema 

continua sendo o amor, porém, a finalidade da carta dependerá da situação do enunciado. 

Aqui evidenciamos as ideias de Medviédev (2012, p. 196-197): ―O tema de uma obra é o 

tema do todo do enunciado, considerando como determinado ato sócio-histórico.‖ Assim, o 

tema deve ser compreendido como enunciado integral, que não pode ser analisado apenas 

através de elementos linguísticos isolados, uma vez que sua relação depende diretamente da 

sua realização através dos gêneros e, consequentemente, ―[...] as formas do todo, isto é, as 

formas do gênero determinam substancialmente o tema‖ (MEDVIÉDEV, 2012, p. 197).  
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Outro componente do gênero apontado por Bakhtin (2016) é a construção 

composicional. Temos, nesse caso, a organização do gênero. A construção composicional 

seria a forma de organização e estruturação do texto. Grillo (2010) define a forma 

composicional como ―a realização ou atualização da forma arquitetônica por meio da 

organização de um material‖ (GRILLO, 2010, p. 53). Nesse caso, faz-se necessário ancorar o 

gênero no espaço, no tempo e nos seus interlocutores. 

No que se refere ao estilo, Bakhtin (2016) afirma que este não pode ser desassociado 

do gênero, uma vez que a mudança de gênero implica na mudança de estilo, isso porque 

―Onde há estilo há gênero. A passagem do estilo de um gênero para outro não só modifica o 

caráter do estilo das condições do gênero que não é próprio como também destrói e renova tal 

gênero‖ (BAKHTIN, 2016, p. 21). Para além, o estilo não pode ser visto e compreendido 

apenas através de questões sistêmicas da linguagem, uma vez que ele é ligado ao campo de 

atuação, à intencionalidade do ato discursivo, seu caráter responsivo e ao estilo próprio de 

cada autor. 

De acordo com Bakhtin (2017b), o estilo é construído através de duas fronteiras que 

são a política interna e externa que estão relacionadas entre si, de maneira que uma depende 

da outra.  Com relação à política interna, refere-se às combinações de elementos linguísticos 

que são influenciados pelas combinações externas, no caso, a situação, o interlocutor, a 

intenção e etc.   

 Dessa maneira, pode-se verificar que a dialogicidade do estilo não se refere apenas 

aos fatores linguísticos, por não serem suficientes para que a interação aconteça, tendo em 

vista que o estilo busca a interação entre os fatores linguísticos, estilo do gênero e o estilo 

próprio. ―A política interna do estilo (a combinação de elementos) é determinada por sua 

política externa (pela relação com a palavra do outro). É como se a palavra vivesse na 

fronteira do meu contexto e do contexto do outro‖ (BAKHTIN, 2017b, p. 57). Assim, o estilo 

deve ser compreendido como de natureza heterodiscursiva e criativa, em que é possível 

articular a língua para a construção de sentidos que ultrapassam as formas da língua abstrata. 

 Diante do exposto, podemos afirmar que os gêneros do discurso possibilitam uma 

interação dialógica entre os sujeitos sociais na construção e na reconstrução dos enunciados, 

os quais têm como características essenciais os fatores históricos, sociais e culturais. 

 Na próxima seção, tratamos das capas de revistas como um gênero discursivo que 

aborda, em sua construção, a verbo-visualidade. 
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2.3 CAPAS DE REVISTAS E A VERBO-VISUALIDADE  

 

Nesta seção, tratamos do gênero capa de revista e da verbo-visualidade. No que se 

referem às capas de revista, buscamos compreender o seu meio de circulação, seus propósitos 

comunicativos e sua composição em relação aos aspectos verbal e visual. Como referência, 

adotamos Costa e Silva (2017), Puzzo (2009a), Puzzo e Lacerda (2015) e Reis e Puzzo 

(2012). Já em relação a verbo-visualidade, abordamos alguns conceitos e definições que 

possibilitam compreendê-la como enunciados concretos. Para tanto, consideramos, 

principalmente, as ideias de Brait (2012, 2013, 2017), Rojo e Moura (2019) e Grillo (2010). 

 

2.3.1 As capas de revista  

 

 As capas de revista circulam desde muito tempo na sociedade. Em sua composição, 

podemos perceber a união do verbo-visual como enunciado único concreto. Para Costa e Silva 

(2017, p. 132), ―Uma capa de revista, por exemplo, traz sempre assuntos do momento usando 

uma mescla de imagens e letras que pretendem dizer algo sobre determinada realidade ou 

acontecimento e em um determinado momento sócio histórico.‖ Os assuntos abordados nas 

capas de revistas dependem de seu meio de circulação, público-alvo, os assuntos apresentados 

na revista como um todo e, principalmente, da visão axiológica que o grupo de editoração tem 

de determinados assuntos. 

Por ser um gênero que circula nos mais variados grupos sociais, as capas de revista 

têm finalidades diferentes, definidas pelo público que irá recebê-las. Para Costa e Silva 

(2017), faz-se necessário considerar alguns aspectos com relação às capas de revista como o 

momento histórico, os interlocutores e a finalidade, como também ―[...] recuperarmos as 

condições de produção e circulação da revista, os elementos extraverbais (os diálogos), seus 

interlocutores, finalidade e etc. [...]‖ (COSTA; SILVA, 2017, p. 132).  

Ainda para Costa e Silva (2017), a capa de revista seria um cartão de visitas ou um 

convite para a leitura de sua composição por inteiro. Assim sendo, os recursos utilizados para 

a sua composição devem dialogar entre si, chamar atenção do seu público, impactar e, ao 

mesmo tempo, trazer uma abordagem geral da proposta da revista. 

Por ser um gênero discursivo, as capas de revistas, de uma maneira geral, apresentam 

estrutura composicional, conteúdo temático e estilo. Vejamos o que Puzzo e Lacerda (2015) 

apresentam sobre esses três elementos que compõem as capas de revistas: 
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Assim, todas as capas de revista apresentam, basicamente, a mesma estrutura 

composicional, pois pertencem ao mesmo gênero, mas nem todas apresentarão o 

mesmo conteúdo temático ou o mesmo estilo, pois disso dependerá de outros 

aspectos pertencentes à produção, tais como o público alvo, produtor, intenção 

comunicativa dentre outros (PUZZO; LACERDA, 2015, p. 213). 

 

Com relação à estrutura composicional, todas as revistas apresentam a mesma 

estrutura. Já no tocante ao conteúdo temático e ao estilo, elas dependerão do público-alvo, das 

intenções comunicativas e da ideologia do grupo de editores. Compreendendo a estrutura 

composicional, o conteúdo temático e o seu estilo, podemos classificar as capas de revistas 

como gêneros secundários. Para Puzzo (2009a), a capa de revista é um gênero secundário, por 

considerar sua situação de produção e, dependendo dos meios de circulação da revista, pode 

ser restrita a determinados campos do conhecimento e interação humana, como as revistas 

científicas, de moda, de saúde, entre tantas outras.  

 

[...] as capas de revista são consideradas gêneros discursivos secundários por 

exigirem um processo de elaboração mais aprimorado de que participam vários 

elementos em sua composição, tais como fotos ou imagens, letras em tamanhos 

variáveis que compõem títulos e subtítulos, além dos componentes que caracterizam 

o gênero, tais como assinatura e outras informações pontuais: data, número de 

edição, logotipo da empresa. (PUZZO, 2009a, p. 128). 

 

  De acordo com Reis e Puzzo (2012), as revistas de propósito jornalístico têm como 

finalidade atingir e manter o público não apenas para uma única edição, mas para várias 

outras edições, assim como chamar a atenção para o seu conteúdo como um todo. Para 

conseguir alcançar tais objetivos, são usados, na sua composição, os recursos verbais e visuais 

que dialogam entre si na construção de um enunciado. Assim, podemos perceber a utilização 

da verbo-visualidade nas capas das revistas, pois levam em conta o estilo jornalístico, o 

conteúdo temático, influenciando na edição que possibilita e esquematiza a estrutura 

composicional para a finalidade da revista como um todo e daquela edição específica. 

Percebendo as capas de revistas como gêneros verbo-visuais, Puzzo (2009b, p. 65) 

argumenta que: 

 

Consideradas como enunciados concretos nos moldes bakhtinianos, as capas 

mantêm relações dialógicas em vários níveis. No processo de elaboração, portanto 

no nível imediato, os componentes da equipe de produção estão afinados num 

objetivo comum com a editoria para a escolha da unidade temática que gerenciará 

todo o projeto verbo-visual: chamadas, distribuição, tipos gráficos, imagens ou 

fotos, cores e outros elementos composicionais. Pela unidade articulada ao tema, 

o(s) enunciador(es), pressupõe(m) um leitor correspondente ao público/leitor da 

revista. 
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 Na capa da revista, de acordo Reis e Puzzo (2012), são apresentados e direcionados os 

valores e interesses dos leitores e informações que aparecerão no corpo da revista, não 

deixando de ser, na sua estrutura e intenção, um gênero que se aproxima do publicitário que 

tem como finalidade prender e agir sobre a realidade de seu público. Nas palavras de Reis e 

Puzzo (2012, p. 169), 

 

Considerando essas características, a configuração visual da capa da revista se 

realiza de uma maneira bastante peculiar, porém não se torna autossuficiente na 

completude no que se refere aos conteúdos informativos da publicação. Isso 

corrobora o fato de que a capa é a chamada principal e que, através de sua identidade 

visual, objetiva prender a atenção do leitor para os conteúdos internos. Dessa forma, 

a capa da revista, como um enunciado concreto, se vincula intrinsecamente ao seu 

conteúdo interno, aproximando-se do discurso publicitário. 

 . 

Dessa forma, a composição da capa é construída com a finalidade de dialogar com o 

seu conteúdo interno e com seu público. Quando o público passa a dialogar com as capas de 

revistas, ele percebe o enunciado como um todo e não de maneira fragmentária. Isso porque a 

junção do verbal e do visual tornou-se um enunciado único. Como afirma Brait (2013), o 

visual, nesse caso, não é a ilustração.  Ele é parte essencial do enunciado e a construção de 

sentido acontece através de signos ideológicos verbais e visuais. 

Para Costa e Silva (2017), ―Trata-se de um texto construído, entre outros elementos, 

pela sintaxe visual, por uma dimensão léxico-discursiva e pelos diferentes discursos que se 

entrecruzam na cena enunciativa e interferem na produção e em seus efeitos de sentido‖ 

(COSTA; SILVA, 2017, p. 149), ou seja, a capa de revista é constituída pela sintaxe visual e 

por uma dimensão léxico-discursiva. Sua finalidade é produzir sentido em uma inter-relação 

verbo-visual. 

 Nesse sentido, desde a escolha da fotografia que estampará a capa, a cor do fundo, as 

letras, as chamadas de capas menores representarão a posição axiológica da revista como um 

todo. ―Daí não existir enunciado neutro, sem marcas discursivas da ideologia do 

enunciador/produtor‖ (PUZZO; LACERDA, 2015, p. 217). Portanto, a visão axiológica da 

revista é determinante para a realização das escolhas que comporão a capa. 

Portanto, podemos concluir que as capas de revistas têm como finalidade fazer 

publicidade do conteúdo presente nas revistas e, por essa razão, utiliza-se da verbo-

visualidade para atingir seus propósitos comunicativos e manifestar sua posição ideológica, ao 

mesmo tempo que tenta persuadir o leitor, possibilitando a constituição dos mais variados 

pontos de vista e, consequentemente, da formação da opinião.  
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Na subseção seguinte, apresentamos algumas definições e conceitos referentes à 

verbo-visualidade, com o intuito de aprofundar o entendimento relacionado às capas de 

revistas.  

 

2.3.2 Verbo-visualidade 

 

 As imagens, para Rojo e Moura (2019), são construtoras de sentido, sejam estáticas ou 

em movimento. Sobre a imagem estática, os autores usam o paradigma de classificação 

estabelecido por Santaella e Noth (2014), que são o pré-fotográfico, fotográfico e o pós-

fotográfico. O paradigma pré-fotográfico é uma forma de construção artesanal, em que o 

artista, para compor a pintura, usa a mão e o corpo, a exemplo das pinturas futuristas. O 

fotográfico, para os autores, é quando se começa a tratar as imagens através dos meios 

tecnológicos, porém sem tantos recursos como hoje. Já o pós-fotográfico é o uso de inúmeros 

recursos digitais na construção de sentido, a exemplo das imagens usadas nas capas de revista 

com o efeito de camadas. 

 Nas capas de revista, podemos classificar as fotografias usadas como pós-fotográfico, 

pois usam vários direcionamentos em sua elaboração que são classificados de duas formas. 

Segundo Rojo e Moura (2019), o primeiro direcionamento refere-se à remediação, que é o uso 

de diferentes estéticas e práticas culturais na imagem. O segundo é denominado de 

softwarização, que é o uso de recursos de softwares desenvolvidos nos dias atuais, que 

possibilitam a utilização de inúmeros recursos tecnológicos para a produção de sentidos. 

 Com a união desses dois direcionamentos, é possível trabalhar com inúmeros recursos 

na composição de uma capa de revista e de outros gêneros que circulam nos mais variados 

suportes que se valem de tecnologias. São eles: as cores, a diagramação, a construção de 

pôsteres, camadas, animação em 3D e etc. Para Rojo e Moura (2019), as cores são 

fundamentais na constituição de sentido de um determinado enunciado, uma vez que elas 

podem trazer representações ideológicas de um determinado grupo político, econômico, 

religioso e entre inúmeras organizações sociais. 

 Já as camadas, de acordo com Rojo e Moura (2019), são recursos que contêm 

operações híbridas que dependem muito do projeto visual e da intencionalidade de quem cria 

e, dessa forma, ―[...] torna-se o resultado de um composto provisório, estabelecido por meio 

de diferentes semioses, conteúdos, operações de modificação e edição, conceitualmente 

separáveis ou mescláveis entre si‖ (ROJO; MOURA, 2019, p. 93). 
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 A possibilidade de usar inúmeros recursos na construção de um pôster, de uma capa de 

revista ou uma propaganda abre espaço para o surgimento de novos gêneros e para a 

atualização dos já existentes. Dessa maneira, palavras e imagens são usadas na construção de 

sentido conjuntamente. Assim, para compreender de maneira mais aprofundada a relação 

entre o verbal e o visual, apresentamos as ideias de Brait (2012, 2013, 2017), com base nas 

ideias do círculo bakhtiniano.   

Para Brait (2012), o uso do termo ―verbal‖ pode ser interpretado e compreendido em 

sua dimensão oral e escrita, já o visual abrange duas características que são: a estaticidade e a 

dinamicidade. Enquanto a primeira diz respeito à imobilidade da pintura, da fotografia, do 

jornalismo impresso e de outras formas de utilização do visual, a segunda aborda o 

movimento, o som, o visual.  Essa dinamicidade é possível de ser identificada no cinema, no 

audiovisual, no jornalismo televisivo.  

 Notamos, dessa maneira, uma definição semelhante à de Rojo e Moura (2019), 

quando o verbal e o visual se unem, a tendência é a realização de um projeto gráfico ou cênico 

que passa a constituir um enunciado concreto. Grillo (2010) parte do questionamento de como 

é possível incorporar a visão verbo-visual em um enunciado único, ou seja, ela questiona 

como é possível constituir um enunciado que relaciona a verbo-visualidade à abordagem da 

teoria de Bakhtin e seu Círculo. Brait (2013) afirma que o trabalho com a verbo-visualidade é 

importante e necessário, tendo em vista que Bakhtin e o Círculo construíram e contribuíram 

para uma teoria que não trabalha apenas com o verbal, mas com uma teoria da linguagem em 

geral. Vale frisar que os teóricos russos não trabalhavam com a dimensão verbal isolada, oral 

e escrita, mas com todas as possibilidades de interação pela linguagem.  

Considerando a teoria em discussão sobre a linguagem, Brait (2017) direciona que: 

 

Assim concebido, o texto deve ser analisado, interpretado, reconhecido a partir do 

mecanismo que o constitui, dos embates e das tensões que lhe são inerentes, das 

particularidades da natureza de seus planos de expressão, das esferas em que circula 

e dos fatos que ostenta, necessariamente, a assinatura do sujeito, individual ou 

coletivo, construídos por discursos históricos sociais e culturais, mesmo nos casos 

extremos de ausências, indefinição ou simulação de autoria em textos ou conjunto 

de textos vinculados, por exemplo, pela internet (BRAIT, 2017, p. 195).  

 

Os enunciados circulam nas mais variadas organizações sociais e, dependendo da 

esfera social, serão acionadas estratégias de construção de sentido.  Tendo como base as 

esferas de circulação dos enunciados verbo-visuais, Brait (2009, p. 144) considera que: 

 

Fazem parte das produções de caráter verbo-visual, em circulação em diferentes 

esferas, charges, propagandas, capas de revistas, páginas de jornal, aí incluída a 
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primeira, poemas articulados a desenhos, comunicação pela Internet, textos 

ficcionais ilustrados, livros didáticos, out-doors, placas de trânsito, etc. 

 

 Brait (2017) compreende a verbo-visualidade como enunciado único concreto que se 

constitui em esferas ideológicas e interferem na produção, circulação e percepção do 

enunciado. Dependendo da esfera de circulação, a construção do projeto discursivo do 

enunciado pode se modificar. Em relação à construção do projeto discursivo que envolve o 

verbo-visual, Brait (2017, p. 196) pontua que: 

 

O projeto discursivo verbo-visual característico da esfera jornalística permite 

observar, por exemplo, que uma foto deslocada dessa esfera é apresentada numa 

exposição ou em um livro de arte-esfera de circulação diferente da jornalística torna-

se outro enunciado concreto, outra enunciação, transferida da condição de 

documento, de testemunho real, para a condição mais ampla do objeto de arte. 

 

Os gêneros que usam a verbo-visualidade e os demais gêneros em sua elaboração 

levam em consideração o tema, o público leitor do texto e a esfera de circulação. Assim, ―[...] 

o diálogo entre os planos de expressão verbal e visual deve respeitar as especificidades na 

produção de sentidos de cada plano semiótico, a fim de descrever as regularidades 

características de cada gênero discursivo‖ (GRILLO, 2010, p. 216), ou seja, as escolhas que 

serão feitas na composição proporcionam um diálogo entre o visual e o verbal.  

 Quando se articula o verbal ao visual em um gênero, é possível a construção de outros 

sentidos, uma vez que isolados, um do outro, eles já apresentam significação, todavia, não 

anula os sentidos anteriores, ou seja, já existentes. A união dos dois planos pode acontecer 

respeitando a singularidade de cada um e, ao mesmo tempo, proporcionando uma nova 

significação que busca a responsividade dos seus interlocutores e, por essa razão, é fruto de 

consciências interindividuais que buscam respostas em uma expressão de material organizada.  

 Outro conceito que deve ser evidenciado para a compreensão do verbo-visual é o de 

signo ideológico. ―Qualquer material sígnico é dado em algum material: no som, na massa 

física, na cor, no movimento da cor e assim por diante‖ (VOLÓCHINOV, 2018, p. 94De 

acordo com Volóchinov (2018), um signo reflete e refrata uma determinada realidade, sendo 

que o signo ideológico não é apenas uma sombra de uma determinada realidade, mas uma 

parte concreta da realidade.  

 É importante evidenciar a relevância da palavra para uma compreensão mais profunda 

entre o verbal e o visual, visto que está localizada entre os indivíduos e é usada como 

construtora da consciência, ou seja, para se ter consciência é necessário ter palavras. Isso 

acontece porque as palavras são usadas para compreender os signos ideológicos. ―Todas as 
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manifestações da criação ideológica, isto é, todos os outros signos não verbais são envolvidos 

pelo universo verbal, emergem nele e não podem ser isolados, nem completamente separados 

deles‖ (VOLÓCHINOV, 2018, p. 100-101). Trata-se aqui não de substituição dos outros 

signos pelas palavras, mas da inter-relação desses signos com a palavra, ou seja, uma relação 

de construção de sentido. 

 Para Volóchinov (2018), o discurso verbal está relacionado não apenas aos signos 

verbais, mas também a outras manifestações dos signos, ou seja, ―Todos esses discursos 

verbais estão correlacionados, é claro, com outros tipos de manifestações e interação por meio 

de signos: com a expressão facial, a gesticulação, os atos convencionais e assim por diante‖ 

(VOLÓCHINOV, 2018, p. 107).  

Brait (2013) indica que o verbal e o visual, para compor um determinado enunciado, 

podem ser compostos de algumas maneiras. A primeira é quando o enunciado verbal é 

construído separadamente do visual e, juntos, compõem um enunciado único. ―A relação que 

se estabelece entre ambos, entretanto, não é de simples e submissa legenda, mas, ao contrário, 

é de entranhamento, de resposta ativa ao processo criativo primeiro, à estética da alteridade 

[...]‖ (BRAIT, 2013, p. 52). Ainda de acordo com Brait (2013), a construção de enunciados 

que, em sua composição, fazem uso do verbal e visual pode ser compreendida através dos 

conceitos bakhtinianos de inacabamento, respondibilidade, exterioridade, alteridade e relações 

dialógicas, percebendo, dessa forma, a continuidade, e compreendendo o enunciado que existe 

antes do outro. 

A verbo-visualidade também pode ser usada como ilustração. Assim, ―O alvo parece 

ser o destinatário e a necessidade de suprir suas carências, de forma que a articulação 

visual/verbal ganha a condição de ilustrativa, reiterando dimensões dadas pelo verbal, 

completando possíveis/supostas lacunas do leitor‖ (BRAIT, 2013, p. 62). Podemos citar, 

como exemplos, os gráficos que aparecem em pesquisas para indicar determinados dados e os 

folhetos com ilustração, que se utilizam do visual para dar maior relevância ao que foi escrito. 

Outra forma de relação entre o verbal e o visual indicada por Brait (2013) é quando 

ambos são constituídos conjuntamente no enunciado, formando um enunciado concreto único, 

de modo que a retirada de um ou outro ocasiona a perda do sentido que se tentou produzir 

com o enunciado. Tendo como referência o verbal e o visual conjuntamente, Brait (2013) 

discorre que: 

 

Outra coisa é um estudo que procura explicar o verbal e o visual casados, articulados 

num único enunciado, o que pode acontecer na arte ou fora dela, e que tem 

gradações, pendendo mais para o verbal ou mais para o visual, mas organizados num 



36 

 

único plano de expressão, numa combinatória de materialidades, numa expressão 

material estruturada (BRAIT, 2013, p. 50). 

   

Portanto, os enunciados verbo-visuais são compostos considerando a esfera de 

circulação, a finalidade do gênero e os efeitos de sentido que se pretende produzir. Como a 

presente dissertação busca compreender a retextualização da capa de revista para a carta do 

leitor, na próxima seção tratamos da carta do leitor, do gênero opinativo na mídia e, por fim, 

da argumentação.  

 

2.4 CARTA DO LEITOR, OPINIÃO E ARGUMENTAÇÃO 

  

A presente seção tem como finalidade discorrer sobre o gênero carta do leitor, 

considerando as ideias de Alves Filho (2011), Melo (1999), Novaes (2012) e outros autores 

que tratam do gênero. Com o intuito de aprofundar os estudos sobre esse gênero, abordamos 

também a opinião na mídia, tendo em vista que a carta do leitor é um gênero opinativo. Como 

aporte teórico, adotamos a perspectiva de Soares (2016), Emediato (2013) e Franco (2013).  

Para finalizar esta seção, abordamos a argumentação com base em Perelman e Olbrechts-

Tyteca (2014), Fiorin (2017), Bessa e Oliveira (2019). 

 

2.4.1 Carta do leitor  

 

A carta do leitor é um gênero discursivo que circula na sociedade há bastante tempo. A 

maioria das pessoas tem contato com esse gênero devido ao seu meio de divulgação, é o que 

afirma Melo (1999). Considerando a classificação bakhtiniana, esse gênero encontra-se dentro 

dos gêneros secundários. 

  Para Novaes (2012), o que define a carta do leitor como um gênero secundário é sua 

possibilidade de estabelecer um tipo de interação específica entre o destinatário e o remetente. 

Outra questão que determina a carta do leitor como gênero secundário é o seu meio de 

circulação. ―A carta do leitor é um texto que circula no contexto jornalístico, em seção fixa de 

jornais e revistas, denominada normalmente de cartas, cartas à redação, cartas do leitor, cartas 

ao editor, entre outros títulos, reservada à correspondência dos leitores‖ (NOVAES, 2012, p. 

3). Em relação ao seu meio de circulação, a autora considera que a carta do leitor aparece em 

jornais e revistas em seção específica.  
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Por estabelecer um tipo de interação social especial, a carta do leitor apresenta 

diferenças em relação ao gênero epistolar carta. De acordo com Melo (1999), a carta do leitor 

difere do gênero carta epistolar, pois tem um caráter público e pessoal e a carta epistolar é 

restrita a um interlocutor específico, próximo da vivência do remetente. Para Bezerra (2010), 

os interlocutores da carta do leitor não têm contato imediato. Quem escreve a carta não 

conhece o leitor ou a equipe da revista ou do jornal e seu conteúdo é direcionado para o 

público em geral. 

  

Ou seja, é um texto utilizado em situação de ausência de contato imediato entre 

remetente e destinatário, que não se conhecem (o leitor e a equipe da revista/jornal, 

respectivamente), atendendo a diversos propósitos comunicativos: opinar, agradecer, 

elogiar, criticar, entre outros. É um gênero de domínio público, de caráter aberto, 

com o objetivo de divulgar seu conteúdo, possibilitando, assim, ao público em geral 

sua leitura (BEZERRA, 2010, p. 228). 

 

Quando se escreve uma carta do leitor, o interlocutor é o mais variado possível, assim 

como o seu tema depende da intencionalidade do escritor e do propósito comunicativo. Para 

Alves Filho (2011), o propósito da carta do leitor é criticar, avaliar, opinar, reclamar, solicitar, 

demonstrar indignação, repudiar a respeito dos mais variados assuntos que circulam na esfera 

pública.  

Considerando a finalidade da carta do leitor, Melo (1999) pontua que: 

 

[...] através das cartas à redação, os leitores comuns podem participar do debate 

público, podem-se fazer ouvir, opinar sobre o que está acontecendo nas diferentes 

esferas sociais, podem tomar parte nas discussões de caráter político, econômico e 

social que estão em foco. A carta à redação transforma-se, portanto, num espaço de 

discussão, de embate de opiniões. Nas cartas, os leitores defendem ideias, doutrinas, 

crenças, ou seja, posicionam-se publicamente como sujeitos. A carta de leitor 

constitui-se, assim, um espaço privilegiado de diálogo entre discursos distintos. Para 

o analista de discurso, o interessante é perceber como se dá o cruzamento das 

diferentes vozes discursivas neste espaço textual (MELO, 1999, p. 19-20). 

