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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como enfoque principal o ensino de português para fins específicos 

em função da competência metagenérica. Para seu desenvolvimento recorreu-se, 

preferencialmente, às teorias sobre gêneros abordadas por Bakhtin (1992), Marcuschi (2008), 

Bronckart (1999), entre outros. 

Tendo em vista a relevância da abordagem instrumental centrada no ensino de leitura e 

escrita, o objetivo desta pesquisa é: aplicar um questionário de Análise de Necessidades para 

traçar um perfil dos alunos do Curso Técnico de Contabilidade; apresentar os resultados da 

pesquisa que traz procedimentos quantitativos e qualitativos e elaborar uma proposta 

pedagógica para o ensino de leitura e escrita concernente aos conceitos sobre a competência 

metagenérica. 

O trabalho se justifica pelo fato de os PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) destacarem a 

importância de o ensino de língua materna se valer de diversos gêneros, e também da 

constatação contraditória nos alarmantes resultados sobre a competência leitora e escritora em 

nosso país.  

A metodologia está direcionada à Análise de Necessidades e se constituiu de: aplicação do 

questionário, tabulação dos dados resultantes, análise e interpretação dos mesmos dados. 

A pesquisa possibilitou a elaboração de uma proposta pedagógica e sugestões de atividades 

que visam a ampliar a competência comunicativa dos alunos em função do conhecimento de e 

sobre os gêneros e de comportamentos de leitor e escritor, proporcionando-lhes compreender 

a relativa estabilidade atual nos gêneros textuais e, consequentemente, redimensionar o 

domínio de linguagem dos mesmos alunos. 

 

Palavras-chave: Competência Metagenérica – Ensino para fins específicos – Leitura e Escrita. 
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ABSTRACT 

 

 

This dissertation has as its main focus the teaching of Portuguese for specific purposes having 

the meta-generic competence as basis. For the development of this work we used the genre 

theories discussed by Bakhtin (1992), Marcuschi (2008), Bronckart (1999), among others. 

Considering the importance of the instrumental approach for the teaching of reading and 

writing, the aim of this research is to run a Needs Analysis questionnaire to outline a profile 

of the students enrolled Accounting Technical Course; other objectives are also present the 

results of the research, that deals with both quantitative and qualitative procedures, and 

elaborate a pedagogical proposal for the teaching of reading and writing based on the meta-

generic competence concepts. 

This dissertation can be justified not only by the fact that the PCNs (National Curriculum 

Parameters) highlight the importance of the fact that the teaching of the native language can 

make use of different genres, but also by the realization that the results of the reading and 

writing competence in this country are alarming. 

The methodology used in the Needs Analysis was the administration of the questionnaire, the 

tabulation, analysis, and interpretation of the data obtained. 

The research enabled the elaboration of a pedagogical proposal and the suggestion of 

activities that aim at broadening the communicative competence of the students based on their 

genre knowledge, and their reading and writing behaviors, leading them to understanding the 

relative stability that is found in textual genres, consequently, enlarging their mastery of the 

language.  

 

Keywords: Meta-generic competence – Teaching for specific purposes – Reading and Writing 
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INTRODUÇÃO 

 

 Esta dissertação situa-se na linha de pesquisa Leitura, escrita e ensino de Língua 

Portuguesa, e focaliza o Ensino de leitura e produção textual especificamente no curso 

técnico de Contabilidade, traz como tema a importância da competência metagenérica para o 

ensino de português para fins específicos.  

 A proposta de perguntas para a realização desta pesquisa parte do pressuposto de que 

em vários setores da vida, principalmente nas instituições de ensino, os sujeitos são 

competentes para reconhecer e recorrer a diversos gêneros que fazem parte de seu repertório, 

formado ao longo de sua vivência sociocultural, sendo assim, apresentam-se as seguintes 

questões: 

 No ensino de Língua Portuguesa para fins específicos, qual a relevância da 

competência metagenérica ao ser realizada a Análise de Necessidades relativa ao ensino da 

leitura e da produção textual? 

 Como pode ser organizado um planejamento de curso destinado à área institucional de 

ensino a partir da noção de competência metagenérica? 