 

Tendo em vista o que é considerado por Melo (1999), a carta do leitor é um gênero 

que proporciona uma participação crítica dos sujeitos sociais na realidade em que vivem. Na 

visão de Freitas (2012), a carta do leitor é um enunciado formado por muitas vozes, textos e 

discursos que possibilitam uma relação responsiva, de complementariedade e de polêmica, 

estabelecendo, dessa maneira, uma relação dialógica. Assim, ―[...] a carta do leitor é 

considerada como um tecido de ‗muitas vozes‘ ou de muitos textos ou discursos que se 

entrecruzam, se complementam, respondem uns aos outros ou polemizam entre si‖ 

(FREITAS, 2013, p. 42).   
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 A carta do leitor, em sua estrutura composicional, é bastante semelhante à carta 

epistolar. O que as diferencia nesse quesito é que a seção de contato da carta do leitor 

desaparecerá, prevalecendo apenas o núcleo do texto, além de ser compactado para caber no 

espaço reservado à publicação. De acordo com Alves Filho (2011, p. 112), 

 

A carta do leitor segue, em linhas gerais, a mesma estrutura das cartas em geral, 

contendo três partes: seção de contato, núcleo da carta e seção de despedida. Mas há 

algo muito particular nela: o fato de não ser publicada em jornal ou revista da 

mesma forma que foi escrita pelo leitor. É comum que desapareça a seção de contato 

e figure apenas o núcleo do texto, a assinatura e dados de identificação da cidade 

(cidade, e-mail, profissão). 

 

 Diante da assertiva apresentada por Alves Filho (2011) em relação à estrutura 

composicional da carta do leitor, é possível compreender que esse gênero passa por um 

processo de editoração até chegar a ser publicada em uma revista ou jornal, sofrendo 

mudanças não só em sua estrutura composicional, mas também no corpo do texto, para 

atender às necessidades do veículo de comunicação. ―A forma, o estilo de linguagem, a 

temática e mesmo o propósito comunicativo de uma carta do leitor dependem diretamente do 

perfil do jornal ou revista onde ela poderá ser publicada‖ (ALVES FILHO, 2011, p. 143). 

 Em relação ao processo de editoração da carta do leitor, Melo (1999) argumenta que, 

antes de ser publicado, o texto passa por um longo processo de editoração, para que a versão 

final atenda aos princípios do jornal ou revista. ―[...] inserida dentro do jornal, a ‗carta do 

leitor‘, isto é, a carta pode sofrer modificações, pode vir a ser editada antes de sua publicação, 

o que implica na reformulação do texto original‖ (MELO, 1999, p. 14-15). A carta do leitor é 

criada através de inúmeras vozes sociais. Logo, temos um ato responsivo. 

Pela possibilidade de tratar dos mais variados assuntos, a carta do leitor pode 

estabelecer diálogos sobre diversos pontos de vista e, por essa razão, possibilita uma reação 

do leitor, ou seja, a compreensão responsiva dos interlocutores. Para Bakhtin (2016, p. 25), 

―[...] toda compreensão plena real é ativamente responsiva se não é senão uma fase inicial e 

preparatória da resposta (seja qual for a forma em que ela se dê)‖. Assim, as cartas dos 

leitores pressupõem uma atividade responsiva, levando em conta que elas surgem da 

necessidade de um determinado interlocutor em apontar algum ponto de vista sobre um 

determinado assunto, possibilitando o diálogo entre as vozes sociais. 

Em relação à interação estabelecida através das cartas dos leitores, Dell‘Isola (2007, 

p. 76) argumenta que: 
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A carta do leitor possui marcas de interação que revelam que o enunciador age 

visando um envolvimento de seus interlocutores. As marcas de interatividade, nas 

cartas, atuam como operadores de orientação cognitiva, evidenciando perspectivas 

de interação preferencial por parte do locutor. Além de marcas estilísticas, são 

necessárias negociações propostas que definem posicionamentos uma relação 

intersubjetiva eficaz. 

 

 Além do diálogo com os interlocutores, a carta do leitor possibilita um diálogo com o 

gênero discursivo que o antecedeu, podendo ser uma reportagem, uma notícia, uma entrevista 

sobre determinado assunto, ou seja, conforme Novaes (2012, p. 6), ―[...] as cartas dos leitores 

evidenciam [também] o diálogo entre discursos que ocorrem nas diferentes esferas da vida 

social‖.  

Considerando a relação entre os vários gêneros discursivos que a carta do leitor pode 

estabelecer, Alves Filho (2011, p. 143) argumenta que: 

 

[...] o gênero carta do leitor não tem existência isolada em relação a outros gêneros, 

mas, ao contrário, depende direta ou indiretamente, pelo menos dos seguintes 

gêneros: notícias, reportagens, tiras, editoriais, artigos. Isso significa que o processo 

de leitura e de produção de cartas, para ser realizado a contento, precisa ser pensado 

e planejado fazendo articulações com esse gênero. 

 

Dessa maneira, a comunicação é realizada através de enunciados concretos que são os 

gêneros do discurso, sendo necessário fazer leituras de vários outros enunciados para a 

construção de um novo enunciado.  

 Nesta subseção, vimos que a carta do leitor é, portanto, um gênero discursivo que 

possibilita a interação entre inúmeros sujeitos e gêneros do discurso, ou seja, um gênero que 

dialoga com os mais variados assuntos e posicionamentos, no intuito de persuadir e formar a 

opinião do público, tornando-se um instrumento de inserção social. 

 Por compreendermos que o gênero carta do leitor oportuniza a manifestação da 

opinião, na próxima subseção discorremos sobre a opinião na mídia.  

 

2.4.2 Opinião na mídia 

 

 Soares (2016) aponta que o jornalismo vem passando por um processo de 

transformação e reformulação. Essas mudanças vêm acontecendo devido às influências 

recíprocas que os órgãos midiáticos exercem e sofrem da sociedade. Para atrair a atenção do 

público, são usados gráficos, imagens coloridas, fotos, entre outros recursos. Soares (2016, p. 

51) afirma que ―Não há dúvidas de que o objetivo da mídia é atrair a atenção dos leitores para 

vender seu produto. Assim, os produtores e distribuidores de textos farão tudo o que estiver a 
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seu alcance para alcançar os fins visados‖. Portanto, a união de linguagens, de imagens e de 

outras formas que atraiam os leitores serão usadas nos meios midiáticos para tal finalidade. 

 Segundo Soares (2016), os veículos midiáticos envolvem dois âmbitos: os que tratam 

da informação e os que tratam da opinião. Os gêneros que tratam da informação são as notas, 

as notícias, as reportagens e as entrevistas. Já os que tratam da opinião são o editorial, o 

comentário, o artigo, a resenha, a coluna, a crônica, a caricatura e a carta. Ainda de acordo 

com Soares (2016), por mais que esses gêneros ocupem seções diferentes, é difícil acreditar 

em uma determinada imparcialidade dos campos midiáticos, uma vez que tais campos tentam 

convencer e persuadir o seu leitor de maneira implícita ou explícita. 

 Os jornalistas são preparados, desde sua formação nas escolas de comunicação, para 

trabalhar com os gêneros próprios das seções de jornais e revistas. Sobre essa questão, Franco 

(2013) afirma que, nas escolas de comunicação, os estudantes aprendem que existem 3 

modelos de jornalismo. O primeiro trata dos gêneros informativos, o segundo dos 

interpretativos e o terceiro dos opinativos. O autor afirma que os opinativos normalmente são 

restritos ao campo dos editoriais e aos articulistas contratados pelos jornais, com o intuito de 

apresentarem a visão dos donos dos veículos de comunicação, e podem discutir temas 

polêmicos, da economia, da religião e de temas da atualidade. Para Franco (2013), quando a 

equipe dos jornais e revista selecionam os assuntos e os temas a serem abordados, já existe 

um controle da opinião. ―Os jornalistas contratados para o cargo de editores e chefes de 

redação são alinhados com a linha ideológica da empresa e definem a pauta, a forma de 

abordagem dos assuntos e as fontes que são ouvidas‖ (FRANCO, 2013, p. 319). Portanto, os 

assuntos, os posicionamentos, a seleção das imagens e da composição de cada seção depende 

do posicionamento axiológico dos meios de comunicação. 

 Emediato (2013) afirma que a opinião na mídia suscita muitos questionamentos, 

considerando que a maioria dos jornais, revistas e outros meios midiáticos tentam passar certa 

neutralidade em seus discursos. De acordo com Emediato (2013, p. 69),  

 

Na história do jornalismo, sempre houve tendências bem precisas dos órgãos da 

imprensa: os conservadores, os progressistas, a imprensa da esquerda e a imprensa 

de direita, etc. Nesse sentido, as tendências opinativas da imprensa sempre estiveram 

vinculadas aos diferentes pensamentos políticos e econômicos em voga em uma 

determinada sociedade. 

  

Por mais que os veículos midiáticos tentem passar uma determinada neutralidade em 

seus discursos, eles sempre estarão ligados a um determinado ponto de vista assumido, 

mesmo que seja de maneira implícita. Para Emediato (2013), o discurso jornalístico, sendo 
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implícito ou explícito, é sempre vinculado a uma ética ou uma simbologia cultural que, na 

interpretação do autor, tem efeitos no contexto social em que circula.  

 

No que diz respeito ao discurso jornalístico, vale salientar que o ponto de vista 

expresso ou implícito supõe sempre uma ética ou uma simbólica cultural para 

interpretá-lo, pois a asserção nesse domínio discursivo só tem valor em relação às 

implicações que ela produz no contexto social (EMEDIATO, 2013, p. 71).  

 

 Emediato (2013) considera que, mesmo que o ponto de vista, ou seja, a opinião em um 

determinado texto não seja declarada de maneira explícita, é possível, através de uma análise 

da dimensão argumentativa, identificar a tomada de posição sobre um determinado assunto. A 

dimensão argumentativa permite ao analista dar conta de numerosos discursos que não 

possuem uma visada argumentativa declarada, mas que comportam, mesmo assim, uma 

intenção de agir sob as crenças e representações dos leitores sobre o mundo social.   

 Assim, de acordo com Emediato (2013), o que qualifica a imprensa de referência nos 

dias atuais não é a presença ou a ausência de opinião, e sim o gerenciamento de vozes e dos 

pontos de vista em relação a determinados fatos.  Para o autor, seria a gestão do dialogismo 

interno quando se trata de informação na esfera jornalística.     

Portanto, por mais que os meios de comunicação da esfera jornalística tentem passar 

determinada neutralidade, as visões, os pontos de vistas, o gerenciamento de vozes e 

ideologias estarão ligados ao que se quer dizer e a quem se pretende atingir. O gerenciamento 

de vozes pode acontecer através do apagamento de vozes. Nesse caso, ―O enunciado apagado 

oferece aos leitores os pontos de vista de dois autores sociais sem a necessidade de comentá-

los ou parafraseá-los, pois ele conta com o trabalho de coenunciação de seus leitores‖ 

(EMEDIATO, 2013, p. 88). Muitas vezes, o apagamento de vozes transforma os discursos de 

uma maneira que se torna difícil identificar os traços do discurso de origem, pelo apagamento 

de transformações perifrásticas e metatextuais.  

 Podemos compreender, portanto, que os meios de comunicação, de forma direta ou 

indireta, apresentam sua opinião para o público. Dependendo de como a opinião é 

apresentada, os argumentos são acionados de maneira que o ponto de vista fique implícito ou 

explícito. Para compreendermos o uso dos argumentos na esfera jornalística, tratamos na 

próxima subseção da argumentação. 
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2.4.3 Argumentação  

 

As relações humanas são construídas através da linguagem. Não restam dúvidas de 

que, a todo instante, os homens têm necessidade de argumentar uns com os outros. Portanto, 

quando argumentamos, temos objetivos estabelecidos para conseguir convencer ou persuadir 

o outro. 

  A opinião é desenvolvida por meio argumentos e estes, por sua vez, são elaborados na 

relação entre interlocutores, que mobilizam forças argumentativas para a defesa de um ponto 

de vista. Para tanto, são usados inúmeros recursos e são exigidos dos interlocutores pontos de 

vista, além de conhecimentos cognitivos e interpessoais. Em relação à mobilização dos 

argumentos, Plantin (2008) afirma que ―a argumentação é uma atividade custosa, tanto do 

ponto de vista cognitivo como do ponto de vista interpessoal; só nos engajamos nela 

pressionados pela resistência do outro à opinião que estamos expondo‖ (PLANTIN, 2008, p. 

64). A argumentação, seguindo esse ponto de vista, seria uma luta entre vozes sociais que 

buscam, cognitivamente e interpessoalmente, a defesa de um determinado ponto de vista. 

 De acordo com Fiorin (2017), a sociedade é dividida em grupos que são movidos por 

necessidades e interesses diversificados e o discurso é uma forma de luta de vozes sociais, em 

virtude do dialogismo presente nos discursos dos grupos, que buscam o acolhimento dos seus 

enunciados através do convencimento, persuasão e da comoção. Em relação a isso, podemos 

compreender que ―Os argumentos são raciocínios que se destinam a persuadir, isto é, a 

convencer ou a comover, ambos os meios igualmente válidos de levar a aceitar uma 

determinada tese‖ (FIORIN, 2017, p. 19). 

Assim, podemos compreender que as opiniões são levantadas através de ideias 

opostas. Fiorin (2017) afirma que, através das palavras antifônicas, ou seja, palavras que são 

empregadas de maneira oposta, pode-se resolver situações conflitantes sem que aniquilemos o 

adversário fisicamente. No caso, é através do discurso e do contradiscurso que construímos 

opiniões diferentes. Assim, é possível identificar a natureza dialógica do discurso através da 

sua contraposição. ―Na medida em que o discurso é sempre um discurso sobre outro discurso, 

todos os discursos são argumentativos, pois todos eles fazem parte de uma controvérsia, 

refutando, apoiando, contestando, sustentando, contradizendo um outro dado posicionamento‖ 

(FIORIN, 2017, p. 29). Portanto, são discursos que dialogam com outros discursos e que 

apresentam pontos de vista diferenciados.  

 Para Fiorin (2017), o campo da manipulação consciente é a sintaxe discursiva. O 

falante aciona estratégias argumentativas e outros recursos possíveis dentro da sintaxe 



43 

 

discursiva e busca, por sua vez, criar efeitos de sentidos que têm a finalidade de convencer o 

seu ouvinte. Por ser uma atividade rotineira, utilizamos a sintaxe discursiva de maneira 

inconsciente, de acordo com a imagem que criamos do nosso auditório. 

Já de acordo com Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014), nosso mundo é movido e 

ordenado pelas hierarquias que estabelecem regras de como uma conversa pode iniciar, 

considerando as normas da vida social. 

 Quando se pretende argumentar ou influenciar um determinado auditório, por meio do 

discurso, a aderir determinadas teses, é necessário considerar as condições psíquicas e sociais 

do auditório. Caso contrário, não é possível a adesão dos espíritos, tendo em vista que, para a 

argumentação acontecer, o contato intelectual é indispensável. ―Ele admite que deve 

persuadir, pensar nos argumentos que podem influenciar seu interlocutor, preocupa-se com 

ele, interessa-se por seu estado de espírito‖ (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p. 

18).  

 Para que a argumentação se estabeleça, é necessário que se tenha uma imagem do 

auditório ao qual o discurso será proferido. Caso a interpretação do auditório seja equivocada, 

as consequências podem ser desagradáveis. 

  

 A argumentação efetiva tem de conceber o auditório presumido tão próximo quanto 

possível da realidade. Uma imagem inadequada do auditório. Resultante da 

ignorância ou de um concurso imprevistos de circunstâncias, pode ter as mais 

desagradáveis circunstâncias (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p. 18).  

 

 Nesse caso, compreender e estabelecer a relação com o auditório é de extrema 

relevância, pois a escolha dos argumentos é pautada na imagem do auditório. Essa imagem 

deve ser clara e objetiva, para que equívocos e desentendimentos sejam evitados. ―É a arte de 

levar em conta, na argumentação, seu auditório heterogêneo que caracteriza um grande 

orador‖ (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p. 24). Para tais autores, outra 

importante questão que deve ser considerada é o fato de o auditório ser heterogêneo. Assim, o 

orador deverá se valer de argumentos múltiplos para atender às necessidades argumentativas 

do momento.  

 Entre o orador e o auditório se estabelece uma relação de influência múltipla, 

considerando que o auditório influencia tanto a argumentação, quanto o comportamento do 

orador. Já o orador, tenta influenciar e persuadir o auditório.  Para Fiorin (2017), ―[...] o 

páthos constrói a imagem do enunciatário. O éthos constrói a do enunciador‖ (FIORIN, 2017, 
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p. 74, grifos do autor), o que nos levar a concluir que a imagem do enunciador e do auditório 

é estabelecida através do dialogismo. 

 Para Bessa e Oliveira (2019), considerando as ideias de Perelman e Olbrechts-Tyteca 

(2014), as técnicas argumentativas são fundamentais para identificar as intenções dos 

produtores dos textos quando se quer defender uma determinada tese. Bessa e Oliveira (2019) 

afirmam que, quando se usam técnicas em um determinado discurso, situa-se o cultural e o 

histórico no momento da interlocução. Com isso, tenta-se observar a reação do interlocutor. 

Nesse caso, a busca é encontrar argumentos que possam influenciar o interlocutor. 

 A seguir, apresentamos um quadro de técnicas argumentativas elaborado por Bessa e 

Oliveira (2019), considerando as definições de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014):  

 

Quadro 1: Técnicas argumentativas 

Os argumentos quase-lógicos 

Compreendem técnicas amparadas em princípios lógicos. São 

comparáveis a raciocínios formais, lógicos ou matemáticos. 

Englobam regras de justiça, reciprocidade, definição, contradição, 

incompatibilidade, de transitividade e de comparação. 

Os argumentos baseados na 

estrutura do real 

São aqueles que estabelecem uma relação que se baseia em dados da 

realidade do interlocutor. Compreendem ligações de sucessão, 

ligações de coexistência e ligações simbólicas. 

Os argumentos que fundam a 

estrutura do real 

Buscam fundamentos para estruturar o real. Usam o fundamento pelo 

caso particular (argumentos pelo exemplo, ilustração, 

modelo/antimodelo) e pelo raciocínio por analogia (busca esclarecer, 

provar a partir de uma semelhança de relações). 

A dissociação das noções 

Consiste em dissociar, decompor incompatibilidades presentes na tese 

defendida, ou seja, unifica os elementos da tese fazendo 

remanejamento de dados conceituais que servem de fundamentos 

para a argumentação. 

Fonte: Bessa e Oliveira (2019). 

 

Todas essas teses e técnicas são usadas na argumentação e são acionadas para 

estabelecer sentidos. Tais técnicas podem ser usadas para a expressão da opinião e convencer 

um interlocutor sobre uma determinada verdade. Concluímos aqui, portanto, que a opinião na 

mídia é expressa por meio de alguns gêneros do discurso. Tais opiniões presentes nesses 

gêneros consideram o gerenciamento de vozes e a utilização de argumentos para persuadir e 

convencer o leitor. 
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3 O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA, PRODUÇÃO DE TEXTOS, E 

RETEXTUALIZAÇÃO: DIÁLOGOS E CAMINHOS 

 

 Neste capítulo, tratamos do ensino da produção textual em LP e da retextualização. 

Inicialmente, estabelecemos uma breve relação entre as concepções de ensino e os 

encaminhamentos para um ensino dialógico dos gêneros discursivos. Usamos como referência 

para a construção deste capítulo Oliveira (2010), Geraldi (2015a, 2015b, 2017), Antunes 

(2003), Moretto (2013) e outros. Em seguida, abordamos a produção de textos, destacando a 

característica processual e interativa dessa atividade. Usamos como referência Silva e 

Suassuna (2017), Santos, Riche e Teixeira (2012), Sartoni (2019) e outros autores.  Por fim, 

apresentamos a retextualização, atividade de produção de textos que contempla um ensino 

mais dinâmico com o uso dos gêneros discursivos em sala de aula, na perspectiva de 

Dell‘Isola (2007).  

 

3.1 O ENSINO DE LP E A POSSIBILIDADE DE DIÁLOGOS  

 

A concepção de ensino tem forte impacto na concepção de linguagem pressuposta na 

prática de sala de aula. As relações entre essas duas concepções são determinantes para o 

ensino e aprendizagem de LP. Por assim compreendermos, iremos discutir e refletir, 

relacionando algumas concepções de ensino com as concepções de linguagem no ensino LP. 

Apresentamos aqui as concepções de ensino inatista, behaviorista e interacionista, 

tendo como referência Oliveira (2010). Na primeira dessas concepções, a inatista, Oliveira 

(2010) aponta que o homem nasce de uma forma e permanecerá dessa maneira até o fim de 

sua vida, ou seja, o meio social não exerce nenhuma influência no desenvolvimento e na 

aprendizagem dos indivíduos. Portanto, o que é proposto em sala de aula, não trará nenhum 

efeito para a vida dos estudantes e o meio social não apresentará nenhuma relevância para o 

seu desenvolvimento.   

De acordo com Oliveira (2010), a segunda concepção de ensino tem sua ampla 

divulgação realizada por Skinner
3
 e se encontra dentro das teorias comportamentalistas. Essa 

abordagem considera que o homem aprende através de estímulos e respostas, dependendo do 

reforço, podendo ser ele positivo ou negativo. Se o indivíduo cumprir a atividade que foi 

proposta, o reforço será positivo; caso não seja cumprido o reforço, será negativo, ou seja, o 

                                                 
3
 Skinner foi um psicólogo behaviorista que abordou a teoria comportamentalista. 
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aprendiz é condicionado a realizar determinadas tarefas, dependendo do estímulo que o 

ambiente oferece. 

A terceira concepção que apresentamos, de acordo com Oliveira (2010) é a 

interacionista. Nesse caso, o sujeito é ativo e seu meio social é um mediador para o 

desenvolvimento de suas habilidades de aprendizagem e a concretização de novos 

conhecimentos. Dentro dessa abordagem, os conhecimentos e aprendizagens são acionados 

através da interação entre os sujeitos e o meio social que os cerca. Para Oliveira (2010, p. 28), 

―[...] o interacionismo vê o aprendizado como um processo de interação que envolve três 

fatores fundamentais: o aprendiz, os elementos de sua natureza biológica e o meio ambiente 

sociocultural em que ele está inserido‖. Assim sendo, o ensino e a aprendizagem acontecem 

através de um processo interacional que envolve sujeitos, ambiente e a natureza biológica. 

Buscando no presente trabalho relacionar as concepções acima apresentadas com as de 

linguagem, compreendemos que as duas primeiras relacionam-se à linguagem a partir de uma 

visão estruturalista e sistêmica da língua. Já a última liga-se a visão enunciativa, convergindo, 

dessa maneira, com as ideias de Bakhtin e do Círculo, em os sujeitos executam várias ações 

através da linguagem, possibilitando a construção do seu conhecimento de maneira dialógica. 

Para efeitos de estudos, nesta pesquisa, adotamos a concepção interacionista, relacionando-a 

com as ideias que tratam do ensino de LP de maneira dialógica. 

O ensino de LP em sala de aula não pode ser percebido e praticado como uma tarefa 

monológica em que apenas um sujeito é detentor do conhecimento e transfere para outros seus 

saberes únicos. Geraldi (1997) afirma que a sala de aula é um espaço de interação 

(interlocução) e nela devem ser privilegiadas a produção de linguagem e a constituição dos 

sujeitos. Ainda de acordo com Geraldi (1997), o espaço da sala de aula, no que se refere 

principalmente ao ensino de LP, é dialógico, em que os sujeitos participam ativamente e 

devem construir momentos de interação, de formação pessoal e coletiva, e meios de inserção 

social, sendo esses os principais objetivos de ensino. Tais objetivos podem ser alcançados 

quando o ensino de LP for planejado, compreendido como dialógico e coerente com a 

realidade que cerca os sujeitos participantes desse espaço. 

Para Geraldi (2015a), a relação de ensino é triádica. O professor, o aluno e o 

conhecimento são os elementos inseparáveis do ensino e, dependendo do momento histórico, 

cada um desses componentes ganha maior relevância. O fato é que nenhum desses elementos 

pode ter vida solitariamente. Existe uma relação de dependência, tendo em vista que ensinar e 

aprender necessita de sujeitos sociais e assuntos que possam permitir diálogos. 
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O professor não é apenas transmissor de conhecimentos cristalizados e, por sua vez, o 

aluno não é um receptor sem percepção do mundo que o cerca. A relação entre os envolvidos 

no espaço da sala de aula possibilita a construção do conhecimento de maneira individual, 

coletiva e social, além de uma posição ideológica sobre a realidade. Tendo como objetivo um 

ensino em uma vertente dialógica, Freire (1996, p. 154) afirma que ―[...] o sujeito que se abre 

ao mundo e aos outros inaugura com seu gesto a relação dialógica em que se confirma como 

inquietação e curiosidade, como inconclusão em permanente movimento na História‖. Diante 

do exposto, o ensino é realizado por inúmeras vozes que não podem ser silenciadas. Elas 

devem fazer parte da elaboração e dos caminhos em qualquer área que se pretende estudar. 

Essa articulação para um ensino dialógico só é possível através da linguagem compreendida 

como ação social que impulsiona recursos expressivos. 

No ensino de LP, durante muitos anos, a preocupação foi com a transmissão de regras 

gramaticais que tinham como objetivo principal fazer com que tanto a fala, como a escrita 

fossem a mais próxima possível da norma padrão de uso da língua. Para Antunes (2003), com 

essa visão de ensino de LP, na maioria das vezes, os alunos eram receptores silenciosos e 

passivos. Além disso, no que se refere à sua língua materna, não compreendiam a razão do 

seu ensino ou acreditavam que não sabiam falar, ler e escrever em sua própria língua, crenças 

que acompanham o ensino até hoje. ―Logo de saída, manifesta-se na súbita descoberta, por 

parte do aluno, que ele ‗Não sabe português‘, de que ‗o português é muito difícil‘‖ 

(ANTUNES, 2003, p. 20).  

Diante da assertiva anterior, tomamos como base o questionamento de Leite (2012, p. 

19): 

Isto é, em que medida em que sentido podemos ensinar a língua materna às pessoas 

que utilizam com todo o domínio necessário para se expressar e se comunicar na sua 

vida cotidiana? É ensinar norma culta? É ensinar a língua escrita? Ensinar o falante a 

perceber (para inclusive socialmente) os diferentes níveis, registros ou uso da 

linguagem que ele como falante natural da língua pode dominar? 

 

Esses questionamentos que foram apontados acima são comuns de serem feitos, não só 

pelos linguistas e estudiosos da língua portuguesa, mas também pelos professores, 

considerando que compreender e ensinar língua portuguesa depende muito das concepções de 

ensino e, principalmente, de linguagem que se tem, além dos encaminhamentos pedagógicos 

que são direcionados em sala de aula. 

Para Possenti (1996, p. 11), ―o objetivo da escola é ensinar o português padrão, ou 

talvez mais exatamente, o de criar condições para que ele seja aprendido. Qualquer outra 

hipótese é um equívoco político e pedagógico‖. Possenti (1996), quando coloca a assertiva 
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acima, aponta dois problemas relacionados ao ensino de LP que são o político-cultural e o 

cognitivo, uma vez que, com a chegada das mais variadas classes sociais às salas de aula, 

acreditava-se que as mesmas não poderiam, não deveriam ou não conseguiriam aprender a 

modalidade de língua imposta pela elite. Essa visão implica diretamente no ensino de LP 

atualmente e levanta o questionamento sobre qual o melhor caminho a seguir no ensino de 

LP, valorizando a diversidade e a pluralidade dos sujeitos envolvidos. 

Em consonância com as ideias de Possenti (1996), Moretto (2013, p. 27) aponta o que 

se deve ser ensinado nas aulas de LP, ou seja, ―[...] é preciso enfatizar, mais uma vez, que o 

objetivo principal que o trabalho com a língua na escola é, de fato, permitir a apropriação de 

variedades de prestígio, sem que com isso estigmatize as demais variedades‖. Nesse caso, a 

escola é um lugar plural que deve possibilitar o diálogo entre as variadas manifestações da 

língua, sem perder de vista as formas de utilização da língua formal e a valorização das mais 

variadas formas de uso da linguagem. 

 Por outro lado, Antunes (2003) afirma que o grande equívoco da escola é continuar 

acreditando que quem ensina análise sintática e nomenclatura consegue tornar os alunos 

eficientes em leitura e escrita conforme as diversidades sociais, ou seja, quando uma única 

forma é prestigiada cria-se uma camisa de força em que as outras formas de utilização da 

língua são vistas com preconceito e indiferença. 

Essa orientação do ensino de LP que usa como referência a padronização da língua e, 

na maioria das vezes, valoriza o ensino do texto para elencar as questões normativas, ainda é 

seguida pelos professores nas escolas brasileiras nos dias atuais e abre espaço para os 

seguintes questionamentos: como se deve orientar o ensino de Língua Portuguesa nas salas de 

aula?  Quais os caminhos teóricos e metodológicos a serem seguidos? 

Seguindo as orientações de que os gêneros do discurso em sala de aula devem 

contemplar a inserção dos alunos na sociedade, construídos e fundamentados nos 

multiletramentos, pontuamos aqui a ideia de que os gêneros que fazem uso das mais variadas 

semioses e contemplam a expressão da língua e não apenas a gramática normativa, é uma 

opção coerente para o desenvolvimento da interação e inserção social dos alunos. ―Para uma 

perspectiva que deve ter como centro o processo de interlocução que se dá concretamente na 

sala de aula; que está atenta aos acontecimentos – que na nossa área advêm do manuseio dos 

recursos expressivos na fala, na leitura e na escrita [...]‖ (GERALDI, 2017, p. 491). 

Para Rojo (2013), os alunos devem ser levados a desenvolverem habilidades e 

competências que contemplem os mais variados multiletramentos, favorecendo o diálogo com 

inúmeras consciências e ideologias de diferentes organizações sociais. Levando em 
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consideração ainda as ideias de Rojo (2013), o ensino deve ser voltado para uma diversidade 

de linguagens, considerando a atual configuração da sociedade que utiliza uma grande 

variedade de linguagem, de mídias e de culturas. ―A ideia é que a sociedade hoje funciona a 

partir de uma diversidade de linguagens e de mídias e de uma diversidade de culturas e que 

essas coisas têm que ser tematizadas na escola, daí multiletramentos, multilinguagens, 

multiculturas‖ (ROJO, 2013, p. 1). 

Diante da formação continuada de professores, além dos documentos oficiais e 

materiais referentes ao uso do gênero em sala de aula, podemos perceber um avanço no 

ensino de LP. Contudo, muitos encaminhamentos e melhorias podem acontecer, desde que os 

gêneros sejam compreendidos e utilizados em sala de aula como artefatos sócio-históricos e 

não como pretexto para descrição e prescrição gramatical. A esse respeito, Geraldi (2017, p. 

491) afirma que: 

 

O simples fato de fazer emergir a questão dos gêneros, saindo da camisa de força da 

tripartição entre narração, descrição e dissertação (todas englobadas nas expressões 

―composição‖ e ―redação‖) é já um avanço na história do ensino da língua. Falta-

nos, ainda, avançar tornando a estilística (não o estudo das figuras, mas o estudo da 

mobilização de recursos expressivos na elaboração de textos) mais relevante do que 

os conhecimentos gramaticais. 

 

Diante do exposto, os gêneros não podem ser orientados em sala de aula apenas sob a 

ótica de sua composição temática e estrutura composicional. É necessário que a estilística seja 

compreendida como um recurso de ensino muito mais eficaz do que a gramática normativa, 

haja vista que um ensino voltado para a expressão estilística possibilita um desenvolvimento 

mais significativo com a oralidade, a escrita, a produção de texto e a análise linguística. 

No que se refere aos gêneros em sala de aula e à construção de um ensino de LP que 

seja coerente com a realidade dos educandos, Geraldi (2015a, p. 101) explica: 

 

Tomando como essencial que o ensino de língua materna trabalha com as atividades 

de ouvir, falar, ler e escrever e que as condições sociais brasileiras, as duas últimas 

necessariamente ocorrem na escola e a partir dela vai se tomando uma prática social 

mais ampla, a leitura e a escrita tornam-se mais relevantes. Ora, se o objetivo final é 

que os sujeitos escolarizados consigam compreender e interpretar o que leem, e 

sejam capazes de elaborar textos adequados às situações em que estiverem 

envolvidos, então as unidades básicas do ensino serão sempre a leitura, a produção 

de textos e a reflexão sobre os recursos expressivos mobilizados nessas atividades. 

 

O ensino de LP, quando é desenvolvido através das práticas de linguagem que 

relacionam o ouvir, falar, ler e escrever, possibilita o uso reflexivo da língua nas mais 

variadas manifestações da linguagem. Santos, Riche e Teixeira (2012) apontam que todo 
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aquele que estuda deve ser coautor na elaboração do seu conhecimento. Por isso, quando se 

parte do que eles já vivenciam, buscamos estratégias para soluções de problemas relacionados 

a sua vivência, tanto os que são educados quanto aqueles que educam são agentes da 

construção de seus próprios conhecimentos. Dessa maneira, os estudantes compreenderão seu 

papel social e saberão utilizar a linguagem para os fins desejados, mas isso só poderá 

acontecer quando o gênero for abordado como unidade de ensino, como afirmam as autoras 

acima citadas. 

Não se pode negar a importância dos gêneros como instrumento de ensino de LP. 

Porém, abre-se outro questionamento: quais os gêneros devem ser ensinados nas salas de 

aula? Para Geraldi (2015b, 2018), não é necessário ensinar todos os gêneros, mas aqueles que 

contribuem de forma mais eficaz para o desenvolvimento da competência comunicativa dos 

alunos. De acordo com o autor, o fato é que nem todos os gêneros devem ser ensinados na 

sala de aula, uma vez que os alunos já dominam aqueles que fazem parte do seu cotidiano 

com bastante facilidade. ―Mas há gêneros que importam, e há gêneros que somente interessam 

quando estiverem na vida prática e na esfera de comunicação social - e por muitas delas não 

circulam durante a vida!‖ (GERALDI, 2017, p. 493). 

Apontamos aqui uma das possibilidades de trabalho com os gêneros em sala de aula 

que compreende a circulação midiática, no caso específico, aqueles que circulam em jornais e 

revistas. Esses dois suportes vinculam uma grande diversidade de gêneros com os quais os 

alunos já têm contato, mas podem ser ressignificados e aplicados de forma mais objetiva em 

sala de aula. Para Bonini (2006), selecionar e compreender quais gêneros do contexto 

midiático podem ser trabalhados na escola, depende de sua utilidade no uso da linguagem. 

―Neste sentido, penso ser prioritário, primeiramente, considerar os gêneros que possam ser 

úteis ao ensino de linguagem‖ (BONINI, 2006, p. 68). 

Os gêneros de circulação midiática possibilitam a seleção de informações, a formação 

de opinião e a aplicabilidade do gênero na realidade em que circulam. Em vista disso, os 

gêneros podem ser usados nas mais diversas atividades em sala de aula, sendo utilizados 

como aproximação entre as mais diversas realidades, principalmente entre professores e 

alunos, na construção e percepção das vozes sociais. ―Por isso minha insistência na questão 

do estilo de dizer, nas formas de dizer‖ (GERALDI, 2017, p. 494). Assim, o gênero não pode 

ser um pretexto para o ensino de gramática, ele deve ser aplicado como uma ferramenta de 

diálogo e construção de conhecimentos, bem como de ressignificação dos gêneros já 

existentes, dependendo da organização social em que é utilizado. 
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Tendo em vista que o ensino de LP deve proporcionar uma interação entre seus 

participantes e deve ter como referência o diálogo, a produção de textos deve seguir a mesma 

orientação. Por essa razão, na seção seguinte tratamos da produção de textos de maneira 

processual e dialógica.  

 

3.2 PRODUÇÃO DE TEXTOS: O PROCESSO, O DIÁLOGO E AS ESTRATÉGIAS  

 

A produção de textos como uma atividade processual pode ser apreendida e 

desenvolvida por qualquer sujeito social, desde que este seja estimulado a perceber as etapas 

de escrita de maneira reflexiva e situada dentro de contextos reais de uso da língua, além de 

seu caráter dialógico. 

Os textos produzidos pelos alunos em sala de aula devem ser percebidos como 

instrumento de aprendizagem não só de formas linguísticas, mas de construção de diálogo 

com os mais diversos meios sociais em que eles podem circular, isto é, devem-se oferecer 

condições de produção textual como prática de linguagem. 

 De acordo com Silva e Suassuna (2017), as pessoas não escrevem apenas para 

cumprir uma tarefa escolar. A escrita é um valioso instrumento de comunicação entre as 

pessoas, que proporciona não só o desenvolvimento de questões ortográficas, coesivas, de 

concordância, entre outros aspectos gramaticais, mas também a interação social de forma 

consciente e dialógica. ―Escrever bem, na perspectiva da língua como interação social, 

significa escrever com adequação, ou seja, atentando às condições da situação interativa‖ 

(SILVA; SUASSUNA, 2017, p. 226). Nesse caso, a produção de textos em sala de aula deve 

ir além de aspectos gramaticais. Assim, o papel principal da produção no ambiente escolar é 

desenvolver diálogos e estabelecer a interação. 

A produção de textos é uma atividade que forma o aluno para interagir socialmente, 

uma vez que desenvolve o raciocínio lógico, a organização de pensamento e, principalmente, 

a reflexão e criticidade. O desenvolvimento dessas habilidades torna-se possível quando os 

gêneros discursivos são compreendidos em sala de aula como formas enunciativas. Tendo 

como referência os gêneros discursivos como formas enunciativas, Corrêa e Bortolanza 

(2018, p. 58) afirmam que: 

 

Assim, é possível compreender que a aprendizagem da escrita ocorre por meio da 

apropriação pela criança dos meios de produção das formas enunciativas, isto é, de 

gêneros discursivos, que satisfaçam aos propósitos dos sujeitos, pois suas 

peculiaridades ajudam a organizar o enunciado. 
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 Comunicamo-nos através de gêneros discursivos. Por esse motivo, deve-se valorizar, 

na escola, a escrita de gêneros que possibilitem aos estudantes participar da vida em 

sociedade, atendendo aos propósitos do que se quer enunciar e considerando as esferas sociais 

de que participam. Assim, a escrita de texto deve ser vista como uma atividade social e não 

apenas escolar. 

Na maioria das vezes, a escola compreende a atividade de produção de textos como 

cumprimento de tempo ou apenas uma atividade pedagógica para medir os fatores 

gramaticais. Assim, a produção textual torna-se artificial. Moretto (2013, p. 88) aponta que 

―[...] a dificuldade não está no fato de produzir textos na escola, mas em produzir através de 

situações irreais e atípicas, forçando o aluno a escrever para ser avaliado, sem que a escrita 

tenha funcionalidade‖.  

Com relação à produção de textos nas salas de aula brasileiras, Geraldi (2015a) afirma 

que, durante muitos anos e até nos dias atuais, a escola busca como alternativa uma produção 

escrita que seja próxima do padrão, preocupando-se mais com os acertos e erros e, com isso, 

os professores acabam por ter uma visão limitada do que é produzido nos espaços escolares. 

Além de não valorizar as outras formas de uso da linguagem dos alunos, essa maneira de 

ensinar a produção de textos acaba por classificar os estudantes de maneira equivocada, 

valorizando mais as questões normativas da língua ao invés dos sentidos produzidos. Isto é, a 

produção de textos nas salas de aulas não levará os alunos a perceberem sua importância real 

e o seu propósito. 

No tocante à produção de texto nas salas de aula, Moretto (2013, p. 86) aponta ainda 

que: 

A prática de produção de textos precisa ser repensada. É necessário fazer com que o 

educando perceba que ela é utilizada no mundo e não apenas nas atividades de sala 

de aula. Mas, como, se estamos inseridos num local de quarenta carteiras com um 

professor dizendo o que deverá ser feito?   

 

Em relação às ideias de Moretto (2013), referentes à artificialidade e aos problemas de 

abordagem enfrentados no ensino de escrita nas salas de aulas, Antunes (2003) declara que se 

trata de uma ―prática de escrita sem função, destituída de qualquer valor interacional, sem 

autoria e sem recepção (apenas para ―exercitar‖), uma voz que, por ela, não se estabelece a 

reação pretendida entre linguagem e o mundo, entre autor e o leitor do texto‖ (ANTUNES, 

2003, p. 26-27). Diante das ideias das autoras, a produção de texto em sala é uma atividade 

artificial que não proporciona interação e não considera as situações reais de uso da língua. 
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 Britto (2012), no que corresponde à produção de textos nas escolas, defende que esta 

parte de uma situação hipotética, em que muitas vezes são negadas as características básicas 

de funcionamento da língua como a funcionalidade, os interlocutores e o papel do homem 

como ser em constante interação com outro. Consequentemente, quando produzimos qualquer 

enunciado, ele é dirigido para o outro, seja na interação face a face ou não. Quando esses 

aspectos não são considerados, a atividade de escrever torna-se fragmentária e não consegue 

desenvolver as competências linguísticas, cognitivas e interativas dos alunos. 

Muitas vezes, além de apresentar um caráter artificial por não considerar os 

interlocutores, a definição de propósitos comunicativos, o meio de circulação, entre outras 

questões, as produções textuais em contextos escolares enfrentam também a falta de 

planejamento pedagógico. Esta acontece quando: a) não é selecionado o tema previamente; b) 

não se definem quais processos serão focados no momento da produção; c) o professor não 

retorna o texto aos alunos, para que estes possam refletir acerca dos seus enunciados, entre 

outros aspectos relevantes em uma produção textual. 

 De acordo com Antunes (2003), na maioria das salas de aula, a escrita é improvisada, 

sem planejamento e revisão. É uma atividade realizada pelo simples fato de ser realizada. 

Diante dessa percepção, a produção não é um processo, mas sim, um simples cumprimento do 

tempo pedagógico. Quando a produção não é desenvolvida em sala de aula de maneira 

processual e interacional, a tendência é que essa atividade seja reduzida a questões 

gramaticais. 

Quando não se tem um planejamento coerente com a realidade dos alunos e o tempo 

pedagógico determina as ações com a produção de textos, a atividade é vista como algo 

pronto e acabado logo no primeiro escrito dos alunos, e aqueles que não se saem bem 

gramaticalmente são classificados como não escritores. Para Moretto (2013, p. 87), ―[...] a 

aflição deve-se ao fato do texto escrito ser ensinado como um objeto fechado em si mesmo, 

longe de constituir o que de fato ele é: dialógico‖. O fato de professores e alunos não 

compreenderem a produção como dialógica resulta na falta de adequação dos textos dos 

alunos a situações reais de uso.  

De acordo com Santos, Riche e Teixeira (2012), a produção textual segue etapas que 

mobilizam várias habilidades de uso da língua. As autoras dividem as etapas de produção da 

seguinte maneira: preparação, produção, pré-escrita, planejamento de texto, primeira 

produção, produção escrita do texto (1º rascunho), revisão, pós-escrita, avaliação de produção 

textual e reescrita. Desse modo, a produção textual não é uma atividade que fica pronta na 
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primeira escrita. Ela necessita de pesquisa, preparação, estímulos de leituras e, 

principalmente, de um direcionamento sistemático e interacional. 

Antunes (2003, p. 54) também compreende a escrita como o processo e considera que: 

 

Elaborar um texto escrito é uma tarefa cujo sucesso não se completa, simplesmente, 

pela codificação das ideias ou das informações, através de sinais gráficos. Ou seja, 

produzir um texto escrito não é apenas uma tarefa que implica apenas no ato de 

escrever. Não começa, portanto quando tomamos na mão o papel e o lápis. Supõe, 

ao contrário, várias etapas, independentes e intercomplementares, que vão desde do 

planejamento, passando pela escrita propriamente, até o momento posterior da 

revisão da reescrita.  

  

Levando em consideração o que foi acima exposto, a produção de texto não é um 

―dom‖. Para que a produção de texto aconteça, é necessário levar os alunos a compreenderem 

seus textos como uma atividade processual e não como uma aptidão dada a poucos. 

Considerando que a produção textual não é um ―dom‖, Sartori (2019) afirma que: 

 

Nessa perspectiva, é bastante corrente a concepção de que aqueles que alcançam 

sucesso na redação são possuidores de um ―dom‖ para escrever. Dom é aptidão, 

talento, inteligência especial, por isso um conceito excludente na sua essência. Nada 

há a fazer aos que escrevem bem, porque a escola não pode trabalhar com uma 

aptidão que é própria do indivíduo, está nele ou não (SARTORI, 2019, p. 25). 

 

De acordo com a autora, podemos compreender que produzir um texto não é uma 

atividade em que apenas os que nascem com essa aptidão podem realizar. Na realidade, a 

escola deve favorecer o desenvolvimento da produção textual de maneira gradual e dialógica, 

respeitando o tempo de assimilação de cada educando. 

Outra característica importante de ser observada e direcionada em sala de aula com 

relação às produções é o envolvimento dos educandos e dos professores na construção e 

escrita dos textos. Assim, produzir textos em sala de aula deve ser compreendido como uma 

atividade que demanda uma participação dos sujeitos da sala de aula e que, por sua vez, não é 

realizada individualmente. É preciso que outro indivíduo mais experiente direcione a 

atividade, no caso das salas de aula, o professor. ―[...] é preciso que se estabeleça uma relação 

interlocutiva entre aluno e professor, na qual ambos se coloquem como sujeitos e como 

parceiros da atividade escrita‖ (SILVA; SUASSUNA, 2017, p. 225). Inicialmente, o professor 

deve orientar a atividade de escrita tomando como referência o gênero a ser produzido, para 

que, em seguida, a etapa de planejamento aconteça, compreendendo e relacionando o 

conteúdo temático, a estrutura composicional e o estilo, tendo em vista que um é inseparável 

do outro, como afirma Bakhtin (2016).   
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Quando se compreende a atividade de produção textual como um processo, é 

necessário ter claro que ela não é uma ação monológica, mas sim uma atividade que envolve 

interlocutores. Volóchinov (2018) aponta que a interação só pode acontecer entre 

interlocutores situados em determinados contextos e organizações sociais, uma vez que 

quando se dirige um enunciado a determinado interlocutor, ele atua de maneira responsiva e o 

enunciado é construído a partir da visão que se tem do receptor. 

Geraldi (2012) aponta que um dos problemas presentes na produção de textos em sala 

de aula é a falta de um interlocutor real e situado, já que, na maioria das vezes, o único 

interlocutor do texto do aluno é o professor, e os alunos acabam produzindo seus textos 

pensando no que o professor gostaria que o seu texto tivesse. O outro que receberá o texto 

assume vários papéis, considerando o dialogismo sempre presente nas relações entre os 

enunciados. 

Quando se tem um único interlocutor para o texto dos alunos, Britto (2012, p. 120) 

afirma que: 

Na situação escolar existem relações muito rígidas e bem definidas. O aluno é 

obrigado a escrever dentro dos padrões previamente estipulados e, além disso, o seu 

texto será julgado, avaliado. O professor, a quem o texto é remetido, será o principal 

- talvez o único - leitor da redação. Consciente disso, o estudante procurará escrever 

a partir do que acredita que o professor gostará (e, consequentemente, dará a boa 

nota). Mais precisamente, fará a redação com base na imagem que cria a ―gosto‖ e 

da visão de língua do professor. Serviço à lá carte. 

 

Silva e Suassuna (2017) evidenciam que o professor deve ser um interlocutor e não 

apenas um avaliador, uma vez que o papel de avaliador desempenhado pelo professor não 

valoriza o caráter enunciativo dos textos produzidos pelos estudantes. ―Nesse sentido, 

defendemos que o professor se coloque como interlocutor de seus alunos, e não apenas como 

avaliador de seus textos‖ (SILVA; SUASSUNA, 2017, p. 225). Assim, o professor deve 

exercer a função do interlocutor mais experiente e outro sujeito que possibilita a construção 

de diálogos. 

 Quanto ao papel do outro, Garcez (2010) exemplifica as funções que ele pode exercer 

nos contextos interacionais de uso da linguagem: 

 

 é parceiro no diálogo (mesmo à distância), e assim determina sua configuração; 

 permite que o eu se constitua como enunciador e compreenda sua própria 

enunciação, a partir da possibilidade de compreensão do outro; 

 é o fornecedor de matéria-prima do discurso; qualquer discurso tem sua origem 

em outras palavras e outras vozes não apenas do locutor (GARCEZ, 2010, p. 62). 
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Quando se escreve qualquer texto, não se pode considerar tal atividade de maneira 

monológica, uma vez que uma das exigências básicas para a produção escrita é o diálogo, 

além de impulsionar os mecanismos de compreensão que envolvem várias consciências. 

Assim, o papel da escola é criar situações que proporcionem um contexto situado para 

o ensino de produção textual. Moretto (2013, p. 89) afirma que ―é importante criar situações 

em que os interlocutores sejam conhecidos, delimitados, para que os alunos tenham uma visão 

de quem é seu leitor, evitando-se falar unicamente para o professor ou não saber a quem se 

falar‖. O planejamento da produção textual na escola, nesse caso, deve criar mecanismos e 

estratégias para que os alunos compreendam o seu papel social, seus campos de interação e as 

formas e funções que os textos podem ganhar nos campos sociais. Dessa forma, o texto não é 

um produto acabado. É, na realidade, um processo que depende de interlocutores que possam 

agir de acordo com as funções que cada um desempenha na organização social relacionada à 

produção dos textos.  

Isso posto, a produção de textos é um ato dialógico que tem como finalidade a 

compreensão. Por consequência, ela não pode ficar restrita a uma produção em momentos 

fictícios, o que se deve buscar é o diálogo, a escuta e a compreensão. O discurso não é um 

tesouro a ser guardado e ao qual poucos terão acesso. Na realidade, ele busca relação com 

outros discursos. 

A propósito da compreensão do discurso e seu caráter dialógico, Garcez (2010, p. 59) 

afirma que: 

Todo discurso busca ser compreendido, portanto, seja ele formulado em linguagem 

oral ou escrita, em forma de ficção ou de artigo científico, seu objetivo é estabelecer 

um elo na cadeia dialógica das relações sócio-histórica. Bakhtin refere-se a 

enunciações constitutivas do universo social de forma historicamente estabelecida, 

como é o caso dos textos editados, impressos e postos em circulação: os livros e 

artigos científicos.  

 

Assim, o discurso é planejado, organizado e direcionado para o outro. A produção 

textual não é uma atividade individual de consciência. Sua necessidade e direcionamento 

dependem do outro e das suas relações sociais. Para Geraldi (1997), o texto deve ser 

percebido e compreendido em sala de aula como uma atividade discursiva e interacional e, 

por essa razão, ―alguém diz algo a alguém‖ (GERALDI, 1997, p. 83). 

 Assim, uma das características principais que os textos devem buscar em sala de aula é 

a responsividade. Nesse sentido, quando se constrói um determinado enunciado, busca-se uma 

resposta e tem-se uma intenção que, por sua vez, serão determinantes para as escolhas 

linguísticas, tipos de sequências textuais e a mobilização de inúmeros mecanismos 
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enunciativos. Nesse caso, o papel da escola é desenvolver junto aos alunos uma produção 

textual de maneira processual, dialógica, fruto da interação entre sujeitos socialmente 

situados.  

 Por acreditarmos que a retextualização é uma atividade que desenvolve a produção de 

textos de maneira processual e dialógica, na próxima seção discutimos sobre tal atividade. 

  

3.3 RETEXTUALIZAÇÃO: UMA PRODUÇÃO PROCESSUAL E DIALÓGICA  

 

No Brasil, um dos estudiosos que se dedica ao estudo da retextualização é Marcuschi. 

O autor apresenta quatro possibilidades de se retextualizar os gêneros, podendo ser: da fala 

para a escrita, da fala para a fala, da escrita para a escrita e da escrita para a fala. Para 

Dell‘Isola (2007), Marcuschi compreende tal atividade como uma ação rotineira que os 

sujeitos usam constantemente.  

Apesar de reconhecermos a relevância do trabalho de Marcuschi, neste trabalho 

optamos pela perspectiva de Dell‘Isola (2007) para o tratamento da retextualização. 

Justificamos essa escolha, pois a autora apresenta uma discussão bastante pertinente sobre os 

gêneros discursivos escritos em sala de aula e, consequentemente, apresenta metodologias e 

encaminhamentos para a retextualização de maneira que vários gêneros são contemplados. 

O processo em discussão não pode ser compreendido como uma atividade artificial, 

mas como um fato que acontece diariamente. Não é uma atividade mecânica, já que 

compreendemos que, nas vivências diárias, os gêneros são retextualizados sem que 

percebamos. É o caso da passagem da aula para anotações no caderno, dos recados que são 

dados, das receitas escritas passadas para a oralidade. Assim, podemos perceber que 

retextualizamos corriqueiramente, sendo uma atividade necessária para o uso da linguagem 

como uma ação social.  

Para Dell‘Isola (2007, p. 37), ―[...] a retextualização não deve ser compreendida como 

tarefa artificial que ocorre apenas em exercícios escolares, ao contrário, é fato comum na vida 

diária‖. Considerando a atividade acima mencionada como uma prática de linguagem que 

acontece nas mais variadas esferas da sociedade, abordaremos aqui as características 

linguísticas, textuais, discursivas e principalmente funcionais dessa atividade. 

Quando vamos escrever qualquer texto, sempre temos como referência outros textos já 

existentes. De acordo com Dell‘Isola (2007), busca-se constantemente um referente textual já 

existente na sociedade, visto que podemos encontrar vários gêneros que tratam sobre temas 

específicos em várias modalidades de uso da linguagem. 
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Considerando a existência de um texto para a construção de um novo, Dell‘Isola 

(2007) afirma que: 

A busca de um referente textual pré-existente faz parte da dinâmica constitutiva de 

cada um dos textos que interagimos diariamente. Desse modo, é possível que um 

mesmo tema seja apresentado por meio de diferentes gêneros textuais, assim como 

recriados novos textos, os quais podem modificar, se transformar, sem nunca 

deixarem de conter elementos de textos precedentes, seja de maneira explícita ou 

implícita (DELL‘ISOLA, 2007, p. 39). 

 

A retextualização é definida por Dell‘Isola (2007) como um processo de mudança de 

uma modalidade textual para outra. Resumidamente, seria a refacção e reescrita de uma base 

textual para outra, em que a maior preocupação é com a funcionalidade da linguagem na 

sociedade. Seria uma nova textualização, mas sem perder de vista o teor informacional do 

texto base (DELL‘ISOLA, 2007). 

Os gêneros são utilizados de acordo com a necessidade da situação. Portanto, para 

cada produção de texto devem ser consideradas as condições de produção, de circulação e de 

recepção. ―[...] uma retextualização implica que se levem em consideração as condições de 

produção, de circulação e de recepção dos textos‖ (DELL‘ISOLA, 2007, p. 12). A 

retextualização segue as mesmas orientações da produção de textos, uma vez que retextualizar 

é construir um novo gênero sem perder de vista o conteúdo enunciado anteriormente. 