 Ao considerar que os procedimentos vigentes em sala de aula requerem uma 

reformulação metodológica que priorize as necessidades do público-alvo, no caso, os alunos 

do Ensino Técnico de Contabilidade, o presente trabalho traz como objetivos: 

 Analisar as implicações de um ensino de gêneros centrado na competência 

metagenérica para a leitura e produção de escrita, desde a Análise de Necessidades até o 

Planejamento de um Curso; 

 Elaborar uma proposta pedagógica para o ensino de gêneros textuais a partir da 

consideração de competência metagenérica. 

 A partir desses objetivos procurou-se desenvolver um trabalho que promovesse a 

competência comunicativa dos usuários, pertencentes ao grupo de informantes, por meio da 

aplicação de um questionário de Análise de Necessidades e apresentar os resultados da 

pesquisa que combina procedimentos qualitativos e quantitativos na busca de traçar um perfil 

das necessidades dos alunos. 

A realização deste trabalho justifica-se, inicialmente, devido aos preocupantes dados 

relativos ao ensino no Brasil, sobretudo, os que se referem à leitura e escrita, que indicam a 

necessidade de ação imediata de diferentes setores da sociedade, destacando-se, dentre eles, a 

responsabilidade dos profissionais em língua portuguesa no sentido de buscar caminhos que 

articulem teoria e prática, a fim de promover um ensino significativo e eficaz da linguagem. 
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É no contexto da vida acadêmica que as teorias, embora a grande maioria se mantenha 

no plano da explanação, se configuram como recursos pedagógicos essenciais para a 

aplicação no ensino, visando a atender as necessidades específicas do aprendiz. 

Tendo em vista o atual cenário, que indica que o domínio da leitura e escrita se 

configura como um ponto fraco na educação brasileira, as implicações de um ensino de 

gêneros centrado na competência metagenérica se torna relevante para o processo de 

ensino/aprendizagem, uma vez que mesmo estando em alta os estudos sobre gêneros, ainda há 

muitas lacunas no que diz respeito a essa competência, isto é, a capacidade que possibilita ao 

indivíduo interagir de forma conveniente, na medida em que se envolve nas mais diversas 

práticas sociais de leitura e escrita. 

Com efeito, a competência metagenérica expressa pelo repertório de gêneros que o 

indivíduo possui, pode abrir caminho para sua habilidade tanto leitora, como produtora de 

textos de modo adequado, a partir de suas especificidades, viabilizando práticas socialmente 

construídas, uma vez que a vivência cultural humana está alicerçada na linguagem, e todos os 

textos situam-se em vivências solidificadas em gêneros, ou seja, na materialização de textos 

nas mais diversas situações comunicativas. 

Consequentemente, a compreensão e o domínio de gêneros exigem do leitor 

competências textuais e discursivas, além da consideração de que sofrem mudanças e 

transformações de acordo com seus propósitos, funções, objetivos e outros fatores 

situacionais. São essas competências e fatores que permitem que o aluno compreenda que um 

gênero pode assumir a função de outro e que também eles podem se hibridizar. 

Diante disso, é importante mencionar que, ao se trabalhar com o ensino de gêneros, 

muitas vezes é possível incorrer no erro de colocá-los como “rígidos”, ignorando que existe 

um cruzamento entre eles e as esferas de atividades. 

Entretanto, num ensino de leitura e de escrita que oferece a exposição de diversos 

gêneros, abre-se para o aluno a possibilidade de reconhecer as similaridades e diferenças entre 

os gêneros, evidenciando a pertinência da competência metagenérica para a construção de 

sentidos, graças a conhecimentos linguísticos, enciclopédicos, interacionais e habilidades 

intertextuais e inferenciais.  

Os conhecimentos prévios e as habilidades possibilitam ampliar os saberes e 

respaldam a prática docente, uma vez que se constata que a construção de sentidos pelo aluno 

se dá nos textos apresentados à medida que ele consegue ir ativando os conhecimentos que 

possui estocados em sua memória e identifica as características intertextuais neles, 

eventualmente, presentes por meio de conteúdos temáticos, estilos e composições. 
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Essas considerações podem ser bastante úteis para o professor nas aulas de leitura e 

produção de textos, quando ele entra como mediador no processo de identificação de pistas 

textuais deixadas pelo produtor e fornece aos alunos informações que ampliam conhecimentos 

e garantem a percepção da flexibilidade, da dinamicidade e do cruzamento dos gêneros 

textuais, propiciando, enfim, situações de leitura e escrita em que os aprendizes possam 

desenvolver sua competência metagenérica.  