Considerando isso, Dell‘Isola (2007) expõe a seguinte visão: 

 

Assim, partindo-se do princípio de que os gêneros são fenômenos históricos que se 

relacionam a aspectos culturais e que a língua é manifestação do discurso na 

enunciação e decorrência das ações do homem em suas interações sociais, 

considera-se que o processo de retextualização (ou refração ou reescrita) de gêneros 

textuais traz à tona a necessidade de refletir sobre a situação de produção do texto 

como parte integrante do gênero e também sobre as esferas de atividade em que os 

gêneros se constituem e atuam (DELL‘ISOLA, 2007, p. 12).    

 

Na retextualização, o código linguístico é usado de acordo com o propósito do texto 

que será produzido, relacionando as palavras já ditas pelo autor com as novas palavras ditas 

pelo novo autor do texto, além de articular os gêneros e o discurso. Não será uma cópia, mas 

um novo texto que busca a inter-relação. ―A retextualização se caracteriza pela operação de 

transposição de um gênero para outro e, ao mesmo tempo, do modo de produção de discurso 

[...]‖ (DELL‘ISOLA, 2007, p. 51). 

Diante disso, essa atividade interfere diretamente no código linguístico que, por sua 

vez, aciona recursos sistêmicos para a construção de um novo texto. Já em relação ao 

discurso, a busca é por produzir sentidos. Dessa maneira, é um processo que deve levar em 
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conta as condições em que são produzidos determinados textos, o meio em que irá circular e 

como será sua recepção pela comunidade. 

Um aspecto importante que se deve levar em conta quando se fala em retextualizar é 

que ―o texto não será refeito pelo autor original, por isso, estabeleceu-se que, no processo de 

retextualização, seja respeitado o conteúdo original e não sejam feitas mudanças, embora 

possam ser feitas intervenções quando o gênero exigir‖ (DELL‘ISOLA, 2007, p. 43). Assim 

sendo, o conteúdo temático do gênero será mantido e serão feitos possíveis ajustes, quando 

necessário. 

A mudança de um gênero para outro implica necessariamente em decisões que estão 

relacionadas ao propósito comunicativo, à intenção do que se quer enunciar e aos 

interlocutores que irão dialogar com o gênero. Apesar das decisões que devem ser tomadas, o 

conteúdo temático do texto que foi utilizado como referência para a nova produção escrita 

deve ser preservado. Dell‘Isola (2007), acerca das decisões a serem tomadas nesse processo e 

a preservação do conteúdo temático pontua que: 

 

É natural que nessa passagem de um texto para o outro haja interferências mais ou 

menos acentuadas, dependendo da organização que se dá a cada gênero. Quanto a 

este aspecto, vale salientar que variam de acordo com outros fatores. Essas decisões 

conduziram a mudanças relevantes a serem consideradas na passagem de um gênero 

para outro, sem que haja interferência no conteúdo temático do texto de partida. Há 

mudanças nitidamente definidas, há outras opcionais (DELL‘ISOLA, 2007, p. 43). 

 

A atividade de retextualização possibilita um trabalho em sala de aula com a produção 

de textos que relaciona inúmeras operações com a linguagem. A mais importante apontada 

por Dell‘Isola (2007) é a compreensão. Para a autora, um gênero é possível de ser 

retextualizado quando se compreender o que foi dito ou escrito, tendo em vista que essa 

atividade cognitiva pode facilitar a criação do texto ou criar problemas de coerência. ―Antes 

de qualquer atividade de retextualização, portanto ocorre a compreensão, atividade cognitiva 

que tanto pode ser caminho livre para que se realize essa transposição textual quanto pode ser 

fonte de muitos problemas no plano da coerência‖ (DELL‘ISOLA, 2007, p. 14). 

Considerando ainda a compreensão na atividade de retextualizar, Dell‘Isola (2007, p. 

43) argumenta: 

A compreensão é atividade onipresente nesse processo. A partir da leitura e 

compreensão do texto de partida, o aluno deverá considerar, pelo menos, três 

variáveis relevantes nesse processo de retextualização de gêneros textuais. São o 

propósito ou objetivo da retextualização; a relação tipológica entre o gênero textual 

original e o gênero de retextualização; os processos de formulação típicos do 

processo.  
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Além da compreensão, tal atividade possibilita o trabalho com a produção de texto em 

sala, que é compreendida como um processo que envolve elementos linguísticos, discursivos 

e dialógicos. Para Dell‘Isola (2007, p. 15), ―nesse processo estão envolvidos interlocutores, 

contextos de situação, elementos linguísticos variados e de diferentes níveis que abrangem 

seleção vocabular, construção sintática, estilo e estratégias semântico-pragmático de 

apresentação de ideias e de argumentos‖. 

Em seus estudos sobre retextualização com gêneros na esfera jornalística, Dell‘ Isola 

(2007) direciona o trabalho com essa atividade em dois momentos, cada momento de trabalho 

está dividido em 3 etapas. O primeiro momento envolve a leitura, a compreensão e a 

identificação do gênero que servirá de base para a construção do novo gênero. ―Cabe ao aluno 

ler, compreender, e identificar as bases que possibilitam o reconhecimento do gênero do texto 

que leu, antes de realizar a segunda etapa‖ (DELL‘ISOLA, 2007, p. 42). Em relação à leitura, 

a autora em questão argumenta que os alunos devem ser direcionados a perceber a voz 

autoral, as informações, os elementos constitutivos dos gêneros e o estilo presente no texto de 

referência. ―O trabalho de ‗descoberta‘ é fundamental, pois a partir dele, surgem, em sala, 

questões relevantes que culminam na instabilidade do gênero‖ (DELL‘ISOLA, 2007, p. 45). 

Trabalhando com essa perspectiva de leitura, é possível compreender e identificar o gênero. 

Já no que se refere ao segundo momento, as etapas a serem executadas são: a 

retextualização, a conferência e a identificação. Nesse caso, tem-se a etapa de produção de 

texto, em que ocorre a mudança de forma e função do gênero. O aluno é direcionado, nessa 

etapa, para a pesquisa e utilização dos aspectos do novo gênero. ―[...] o aluno deverá realizar 

um levantamento dos aspectos que deverão compor o novo texto, transpondo-se para uma 

nova produção o conteúdo temático do texto de origem e realizando operações necessárias de 

retextualização de um texto escrito para outro [...]‖ (DELL‘ISOLA, 2007, p. 42).  

Para desenvolver todas as etapas citadas anteriormente, a retextualização dos textos 

escritos em sala de aula deve seguir os movimentos de produção textual que são acionados de 

maneira processual. Relacionamos aqui as ideias de Dell‘Isola (2007) com as de Santos, 

Riche e Teixeira (2012), uma vez que as autoras percebem a produção de texto através de 

etapas que impulsionam várias habilidades de uso da língua como:  a preparação, a produção, 

a pré-escrita, o planejamento de texto, primeira produção, produção escrita do texto (1º 

rascunho), revisão, pós-escrita, avaliação de produção textual e reescrita de texto.  

Uma das principais etapas na retextualização, para Dell‘Isola (2007), é a conferência, 

para se verificar as condições de produção e a preservação em parte do conteúdo do texto. 

―Escreve-se a primeira versão, faz-se uma conferência, para ver se foi atendida as condições 
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de produção [...]‖ (DELL‘ISOLA, 2007, p. 51). Por fim, nessa etapa, o aluno deve ser levado 

a realizar o processo de identificação do novo gênero. Nesse caso, devem ser percebidas e 

identificadas as características do gênero produto que vai resultar do processo de 

retextualização. 

Apesar de a autora dividir a atividade em duas etapas, ela acrescenta, para o 

encerramento da atividade, a reescrita do texto. Como mencionado anteriormente, a 

retextualização é uma produção de textos de caráter processual. Assim, para que seja 

caracterizada dessa maneira, a reescrita é uma operação necessária para a concretização da 

produção de texto: ―reescrita, após a verificação do atendimento às condições de produção 

(trata-se da escrita da versão final do texto, feitos os ajustes necessários) [...]‖ (DELL‘ISOLA, 

2007, p. 42).  

A divisão em etapas desse processo possibilita a compreensão e a reflexão sobre como 

a sociedade usa os gêneros discursivos nas mais variadas atividades. Para Dell‘Isola (2007, p. 

81): 

 

Em todas as etapas está prevista uma reflexão de como a sociedade produz e 

consome textos de diversas naturezas. Além disso, é importante que os alunos 

estejam atentos aos veículos e suporte de um texto, ao seu público alvo e às formas 

de produção de textos. Dessa maneira estarão estabelecendo relações existentes entre 

a linguagem e as estruturas sociais e tem funções específicas.    

 

Assim, a retextualização possibilita o uso da linguagem como prática social que usa os 

mais variados enunciados que circulam na sociedade. Além disso, contribui para um ensino 

baseado nos gêneros e discursos das mais variadas esferas sociais. 

Podemos perceber, dessa maneira, que trabalhar com a atividade de retextualização em 

sala de aula demanda tempo e planejamento pedagógico que contemple os aspectos 

linguísticos e funcionais da linguagem, tendo como referência gêneros que participem da 

vivência dos alunos. Tomando como proposta tais gêneros, é possível um trabalho mais real 

com a língua, considerando que a atividade de retextualização é cotidiana e que é usada nas 

mais variadas organizações sociais.  
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4 A PRODUÇÃO DE TEXTOS E SEUS CAMINHOS METODOLÓGICOS EM SALA 

DE AULA 

 

Neste capítulo, apresentamos os procedimentos metodológicos adotados para a 

realização da pesquisa. Para efeito de organização, este capítulo está dividido da seguinte 

maneira: a primeira parte trata da caracterização da pesquisa, a segunda apresenta a 

contextualização da pesquisa e os procedimentos de constituição do corpus e a terceira parte 

apresenta os procedimentos de análise que adotamos para compreensão do corpus. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÕES DA PESQUISA QUALITATIVA E PESQUISA-AÇÃO 

 

Considerando a natureza da pesquisa nas ciências humanas, principalmente no que se 

refere às pesquisas sobre linguagem em um viés bakhtiniano, a que melhor corresponde à 

nossa investigação é a pesquisa de caráter qualitativo. De acordo com Creswell (2007), a 

pesquisa qualitativa possibilita uma investigação sobre a realidade social nas mais diversas 

áreas da interação humana, possibilitando intervenções, interpretações, descrições e soluções 

de problemas. Esse tipo de pesquisa propicia uma participação dos sujeitos envolvidos no 

universo da pesquisa, de maneira a construir uma interação durante a investigação, logo ―[...] 

propõe uma forma colaborativa de coleta de dados e menciona as mudanças previstas que o 

estudo de pesquisa provavelmente irá gerar‖ (CRESWELL, 2007, p. 67).  

A pesquisa qualitativa tem como característica principal ser interpretativa. O 

pesquisador coleta os dados para fazer análises, descrições e interpretações que contemplem 

os objetivos da pesquisa e, ao mesmo tempo, contribuam para novas pesquisas que possam 

surgir baseadas nas interpretações.  

A pesquisa qualitativa busca a interação entre a realidade e os sujeitos envolvidos. 

Para Creswell (2007, p. 188), ―a pesquisa qualitativa é uma pesquisa interpretativa, com o 

investigador geralmente envolvido em uma experiência sustentada e intensiva com os 

participantes‖. Portanto, a pesquisa qualitativa estabelece uma relação de colaboração entre 

seus participantes. 

Uma das possibilidades de pesquisa qualitativa é a pesquisa-ação. A pesquisa-ação, na 

visão Thiollent (2011), é usada para ações coletivas e pode ser orientada para questões que 

envolvem as soluções de problemas e de objetivos de transformações nas mais diversas áreas 

que envolvem sujeitos socialmente situados. Nesse caso, essa modalidade de pesquisa tem 

como fundamento base pesquisador-participante e participantes que compartilham de visões 
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semelhantes sobre determinados problemas que afetam a comunidade em que estão inseridos, 

buscando intervenções através de ações transformadoras para o seu meio. 

 

Um dos principais objetivos dessas propostas consiste em dar aos pesquisadores e 

grupos de participantes os meios de se tornarem capazes de responder com maior 

eficiência aos problemas da situação em que vivem, em particular sob forma de 

diretrizes de ação transformadora. Trata-se de facilitar a busca de soluções aos 

problemas reais aos quais procedimentos convencionais têm pouco contribuído 

(THIOLLENT, 2011, p. 14).   

 

A pesquisa-ação relacionada aos contextos educacionais e ao ensino de línguas 

possibilita um estudo dinâmico que envolve negociações, replanejamento, conflitos de 

interesses que são possíveis de acontecerem na interação entre os sujeitos que estão 

organizados socialmente através de uma intervenção que possibilite melhorias nas relações de 

um determinado grupo. Tendo em vista a dinâmica da pesquisa-ação, Thiollent (2011, p. 25) 

afirma que ―[...] pela pesquisa-ação é possível estudar dinamicamente os problemas, decisões, 

ações, negociações, conflitos e tomadas de consciência que ocorrem entre os agentes durante 

o processo de transformação da situação‖. Nesse caso, todos os participantes da pesquisa 

estão em constante interação através de intervenções que buscam soluções para problemas 

coletivos. 

Dessa maneira, a pesquisa-ação pode ser direcionada para os estudos da linguagem em 

contextos educacionais, uma vez que possibilita uma forma de interação, intervenção e 

mobilização social, voltada para soluções que melhorem e encaminhem novas formas de 

ensino, considerando os contextos reais e participantes ativos. Rodrigues e Santiago (2018) 

evidenciam o caráter colaborativo que a pesquisa-ação possibilita no ensino de línguas. 

―Nessa área, principalmente no ensino de línguas, a pesquisa-ação tem caráter colaborativo, 

geralmente entre pesquisador e professor, com o intuito de melhorar algum aspecto da prática 

pedagógica.‖ (RODRIGUES; SANTIAGO, 2018, p. 3). 

Na intervenção, o pesquisador não pode deixar de lado seu papel de orientador da 

pesquisa e sua função de realizar encaminhamentos quando necessário. Portanto, a pesquisa-

ação é uma alternativa para a solução de problemas no âmbito social e, principalmente, 

educacional de trabalho com a linguagem, uma vez que possibilita uma visão crítica e 

reflexiva dos acontecimentos locais e globais. 

Portanto, a presente pesquisa se caracteriza como qualitativa, desenvolvida através da 

pesquisa-ação, ou seja, uma pesquisa de campo que buscou intervir em uma determinada 
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realidade, com o objetivo de auxiliar os alunos em suas produções de textos. Tais produções 

se constituem, consequentemente, o corpus desta pesquisa. 

4.2 O CONTEXTO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa foi realizada em uma turma de 3º ano do Ensino Médio, em uma escola 

pública do estado do Ceará. O tempo de desenvolvimento das ações propostas compreende o 

período de abril a dezembro de 2019. A escola apresenta 25 ambientes, divididos entre salas 

de aulas, administrativos e de lazer. Atualmente, a instituição atende 496 alunos em dois 

turnos. O atendimento ocorre apenas na modalidade do Ensino Médio regular. No período 

matutino, a instituição atende 260 alunos e, no período vespertino, 236 alunos. Os discentes 

apresentam faixa etária entre 15 e 28 anos. A escola campo de pesquisa é contemplada com os 

seguintes projetos: Circuito de Gestão (Jovem de Futuro) do Instituto Unibanco e Diretor de 

Turma (SEDUC-CE). No ano de 2019, a instituição fez adesão à Proposta de Flexibilização 

Curricular - NOVO ENSINO MÉDIO (MEC)
4
. 

O município onde a pesquisa foi desenvolvida apresenta apenas duas escolas de ensino 

médio, uma localizada na zona urbana e outra na zona rural. A escola escolhida para o 

desenvolvimento da pesquisa é a da zona rural. A escolha por tal instituição teve como 

referência a participação em ações voltadas para o ENEM, o contexto social, econômico e de 

resultados nas avaliações externas (SPAECE, ENEM e Vestibulares locais) que a instituição 

apresenta. 

A escola apresenta alguns problemas, relacionados à infraestrutura para o 

desenvolvimento de algumas atividades, tais como: ausência de laboratório de informática, de 

ciências e química. A instituição apresenta também pequenas questões relacionadas à 

indisciplina e de cumprimento de algumas atividades por parte dos estudantes. Apesar desses 

problemas, a instituição consegue organizar e direcionar o andamento das atividades, tendo 

em vista o empenho da equipe para a solução das dificuldades. 

O corpo docente da instituição é composto por 21 professores, que são muito 

comprometidos com a aprendizagem dos alunos e, assim, buscam alcançar bons resultados de 

uma maneira geral. Os professores são formados em suas áreas específicas e lotados nas 

disciplinas que contemplam suas habilidades. A maioria dos docentes é do próprio distrito em 

que a escola funciona. A lotação dos professores segue sua formação e áreas do 

conhecimento, Linguagem e Códigos e suas Tecnologias, Matemática, Ciências da Natureza e 

                                                 
4
 Flexibilização do Ensino Médio (uma nova organização curricular, mais flexível, que contemple uma Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC)). 
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Ciências Humanas. O planejamento com os professores acontece semanalmente, 

acompanhado pelos coordenadores pedagógicos e os coordenadores das áreas de 

conhecimento. Nos planejamentos, são direcionados os projetos das áreas, tendo em vista que 

a escola trabalha baseada em projetos, que são definidos e elaborados de acordo com a 

necessidade que o alunado apresenta no momento e com objetivos de ter bons resultados nas 

avaliações externas, vestibulares da região e ENEM. 

Durante a pesquisa, foi possível participar de cinco planejamentos dentro da área de 

conhecimento de Linguagens e Códigos. Durante o planejamento, os professores de Língua 

Portuguesa que, no total, são 4, apontavam a fragilidade da escrita dos alunos na produção 

textual e a falta de leitura dos estudantes. A preocupação de todos e o questionamento geral 

era porque os alunos não conseguiam escrever de maneira mais satisfatória, e os professores 

apontavam que as preocupações maiores eram com os alunos do 3º ano do Ensino Médio.  

Depois desses momentos iniciais de observação, participação em planejamentos e 

vivências em alguns momentos de atividades direcionadas ao ensino de LP, relacionando a 

leitura crítica e compreendendo a produção textual de maneira processual e interativa, 

decidimos propor à professora do 3º ano uma intervenção que proporcionasse aos alunos 

estímulos e compreensão em relação aos seus escritos. 

 

4.3 PARTICIPANTES 

 

 Contextualizado o campo de pesquisa, iniciamos o trabalho com a observação de 31 

aulas de Língua Portuguesa divididas entre aulas de gramática, literatura e produção de textos.  

Durante o período de observação, foi possível identificar que a sala do 3º ano tinha 34 (trinta 

e quatro) alunos matriculados, com faixa etária entre 16 e 19 anos. 91% dos alunos são do 

distrito e de comunidades mais afastadas da sede do distrito, os outros 9% são alunos da 

cidade que fizeram a opção de estudar na zona rural. 

A pesquisa foi desenvolvida nas aulas de Língua Portuguesa e produção textual, com 

os alunos da turma A do 3º ano do ensino médio, turno matutino. Em relação à escolha da 

turma, foi selecionada aquela considerada pela equipe pedagógica e pela professora como 

sendo a mais inquieta, com alunos que não apresentavam bom desenvolvimento na escrita e 

que não costumavam produzir os textos solicitados durante as aulas. A equipe considerava 

que os alunos, no que se refere à produção de textos, precisavam de um melhor 

desenvolvimento e percepção crítica e reflexiva dos seus escritos.  
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Através do questionário socioeconômico que os alunos respondem ao ingressar na 

escola, foi possível identificar que a maioria dos pais dos alunos são agricultores e pequenos 

comerciantes. Alguns alunos dividem a jornada escolar com o trabalho nas pequenas 

propriedades de seus pais e comércios. Outros dependem de programas federais como Bolsa 

Família, agricultura familiar, transporte escolar, entre outros. Já outra parte é composta por 

filhos de professores e funcionários públicos e médios comerciantes que, por sua vez, têm 

maior acompanhamento dos pais.  

Apesar de apresentarem um contexto social, econômico e familiar diferenciados, os 

alunos, de maneira geral, apresentam dificuldades no que se refere à produção de textos. 

Existia uma grande resistência dos alunos nas produções solicitadas em sala. Através do 

diário de pesquisa, que é um dos instrumentos de coleta de dados, elaborado coletivamente 

com a pesquisadora, os estudantes justificavam que é complicado escrever do jeito que a 

professora quer, respeitando a gramática normativa e que seguir as ―regras dos textos‖ é 

difícil. Outra dificuldade apresentada pelos estudantes é que a maioria não tem acesso a 

recursos de pesquisas sobre o tema da produção. Essas afirmações podem ser comprovadas 

através dos registrados no diário de pesquisa. As anotações aconteciam durante conversas 

entre os participantes da pesquisa e a pesquisadora. 

 

Aluno (a): as fontes para pesquisar são pequenas, por isso, não sei o que escrever. 

Aluno (b): escrever do jeito do português ―certo‖ eu não sei. 

Aluno (c): Não sei organizar minhas ideias no texto.   

Aluno (d): escrever pra tudo fica no lugar do jeito que a professora quer é difícil. 

 

Diante da compreensão e interpretação do contexto observado, chegamos à conclusão 

de que deveríamos intervir na construção de conhecimentos voltados para a produção de 

textos de maneira dialógica e processual, compreendendo a construção de um ensino de 

Língua Portuguesa próximo da realidade social que cerca os alunos, assim como oportunizar a 

interação com os mais diferentes discursos aos quais são expostos. Para Geraldi (2017, p. 

494):                                                                                                                                           

 

Trazer a discursividade para o centro da relação de ensino implica ser capaz de ouvir 

o outro, o aluno. Ser capaz de apostar no outro. Ser capaz de se colocar à disposição 

do outro para que ele faça seu percurso discursivo. Diante dessa perspectiva, os 

gêneros discursivos serão a base do processo interventivo. 
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Assim, considerando as assertivas dos alunos, as observações dos professores e os 

estudos referentes aos gêneros, a pesquisa voltou-se para um processo interventivo através dos 

gêneros discursivos de maneira dialógica.  
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4.4 OS TEXTOS TRABALHADOS NA INTERVENÇÃO  

 

A nossa proposta de intervenção buscou o tratamento do texto de maneira dialógica e 

processual, entendido não apenas como uma atividade escolar, mas que dialogasse com as 

várias temáticas que circulam nas esferas sociais e que possibilitam interpretações. Geraldi 

(2015a, p. 140) afirma que ―[...] privilegiar o estudo do texto, em sala de aula ou em outros 

espaços, é aceitar o desafio do convívio com a instabilidade, com um horizonte de 

possibilidades de dizer que em cada texto se concretiza em uma forma a partir de um trabalho 

de estilo‖. Quando propomos qualquer atividade que envolva produção textual, é importante 

considerar que é necessária a delimitação do tema e que se tenha conhecimento da temática 

abordada. Esse conhecimento só é possível de ser alcançado mediante a interação com outros 

textos, percepções e interpretações.  

Durante a pesquisa, foram realizados alguns seminários com o objetivo de fazer com 

que os sujeitos-participantes fossem construtores do seu conhecimento e que apontassem suas 

reais necessidades de leitura e escrita. Procuramos estimular o diálogo, para que os alunos 

apresentassem quais seriam as necessidades temáticas a serem trabalhadas durante a 

realização da intervenção voltada para o trabalho com a produção de textos. Apresentamos os 

relatos dos alunos referentes ao ensino de produção de textos: 

 

Aluno(a) D: Durante as aulas de produção de textos, gostaríamos que fosse 

abordado temas que pudessem discutir sobre a realidade e que nossa produção fosse 

mais assistida. 

Aluno(a) E: É importante que primeiro a gente leia vários textos sobre uma 

determinada temática, discuta, reflita e depois possamos escrever um texto legal. 

Aluno(a) F: O tema tem que ser atual, porque se a gente fica falando de temas muito 

já debatido não vamos melhorar nosso repertório. 

  

Considerando o que os estudantes participantes da pesquisa relataram, uma das 

possibilidades foi trabalhar a questão das eleições presidenciáveis, já que foi um tema que 

ganhou bastante destaque nos últimos tempos através das mídias e em conversas cotidianas. 

Os alunos reagiram com bastante simpatia ao tema, tendo em vista as discussões que o tema 

possibilitaria.  

Para os estudantes, o assunto era relevante devido à possibilidade de dialogar e 

compreender a atual situação política do país e os impactos das decisões tomadas para o 

futuro. Hernández e Ventura (2017) direcionam que o professorado e os alunos devem 

questionar a relevância do tema a ser trabalhado, considerando que a escolha do tema serve de 

organização para as ações a serem desenvolvidas no decorrer do trabalho. 
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Após a decisão do tema, os alunos foram convidados a decidirem quais seriam as 

revistas que iriam ser usadas na retextualização e, de maneira coletiva, os discentes optaram 

por abordar as capas das revistas Veja e Carta Capital, do período de agosto a dezembro de 

2018. A justificativa apresentada para a escolha foi que as capas trabalhavam o mesmo tema 

com visões e ideologias diferentes. No quadro abaixo, apresentamos as capas selecionadas 

para intervenção. 

 
Quadro 2: Lista das capas de revista selecionadas para a intervenção 

TÍTULO  REVISTA PUBLICAÇÃO 

Ditadura com eleição  Veja 08 de agosto de 2018. Edição 2504. Ano 51. Nº 32 

Especial 50 anos  Veja 26 de setembro de 2018. Edição 2601. Ano 51. Nº 39 

Será Isso Mesmo? Veja 17 de outubro de 2018. Edição 2605. Ano 51. Nº 42 

Escola Sem Vez Veja 16 de novembro de 2018. Edição 2606. Ano 51. Nº 46 

O Duelo da Insensatez  Veja 10 de novembro de 2018. Edição 2603. Ano 51. Nº 41 

Ano do SIM e do Não Veja 26 de dezembro de 2018. Edição 2614. Ano 51. Nº 52 

O Centrão e Seu Candidato  Carta Capital 01 de agosto de 2018. Edição XXII. Nº 1014 

O Risco Bolsonaro e Quem Pode 

Evitá-lo 
Carta Capital 19 de setembro de 2018. Edição XXIV. Nº 1021 

O despertar do velho fantasma Carta Capital 09 de setembro de 2018. Edição XXIII. Nº 1022 

Por uma Frente Democrática  Carta Capital 10 de outubro de 2018. Edição XXV Nº 1023 

Revolução Cultural  Carta Capital 09 de novembro de 2018. Edição XXX Nº 1036 

O ―Mito‖ trincado Carta Capital 14 de dezembro 2018.  Edição XXI Nº 1037 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Após a escolha da temática e das capas de revistas, os alunos tiveram contato com a 

carta do leitor. Esse primeiro contato teve a finalidade de apresentar a forma e a função desse 

gênero. A princípio, os alunos foram muito resistentes com relação ao gênero, tendo em vista 

que acreditavam que era mais importante produzir o tipo de texto dissertativo-argumentativo, 

considerando a proximidade da avaliação do ENEM. 

 

Aluno (a) G: Professora é importante escrever é o texto dissertativo-argumentativo, 

ele cai no ENEM e a carta do leitor não cai. 

Aluno (a) F: A carta do leitor vai ajudar no ENEM? 

 

Considerando as afirmações dos estudantes, foi aberta uma discussão durante o 

seminário referente à importância de se saber produzir inúmeros gêneros discursivos. No 

tocante à carta do leitor, consideramos prudente explicitar que se trata de um gênero opinativo 

e, por essa razão, ajudaria de alguma forma no desenvolvimento das habilidades e 

competências estabelecidas pelo ENEM. 

Diante da discussão levantada pelos estudantes, a pesquisadora aproveitou para 

evidenciar as características de persuasão das capas de revistas e o caráter opinativo da carta 

do leitor. 
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4.5 O PROCESSO INTERVENTIVO  

 

A intervenção que compreende esta pesquisa teve como principal objetivo construir 

atividades de interação capazes de mudar a realidade dos estudantes. A opção para intervir na 

realidade dos alunos, no tocante à produção de textos de maneira dialógica e processual, foi a 

atividade de retextualização, com o intuito de articular habilidades para o desenvolvimento de 

conhecimentos e ações sobre a realidade. De acordo Thiollent (2011, p. 47), ―[...] a relação 

entre conhecimento e ação está no centro da problemática metodológica da pesquisa social 

voltada para a ação social‖. Portanto, os participantes são agentes ativos que devem buscar 

conhecimentos e ações diante dos problemas. Sobre o papel dos participantes, o pesquisador 

não é o detentor de todo o conhecimento e desenvolvimento das ações da pesquisa. 

Pesquisador e participantes são parceiros durante todo o percurso. 

Considerando as ideias de Thiollent (2011), a presente pesquisa teve como proposta 

ações que envolveram tanto o pesquisador quanto os participantes, de maneira que a pesquisa 

fosse desenvolvida coletivamente. Para o desenvolvimento da pesquisa de maneira planejada 

e que atendesse aos objetivos estabelecidos, foi elaborado um projeto de ação interventivo 

através de duas bases. A primeira base considera a retextualização na perspectiva de 

Dell‘Isola (2007) e, a segunda, as concepções da pesquisa-ação proposta por Thiollent (2011). 

 A primeira base do projeto de ação interventivo, no caso a retextualização, de acordo 

Dell‘Isola (2007), é uma atividade com textos que ultrapassa os limites escolares e, portanto, 

não pode ser compreendida como uma atividade artificial. Retextualizar é um fato comum da 

vida diária e possibilita a diversificação de temas, possibilitando a construção de relações e 

discussões com vários assuntos, levando os alunos a compreenderem a dinâmica social.  A 

segunda base da intervenção considerou o projeto de ação da pesquisa-ação que, para 

Thiollent (2011), deve seguir uma ação planejada, o objeto de análise, a deliberação e a 

avaliação. 

A intervenção foi desenvolvida durante os meses de abril a dezembro de 2019. As 

ações desenvolvidas durante a intervenção foram iniciadas com apresentação da proposta para 

a direção, coordenadores e professores da escola campo da pesquisa. Em seguida, aconteceu o 

seminário de apresentação para os alunos. A terceira etapa da pesquisa foi a observação de 31 

horas aulas. Após as observações, foi realizado o segundo seminário que tratou da escolha das 

capas de revistas, carta do leitor e seleção do tema. A quarta ação consistiu no projeto de 

intervenção para a produção de textos, que foi realizada durante 30 aulas. Por fim, aconteceu 

o seminário de encerramento da pesquisa.  
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Para se compreender de maneira mais detalhada como aconteceu a intervenção no 

tocante à retextualização, consta a seguir uma descrição das ações desenvolvidas durante as 

30 horas aulas. 

 Primeiro-momento: foi apresentado o propósito da pesquisa e quais gêneros 

discursivos seriam trabalhados durante as aulas (capas de revista e carta do leitor). 

Após a apresentação da temática, foram propostos a leitura e um diálogo sobre uma 

capa de revista e uma carta do leitor. O propósito dessa leitura foi possibilitar a 

interação dos alunos com os gêneros que iam ser trabalhados, abordando a forma e 

função dos dois, de maneira que fosse possível identificar a estrutura composicional, a 

temática e o estilo dos gêneros.  

 Segundo momento: a abordagem contemplou as capas de revista Veja e Carta 

Capital. A leitura das capas buscou trabalhar a linguagem verbal e visual como 

enunciado únicos e concretos que possibilitam a construção de sentido. A leitura e 

compreensão das capas aconteceram de forma coletiva. Essa estratégia possibilitou um 

diálogo entre os alunos e a pesquisadora sobre a utilização da verbo-visualidade na 

elaboração de sentidos em capas de revistas. As capas selecionadas para esse momento 

foram as capas do ano de 2018 das duas revistas selecionadas. Ao final do segundo 

momento, foi solicitado aos alunos que pesquisassem capas de revistas das mais 

variadas esferas de circulação, tendo como objetivo, no início do terceiro momento, 

possibilitar aos estudantes o compartilhamento de assuntos e temas com os colegas.  

 Terceiro-momento: alguns alunos apresentaram as capas que mais lhe interessaram 

em sua pesquisa e a partir delas aconteceu uma conversa sobre a temática apresentada 

nas capas. O intuito da atividade foi trabalhar forma, função e os recursos de 

linguagem utilizados através de uma estratégia dialógica, buscando sentidos nas 

imagens e palavras.  

 Quarto momento: a intervenção foi direcionada para a carta do leitor. Nesse sentido, 

foram selecionadas, antecipadamente, cartas do leitor que abordavam as mais 

diferentes temáticas. Os alunos foram motivados a fazerem leituras e interpretações 

coletivas. A interpretação foi direcionada a partir das opiniões, críticas e temas 

abordados, trabalhando, dessa maneira, a compreensão crítica e os recursos 

linguísticos e estilísticos do gênero. Ao final do quarto momento, solicitamos que 

pesquisassem e trouxessem, para o próximo encontro, cartas de leitores retiradas de 
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revistas. Nossa intenção era a de que, no quinto momento os alunos pudessem dialogar 

sobre temática, forma, função e as opiniões presentes nas cartas.  

 Quinto momento: iniciou-se com a apresentação das cartas dos leitores selecionadas 

pelos alunos. O diálogo foi direcionado de acordo com a temática dessas cartas e o 

direcionamento aconteceu através dos aspectos opinativos que elas apresentavam. Para 

que a etapa seguinte da intervenção acontecesse, os alunos foram expostos, 

novamente, as 12 capas de revista, sendo 6 da revista Veja e 6 da Carta Capital. A 

retomada das capas foi necessária, tendo em vista que os alunos deveriam escolher 

qual a capa seria utilizada para a retextualização. 

 Sexto momento: aconteceu a retextualização. Os estudantes foram instruídos, antes de 

sua produção, a realizar pesquisas, na Internet, em revistas, jornais e outros gêneros 

que contemplassem a temática da capa selecionada. Após a pesquisa, a orientação foi 

que os alunos planejassem suas produções considerando a estrutura composicional, o 

estilo e a temática da carta do leitor. A produção aconteceu em sala de maneira que o 

professor-pesquisador pudesse ajudar os estudantes em sua produção, estabelecendo, 

assim, um diálogo. Após esse momento, aconteceu a primeira produção escrita dos 

alunos. Durante a produção, os alunos também foram incentivados a conferir se seus 

textos mantinham referência com o texto base sobre o qual se planejaram. Ao final do 

sexto momento, as produções de textos dos alunos foram recolhidas para correção. 

Para tanto, levamos em consideração os seguintes critérios: adequação à proposta, 

ortografia, discursividade, pontuação, textualidade, atendimento ao tema, 

argumentação e opinião referente à temática. 

 Sétimo momento: após as correções das produções de textos realizadas pelo 

professor-pesquisador, aconteceu a devolutiva. Os alunos foram direcionados a 

identificar se as suas produções correspondiam a uma carta do leitor, atendendo, dessa 

maneira, aos procedimentos da retextualização. Além da identificação, os alunos 

foram orientados a reler seus textos e buscar novas estratégias e recursos para 

aprimoramento da sua produção.  

 Oitavo momento: nesse penúltimo momento da etapa interventiva, aconteceu a 

reescrita. Os alunos apresentaram dificuldades em reescrever seus textos, tendo em 

vista que não tinham o hábito de realizar esse tipo de atividade. A reescrita aconteceu 

em sala, de modo que o professor-pesquisador e os estudantes dialogavam e discutiam 

suas dúvidas.  
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 Nono momento: fizemos um seminário, através do qual os alunos apresentavam suas 

conclusões sobre o desenvolvimento da intervenção e quais os resultados alcançados. 

No Quadro 3, apresentamos uma síntese do processo interventivo, realizado na turma 

participante da pesquisa. O quadro apresenta as ações, a forma de aplicação e a carga-horária 

que foi utilizada durante as atividades. 

 

Quadro 3: Ações interventivas 

AÇÕES FORMA DE APLICAÇÃO  
CARGA-

HORÁRIA  

Apresentação da 

proposta  

A apresentação da proposta para o diretor, os coordenadores e 

professores da escola foi realizada em forma de seminário para 

esclarecimento dos objetivos, conceitos bases e a proposta de 

intervenção que foi realizada com os alunos. 

 

4 h/a 

I Seminário de 

apresentação da 

pesquisa para os 

alunos 

A proposta da pesquisa foi apresentada para os alunos através de 

esquemas simples, abordando os objetivos, os conceitos e a 

proposta de intervenção, buscando fortalecer o diálogo com os 

participantes da pesquisa sobre o ensino de LP, relacionando o 

conhecimento do pesquisador e dos participantes para as ações que 

seriam desenvolvidas nas etapas seguintes.  

2 h/a 

Observação de aulas 

na turma do 3º A 

A pesquisadora participante observou 31 aulas, tendo como 

objetivo principal os registros que compõem o diário de pesquisa. 

Tais registros tinham como objetivos conhecer o contexto da 

pesquisa, os alunos envolvidos e as questões relacionadas ao ensino 

de LP, como: os gêneros em sala de aula, qual a concepção de 

linguagem abordada e como a produção de texto era realizada. 

31h/a 

II Seminário com o 

grupo participante da 

pesquisa 

No segundo seminário com os participantes, o objetivo central foi 

dialogar sobre o ensino de LP, levando em conta as observações 

realizadas em sala de aula. Além disso, foram escolhidas a 

temática, as capas de revistas e a importância da carta do leitor. 

2 h/a 

Intervenção com os 

participantes 

O projeto interventivo consistiu em ações que tratassem da 

produção de texto de maneira processual e dialógica, através da 

retextualização. 

30 h/a 

III Seminário de 

conclusão da 

intervenção 

No seminário final, os participantes dialogaram sobre os pontos 

positivos e negativos da pesquisa de uma forma geral. 
2 h/a 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.6 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Os instrumentos utilizados para coleta dos dados foram um diário de pesquisa 

participativo, utilizado para registrar tanto a observação em sala de aula quanto alguns fatos 

importantes que surgiram durante o desenvolvimento da pesquisa. Além disso, realizamos 

entrevistas em áudio com os alunos e com a professora de produção de textos, bem como 

coletamos os textos produzidos pelos estudantes. Esses instrumentos foram importantes, tendo 

em vista a possibilidade de trabalhar com vários discursos e percepções vivenciados no 

decorrer da pesquisa.  
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Nossa intenção foi trabalhar, inicialmente, com capas da revista Veja como o texto 

base para a atividade de retextualização, que teve como produto o gênero discursivo carta do 

leitor. Durante as observações realizadas na sala do 3º ano A e os diálogos estabelecidos 

durante os seminários, os estudantes questionaram, opinaram e sugeriram que outra capa de 

revista fosse contemplada durante a pesquisa. A capa escolhida de maneira coletiva foi a da 

revista Carta Capital. Os estudantes apontaram que as capas trabalhavam a mesma temática, 

porém, com visões ideológicas diferenciadas. 

A intervenção proposta teve como principal finalidade uma produção de textos que 

fosse processual e dialógica, na qual fosse possível opinar, criticar e exercer a função de 

cidadão através de outros gêneros discursivos que não fossem apenas o texto dissertativo-

argumentativo. Tratando de pesquisa com textos, Bakhtin (2016, p. 71) afirma que ―Onde não 

há texto não há objeto de pesquisa e pensamento‖. Dessa maneira, o foco da análise foram as 

produções de textos. Contudo, para o auxílio e sua compreensão, também utilizamos outros 

instrumentos, como o diário de pesquisa e as entrevistas.  

As etapas desenvolvidas durante todo o processo da pesquisa tiveram como finalidade 

contribuir para o desenvolvimento dos estudantes e para a compreensão dos processos 

existentes durante a produção de textos, tais como o processo de escolha das capas, a leitura, o 

diálogo sobre o tema, o contato com outros gêneros de circulação midiática e, principalmente, 

a escrita e reescrita das cartas dos leitores, com o objetivo de levar os estudantes 

compreenderem a escrita de maneira dialógica, processual e contínua.  

Para atender a necessidade da pesquisa em questão, fizemos a opção por traçar uma 

observação dialogada. Em alguns momentos pertinentes, a pesquisadora dialogava com os 

alunos e professores sobre o que eles compreendiam em relação aos gêneros discursivos, 

como deveriam ser as aulas de LP na concepção deles, as principais dificuldades referentes ao 

ensino de produção de textos. A finalidade de dialogar com os professores e alunos foi 

compreender de maneira mais profunda o universo do estudo. 

Durante o período de 09 semanas, foram observadas 21 aulas de Língua Portuguesa e 

09 de produção textual no 3º ano A. Nesse período, foi observado como o ensino de LP 

acontecia, como se relacionava ao de produção de textos e quais eram as vantagens e 

desvantagens de se ter professores diferentes trabalhando o ensino de gramática, literatura e 

de produção de textos e, principalmente, como acontecia a produção textual em sala de aula. 

Após o período de observação, detectou-se que apenas a observação não era suficiente 

para compreender a produção de textos em sala de aula. Por essa razão, foram realizadas 

entrevistas com os alunos e com a professora de produção textual. As entrevistas foram 
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gravadas em áudio e os estudantes solicitaram que estas fossem realizadas de maneira 

individual. Os alunos espontaneamente apresentavam as suas opiniões e seus desejos de 

trabalho com a produção de textos. 

As entrevistas aconteceram face a face, com espaço de trocas interativas e foram 

conduzidas através de 10 questionamentos que tratavam sobre a divisão do ensino de LP entre 

gramática, literatura e produção de textos e o impacto disso no desenvolvimento das 

disciplinas. 

Ao final das entrevistas com os alunos, foi realizada, também, uma entrevista com a 

professora de produção textual, que seguiu os mesmos padrões utilizados nas entrevistas com 

os estudantes. O que se diferenciava eram os questionamentos que foram mais abertos e que 

consideravam principalmente os gêneros discursivos e a produção textual em sala de aula. 

Tanto o diário de pesquisa quanto as entrevistas não constituem nosso foco de análise, 

mas servem para recuperar os fatos desenvolvidos durante a pesquisa e como auxílio para as 

interpretações das produções textuais. 

Ademais, contamos com as produções de textos dos alunos que é o corpus da 

pesquisa. As produções são divididas em três blocos para efeito de análise. A primeira versão 

escrita, que é a fase inicial da atividade de retextualização, a segunda versão, que é a produção 

que os alunos realizaram como versão final para entregar ao pesquisador para correções e a 

última versão, que consiste nos reescritos pós-correção. 

Durante a intervenção, a pesquisa construiu um acervo de 60 produções textuais, 

sendo 20 de versões iniciais, 20 de versões entregues para a correção e 20 de reescrita final. 

Para as análises, foram selecionadas as 20 versões pós-reescrita, tendo em vista que essas 

atendiam a todas as etapas de retextualização.  

Para preservar a identidade dos alunos e manter as questões éticas da pesquisa, os 

alunos utilizaram nomes fictícios que foram solicitados durante a reescrita dos textos.  Nas 

versões iniciais, os alunos utilizavam o seu nome verdadeiro e, na reescrita um nome fictício. 

 

4.7 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE  

 

As análises das produções dos sujeitos da pesquisa abordam as visões e compreensões 

que são estabelecidos pelos objetivos. A retextualização é analisada no tocante à conferência, 

à identificação e aos propósitos comunicativos, na passagem de um gênero que aborda o 

verbo-visual para o verbal, buscando a interpretação e compreensão, além de considerar quais 
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elementos linguísticos, textuais e discursivos são usados pelos sujeitos na retextualização e a 

construção dos argumentos e opiniões através da verbo-visualidade na carta do leitor.  

Apesar de trabalhar apenas com a produção final, é possível identificar a evolução dos 

alunos, tendo em vista que na atividade de retextualização, trabalhamos a produção textual 

seguindo diversas etapas: o planejamento, a escrita inicial, correção e reescrita e a versão 

final. 

Do montante de 20 produções de textos finais, foram selecionadas 3 produções que 

consideraram, na retextualização, as capas de revista Carta Capital e 3 que se basearam nas 

capas de revista Veja, totalizando, dessa maneira, 6 produções de alunos diferentes. A escolha 

foi estabelecida através dos seguintes critérios: 

 Atendimento à proposta de produção, no caso em questão, transformar a capa de 

revista em carta do leitor; 

 Seguir as etapas de retextualização que são: ler, identificar, retextualizar, conferir, 

identificar e reescrever; 

 Construção de argumentos e opiniões relativas ao tema, articulando os enunciados 

verbo-visuais na produção da carta do leitor. 

Para selecionar os textos que compõem o corpus da pesquisa, a estratégia de seleção 

foi dividida em etapas. Segue a descrição das etapas de seleção dos textos: 

 Primeiro-momento: leitura de todas as versões escritas pelos alunos. A finalidade 

dessa primeira etapa era conhecer de maneira mais profunda os textos dos alunos e 

construir um diálogo com as demais versões; 

  Segundo momento: foram separadas as produções que se baseavam nas capas de 

revistas Veja e Carta Capital. O intuito dessa divisão foi uma compreensão de 

argumentos usados para cada capa, de acordo com o veículo de comunicação; 

 Terceiro-momento: apesar de apresentarem capas diferentes para a construção da 

retextualização, as temáticas gerais tratavam da situação política brasileira. Essa 

temática possibilitou selecionar os textos que se aproximavam do tema, utilizando-se 

de argumentos e opiniões. 

 Quarto-momento: na quarta etapa, buscamos, tanto no grupo das capas de revista 

Veja quanto da Carta Capital, produções que atendessem a todas as etapas da 

retextualização desenvolvida em sala de aula. No total, restaram 17 produções; 

 Quinto-momento: após esse momento, foram relidas as 17 produções e selecionadas 

aquelas que, para pesquisa, fossem mais pertinentes e atendessem ao contexto e aos 



77 

 

critérios de análises. Foram escolhidos 06 textos ao final, sendo 03 cartas de leitor 

baseadas na capa da revista Carta Capital e 03 da revista Veja. 

 

A seleção dos textos que irão compor as análises não tem finalidade quantitativa. Por 

esse motivo, as escolhas dos textos foram realizadas de acordo com os critérios estabelecidos 

e pelos enunciados que se aproximavam mais dos objetivos da pesquisa.  

Para preservar a identidade dos estudantes, foram utilizados os seguintes nomes 

fictícios: Linhares Sousa, Gabrielle Sousa, Laura Vida, Ítalo Luciano, Ingride Absoluta e João 

Vivendo. As sequências de análise dos textos são aleatórias e durante a seção de análise 

buscamos denominar os estudantes participantes da pesquisa de autor/produtos de textos. 
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5 DA CAPA DE REVISTA PARA A CARTA DO LEITOR: UMA ANÁLISE 

DIALÓGICA 

 

Neste capítulo, apresentamos as análises dos 06 textos selecionados, produzidos 

durante a pesquisa-ação, tendo em vista que o trabalho buscou uma transformação da 

realidade na qual os sujeitos participantes estavam inseridos através de um projeto 

interventivo. Como afirma Thiollent (2011), é necessário compreender a pesquisa-ação como 

uma mudança da realidade. Por essa razão, as produções de textos realizadas pelos alunos 

servem como referência para verificar a mudança ocorrida nos escritos dos alunos. 

Para alcançar os objetivos desta pesquisa, foram estabelecidos os seguintes critérios de 

análises dos textos: conferência da preservação do tema da capa de revista na carta do leitor; 

identificação das características das cartas dos leitores; relação entre palavras, frases e 

sentidos do texto base no novo texto; a identificação das operações linguísticas, textuais e 

discursivas (papéis sociais dos sujeitos na interação, condições de produção e etc.); a verbo-

visualidade na construção de sentidos da carta; argumentos utilizados e a opinião.  

Consideramos também, para efeito de análise, a estrutura composicional da carta do 

leitor, o tema, o estilo, assim como a seção de contato, o desenvolvimento da carta e a seção 

de despedida. Procuramos compreender e interpretar os aspectos já citados da carta do leitor 

de uma maneira dialógica, em que a função da linguagem fosse à preocupação maior das 

análises. 

Com o objetivo de identificar como a intervenção contribuiu para o desenvolvimento 

dos sujeitos da pesquisa no tocante à atividade de produção de textos, consideramos a 

retextualização na perspectiva de Dell‘Isola (2007). Em relação aos argumentos e à opinião 

nos textos dos estudantes, foi usada a Nova Retórica, com base nos estudos de Perelman e 

Olbrechts-Tyteca (2014). Para a verbo-visualidade, ancoramo-nos na abordagem de Brait 

(2009, 2013, 2017) e Rojo e Moura (2019), unida à perspectiva da Análise Dialógica do 

Discurso (ADD). Assumimos aqui uma abordagem dialógica pautada nos estudos de Bakhtin 

e seu Círculo, pois nos possibilita fazer uso de um conjunto de teóricos para as análises.   

 Vale salientar que todas as versões finais dos textos foram realizadas na mesma data. 

Entretanto, alguns autores/produtores preferiram repetir as datas presentes na primeira versão 

dos seus textos. Justifica-se essa escolha de alguns participantes por interpretarmos que a 

maioria deles não tem o hábito de reescrever seus textos, pois encara tal atividade apenas 

como cumprimento de uma ação escolar. 
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5.1 ANÁLISE DAS CARTAS DOS LEITORES DA REVISTA CARTA CAPITAL   

 

 Nesta seção, analisamos as cartas dos leitores produzidas pelos estudantes do 3º ano A 

da escola campo da pesquisa. Para efeito de organização, analisamos primeiramente os textos 

produzidos a partir das capas da revista Carta Capital e, logo em seguida, das capas das 

revistas Veja.  

 

Figura 1: Capa da Revista Carta Capital intitulada O despertar do velho fantasma 

 
Fonte: Revista Carta Capital. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/edicao-da-semana/>. 

 

Para que uma carta do leitor seja produzida, é necessário um evento deflagrador. Alves 

Filho (2011) afirma que a motivação acontece após a leitura de um determinado texto 

vinculado às revistas ou jornais. No caso desta pesquisa, o evento deflagrador foram as 

próprias capas de revistas. Na produção aqui, analisada a capa escolhida pelo estudante I foi o 
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da revista Carta Capital, que trata da temática da ditadura militar: O Despertar do velho 

fantasma. Após leitura e pesquisas referentes à temática, o autor produziu seguinte texto: 

 

Quadro 4: Carta do leitor escrita por Linhares Sousa
5
 

Missão Velha, 24 de outubro de 2019. 

Saudações editores da revista Carta Capital, 

Venho por meio dessa carta argumentar sobre o despertar do velho fantasma, que o mesmo seria a 

ditadura militar. Pois a maioria do exército queria eleger Bolsonaro. Porque eles queriam eleger? 

Queriam eleger porque Bolsonaro era militar e ter um militar no poder poderia significar a voltar da 

ditadura. A ditadura trouxe coisas ruins e até hoje o país é afetado com isso. Inflação, censura, tortura, muitas 

mortes. 

A volta do governo militar pode tornar grandes tormentos por isso, sou totalmente contra. Pois no 

tempo da ditadura as pessoas não podiam fazer nada e além do mais eram torturadas e os artistas com suas 

músicas.  

Obrigada pela atenção! 

Assinado: Linhares Sousa 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para a retextualização efetivamente acontecer, é necessário identificar quais 

características básicas do gênero será produto da atividade. Nas cartas do leitor, são 

necessárias a indicação da data e do local de onde foi produzida. Inicialmente, iremos analisar 

esse aspecto. A data e o local aparecem nas cartas no cabeçalho. As cartas dos leitores, para a 

esfera jornalística, requerem uma agilidade maior em suas publicações, devido ao tema em 

que se baseiam. Em relação à agilidade do envio das cartas, Alves Filho (2011) aponta que 

essa característica é justificada pelo fato de esse gênero tratar de acontecimentos recentes. É 

possível notar na carta aqui analisada o uso da data e do local, logo, o autor do texto em 

questão compreendeu a importância que é dada ao tempo na publicação desse gênero, uma 

vez que, para que a carta do leitor seja publicada, depende da relevância dada ao assunto pela 

revista e pelo público no momento.  

Nas cartas, de forma geral, é importante que exista a seção de contato, que é a seção 

em que o produtor do texto se dirige ao seu interlocutor.  Na carta do leitor analisada, esse 

contato é estabelecido da seguinte maneira: ―Saudações editores da revista Carta Capital,‖. 

O produtor do texto usa como estratégia de contato com seu interlocutor a palavra ―editores‖. 

No processo interventivo, foi evidenciado que as cartas do leitor são dirigidas a uma equipe 

de editores, antes de serem publicadas nas revistas. O produtor do texto usou a palavra 

editores no plural como estratégia para estabelecer a interação, dirigindo-se à equipe do 

veículo de comunicação de maneira geral. Qualquer editor que faz parte do grupo da revista 

pode ter contato com sua carta. Por essa razão, utiliza a palavra no plural, já que ele 

                                                 
5
 Os textos dos alunos ainda apresentam problemas de concordância e ortografia que requerem intervenção. 

Porém, em nossa análise, detivemo-nos em observar os aspectos delineados nos objetivos da pesquisa. 
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desconhece o editor específico que irá ler sua carta, mas compreende sua função. Para 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014, p. 21), dentro de condições concretas de produção, ―[...] 

o segredo das deliberações, modificando a ideia que o orador tem de seu auditório, pode 

transformar os termos de seu discurso‖. Os autores apontam que, determinar quem são os 

interlocutores no texto escrito é uma dificuldade, considerando que existe uma falta de 

precisão de estabelecer quem são seus leitores.  

Já no contexto de escolarização em que a carta do leitor acima foi desenvolvida, os 

leitores são mais difíceis de serem identificados, uma vez que as produções, em sala de aula, 

em sua maioria, são realizadas em uma situação criada pelo ambiente escolar e são dirigidas a 

um único interlocutor, normalmente o professor. Contudo, a intervenção proposta buscou 

desenvolver nos produtores a habilidade de compreender quais são os possíveis interlocutores 

que podem interagir com os seus textos. 

O que pode facilitar a identificação dos leitores no ambiente escolar são as propostas 

de produção mais próximas da realidade dos estudantes. Geraldi (2015a) direciona que a 

produção textual em sala deve evidenciar os interlocutores, a situação, a compreensão do 

mundo, a temática, o estilo do gênero e o estilo próprio. Assim sendo, a intervenção realizada 

considerou as situações e temas pertinentes à realidade dos estudantes, que foram as eleições 

presidenciáveis e seu impacto na sociedade.  Dessa maneira, buscando direcionar a produção 

de textos em sala de aula para um prisma dialógico e processual, que atendesse a um dos 

objetivos da retextualização, que é compreender os papéis sociais dos interlocutores.  