Por ser baseada em teorias linguísticas, a elaboração da proposta de curso para os 

alunos do Ensino Técnico de Contabilidade, metodologicamente, pode ser definida como 

pesquisa quantitativa e qualitativa, visto que, a partir de uma busca de dados, ocorre, 

simultaneamente, a atuação do professor em duas instâncias: pesquisador e mediador no 

processo de ensino aprendizagem. 

De acordo com os aspectos que norteiam este trabalho, sua organização, além dessa 

Introdução, há, ainda, quatro capítulos. 

No primeiro são tratados os conceitos sobre gêneros textuais e competência 

metagenérica a partir das noções de intertextualidade intergenérica e tipológica, ressaltando a 

natureza interacional da linguagem, constituída por meio dos gêneros textuais.  

No segundo capítulo é apresentada uma base teórica do trabalho, que aborda a leitura 

como uma atividade social e uma ponte que leva o aluno a perceber a composição 

organizacional do gênero, sua função social, propósito comunicativo, entre outros, até chegar 

à produção da escrita. 

Encontram-se, ainda no mesmo capítulo, concepções acerca do ato de escrever e a 

importância da mediação do professor nesse processo que envolve várias etapas: 

planejamento, escrita e reescrita. Tanto a leitura quanto a escrita são exploradas, neste 

capítulo, sob a ótica da abordagem de ensino para fins específicos. 

No terceiro capítulo é apresentada a avaliação do questionário de Análise de 

Necessidades, focalizando aspectos relativos aos comportamentos dos alunos no que diz 

respeito ao domínio de leitura e escrita. 

No quarto capítulo há a elaboração da proposta e as estratégias pedagógicas seguidas 

de sugestões de atividades que visam a contemplar as noções acerca da noção de competência 

metagenérica. 

Na conclusão, são ressaltados alguns dados obtidos por meio da Análise de 

Necessidades, vistos como indicadores de elaboração da proposta pedagógica. 
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CAPÍTULO I – A COMPREENSÃO DA COMPETÊNCIA METAGENÉRICA 

 

Atualmente é grande a quantidade de livros e estudos sobre os gêneros textuais. Isso 

tem sido muito debatido por estudiosos que enfatizam a importância de o ensino de língua 

centrar-se em gêneros. 

Apesar de, no momento, o estudo dos gêneros textuais ser foco de grande atenção, vale 

ressaltar que a referência a gêneros teve, com Platão, uma classificação binária em que se 

distinguiam o gênero sério (epopeia e tragédia) e o gênero burlesco (comédia e sátira). 

Posteriormente, foi proposta por Aristóteles uma classificação que, na Poética, partiu de três 

categorias: poesia épica, poesia lírica e poesia dramática (MACHADO, 2007).  

Desde então, outras perspectivas surgiram, e com elas, considerações relacionadas ao 

ensino propriamente dito. No Brasil atual é possível encontrar vários estudos sobre gêneros 

textuais, porém cabe destacar que para a realização deste trabalho interessa uma das que são 

citadas por Marcuschi (2008, p. 152). Trata-se da 

 

linha bakhtiniana alimentada pela perspectiva de orientação vygotskyniana 

socioconstrutivista da Escola de Genebra, representada por Schneuwly/Dolz e pelo 

interacionismo sociodiscursivo de Bronckart. Essa linha de caráter essencialmente 

aplicativo ao ensino de língua materna é desenvolvida particularmente na PUC/SP. 

 

Ao se voltar para o ensino de língua materna, passa-se a tratar os gêneros textuais como 

práticas sócio-históricas, uma vez que estão vinculados à vida cultural e social dos sujeitos. O 

grande destaque se dirige a noção de competência metagenérica que resulta dos estudos 

realizados sobre gêneros e se constitui como aspecto fundamental para a realização desta 

pesquisa. 