Para se caracterizar como uma carta do leitor, o texto deve apresentar na sua estrutura 

composicional a introdução, desenvolvimento do texto e conclusão. É possível notar o 

atendimento à estrutura composicional do texto aqui analisado, quando o autor, na introdução 

do texto, estabelece qual é a finalidade de escrever para a revista: ―Venho por meio dessa 

carta argumentar‖. O objetivo principal do produtor do texto é opinar sobre a temática 

tratada na capa, que foi escolhida como texto base na atividade de retextualização, que é: O 

Despertar de um velho fantasma. O produtor, nesse caso, apresenta o seu propósito 

comunicativo em escrever a carta. Na retextualização, a mudança de propósito é fundamental, 

considerando as necessidades do novo gênero.  Nota-se, no texto, que o produtor 

compreendeu um dos propósitos comunicativos de uma carta do leitor, que é opinar sobre 

temas relevantes na sociedade, evidenciado a linguagem como uma prática social e, 

consequentemente, desenvolvendo sua prática comunicativa.  

Além de o autor definir o objetivo em escrever para a revista na introdução do seu 

texto, percebemos a preservação do conteúdo do texto base, a partir do uso da citação do 
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título na introdução de maneira direta ―o despertar do velho fantasma‖. Notamos, assim, 

uma das etapas importantes da atividade de retextualização, que é a conferência, uma vez que 

existe a manutenção do conteúdo do gênero original no novo gênero. De acordo com 

Dell‘Isola (2007, p. 46), ―É importante observar que o gênero escrito, a partir do original, 

deve manter, ainda que em parte, o conteúdo do texto lido‖. Na carta em análise, é possível 

observar os aspectos citados por Dell‘Isola (2007), no tocante à preservação da temática que é 

voltada à ditadura militar, através da estratégia de manter informações e inserir novas. 

Para atender ao gênero fruto da retextualização, devem se considerar suas formas e 

funções, assim como desenvolver estratégias de atendimento ao propósito comunicativo. 

Considerando essas questões, o autor teve contato com diversas cartas do leitor durante a 

intervenção, com a finalidade de compreender quais recursos linguísticos, textuais, 

discursivos e argumentativos foram utilizados para a produção desse gênero. A seguir, 

destacamos alguns desses recursos usados pelo produtor no desenvolvimento de sua carta. 

Inicialmente, consideramos as estratégias argumentativas presentes no 

desenvolvimento da carta. No início do desenvolvimento do texto, observarmos um 

questionamento direto: ―Porque eles queriam eleger?‖ A intenção de usar uma pergunta 

direta é explicitar a problemática abordada no texto e, consequentemente, servir de referência 

para o desenvolvimento da tese defendida, como pontua Fiorin (2017). 

 Na pergunta direta, o autor usa uma anáfora para fazer referência a um elemento 

citado previamente no texto. No caso, o pronome ―eles‖, que se refere aos militares. O uso 

desse pronome especifica quem quer o retorno da ditadura, que são os militares. Para 

justificar essa conclusão, o autor do texto afirma que o candidato Bolsonaro foi militar. Logo, 

o grupo que partilha da mesma ideologia de Bolsonaro quer um representante que defenda as 

suas concepções. É possível observar a interpretação do produtor através do seguinte trecho: 

―Queriam eleger porque Bolsonaro era militar e ter um militar no poder poderia 

significar a voltar da ditadura‖. Para a construção do trecho apresentado, o autor do texto 

aciona conhecimentos linguísticos e de sua própria realidade objetiva. De acordo com Bakhtin 

(2016, p. 51), ―[...] reiteramos: só o contato do significado linguístico com a realidade 

concreta, só o contato da língua com a realidade, contato que se dá no enunciado, gera a 

centelha da expressão; esta não existe nem no sistema da língua nem na realidade objetiva 

existente fora de nós‖. Nesse sentido, compreendemos que o produtor da carta em questão 

aciona diversos conhecimentos para o desenvolvimento do seu ponto de vista referente à 

temática. 
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Para reforçar seu ponto de vista negativo em relação à volta dos militares ao governo, 

o recurso utilizado foi apontar quais foram as principais ações negativas que o governo militar 

realizou durante sua passagem pelo poder. A explicitação das ações negativas pode ser 

justificada pelo fato de o produtor ter acionado conhecimentos adquiridos no espaço escolar e 

nas relações dialógicas estabelecidas com outros meios de comunicação, como revistas, 

jornais, sites, bem como informações compartilhadas em redes sociais e na interação com 

outros sujeitos. Aqui mencionamos Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014), quando os autores 

afirmam que as opiniões de um homem são construídas através do círculo social em que está 

inserido e com as pessoas que mantém contato. Chegamos a essa conclusão a partir do 

seguinte fragmento: ―A ditadura trouxe coisas ruins e até hoje o país é afetado com isso. 

Inflação, censura, tortura, muitas mortes‖.  

Seguindo os postulados de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014), podemos dizer que os 

argumentos usados no trecho acima são os de ilustração, uma vez que foram usados para 

reforçar uma tese já tida como aceita, servindo, no texto, como uma tentativa de comover os 

interlocutores para o seu ponto de vista. Nesse trecho, também é possível identificar 

argumentos referentes ao antimodelo, ou seja, são apresentadas características de um governo 

que não deveria retornar ao poder, devido às ações negativas realizadas em outro momento.  

Com os argumentos fundados na ilustração e no antimodelo, o autor do texto busca 

maior fundamentação para o seu discurso opinativo e a adesão do leitor para o seu ponto de 

vista relativo ao tema tratado. No tocante à retextualização, o produtor consegue contemplar a 

etapa de identificação do gênero, uma vez que em seu texto opina sobre determinado assunto 

de impacto social e, dessa maneira, atende a um dos propósitos das cartas dos leitores que são 

publicadas em revista ou jornais.  

É possível notar que a opinião na carta também foi construída através da relação do 

verbal e do visual como enunciado articulado. A imagem da capa traz um fantasma com um 

quepe militar e, logo ao lado, é apresentado o tema que trata a edição da revista: ―O 

despertar de um velho fantasma‖ e ―A maioria do exército abraça Bolsonaro, ameaças 

fardadas à democracia pairam no ar‖. O uso do título e subtítulo presente na capa 

possibilitou o autor/produtor do texto concluir que esse fantasma é a ditadura militar. 

Demonstrando a sua conclusão, com o uso da expressão ―o mesmo‖, que indica que o ―velho 

fantasma‖ equivale à ditadura militar. Esse sentido se tornou possível devido à mobilização da 

verbo-visualidade de maneira articulada. A força de expressão da palavra e da imagem levou 

o produtor a compreender a capa de revista como um enunciado concreto. Para Brait (2013), a 

relevância do verbo-visual consiste no aspecto semiótico-ideológico do texto que, nesse caso, 
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ultrapassa o contorno verbal e reconhece, por sua vez, o visual, unindo o projeto gráfico e o 

projeto cênico na construção do enunciado concreto.  

Outro aspecto da verbo-visualidade na construção de sentidos do texto em análise é a 

relação estabelecida entre a palavra ―militar” e ―Bolsonaro‖. No verbal e visual presente na 

capa, não é possível perceber nenhuma referência que Bolsonaro seja ou foi militar, mas 

recuperando conhecimentos que o autor/produtor tem de mundo, conhecimentos adquiridos 

em relações estabelecidas com meios de divulgação sobre o tema, com a imagem e as 

palavras do campo semântico que se referem ao universo militar, ele concluiu que o apoio 

dado a Bolsonaro foi em virtude de ele ter sido do exército. Apesar de não participar mais 

oficialmente do exército, Bolsonaro, por já ter feito parte desse grupo, na interpretação do 

autor, governará com ideologias e ideias de governos ditadores. Considerando as ideias de 

Dell‘Isola (2007), o autor atende a retextualização da capa para a carta do leitor, quando usa 

informações presentes no texto base e insere novas informações no gênero produto. 

Para embasar a ideia de que Bolsonaro irá dar continuidade a ideias de governos 

militares, foi usado no texto o verbo ―era‖ na 1ª pessoa do singular do pretérito imperfeito do 

indicativo, que se refere a um fato ocorrido no passado, mas que não foi concluído, 

expressando assim uma ideia de continuidade e de duração no tempo, ou seja, oficialmente 

Bolsonaro não é mais militar, porém, suas concepções ideológicas não mudaram em relação à 

função que exerceu e pode aplicar no seu governo. Dell‘Isola (2007) pontua que uma das 

vantagens em se trabalhar com a retextualização é a possibilidade de utilizar inúmeros 

recursos linguísticos no efeito de sentido que se quer alcançar.   

Para destacar mais sua opinião negativa em relação ao tema, o produtor do texto 

argumenta e reafirma quais são os transtornos trazidos por um governo como esse e usa o 

pronome possessivo na 1ª pessoa ―sou‖ como forma de enfatizar seu ponto de vista: ―A volta 

do governo militar pode tornar grandes tormentos por isso, sou totalmente contra‖. 

Também é possível identificar a opinião explícita através do marcador de opinião no trecho: 

―sou totalmente contra‖, resumindo e justificando sua opinião em relação à volta dos 

militares ao poder. O uso da primeira pessoal no texto possibilita compreender que o autor 

compreendeu qual o seu papel de interlocutor quando se escreve uma carta do leitor.  

No final do texto, é possível identificar a seção de despedida: ―Obrigado pela 

atenção!‖, que pode ser interpretado pelo leitor da carta como uma forma de respeito e 

agradecimento.  

Resumidamente, podemos compreender que a carta do leitor aqui analisada foi 

construída atendendo ao propósito do gênero produto da retextualização.  Podemos identificar 
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o atendimento ao gênero através do cabeçalho, em que o produtor discrimina a data e o local, 

situando sua carta dentro do espaço/tempo, característica relevante em um texto da esfera 

jornalística por ser importante na interpretação, audiência e no tempo de resposta que esse 

tipo de gênero necessita. As outras características são: a seção de contato, em que o autor 

estabelece um diálogo com o seu interlocutor, direcionando assim o seu texto para um sujeito 

mais próximo da realidade; o desenvolvimento, em que é usada na construção de sentido a 

verbo-visualidade presente nas capas de revista; e a opinião referente ao tema tratado. Além 

dessas seções mencionadas, a carta apresenta a conclusão e a despedida. Portanto, o 

autor/produtor conseguiu compreender a estrutura composicional e o tema da proposta 

durante a intervenção e, consequentemente, retextualizar a capa de revista para a carta do 

leitor, atendendo as etapas de retextualização. 
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Figura 2: Capa da revista Carta Capital intitulada Revolução Cultural 

 
Fonte: Revista Carta Capital. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/edicao-da-semana/>. 

                        

           No caso da carta em questão, o autor/produtor teve contato com a capa de revista que 

trata do tema Revolução Cultural da edição do mês de novembro da revista Carta Capital. No 

Quadro 5, apresentamos a carta do leitor, seguida da análise realizada. 
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Quadro 5: Carta do leitor escrita por Ítalo Luciano 

Missão Velha, 24 de outubro de 2019. 

Saudações caros editores da revista Carta Capital. 

Venho por meio dessa carta argumentar sobre a polêmica capa ―Revolução Cultural‖, que envolve o 

então candidato eleito Jair Bolsonaro, podendo destacar as várias fases do governo voltados para os eleitores. 

Partindo desde princípio a campanha e os projetos feitos pelo governo provocou muita popularidade, 

assim obteve uma grande separação política, visível entre a grande população brasileira. Em um curto espaço de 

tempo a economia e a violência tiveram um aumento muito significativo para o país. 

Com base nos argumentos abordado o governo tem que tomar providências, aprender a governar com 

responsabilidade sem falsas informações. Está à frente da presidência de um país não significa que está acima 

de todos, quem faz o país é a população em conjunto com os então candidatos eleitos que a maioria da 

população confiou. Por fim, termino esta carta deixando minhas interrogações a respeito desse governo atual. 

Qual a finalidade dos projetos propostos por eles a favor do Brasil? Obrigada pela atenção.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Retextualizar é uma atividade que considera a forma e função dos gêneros envolvidos 

nesse processo. Por esse motivo, é possível perceber, assim como na carta anterior, que o 

autor/produtor usa, no cabeçalho, a data e local onde a carta foi escrita, evidenciado assim o 

espaço e tempo da produção. Nessa carta, o autor se dirige aos interlocutores, que são os 

editores da revista Carta Capital através de um elogio, estabelecendo, dessa maneira, uma 

relação dialógica e de valorização da função que os editores desempenham, na tentativa de 

persuadi-los. Podemos comprovar essa ideia através da seção de contato: ―Saudações caros 

editores da revista Carta Capital‖.   

 O autor, para expor seus argumentos e buscar a adesão de seu interlocutor, constrói 

uma imagem desse interlocutor para quem dirige o texto. De acordo com Perelman e 

Olbrechts-Tyteca (2014, p. 18), ―[...] com efeito, para argumentar, é preciso ter apreço pela 

adesão do interlocutor, pelo seu consentimento, pela sua participação mental‖. Com isso, o 

autor/produtor da carta busca um diálogo com seu interlocutor, com o argumento de apelo, 

através do uso do adjetivo ―caros‖, que pode ser compreendido através da valorização da 

função que o leitor da carta desempenha. O produtor do texto, dessa maneira, compreendeu o 

papel social de seu interlocutor e, no desenvolvimento do seu texto, utiliza estratégias de 

interação, considerando a posição que esse interlocutor ocupa no seu discurso. 

Durante a intervenção, buscaram-se estratégias em que os papéis sociais dos 

interlocutores fossem compreendidos pelas participantes da pesquisa. A necessidade de 

compreender os papéis sociais dos interlocutores é justificada pelo fato de que todo discurso é 

dirigido a alguém que desempenha uma determinada função na sociedade. 

 O autor assume um posicionamento de compartilhamento de ideias críticas, conforme 

o tema tratado na capa. Aqui, consideramos as ideias de Alves Filho (2011), quando o autor 

afirma que um dos propósitos da carta do leitor é participar ativamente da vida em sociedade, 

através da expressão da opinião em assuntos que tratam da atualidade. O tema da capa e, 
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consequentemente, na carta, Revolução Cultural refere-se aos projetos do então candidato 

eleito à presidência, Bolsonaro, estabelecendo assim uma discussão sobre um tema atual e de 

interesse da população brasileira. Dessa maneira, o autor relaciona a linguagem e as estruturas 

sociais, buscando em seu texto um direcionamento crítico sobre o assunto. Com isso, o autor 

contempla uma das características da retextualização que, de acordo com Dell‘Isola (2007), é 

o envolvimento da linguagem com a estrutura social e o papel do interlocutor na sociedade.  

 Na carta, quando o autor/produtor retoma, em seu texto, o título da capa da revista, no 

seguinte trecho: ―Venho por meio dessa carta argumentar sobre a polêmica capa 

“Revolução Cultural‖, usa, de maneira direta, um discurso exposto no texto base. Podemos 

compreender com o trecho do autor atende às condições de produção, mantendo o conteúdo 

do texto base no texto produto da retextualização. Na concepção de Bakhtin (2017b), a 

retomada de um enunciado já proferido acontece porque não existem enunciados isolados. No 

caso do texto em questão, para que um novo discurso fosse proferido, foi necessária a 

retomada de um discurso presente no texto base, estabelecendo, dessa maneira, uma relação 

de cruzamento e articulação de sentidos e discursos. O produtor do texto classifica a capa 

como polêmica; por esse motivo, merece audiência e uma resposta que possibilite a reflexão 

dos possíveis leitores da carta sobre o assunto. O acréscimo do termo ―polêmica‖ atende a um 

dos princípios da retextualização, que é o uso da informação presente no texto base e inserir 

novas informações no novo gênero. 

Considerando que, para o produtor da carta, os projetos do candidato Bolsonaro 

tiveram forte impacto no aumento da violência e de problemas econômicos, o autor manifesta 

sua intenção em escrever para a revista, que é opinar sobre o tema. Logo no início do seu 

texto, o produtor usa o verbo ―Venho‖, que é a forma conjugada do verbo vir na 1ª pessoa do 

singular do presente do indicativo, ou seja, uma ação que ocorre no momento da sua narração 

ou uma ação cotidiana. Compreendemos, assim, que o autor manifesta seu ponto de vista em 

relação ao tema tratado naquela situação, por considerar relevante para a vida em sociedade e 

evidencia seu papel de sujeito social. Assim, as cartas dos leitores possibilitam um debate e 

um encontro de pontos de vistas. 

 O produtor da carta construiu sua opinião estabelecendo, também, uma relação entre o 

verbal e o visual, de maneira que articula os elementos da capa. É possível identificar essa 

articulação através da seguinte passagem: ―[...] podendo destacar as várias faces do 

governo voltados para os eleitores‖. O uso da palavra ―faces”, no trecho acima, pode ser 

compreendido como os projetos do candidato eleitor. O autor do texto chega a essa conclusão 

através da relação entre o tema central da capa, no caso o verbal, e a imagem da face do então 
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presidente eleito que compõem a capa inteira. A partir dos direcionamentos de Brait (2017) e 

das nossas interpretações referentes ao texto, percebemos que o produtor compreendeu a capa 

de revista através da articulação entre o verbal e o visual de forma indissolúvel e, dessa forma, 

construiu argumentos em seu texto através dessa articulação, apresentando seu ponto de vista 

sobre a temática tratada. A compreensão do texto base e as estratégias de sentido para os 

novos gêneros são indispensáveis para que a retextualização aconteça, como menciona 

Dell‘Isola (2007). No caso da carta aqui analisada, a compreensão do verbal e do visual 

possibilitou o desenvolvimento de argumentos e opiniões referentes ao tema tratado. 

  O autor compreendeu que a face é a mesma, porém as cores que são utilizadas em 

cada quadro são diferentes. Para o produtor do texto, as cores se referem aos projetos 

defendidos pelo governo e representam ideologicamente os planos governamentais. Para Rojo 

e Moura (2019), as cores são um elemento fundamental nos designs políticos, uma vez que 

fornecem significados às produções. Na capa de revista, foi usado o recurso denominado de 

―camadas‖, em que é possível modificar os elementos significativos da imagem. Tal recurso 

afetou diretamente os sentidos produzidos na carta, uma vez que o desenvolvimento dos 

argumentos leva em consideração a imagem do candidato eleito, articulada às cores presentes 

na capa.  Todos os elementos da capa de revista devem ser percebidos através da força 

discursiva do suporte, uma vez que tal força afeta diretamente o novo gênero que foi 

produzido. 

No seguinte trecho: ―Partindo deste princípio [...]‖, o produtor se refere aos projetos 

(faces) do governo que ganharam popularidade e adesão dos eleitores para o desenvolvimento 

de sua opinião crítica a respeito do presidente eleito e da situação política da sociedade 

brasileira. Assim, o produtor usa o visual e o verbal presente na capa para enfatizar o tema e 

embasar seu ponto de vista, que, é o de oposição aos projetos do governo. Compreendemos 

aqui quem na articulação do verbo-visual como enunciado concreto é possível identificar a 

preservação do conteúdo do texto base.  

 Na conclusão da carta, o produtor se utiliza de um discurso de revolta e autoridade 

para demonstrar sua opinião em relação às atitudes que o governo deve tomar para a melhoria 

do país. Para embasar sua opinião, o autor usa seus próprios argumentos usados no 

desenvolvimento da carta para assegurar o seu discurso: ―Com base nos argumentos 

abordado o governo tem que tomar providências, aprender a governar com 

responsabilidade sem falsas informações‖. A retomada dos próprios argumentos é utilizada 

para fortalecer o ponto de vista que o produtor tem referente ao tema. Podemos compreender 

que, para a produtor do texto, o governo não atua de maneira satisfatória, além de ser 
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irresponsável e tratar as informações de maneira fantasiosa e, consequentemente, não defende 

os interesses da população. 

 Ainda na conclusão, o autor do texto utiliza a locução adverbial ―por fim‖ para 

apontar suas últimas opiniões, usando como estratégia uma pergunta direta: ―Qual a 

finalidade dos projetos proposto por eles a favor do Brasil?‖. Podemos compreender, 

através da pergunta, duas possibilidades de intenção do produtor. A primeira seria a busca da 

reflexão sobre o tema de possíveis leitores em relação aos projetos governamentais do 

presidente eleito, com o intuito de despertar-lhes o senso crítico em relação à realidade 

política da sociedade brasileira. A segunda possibilidade seria a publicação de sua carta pelo 

grupo de editores da revista.  

A seção final de despedida que encerra o texto contém uma expressão que estabelece 

uma interação de respeito e cordialidade com os possíveis leitores do texto. É um argumento 

de apelo na tentativa de sensibilizar seu possível interlocutor: ―Obrigada pela atenção‖. 

Na carta analisada, podemos observar o atendimento da proposta do gênero fruto da 

retextualização, uma vez que o produtor do texto compreendeu a estrutura composicional da 

carta do leitor e atendeu ao tema proposto. O texto apresenta todas as seções do gênero carta 

do leitor e, no seu desenvolvimento, observa a articulação de sentido usando a verbo-

visualidade. Além dos aspectos já citados, pode-se identificar a opinião do autor sobre o tema.  
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Figura 3: Capa da Revista Carta Capital intitulada Por uma frente democrática 

 

Fonte: Revista Carta Capital. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/edicao-da-semana/> 

 

Assim como as demais produções, a terceira análise se refere à carta do leitor que tem 

como texto base a capa da revista Carta Capital, cujo tema tratado na capa é Por uma frente 

democrática. 

 

 

 

  



92 

 

Quadro 6: Carta do leitor escrita por João Vivendo 

Missão Velha- CE, 24 de outubro de 2019 

A revista Carta Capital,  

Escrevo está carta para opinar sobre a edição especial da eleição da revista Carta Capital, em que 

Fernando Haddad vem a frente da capa com destaque em amarelo juntamente com Ciro Gomes, Boulos e 

Manuela D‘Ávila, com destaque em fundo preto com uma chamada totalmente eleitoral ―Por uma frente 

democrática, contra o Neoliberalismo e a Vassalagem o Tio Sam‖. 

 Nessa capa a campanha política de Haddad está bem resumida, sua campanha era a favor da 

democracia por um país democrático, onde todos seriam privilegiados e estariam de alguma forma ―protegidos‖ 

pôr a nova forma de governo que ele prometia. 

 Concluo está carta afirmando que essa capa traz uma nova oportunidade de lutar por um país melhor, 

com uma presidência melhor, pela democracia que vai totalmente contra o regime militar. Assinado: João 

Vivendo. 

 

 

Sinto-me satisfeita em escrever para a revista, espero que leiam. Cordialmente. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Assim como as duas cartas anteriores, o presente texto apresenta data/local. No início 

do texto, é possível observar o estabelecimento da seção de contato entre o autor/produtor da 

carta e a revista através da seguinte passagem: ―A revista Carta Capital‖. Nesse caso, 

identificamos a quem se dirige a carta. Quando o autor do texto se dirige à revista na seção de 

contato, ele estabelece a interação com a imagem que construiu do meio de comunicação para 

qual direciona seu texto. Compreendendo o interlocutor como uma instituição, o produtor 

entende que não é a revista em si que irá ter contato com o seu texto, mas os editores. 

Entretanto, por desconhecer esse interlocutor, usa uma palavra que abrange o seu interlocutor. 

Para o produtor do texto, qualquer editor da revista pode ter contato com o seu texto e, por 

esse motivo, a preferência em usar a palavra ―revista‖, em vez de ―editores‖, como as duas 

outras cartas analisadas anteriormente. 

Na introdução da carta, o produtor usa a seguinte proposição: ―Escrevo está carta 

para opinar sobre a edição especial da eleição da revista Carta Capital‖. Portanto, o 

produtor do texto já estabelece uma relação de persuasão, apresentação e propósito em 

escrever a carta para a revista. Com o uso do verbo ―escrevo‖ na primeira pessoa do singular, 

o produtor coloca em destaque seu papel de sujeito produtor do discurso e destaca o propósito 

em escrever a carta, que é opinar sobre o tema. Assim, o produtor cumpre uma das tarefas da 

retextualização que é a identificação das características do novo gênero. 

Para desenvolver os argumentos que embasam a sua opinião, o produtor parte de um 

discurso presente na capa para construir o seu próprio discurso. Identificamos o discurso 

direto no seguinte trecho: ―Por uma frente democrática, contra o Neoliberalismo e a 

Vassalagem o Tio Sam‖. Percebemos nesse excerto que são mantidos determinados sentidos 

e o conteúdo temático do texto original. Com a preservação de alguns sentidos e do conteúdo, 



93 

 

compreendemos que o produtor conseguiu desenvolver uma das tarefas da intervenção 

relacionadas à retextualização, que é a conferência do gênero. 

Com relação à verbo-visualidade, esta é acionada quando o produtor do texto cita na 

carta o nome de todos os sujeitos que compõem a capa e aponta seus papéis sociais como 

participantes de uma campanha eleitoral: ―[...] em que Fernando Haddad vem a frente da 

capa com destaque em amarelo juntamente com Ciro Gomes, Boulos e Manuela 

D’Ávila, com destaque em fundo preto com uma chamada totalmente eleitoral‖.  Dessa 

maneira, o autor/produtor faz uso, para a construção de sentidos, do verbo-visual e de seu 

conhecimento de mundo para a interpretação e o desenvolvimento dos argumentos que 

compõem o texto. Para Bakhtin (2016, p. 51), ―quando escolhemos as palavras, partimos do 

conjunto projetado do enunciado‖.  

Além do reconhecimento dos sujeitos que compõem a capa, outro elemento visual que 

é articulado pelo autor/produtor em seu texto são as cores: ―Com destaque em fundo preto”, 

“a frente da capa com destaque em amarelo‖. Os destaques que compõem a capa são 

evidenciados pelas cores, em que o preto é usado para contrastar com o branco da foto e, o 

amarelo, para destacar o candidato que, naquele momento, tinha chances de ganhar a eleição 

presidenciável. Assim, para o produtor do texto, o candidato que aparece em destaque, junto 

aos demais apoiadores, resumiria a campanha eleitoral de 2018 e seria a melhor opção para a 

democracia brasileira. Ou seja, para o autor da carta, o candidato Haddad seria a melhor 

opção para defender a democracia e, por esse motivo, ele aparece em destaque pela cor 

amarela, segundo a interpretação do produtor. 

Para Rojo e Moura (2019), as cores são fundamentais para a construção de sentido e 

na composição de um texto, uma vez que são articulados de forma conjunta. Na carta, as cores 

foram articuladas em conjunto com imagens e palavras, para que fosse desenvolvido o 

discurso do autor/produtor em seu texto de maneira que atendesse a proposta do tema tratado. 

Como retextualizar, de acordo com Dell‘Isola (2007), tem como principal característica 

compreender o texto original e construir o novo texto através do que se entende, o autor 

consegue, através da verbo-visualidade, atender a essa etapa da retextualização que é a 

compreensão.  

A opinião do autor/produtor do texto é a favor do candidato à presidência Fernando 

Haddad, colocando-o como melhor opção para a preservação da democracia e para a melhoria 

das condições de vida da população: ―Nessa capa a campanha política de Haddad está bem 

resumida, sua campanha era a favor da democracia por um país democrático, onde 

todos seriam privilegiados e estariam de alguma forma “protegidos” pôr a nova forma 
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de governo que ele prometia‖. Percebemos a opinião do produtor com o uso do discurso 

explícito, desenvolvido com argumentos do senso comum, constituindo relações dialógicas 

com outros discursos presentes na sociedade. Além do senso comum, aparece um argumento 

probabilístico que, de acordo com Fiorin (2017), consiste em apresentar quantidade para 

provar a veracidade dos argumentos. Podemos destacar esse argumento com o uso da palavra 

―todos‖, indicando que a maioria da população seria beneficiada com as propostas de governo 

do candidato Haddad. Assim, o autor fundamenta sua opinião em argumentos do senso 

comum e quase lógicos na busca da adesão do leitor ao seu ponto de vista.  