Logo, entende-se a competência metagenérica como a capacidade que os sujeitos 

apresentam de reconhecer e recorrer a diversos gêneros que fazem parte de seu repertório, 

formado ao longo da escolaridade e de sua vivência sócio-cultural, ou seja, são as práticas 

sociais realizadas nas mais diversas esferas de atividade humana que determinam a existência 

dos gêneros do discurso, bem como sua forma composicional, conteúdo temático, estilo, 

circunstâncias de uso e propósitos comunicativos próprios, que ao longo do tempo são 

apropriados pelos sujeitos nas mais diversas situações de interação verbal. 

Por meio da interação verbal os sujeitos se encontram em contato permanente com 

diversos gêneros e os familiarizam para construir modelos cognitivos que lhes possibilitam 

interagir adequadamente nas situações sócio-comunicativas. 
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Além disso, a competência que os sujeitos desenvolvem ao realizar estratégias de 

construção e interpretação de textos características de cada gênero, de modo a observar que 

eles mantêm relações intertextuais referentes à estrutura composicional, ao conteúdo 

temático e ao estilo, permite a construção de modelos que monitoram a eficiência nos eventos 

comunicativos.  

O conhecimento de determinado gênero textual pode auxiliar na construção e 

entendimento de outros gêneros textuais, devido não somente ao conhecimento sócio-

interacional, mas também ao conhecimento relativo ao formato, estilo, conteúdo e sua 

adequação nas práticas sociais. 

Assim, ao explorar, mesmo que parcialmente, também as conceituações de competência 

e intertextualidade, pode-se projetar algumas luzes sobre o conceito de competência 

metagenérica.  

 

1.1. Uma perspectiva sobre gêneros textuais 

 

Primeiramente, para melhor compreensão da competência metagenérica, faz-se útil 

revisitar algumas considerações sobre os gêneros textuais, pois essa competência refere-se 

diretamente à capacidade do falante de construir na memória um modelo cognitivo de 

contexto, que lhe possibilite reconhecer diferentes gêneros e saber quando recorrer a cada um 

deles, usando-os da melhor forma possível nas situações comunicativas. 

A partir dos postulados de Bakhtin, Marcuschi (2005) define os gêneros como práticas 

comunicativas que ordenam e estabilizam as atividades cotidianas
1
 por serem entendidos 

como produtos da linguagem que funcionam nas formações sociais e, consequentemente, 

como ressalta (BRONCKART, 1999, p. 137) “em função de seus objetivos, interesses e 

questões específicas, essas formações elaboram diferentes espécies de textos que apresentam 

características relativamente estáveis”. 

                                                           
1
Convém destacar que existem teorias que abordam os gêneros de formas distintas – gêneros textuais e gêneros 

do discurso. Segundo Lajolo (2006) as teorias sobre os gêneros textuais centram-se na descrição da 

materialidade textual e as teorias sobre os gêneros do discurso nos estudos das condições de produção dos 

enunciados/textos e seus aspectos sócio-históricos. Porém, vale ressaltar que para a realização desta pesquisa 

será adotada a denominação gêneros textuais, uma vez que ambas as perspectivas sobre gênero advêm das 

teorias bakhtinianas e, mesmo havendo via metodológicas diversas, todas recaem sobre a observação de 

enunciados e textos pertencentes a um gênero.  

Torna-se, portanto, irrelevante diferenciarmos aqui gêneros textuais de gêneros do discurso, sendo assim, 

assumiremos o termo gêneros textuais, mantendo a nomeação apresentada por alguns autores nos quais nos 

baseamos como, Schneuwly (2004). 
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Tais características fazem dos gêneros fenômenos constituídos de acordo com a 

necessidade sócio-comunicativa de determinado grupo de sujeitos, em determinado contexto 

sócio-histórico e cultural, por isso, como bem explica Marcuschi (2005), os gêneros garantem 

comunicações inteligíveis, pois apresentam flexibilidade, moldam-se aos pensamentos, 

intenções e situações comunicativas através das quais os sujeitos interagem, Também se 

mostram eficientes em certas circunstâncias, logo sendo construídos historicamente e 

evoluindo de acordo com as mudanças sociais. 

Bernard Schneuwly (2004), ao discorrer sobre gêneros e tipos de discurso, afirma que a 

moda das tipologias cedeu lugar a dos gêneros e que, mesmo tendo muitas teorias a respeito, 

faz-se necessário evidenciar a relação entre gênero e tipo. 