No parágrafo final da carta, observamos o seguinte trecho: ―Concluo está carta 

afirmando que essa capa traz uma nova oportunidade de lutar por um país melhor, com 

uma presidência melhor, pela democracia que vai totalmente contra o regime militar‖.  

Os argumentos usados pelo produtor têm a finalidade de persuadir e convencer o leitor da 

carta em tomar atitudes em relação à situação política brasileira, na tentativa de despertar uma 

postura mais crítica e atuante dentro da realidade política do momento. Para Dell‘Isola (2007), 

a carta do leitor tem como função possibilitar uma ação social. Diante dessa afirmação, o 

produtor do texto consegue atender a um dos propósitos do novo gênero que é agir na 

sociedade de maneira crítica.  

Observamos e interpretamos também, no excerto acima, a partir do uso do verbo 

―concluo‖, o término da carta e o posicionamento do produtor em relação à campanha 

eleitoral. Aparece também, no mesmo parágrafo, o verbo ―afirmando‖, utilizado para 

enfatizar seu posicionamento em favor da democracia e do candidato Haddad, e contra a 

forma de governo militar. Nesse momento, é possível perceber que o autor faz uso de 

conhecimentos não apenas presentes na capa em questão, mas também conhecimentos 

vivenciados na sociedade no momento da produção do texto e no momento anterior à escrita. 

Chegamos a essa conclusão, uma vez que a capa não menciona nada referente a regimes 

militares, mas o autor aciona esse conhecimento para desenvolver seus argumentos e 

opiniões. O produtor acrescentou novas informações às já existentes, com o intuito de 

desenvolver seu texto de maneira articulada e atendendo ao assunto tratado. 

Com a inserção de novas informações no texto retextualizado, compreendemos o 

estabelecimento de um diálogo com outras capas de revista, notícias, reportagens e outros 

discursos. Esse estabelecimento de diálogos aconteceu durante a intervenção, em que o 

produtor pesquisou, leu e compreendeu outros gêneros. Dell‘Isola (2007) atesta que, para que 

o aluno atenda aos propósitos da retextualização, é importante que ele tenha contato com os 

diferentes gêneros.  
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Na seção de despedida, o produtor manifesta a satisfação em escrever para a revista e 

espera que sua carta seja lida pelo grupo de editores: ―Sinto-me satisfeita em escrever para 

a revista, espero que leiam. Cordialmente‖. O advérbio de modo, ―cordialmente‖ é 

utilizado para finalizar a carta, este muito comum nas cartas dos leitores.  

Concluímos, por meio dessa análise, que a carta em questão também atende aos 

propósitos de produção, pois o autor/produtor compreendeu e utilizou na construção do seu 

texto a estrutura composicional de uma carta, o tema e o estilo. Podemos ainda identificar a 

verbo-visualidade presente na construção da argumentação, da opinião e de sentidos 

produzidos e recuperados do texto base. 

 

5.2 ANÁLISE DAS CARTAS DOS LEITORES DA CAPA DA REVISTA VEJA 

 

Nesta seção, apresentamos as análises das cartas do leitor que tiveram como texto base 

as capas da revista Veja. As cartas apresentadas seguem os mesmos critérios de análise das 

cartas dos leitores das capas da revista Carta Capital. A temática tratada nessas capas também 

é o período eleitoral de 2018. O momento deflagrador da carta do leitor escrita por Ingride 

Absoluta é o contato com a capa de revista que trata da temática Ditadura com eleição. 
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Figura 4: Capa da revista Veja intitulada Ditadura com eleição  

 
Fonte: Revista Veja. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/edicoes-veja/>. 
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Quadro 7: Carta do leitor escrita por Ingride Absoluta 

Missão Velha/ 24 de outubro de 2019 

Saudações editores da revista Veja. 

Venho por meio desta carta versar sobre a capa de revista intitulada DITADURA COM ELEIÇÃO 

publicada no dia 08 de agosto de 2018. 

Primeiramente, cabe analisar, as lutas e os movimentos sociais, ocorridos durante a história do Brasil, 

acerca do voto. Após muitas revoltas e manifestações sociais, finalmente a sociedade brasileira foi presenteada 

com o ato de pode votar diretamente e democraticamente. 

Porém, através da capa de revista podemos perceber que na eleição de 2018 para presidente, ocorreu 

algo inusitado. A qual, diferente da ditadura militar que os militares tomaram o poder indiretamente, na eleição 

do Bolsonaro, que também é um militar, ocorreu por meio do voto direto e foi eleito por grande parcela da 

população. 

Além disso, podemos apontar que outros países como a Venezuela e a Polônia, também, através da 

eleição direta entraram no poder os autocratas que lá governaram. É justamente, esse o medo que a revista se 

refere. E você, também está receoso com tal risco?  

Porque, é esse medo que sinto no momento. E foi esse sentimento de receio e aflição que me fez vim 

aqui e escrever essa carta. Agradeço a atenção, e peço humildemente que minha carta seja publicada.  

Ingride Absoluta  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para a retextualização acontecer, a força do suporte é determinante e, 

consequentemente, o desenvolvimento do texto é realizado considerando esse suporte em sua 

estrutura composicional. Como as demais cartas analisadas até o momento, a carta em questão 

se inicia com a data e o local onde foi produzida, dando destaque ao espaço/tempo, 

considerando o suporte em que o gênero se realiza. A seção de contato da carta é estabelecida 

através da palavra ―editores‖. Assim como os demais textos ora analisados, os 

autores/produtores não conhecem seu interlocutor, mas compreendem sua função e as ações 

que executam dentro do universo do trabalho que desenvolvem.  

Na introdução do texto, o autor informa ao seu interlocutor a finalidade de escrever a 

carta, que é evidenciada da seguinte maneira: ―Venho por meio desta carta versar‖, em que 

o uso do verbo ―Venho‖ (1ª pessoa do presente do indicativo, que indica uma ação habitual e 

cotidiana) possibilita compreender que o autor/produtor irá argumentar sobre o tema que a 

capa de revista apresenta. Nesse trecho, observamos o uso da palavra ―versar‖ que, na nossa 

compreensão, é definido como ―argumentar ou apresentar um ponto de vista sobre uma 

temática‖.  

Ainda no primeiro parágrafo, o autor apresenta a data em que a capa foi publicada. 

Essa repetição da data possibilita a compreensão de que o autor/produtor busca maior 

evidência do espaço/tempo, por considerar que as capas já foram publicadas há certo período 

e por compreender que as revistas normalmente publicam cartas que tratam de assuntos 

atuais. Pontuamos aqui a repetição da data no desenvolvimento do texto, considerando a 

situação de produção. Por mais que se busque uma produção de maneira que contemple a 
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realidade dos produtores, em sala de aula, as produções apresentam em alguns momentos 

limitações e essas limitações interferem na visão do produtor do texto, no momento da escrita. 

O produtor do texto em questão busca dar uma maior relevância à temática, 

destacando, em seu texto, o título da capa em letras maiúscula: DITADURA COM 

ELEIÇÃO. Todos os elementos citados, que fazem referência à introdução, evidenciam não 

só a necessidade de o produtor situar o seu interlocutor em relação ao tema tratado, como 

também uma tentativa de que seus argumentos e opiniões tenham adesão. Com o destaque 

dado ao título da capa na carta do produtor, é possível identificar a recuperação do texto base, 

ou seja, o produtor conseguiu compreender a tarefa de conferência, como aponta Dell‘Isola 

(2007). 

Para construir seu posicionamento em relação à temática, o autor apresenta a tese mais 

importante de seu texto, iniciando o segundo parágrafo com o advérbio de modo 

―primeiramente‖, que é um operador argumentativo, usado para colocar em destaque a 

informação mais relevante do texto, ou seja, a tese principal, nos termos definidos por 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014). Nesse caso, a tese principal são as lutas e os 

movimentos sociais ocorridos durante a história para que a sociedade brasileira pudesse 

exercer o direito ao voto. Para enfatizar o seu primeiro argumento, o produtor do texto usa 

outros argumentos iniciados pelo advérbio ―após‖, indicando que, para poder exercer o direito 

ao voto, muitas atitudes e ações foram realizadas, conforme observamos no trecho: ―Após 

muitas revoltas e manifestações sociais, finalmente a sociedade brasileira foi presenteada 

com o ato de pode votar diretamente e democraticamente‖. O autor faz uso do argumento 

de ilustração, ou seja, baseia-se na realidade da história brasileira em relação ao direito de 

voto para defender sua tese.  

Já no segundo parágrafo, identificamos os argumentos quase lógicos de casualidade, 

que são fundados, de acordo com Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014), na estrutura do real, 

conforme observamos no excerto: ―A qual, diferente da ditadura militar que os militares 

tomaram o poder indiretamente, na eleição do Bolsonaro, que também é um militar, 

ocorreu por meio do voto direto e foi eleito por grande parcela da população‖. Com o 

uso dos argumentos de casualidade, o produtor aponta como um candidato com ideologia de 

um governo ditador chegou ao poder.  Outro argumento usado no trecho foi o probabilístico, 

que consiste em um atributo, dado à maioria, para que a tese seja considerada como verdade. 

Vejamos o fragmento: ―[...] por meio do voto direto e foi eleito por grande parcela da 

população‖. Através desse raciocínio, o autor sustenta sua tese em relação à eleição de um 

candidato antidemocrático, usando como fundamento o argumento de que a maioria da 
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população brasileira vota em um candidato que não é democrático e, dessa forma, usa esse 

fundamento como uma verdade para sustentar seu ponto de vista.  

 O terceiro parágrafo é iniciado com uma conjunção coordenativa adversativa, 

―porém‖, indicando uma contradição entre o tempo passado, em que aconteceram lutas e 

manifestações para que a população conseguisse o direito ao voto, e o tempo presente, que foi 

a escolha inusitada de um governo que não representaria para o produtor o interesse da 

população. 

Os argumentos usados e os pontos de vistas defendidos podem ser compreendidos, no 

texto do autor, através da articulação dos recursos verbais e visuais presentes na capa da 

revista. O autor considera que o fato inusitado, que determinou o período eleitoral, foi a 

sociedade brasileira eleger um presidente militar aposentado para governar o país. Para 

sustentar seus argumentos, o autor/produtor apresenta que, normalmente, quando um governo 

militar toma o poder, é através da força ou do golpe, não do voto direto. A verbo-visualidade 

foi articulada na construção do sentido, uma vez que na capa é apresentada uma urna com 

uma cédula que representa a censura.  Além da imagem, o título da capa e seu subtítulo foram 

relacionados na construção do parágrafo. A relação entre o título e o subtítulo pode ser 

observada, quando o autor os retoma e acrescenta novas informações no desenvolvimento do 

texto. 

Ainda em relação à verbo-visualidade, o autor recupera o texto base da seguinte 

forma: ―[...] podemos apontar que outros países como a Venezuela e a Polônia, também, 

através da eleição direta entraram no poder os autocratas que lá governaram‖.  Dessa 

maneira, a repetição do discurso possibilita identificar uma das principais características da 

atividade de retextualização, que é a preservação do conteúdo do texto base. Para que isso 

acontecesse, foi utilizada no texto uma citação indireta do que foi apresentado na capa.  No 

excerto citado, encontramos também uma técnica argumentativa que é denominada de 

argumentum a pari, que consiste em postular casos semelhantes para comprovar a tese, sendo 

fundada no princípio da identidade, uma vez que opera com a identificação da situação atual 

com outras que já aconteceram em um determinado momento. 

Para estabelecer um diálogo com os editores da revista e também com os possíveis 

leitores de sua carta, o produtor usa o seguinte questionamento: ―E você também está 

receoso com tal risco?‖. Observamos, a partir desse questionamento, que foi usado o 

argumentum ad populum, em se busca o consentimento do interlocutor, apelando para o 

sentimento de medo diante da realidade da política brasileira. O intuito da pergunta é destacar 

a sua opinião no parágrafo seguinte. 
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O próprio autor responde ao seu questionamento, evidenciando sua opinião de forma 

explícita, que é o seu receio em relação à situação da política brasileira. A resposta à pergunta 

pode ser observada no seguinte trecho: ―Porque, é esse medo que sinto no momento‖.  É 

possível compreender que o autor/produtor usa um argumento de apelo, na tentativa de 

convencer o seu interlocutor do seu ponto de vista. Além disso, evidencia sua opinião, 

justificando o motivo de escrever a carta, que é o receio e a aflição em se ter um governo 

ditador que foi eleitor através do voto direto. Acreditamos que o produtor compreendeu que 

uma das finalidades da carta do leitor é opinar sobre um tema ou assunto de impacto na 

sociedade no momento atual. Ao compreender umas das finalidades da carta do leitor, o 

produtor mobilizou a tarefa de identificação abordada por Dell‘Isola (2007) no processo de 

retextualizar. 

Para finalizar sua carta, o autor/produtor, na seção de despedida, faz uso do discurso 

de solicitação, com a finalidade de que sua carta seja publicada pela revista, proferindo 

argumentos de apelo: ―Agradeço a atenção, e peço humildemente que minha carta seja 

publicada‖. Normalmente, os discursos que são usados no meio de comunicação têm o 

caráter de persuadir e convencer o público. Compreendendo o discurso dos meios midiáticos, 

o autor/produtor usa essa estratégia de persuasão e convencimento do leitor.  

Concluímos que na carta do leitor ora analisada, o autor/produtor compreendeu o 

gênero fruto da retextualização, uma vez que conseguiu desenvolver em seu texto as seções da 

carta do leitor. Ainda em relação à retextualização, o autor manteve em seu texto o conteúdo 

do texto original, conseguindo, também, relacionar a verbo-visualidade na interpretação e 

construção dos argumentos.  

A quinta capa utilizada para a atividade de retextualização tem como tema a pesquisa 

realizada para verificar o crescimento dos candidatos à eleição. O título da revista é Bolsonaro 

cresce. Assusta. 

  



101 

 

Figura 5: Capa da revista Veja intitulada Bolsonaro cresce. E assusta 

 
Fonte: Revista Veja. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/edicoes-veja/>. 
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Quadro 8: Carta do leitor escrita por Laura Vida 

Missão Velha/ CE 24 de outubro de 2019. 

Saudações editores da renomada revista Veja, 

Venho por meio dessa carta versar minha opinião a respeito da capa de revista referente da pesquisa 

exclusiva que traz o candidato Bolsonaro a torna e explicita o seu crescimento na eleição, publicada em 1 de 

agosto de 2018, na qual a mesma desperta curiosidade a minha pessoa a respeito de tal crescimento de tal 

candidato Bolsonaro citado na revista. 

O crescimento e popularidade do candidato Bolsonaro pode ser justificado por meio das faladas ―Fakes 

News‖, a mesma que visa a elaboração de falsas notícias direcionado ao público. 

Em vista do candidato Bolsonaro, notamos uma relação muito grande com essas notícias falsas, na qual 

o mesmo pegou milhões para que a mídia divulgasse notícias falsas que visasse falar mal dos outros candidatos, 

assim buscando melhorar sua popularidade e imagem aos olhos da sociedade. 

Termino essa carta deixando em aberto a minha opinião aos mesmos, para que possa ter uma resposta e 

retorno. Espero que possa ser atendido e publicado. Agradeço fortemente a todos da revista Veja. 

Ass.: Laura Vida 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Assim como os demais textos já analisados, a carta do leitor disposta no Quadro 8 

apresenta uma seção de contato, para estabelecer uma relação com todos os editores que 

fazem parte da revista. Na seção de contato, o autor/produtor elogia a revista (―renomada‖) 

como forma de estabelecer um contato, a fim de que seus argumentos e pontos de vista sejam 

lidos e recebidos com determinada simpatia pelo grupo editorial da revista. 

No primeiro parágrafo, o autor/produtor usa o verbo ―venho‖ na primeira pessoa, 

como uma maneira de dar mais ênfase a seu papel de sujeito do discurso que defende sua 

opinião sobre o tema. A capa aborda a pesquisa para as eleições presidenciáveis do ano de 

2018, apresentando o crescimento do então candidato Bolsonaro na corrida presidenciável. A 

introdução da carta é construída com o intuito de indicar qual a finalidade de escrever para a 

revista em questão e apresentar a temática do texto. É possível perceber na carta que o 

produtor compreendeu as duas etapas da retextualização, que são manter o conteúdo do texto 

original e identificar a característica do novo gênero. A conferência pode ser evidenciada 

quando o autor aponta qual é sua finalidade ao escrever a carta: ―Venho por meio dessa 

carta versar minha opinião a respeito da capa de revista referente da pesquisa exclusiva 

que traz o candidato Bolsonaro a torna e explicita o seu crescimento na eleição [...]‖.  

Nesse trecho, a preservação do texto original é identificada quando o autor afirma que seu 

texto trata da pesquisa referente à campanha eleitoral. Já a identificação se realiza 

considerando que as cartas dos leitores têm como uma das suas finalidades opinar sobre um 

fato relevante na sociedade. 

Além da finalidade da carta, é possível identificar no texto argumentos na construção 

da opinião referente ao tema da capa, quando o produtor do texto se posiciona mais uma vez 

em destaque no discurso: ―[...] na qual a mesma desperta curiosidade a minha pessoa a 
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respeito de tal crescimento do candidato citado pela revista‖. Através do discurso em 

questão, é possível evidenciar que o autor/produtor da carta tem curiosidade em saber como 

foi realizada a pesquisa, questionando de maneira explícita o resultado apresentado e 

colocando sobre dúvida o crescimento do candidato. O uso do advérbio ―tal‖ tanto enfatiza o 

crescimento do candidato, quanto levanta dúvidas em relação à pesquisa realizada.  

Para o desenvolvimento da carta, o autor relacionou e compreendeu o verbal e o visual 

de maneira articulada, uma vez que o questionamento em relação à veracidade da pesquisa em 

que o candidato é apresentado com grande crescimento foi compreendido através das imagens 

da capa e do título. No fundo da capa, é possível notar a silhueta do candidato projetada 

através de uma sombra, que ocupa um grande espaço da capa. Construindo um contraponto, 

aparece abaixo da sombra uma foto pequena do candidato, em que o mesmo aparece fazendo 

o símbolo ideológico da sua campanha. Ao lado, temos o título: Pesquisa Exclusiva: 

Bolsonaro Cresce. E assusta. O crescimento é enfatizado através do aspecto verbal expresso 

no título que a capa apresenta e no visual, que é representado pela sombra. A relação entre os 

elementos da capa possibilitou ao autor/produtor da carta questionar a veracidade da pesquisa 

e do crescimento do candidato. Diante disso, o autor atendeu a três tarefas da retextualização, 

que são a leitura, a compreensão e a identificação das características do texto original, 

conforme aponta Dell‘Isola (2007).  

O segundo parágrafo da carta começa com os argumentos de justificativa, referentes 

ao crescimento de Bolsonaro nas eleições presidenciáveis. O autor/produtor justifica que o 

crescimento aconteceu devido aos disparos de notícias falsas nos mais diferentes meios de 

comunicação. Para justificar seus argumentos, o autor utiliza o recurso de definir o termo 

―Fakes News‖, definindo como a elaboração de falsas notícias. O argumento de definição 

usado pelo autor/produtor da carta é classificado como um argumento quase lógico baseado 

no princípio da identidade, uma vez que, normalmente, esse tipo de tese é usado para 

convencer o interlocutor. Nesse caso, existe um acréscimo de informação para o 

desenvolvimento da carta. 

 Na opinião do produtor, esse tipo de notícia pode ser algo positivo ou negativo, 

dependendo da finalidade para a qual é usada. Pode-se considerar que, para a construção 

desse ponto de vista, o autor/produtor se vale de conhecimentos adquiridos em suas vivências 

na interação com outros gêneros discursivos. A relação com outros gêneros e discursos é 

fundamental para o desenvolvimento do novo gênero, conforme aponta Dell‘Isola (2007). 

Na construção do 3º parágrafo, é possível identificar, mais uma vez, a relação 

estabelecida entre o verbal e o visual, quando o autor/produtor apresenta a relação das 
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imagens com falsas notícias na carta. O tamanho da sombra e da fotografia apresenta uma 

relação entre a verdade e a falsidade das notícias. As falsas notícias, para o autor/produtor do 

texto, são os verdadeiros instrumentos de crescimento e popularidade do candidato, colocando 

em dúvida a pesquisa realizada.  

Na tentativa de construir uma interação com os editores e como o possível público que 

lerá sua carta, o autor/produtor afirma que deixa sua opinião em aberto, ou seja, aberta a 

questionamentos e a discussões relativas ao tema tratado. 

No final da carta, é possível identificar a seção de despedida. A despedida é construída 

de maneira polida e, assim como no início da carta, é direcionada à revista como um todo.  

Após traçarmos uma análise dos aspectos da retextualização, dos argumentos, da 

opinião e da verbo-visualidade presentes na carta do leitor apresentada no Quadro 8, 

compreendemos que o autor/produtor atendeu aos propósitos e critérios do gênero produto da 

atividade.  

Na Figura 6, apresentamos a sexta capa utilizada para a atividade de retextualização 

tem como tema O duelo da insensatez: porque Bolsonaro e Haddad, cada um a seu modo, 

são um risco de retrocesso para o país.  
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Figura 6: Capa da revista Veja intitulada O duelo da insensatez 

 
Fonte: Revista Veja. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/edicoes-veja/>. 

 

A última carta analisada corresponde ao tema ―Duelo da insensatez‖, tratado na capa 

da revista Veja. No Quadro 9, apresentamos a carta do leitor escrita por Gabrielle Sousa e, 

posteriormente, a análise realizada.   
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Quadro 9: Carta do leitor escrita por Gabrielle Sousa 

Missão Velha, 31 de outubro de 2019. 

 

Olá, revista Veja, 

 Venho por meio desta carta falar sobre o Duelo da Insensatez, entre dois candidatos Bolsonaro e 

Haddad. O que isso representa? 

A mão azul representa Bolsonaro que pretendia acabar com todos os gays e liberar armas por todas essas razões 

é insensato.  

 Já a mão vermelha representa Haddad que representa as ideias de Lula e Dilma e, por essa razão, é 

insensato pôr a revista Veja não acreditar nas ideias do governo do PT. 

 Assim minha opinião sensata seria Haddad tivesse ganhado para termos um governo democrático. 

 Obrigado pela atenção! 

 

 Gabrielle Sousa. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

     

 A carta do leitor exposta no Quadro 9 apresenta data/local. A autora do texto inicia sua 

carta com uma seção de contato, dirigindo-se à revista como um todo. É possível 

compreender, com esse direcionamento, que a produtora do texto reconhece que a revista é 

composta por uma equipe de editores e compreende quais são as funções desenvolvidas por 

eles, ou seja, quais seus papéis sociais.  

 Logo na introdução, a autora discorre sobre a finalidade de escrever para a revista: 

―Venho por meio desta carta falar sobre o Duelo da Insensatez, entre dois candidatos 

Bolsonaro e Haddad‖. Para desenvolver seus argumentos, recupera o título da capa 

denominado Duelo da Insensatez que, para a produtora, é a representação dos então 

candidatos à presidência da república, Haddad e Bolsonaro, um representando as ideologias 

do grupo político da direita, e o outro da esquerda. Essa interpretação a que a produtora do 

texto chegou foi direcionada através de seu conhecimento de mundo e da verbo-visualidade, 

articulando todos os elementos usados na composição da capa da revista para o 

desenvolvimento dos argumentos. Para chegar a essa conclusão em sua carta, a autora 

recupera alguns sentidos do texto original e consegue manter o conteúdo temático. Dessa 

maneira, segue a etapa de conferência da retextualização proposta por Dell‘Isola (2007). 

Para construir seus argumentos, a partir da articulação da verbo-visualidade, a 

produtora do texto apresenta uma pergunta direta no final da introdução: ―O que isso 

representa?‖ A pergunta direta é uma estratégia para definir a tese e, consequentemente, 

desenvolver os argumentos e opiniões referentes ao tema. 

 De acordo com a compreensão da produtora, a mão azul representa o candidato 

Bolsonaro, uma vez que sinaliza uma arma, slogan da campanha desse candidato: ―A mão 

azul representa Bolsonaro que pretendia acabar com todos os gays e liberar armas, por 

todas essas razões, é insensato‖. Podemos identificar a construção do sentido através da cor 



107 

 

e do slogan. Para a produtora do texto, o slogan representa a liberação das armas e o 

preconceito contra os homossexuais. As ideologias defendidas pela campanha eleitoral do 

então candidato podem ser interpretadas, de acordo com o texto analisado, como aquelas que 

apresentam preconceitos referentes à cor e à sexualidade. Após explicar o que representa o 

signo referente à mão azul, a produtora do texto, através do argumento de exemplificação, 

justifica porque seria insensato votar em Bolsonaro. Para chegar a essa conclusão, a autora 

acionou todos os elementos presentes na capa e relacionou-os com assuntos debatidos na 

sociedade brasileira nos últimos tempos.  

 Já a mão vermelha, com o símbolo ―L‖, representa o candidato Haddad que, por sua 

vez, é, para a autora, uma continuidade do governo dos dois últimos ex-presidentes da 

república, Lula e Dilma e, consequentemente, representa para a autora um governo mais 

democrático em relação ao outro candidato. ―Já a mão vermelha representa Haddad que 

representa as ideias de Lula e Dilma e, por essa razão, é insensato pôr a revista Veja não 

acreditar nas ideias do governo do PT‖.  A justificativa apresentada para ser insensato votar 

no candidato Haddad é a oposição do veículo de comunicação às ideias do partido ao qual 

candidato é filiado. 

A produtora do texto faz uso do argumento de distorção do ponto de vista, quando 

interpreta que a revista é contra as ideias do candidato Haddad. Como a maioria das revistas 

representa uma ideologia em que é construída de maneira implícita, a produtora do texto 

compreendeu que o veículo de comunicação em questão é contra a proposta de governo do 

candidato Haddad e sua filiação política. Por essa razão, apresenta um ponto de vista que seria 

oposto ao da revista.  

Os argumentos desenvolvidos pela autora/produtora do texto no primeiro e segundo 

parágrafos levaram em conta os sentidos dos dois signos ideológicos, representados pela letra 

―L‖ e pelo símbolo da arma, como também pelas cores os signos verbais.  

Com a opinião declarada de forma explícita, identificamos nesse texto um dos 

propósitos comunicativos da carta do leitor, que é fiscalizar e criticar os propósitos dos jornais 

e revistas. Aqui compartilhamos as ideias de Alves Filho (2011), quando o autor afirma que 

uma carta é escrita para fazer com que outros leitores reflitam sobre o tema e possam criticar 

assuntos que atingem a vida em sociedade. A opinião construída na carta pode ser 

compreendida através da oposição entre os pontos de vista do produtor da carta e da revista.  

Bakhtin (2016) afirma que nem sempre a palavra ―diálogo‖ corresponde a um entendimento. 

 No último parágrafo, a produtora do texto apresenta sua opinião de maneira explícita 

através do discurso direto, em que afirma que o sensato seria ter sido eleito o candidato 
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Haddad, por considerar que suas propostas seriam mais democráticas: ―Assim minha opinião 

sensata seria Haddad tivesse ganhado para termos um governo democrático‖. 

Observamos, nesse trecho, um marcador de opinião para evidenciar o ponto de vista do autor 

do texto: ―Assim, minha opinião‖. 

 Na seção de despedida, a autora faz uso de um discurso de cortesia: ―Obrigado pela 

atenção!‖. Compreendemos que, mesmo apresentando ideias divergentes às da revista, a 

intenção da produtora do texto é provocar a interação com seu interlocutor através de pontos 

de vista divergentes. 

 A carta produzida pela autora é resumida e objetiva, atendendo às necessidades dos 

meios de comunicação. Alves Filho (2011) afirma que, nas cartas dos leitores, os assuntos 

devem ser tratados de maneira direta. Diante dessa afirmação, podemos concluir que a 

autora/produtora é direta em tratar do assunto em sua carta. O referido texto apresenta 

também todas as seções que uma carta do leitor deve conter, atendendo à proposta de 

retextualização e revelando outras construções que possibilitam a identificação da opinião. 

 

5.3 SÍNTESE DAS ANÁLISES   

 

 Para concluirmos nossas análises, nesta seção apresentamos um resumo das principais 

características que os textos produzidos pelos estudantes evidenciam. Iniciamos apresentando 

a questão da retextualização. É possível observar, através das análises, que os produtores dos 

textos compreenderam e aplicaram em seus textos as características da carta do leitor. Todos 

os textos apresentam a data e local de onde a carta foi produzida, assim como a seção de 

contato, núcleo e despedida. Nesse sentido, as cartas atendem à retextualização no tocante à 

forma do gênero. Outro aspecto contemplado no texto dos produtores é a conferência, uma 

vez que é mantido na carta do leitor o conteúdo temático presente nas capas de revistas.  

Para estabelecer o contato como seu possível leitor, os produtores se utilizam de 

palavras que se referem aos interlocutores de maneira geral, que são: ―editores ou revistas‖. A 

opção por utilizar essas palavras pode ser justificada pelo fato de os produtores não saberem 

quem são seus interlocutores, mas compreenderem a função que eles desempenham dentro da 

organização das revistas. Na retextualização, os papéis sociais são determinantes para que a 

produção do texto seja coerente com a realidade.  

 Além da seção de contato, os textos apresentam introdução, desenvolvimento e 

conclusão. Os seis textos analisados expõem, logo na introdução, qual a finalidade de escrever 

a carta para o veículo de comunicação. A finalidade é evidenciada, em sua maioria, de forma 
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explícita, que é a exposição da opinião referente ao tema das capas.  Na introdução, em sua 

maioria, são retomadas de forma direta os títulos e temas apresentados nas capas das revistas. 

Essa retomada possibilita identificar a retextualização, já que nesse momento são recuperados 

os sentidos do texto original e mantidos alguns discursos que aparecem nas capas de revista, 

além de serem acrescentadas novas informações.  

 Após a apresentação do tema, é possível identificar nos textos o desenvolvimento dos 

argumentos para demonstrar a opinião. Os argumentos utilizados nas cartas dos leitores são: 

argumentos quase lógicos, argumentos fundados na estrutura da realidade, na estrutura do real 

e outras técnicas argumentativas como argumentum ad populum e argumentos por implícitos.   

 Todas as capas de revistas apresentam em sua composição a união entre a verbo-

visualidade, quando os autores/produtores constroem os argumentos e expressam sua opinião 

em relação ao tema, mobilizando a verbo-visualidade de maneira articulada. Isso acontece 

porque o verbal e o visual são compreendidos como um enunciado único, que funcionam em 

uma relação de complementaridade. Nos seis textos analisados, é possível identificar que, 

para a construção de sentidos e das opiniões, os produtores usaram em algum momento a 

verbo-visualidade. Os autores consideraram as imagens, as cores, os personagens que 

aparecem nas capas e os relacionam com conhecimentos que já possuem, direcionando seus 

argumentos para um ponto de vista referente ao tema. 

 No tocante aos recursos linguísticos, as escolhas foram realizadas de acordo com o 

objetivo do efeito de sentido que se quer provocar. Em todas as cartas, é possível identificar o 

uso do verbo na primeira pessoa. Essa utilização pode ser compreendida como uma maneira 

de os autores/produtores evidenciarem seus pontos de vista. Os textos também apresentam 

marcadores de opinião, advérbios de modo, locuções conclusivas, conjunções e entre outros 

recursos linguísticos que buscam o efeito de sentido. 

 A partir de tais análises, percebemos que a intervenção realizada na turma de alunos 

do 3º ano A do Ensino Médio, considerando a retextualização da capa de revista para a carta 

do leitor, possibilitou um trabalho processual e dialógico com a produção de textos, uma vez 

que os estudantes envolvidos na pesquisa produziram seus textos através de um processo que 

envolveu planejamento, pré-escrita, escrita, correção e reescrita, além de interagir com 

gêneros e discursos dos meios midiáticos. No tocante ao desenvolvimento dos argumentos, da 

opinião, da verbo-visualidade, dos elementos linguísticos, textuais e discursivos, os alunos 

compreenderam sua relevância e contemplaram esses aspectos em seus textos. Portanto, as 

cartas produzidas pelos alunos atenderam aos objetivos traçados dentro da pesquisa.   

 



110 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Na presente dissertação, assumimos uma abordagem de produção de textos processual 

e dialógica, compreendendo os gêneros discursivos como ferramentas que possibilitam a 

interação, o diálogo e a inserção social dos estudantes. Assim sendo, construímos uma relação 

entre a concepção de linguagem bakhtiniana e do seu Círculo, alinhada aos seus debatedores, 

juntamente com autores que compreendem o ensino de produção de textos em LP como uma 

forma de interação social.  

  O percurso investigativo buscou respostas para inquietações referentes ao ensino de 

produção de textos, compreendendo as dificuldades e traçando soluções através da 

intervenção para a superação dessas dificuldades. De maneira geral, nosso objetivo foi 

analisar o processo de retextualização da capa de revista para a carta do leitor de alunos do 

Ensino Médio da cidade de Missão Velha - CE, a fim de compreender os usos de recursos 

linguísticos, textuais, discursivos, verbo-visuais e opinativos no gênero retextualizado. Por 

assumirmos um enquadramento na epistemologia das Ciências Humanas nesta pesquisa, 

tomamos como base os estudos bakhtinianos, possibilitando assim uma descrição e 

interpretação de maneira dialógica das produções textuais. Por ser uma metodologia 

qualitativa, a intervenção buscou a interação entre todos os participantes da pesquisa, através 

de ações em que todos pudessem participar e serem construtores do próprio conhecimento.  

Como referencial teórico para o desenvolvimento desta pesquisa, recorremos a 

diversos estudos, tais como: os estudos bakhtinianos e seus debatedores; a retextualização na 

perspectiva de  Dell‘Isola (2007); a verbo-visualidade, a partir do aparato teórico de Brait 

(2009, 2013, 2017) e Rojo e Moura (2019); a argumentação, na filiação da Nova Retórica de 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014); o ensino de LP e da produção de textos, sob a 

perspectiva de Fiorin (2017), Geraldi (2015a, 2017) e Antunes (2003, 2014), com o intuito de 

compreender de maneira dialógica tal ensino; e, por fim, para a construção da ação 

interventiva, optamos pela pesquisa-ação abordada por Thiollent (2011) e Dell‘Isola (2007). 

Antes de iniciarmos a ação interventiva, buscamos compreender a realidade da 

produção de textos na sala de aula do 3º A do Ensino Médio da escola campo do estudo. Para 

tanto, observamos 31 horas aulas, divididas entre as aulas de LP e de produção textual. 

Também julgamos necessária a realização de entrevistas, tanto com os professores, quanto 

com os alunos. Após a interação e compreensão do universo da pesquisa, elaboramos um 

projeto de ação interventiva pautado na necessidade dos sujeitos da pesquisa. 
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Para a ação interventiva, escolhemos estratégias que otimizassem o desenvolvimento e 

aprendizagem dos participantes referentes não só à produção de textos, mas também à leitura, 

ao planejamento das produções, à compreensão da verbo-visualidade nos gêneros e à 

possibilidade de trabalhar com mais de um gênero discursivo em sala de aula. Ao final da 

ação interventiva, tivemos contato com o corpus da pesquisa, que são as cartas dos leitores 

produzidas pelos estudantes participantes da pesquisa, produto final da atividade de 

retextualização. A partir desses textos, desenvolvemos as análises. 

Para atingir o objetivo geral da presente pesquisa, traçamos três objetivos específicos 

que nortearam o desenvolvimento da intervenção e das análises realizadas nas produções dos 

participantes da pesquisa. Foram eles: a) Investigar de que forma se processa a conferência e a 

identificação do gênero na atividade de retextualização; b) Descrever os mecanismos 

linguísticos, textuais, discursivos e recursos da verbo-visualidade são mobilizados para 

produzir sentido e atingir aos propósitos comunicativos do gênero retextualizado; e c) 

Descrever os recursos argumentativos utilizados pelos alunos na construção da opinião na 

carta do leitor. 

Para alcançar tais objetivos, partimos de três questões norteadoras específicas. 

Apresentamos a cada uma delas, seguidas de suas respectivas constatações.  

a) Como se processa a conferência e a identificação do gênero na atividade de 

retextualização? 

A partir da análise das cartas, percebemos que os participantes da pesquisa 

compreenderam a funcionalidade da carta do leitor e conseguiram transformar a capa de 

revista em uma carta do leitor, além de preservar os sentidos do texto base e o seu conteúdo 

no texto fruto da retextualização.  

b) Quais mecanismos linguísticos, textuais, discursivos e recursos da verbo-

visualidade são mobilizados para produzir sentido e atingir aos propósitos 

comunicativos do gênero retextualizado? 

Foi possível perceber que os autores, para produzir sentido e atingir aos propósitos 

comunicativos da carta do leitor, se valem de recursos linguísticos, textuais e discursivos para 

interpretar o texto base e desenvolver estratégias que mobilizam o uso da primeira pessoa, 

conjunções, advérbios e adjetivos em que consideram o papel discursivo do seu interlocutor, 

assim como o atendimento ao gênero proposto. Além disso, percebemos que os estudantes 

conseguiram mobilizar os recursos e sentidos da verbo-visualidade na construção das cartas 

dos leitores. Identificamos também a verbo-visualidade na construção dos argumentos e da 

opinião para a defesa de suas teses referentes ao tema dos textos bases.  
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c) Quais recursos argumentativos são utilizados pelos alunos na construção da opinião 

na carta do leitor? 

No tocante à opinião, notamos que os autores mobilizaram argumentos quase lógicos, 

argumentos fundados na estrutura da realidade, na estrutura do real e em outras técnicas 

argumentativas, como argumentum ad populum e argumentos com a intenção de convencer e 

persuadir os interlocutores das cartas. 

d) De que maneira uma intervenção que se baseia na retextualização contribui para o 

desenvolvimento da escrita dos alunos? 

 Como sabemos, toda intervenção busca uma mudança de atitude em relação à 

realidade que cerca os indivíduos participantes. No tocante à presente pesquisa, notamos uma 

mudança de atitude e um amadurecimento da produção de textos dos alunos. Tal mudança 

aconteceu tanto no que se refere ao processo de produzir textos, quanto no modo como 

compreenderam os enunciados e os modos de dizer e interpretar a realidade social que os 

cerca.  

O trabalho com a capa de revista e a carta do leitor é pertinente, uma vez que o 

primeiro possibilita uma interação com gêneros discursivos que utilizam, na sua elaboração, 

os recursos de linguagem verbal e visual e proporciona a construção de sentidos, com 

interpretações que compreendem os enunciados concretos que usam a verbo-visualidade. Já 

no tocante à carta do leitor, esse trabalho promove o desenvolvimento de argumentos de teor 

opinativo, possibilitando a exposição da visão crítica dos estudantes. Podemos perceber, 

também, que o trabalho com gêneros discursivos diferenciados em sala de aula possibilita a 

produção de textos dos alunos de modo processual, em que os estudantes compreendem os 

contextos de produção e, a partir deles, direcionam seus objetivos discursivos. Por fim, o 

trabalho se encontra dentro do campo instituído pela BNCC (BRASIL, 2018), que é o 

jornalístico-midiático, e tem como objetivo desenvolver competências e habilidades referentes 

à opinião, à checagem da informação, com a finalidade de criar condições para que o aluno 

possa participar de maneira crítica da realidade social e respeitar as opiniões que não 

condizem com as suas.  

Através de uma visão que compreende os gêneros discursivos como uma ferramenta 

para o ensino processual, dialógico e interacional, essa metodologia pode contribuir para a 

melhoria do ensino de LP, principalmente no aspecto da produção textual. Se alinharmos as 

ações interventivas, através da aplicação de gêneros discursivos, como forma de melhoria no 

ensino e aprendizagem, podemos construir mais possibilidades de ensinar a LP como uma 

prática comunicativa. 
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A presente pesquisa desperta discussões importantes e pertinentes sobre o tratamento 

dado à produção de textos em sala de aula, principalmente no Ensino Médio, considerando 

que a preocupação maior dos alunos no 3º ano é a preparação sistemática para o ENEM. 

Quando o ensino se volta para o trabalho com os mais variados gêneros discursivos no tocante 

à produção textual, a tendência é uma melhoria significativa das habilidades de escrita e, 

consequentemente, da compreensão de textos e superação das dificuldades de se produzir 

textos, através de uma percepção processual e dialógica. A retextualização é, portanto, uma 

atividade que desenvolve ações pertinentes não só para a produção de textos, mas para o 

ensino de LP de modo geral, pois envolve a leitura, compreensão, planejamento, conferência, 

identificação, escrita, reescrita e diálogos com outros gêneros discursivos. 

Não esgotamos aqui as inúmeras formas de se trabalhar com a produção de textos em 

sala de aula, mas evidenciamos que um trabalho mais sistemático, próximo da realidade do 

educando, torna tal ensino mais eficaz para a superação das dificuldades que giram em torno 

da produção textual. Salientamos que isso não deve ser feito encarando a produção como 

―dom‖ ou simples cumprimento do tempo pedagógico, mas como uma atividade mobilizadora 

e construtora de conhecimento que deve ser incentivada através do processo de planejamento, 

leitura, pesquisa, escrita, correção, reescrita e dialogando com uma infinidade de outros 

discursos. 

Com o intuito de contribuir para um ensino dialógico e processual no ensino de LP e, 

principalmente, de produção de textos buscaremos, a partir dos resultados alcançados com 

esta pesquisa, produzir um e-book que trate da produção de gêneros discursivos do campo 

jornalístico-midiático, com uma metodologia pautada na pesquisa-ação. O material terá como 

objetivo oferecer aos professores do Ensino Médio e Fundamental uma proposta 

metodológica de produção de textos amparada numa abordagem interacional, dialógica, 

processual, com abertura para ser adaptada para a realidade dos estudantes.   

Concluímos, através desta pesquisa, que o ensino de produção de textos em LP requer um 

planejamento coerente com cada realidade específica das salas de aula de nossas escolas. O 

ensino através dos gêneros discursivos desenvolve nos estudantes uma visão dialógica e 

interativa da realidade que os cercam, além de oportunizar o desenvolvimento de suas 

habilidades discursivas, que devem ser direcionadas para cada realidade em que se pretende 

escrever o texto. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)  
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APÊNDICE B - DIÁRIO DE PESQUISA  
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APÊNDICE C - QUADRO DE INTERVENÇÃO 

 

 

DA CAPA DE REVISTA PARA CARTA DO LEITOR: A RETEXTUALIZAÇÃO DOS GÊNEROS DISCURSIVOS ESCRITOS EM 

SALA DE AULA 

Proponente: Cícera Janaína Rodrigues Lima (Aluna regulamente matriculada no Mestrado em Ensino - PPGE) 

Ementa: Implicações de um projeto que busca intervir ensino através da retextualização do gênero capa de revista para a carta do leitor. 

 

  

 
 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

Campus Avançado Profa. Maria Elisa de A. Maia (CAMEAM) 

Departamento de Educação (DE) 

Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGE) 

Curso de Mestrado Acadêmico em Ensino (CMAE) 

Instituições Parceiras: 

 Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA)  

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) 

 

Rodovia BR-405, Km 153, Bairro Arizona, Pau dos Ferros/RN 

E-mail: ppge.pferros@gmail.com  Fone/Fax: (84) 3351.2560/3909 

 



131 

 

QUADRO DE INTERVENÇÃO 

ETAPAS OBJETIVOS ATIVIDADE DESCRIÇÃO 

TEMPO 

DE 

DURAÇÃO 

MATERIAS UTILIZADOS 

1ª Etapa  

Abordar os 

conceitos-chave 

da pesquisa. 

Apresentação, diálogo, 

leitura, debate e análise 

do conceito de gêneros 

do discurso. 

 Predição sobre o que os alunos já 

conhecem do tema (os alunos participarão 

de uma dinâmica intitulada ―caça tesouro‖. 

Será colocado embaixo de algumas cadeiras 

o nome do gênero, sua forma e função. Os 

alunos terão que encontrar esses elementos 

e organizá-los); 

 Leitura. Os alunos serão convidados a 

fazer leituras das capas de revista e da carta 

do leitor. Compreensão: Após a leitura, os 

participantes irão dialogar sobre a forma e 

função dos gêneros apresentados; 

  Conceitos: O pesquisador participante irá 

introduzir o conceito de gênero do discurso 

baseado na concepção dialógica da 

linguagem, mostrando com base nos textos 

que foram inicialmente utilizados para e 

leitura; 

 Avaliação: será colocado no ambiente uma 

caixa de recados, na qual os alunos poderão 

avaliar o momento, além de contribuir para 

os próximos encontros. Essa atividade se 

repetirá em todos os encontros da turma, 

podendo ser realizada também oralmente. 

Essas avaliações irão compor o diário da 

pesquisa e evidencia o caráter participativo 

3 aulas 
Textos, cartões, projetor, 

computador, cadernos, livros. 
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dos alunos na pesquisa.  

2ª Etapa  

Abordar os 

conceitos-chave 

da pesquisa. 

Apresentação dos 

conceitos, diálogo, 

leitura, debate e análise 

do conceito de 

retextualização. 

 Predição: os participantes serão instruídos 

a fazerem a dinâmica do telefone sem fio, 

tendo em vista que a retextualização é a 

passagem de um gênero para outro, mas 

mantendo o sentido original; 

 Leitura: Será realizada a leitura das capas 

das revista Veja e Carta Capital; 

 Como complemento do momento, os 

participantes terão contato com textos que 

passaram pela atividade de retextualização, 

baseado no livro de Dell‘Isola (2007).  

 Diálogo: Dialogar sobre os sentidos 

presentes nas capas de revista. 

 Compreensão: Quais os recursos usados na 

capa de revista para a sua construção? 

Pesquisa: os alunos serão orientados a 

pesquisar diversas capas de revistas. 

 Avaliação: os estudantes, junto com o 

pesquisadora, avaliarão o momento de 

maneira oral. 

3 aulas 

Projetor, computador, 

cadernos, livros, vídeos, 

textos impressos. 

3ª Etapa  

Apresentar o 

gênero capa de 

revista e seus 

aspectos de 

circulação, 

suporte, verbo-

visual, propósito 

Gênero capa de revista  

 Predição: os participantes irão apresentar 

oralmente as capas de revista pesquisada 

por eles; 

  Leitura: Nesse momento, serão 

apresentadas as mais variadas capas com os 

mais variados temas que circulam 

socialmente, para que os alunos percebam 

as semelhanças e diferenças quanto ao 

propósito comunicativo, uso dos recursos, 

estratégias discursivas e etc.; 

3 aulas  



133 

 

comunicativo, 

forma e função. 

  Compreensão: Debate sobre a forma, 

estruturas e discursos presentes nas capas de 

revista. 

 Conceito de capa de revista e todos os 

aspectos que fazem parte do gênero, 

levando em conta forma e função; 

 Avaliação escrita do momento.  

4ª Etapa  

Abordar a carta 

do leitor e seus 

aspectos. 

Apresentação da carta 

do leitor e seus 

principais aspectos. 

 Predição: os alunos serão convidados a 

escrever uma carta coletiva para a direção 

da escola manifestando insatisfação com 

algum problema detectado por eles na 

escola; 

 Experiência com a retextualização: os 

alunos irão escutar a poesia Mensagem e 

Cartas de Amor de Fernando Pessoa, 

musicado por Maria Bethânia e serão 

instruídos a conversar entre si para 

identificar se aconteceu a retextualização 

nesses gêneros; 

 Leitura: serão distribuídos, entre os alunos, 

algumas cartas de leitores que circulam no 

mais variados meios sociais. Eles farão a 

leitura e irão apontar, através de conversas, 

quais são as principais características 

formais e discursivas presentes nesses 

textos;  

 Após a leitura, os estudantes irão dialogar 

sobre os temas das cartas. 

 Conceitos: o pesquisador participante irá 

conversar sobre as características formais e 

discursivas da carta do leitor; 

 Pesquisa: os alunos serão instruídos a 

3 aulas 

Cartas, revistas, jornais, 

projetor, cadernos, livros, 

caixa de som e etc. 
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pesquisar diversas cartas de leitores, com a 

finalidade de apresentar no próximo 

momento da intervenção; 

 Avaliação: os alunos comentarão oralmente 

sobre a abordagem realizada com a carta do 

leitor. 

5ª etapa  

Compreender a 

produção de 

texto. 

Produção de texto 

 Predição: apresentação das cartas 

pesquisadas. A finalidade é dialogar sobre o 

tema dos textos; 

 Leitura: os alunos serão orientados a lerem 

as 12 capas de revista que serviram de base 

para a retextualização. Conceitos: Será 

trabalhado com os alunos os seguintes 

questionamentos: 

 O que é um bom texto? O que é necessário 

para produzir um texto? O que é um texto 

coerente? Quais as etapas de realização do 

texto? 

 Produção de texto: serão apresentadas aos 

alunos as seguintes etapas de produção de 

texto: Leitura, pesquisa, planejamento, 

escrita, revisão e reescrita; 

 Avaliação: Através de conversa. 

3 aulas 
Papel ofício, livros, textos, 

cadernos, projetor e etc. 

6ª Etapa  

Desenvolver 

junto aos alunos 

as atividades de 

retextualização 

usando capa 

revista, 

Retextualizar a capa de 

revista para a carta do 

leitor. 

 Leitura: 12 capas de revista previamente 

selecionadas com temática sobre as eleições 

presidenciáveis; 

 Compreensão: Nesse momento serão 

observadas as características dos gêneros, 

sua discursividade, aplicação em contextos 

reais de uso, o suporte, a intenção e etc.; 

 Identificação: Essa etapa consiste em 

identificar o gênero, levando em conta a 

9 aulas 
Cadernos, livros, projetor, 

lápis, caneta e etc. 
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transformando-a 

para a carta do 

leitor 

compreensão global do texto;  

 Retextualização: Consiste na produção de 

um novo texto, seguindo a etapa de 

planejamento escrito, transformado a forma 

e a função do texto-base, mas, ao mesmo 

tempo, preservando o sentido do texto 

original; 

 

7ª Etapa  

Corrigir os 

textos 

produzidos pelos 

alunos 

Correção da carta do 

leitor 

 O pesquisador participante irá corrigir os 

textos dos participantes da pesquisa. Após a 

correção, irá convidá-los para um diálogo 

sobre alguns textos no que se refere aos 

mecanismos discursivos, o propósito do 

texto e a identificação e conferência da 

produção.  

2 aulas 

Projetor, textos dos alunos, 

cadernos, lápis, livros, entre 

outros. 

8ª Etapa  
Reescrever a 

carta do leitor. 

Reescrita da carta do 

leitor. 

 Os alunos receberão seus textos e serão 

instruídos a revisar e corrigir possíveis 

equívocos; 

 Após essa etapa, será realizada uma 

discussão sobre a reescrita do texto. 

3 aulas 

Projetor, textos dos alunos, 

cadernos, lápis, livros, entre 

outros. 

9ª Etapa  
Avaliar a 

intervenção. 
Avaliação   Discussão sobre a intervenção de uma 

maneira geral. 
1 aula 

Projetor, textos dos alunos, 

cadernos, lápis, livros, entre 

outros. 

Observações: nas etapas acima descritas podem acontecer alterações, tendo em vista as necessidades que poderão surgir no percurso.
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ANEXO A - CAPAS DA REVISTA CARTA CAPITAL 
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ANEXO B - CAPAS DA REVISTA VEJA 
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ANEXO B - PRODUÇÕES DE TEXTO DOS ALUNOS 
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ANEXO C - CARTAS DO LEITOR 
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ANEXO D - OUTROS TEXTOS UTILIZADOS NA INTERVENÇÃO  
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ANEXO E - ENTREVISTAS USADAS NA INTERVENÇÃO  

 

Verbas públicas bancam evento conservador e esquentam disputa pelo PSL 

Ao contrário da versão americana, CPAC Brasil teve entrada franca; controle de recursos 

marca disputa entre Bolsonaro e Bivar a um ano da eleição municipal 

Por Clara Cerioni 

access_time14 out 2019, 17h23 - Publicado em 14 out 2019, 17h20 

 

São Paulo — O Brasil recebeu neste último fim de semana, a primeira edição da tradicional 

conferência conservadora dos Estados Unidos, a Conservative Political Action Conference 

(CPAC). 

O evento brasileiro reuniu ao menos 1,5 mil pessoas, com palestras de quatro ministros e foco 

em pautas vinculadas ao bolsonarismo e às teorias do filósofo Olavo de Carvalho. 

A organização da conferência, que aconteceu no Hotel Transamérica, na zona Sul de São 

Paulo, contou com liderança do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do 

presidente Jair Bolsonaro. Os custos, estimados em 800 mil reais, segundo o próprio CPAC, 

foram bancados exclusivamente pelo Instituto de Inovação e Governança (Indigo), sem 

nenhum patrocinador. 

A fundação é vinculada ao PSL, presidida por Sérgio de Petribu Bivar, filho do atual 

presidente nacional do PSL, Luciano Bivar, e se mantém com verbas do Fundo Partidário, ou 

seja, vindas dos cofres públicos. 

No ano passado, o Indigo recebeu cerca de R$ 1,8 milhão. Como as prestações de contas são 

anuais, ainda não há registros sobre os repasses deste ano, mas ele deve se multiplicar devido 

ao crescimento do PSL. 

O fundo partidário é distribuído com base no tamanho da votação do partido, e o PSL foi de 

um deputado eleito em 2014 para 52 eleitos em 2018 na esteira da onda bolsonarista. 

O partido deve receber, ao longo dos doze meses do ano, 13,5% do total da verba de 810 

milhões de reais do Fundo Partidário. A expectativa é que os repasses aumentem na mesma 

proporção — atingindo, assim, a casa dos 20 milhões de reais anuais. 

O aporte de dinheiro público permitiu que a CPAC tivesse participação gratuita dos 

interessados. As inscrições foram feitas de acordo com ordem de chegada, ao contrário dos 

EUA, onde os ingressos custam de US$ 55 (R$ 226) a US$ 5.750 (R$ 23,6 mil). No 
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encerramento da CPAC deste ano, Eduardo Bolsonaro confirmou que o evento já está 

confirmado para 2020. 
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ANEXO F - CARTA DE ANUÊNCIA DA ESCOLA CAMPO DE PESQUISA 

 

 

 