A começar pelos gêneros, pode-se afirmar que esses são textos materializados em 

situações comunicativas recorrentes, presentes na vida diária. Por esse motivo, Schneuwly 

(2004, p. 52), ao se pautar na perspectiva bakhtiniana, os define como mega-instrumento que 

constituem as situações comunicativas. 

 

[...] consideremos que todo gênero se define por três dimensões essenciais: 1. Os 

conteúdos que são (que se tornam) dizíveis por meio dele; 2. A estrutura 

(comunicativa) particular dos textos pertencentes aos gêneros; 3. As configurações 

específicas das unidades de linguagem, que são, sobretudo, traços da posição 

enunciativa do enunciador, e os conjuntos particulares de sequências textuais e de 

tipos discursivos que formam sua estrutura. 

 

 

Miller (1983), apud Marcuschi (2008), afirma que os gêneros podem ser concebidos 

como forma de ação social, pois, entre os muitos aspectos relacionados a eles, não se deve 

ignorar o fato de que se caracterizam em atividades sócio-discursivas, portanto, são 

fenômenos sócio-históricos, culturalmente determinados. 

Atrelada a essa ideia, ressalta-se que os gêneros também apresentam objetivos 

enunciativos, ou seja, “quando dominamos um gênero textual, não dominamos uma forma 

linguística, e sim uma forma de realizar linguisticamente objetivos específicos em situações 

sociais particulares” (MARCUSCHI, 2005, p. 29). 

Dessa forma, a apropriação dos gêneros possibilita a constituição do sujeito, uma vez 

que configura-se como um “mecanismo fundamental de socialização, de inserção prática nas 

atividades comunicativas humanas” (BRONCKART, 1999, p. 103). 

Em vista das especificações aqui apontadas observa-se que a abordagem dos gêneros a 

partir de uma concepção de língua como atividade social, histórica e cognitiva privilegia 
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aspectos funcionais e interativos, ou seja, não concebe a língua somente em seu aspecto 

formal e estrutural.  

Entretanto, vale ressaltar que na materialização dos gêneros discursivos encontram-se 

segmentos de regularidades e marcações linguísticas que os constituem. Dessa forma, é 

possível afirmar que, se para o gênero textual há que se considerar critérios de ação prática, 

bem como sua circulação, funcionalidade, conteúdo temático, estilo e composição, para os 

tipos faz-se necessário levar em conta que se configuram como sequências linguísticas, ou 

seja, sequências compostas por elementos lexicais, sintáticos e temporais determinados.  

Ao conceber, portanto, o gênero como uma entidade dinâmica, não se deve ter uma 

visão dicotômica entre gênero e tipo textual, já que os gêneros não se opõem aos tipos, mas se 

complementam e se integram a eles. 

Isso permite acolher a posição de Marcuschi (2008) que defende a ideia de que as 

sequências linguísticas predominam como norteadoras, enquanto os gêneros textuais atendem 

a critérios de padrões comunicativos, ações, propósitos e inserção sócio-histórica. Além disso, 

os domínios discursivos podem ser interpretados como as formações históricas e sociais que 

originam os discursos. 

Nesse sentido, para discorrer sobre a conceituação de domínio discursivo, entendendo-o 

como esferas de atividades humanas que permitem a circulação de textos e produção 

discursiva, ressalta-se mais uma vez Marcuschi (2008, p. 155), que apresenta a seguinte 

definição para domínio discursivo: 

 

Constitui muito mais uma “esfera da atividade humana” no sentido bakhtiniano do 

termo do que um princípio de classificação de textos e indica instâncias discursivas 

(por exemplo: discurso jurídico, discurso jornalístico, discurso religioso etc.). Não 

abrange um gênero em particular, mas dá origem a vários deles, já que os gêneros 

são institucionalmente marcados. Constituem práticas discursivas nas quais 

podemos identificar um conjunto de gêneros textuais que às vezes lhe são próprios 

ou específicos com rotinas comunicativas institucionalizadas e instauradas de 

relação de poder.  

 

Como bem afirma Bakhtin (1992), as variedades e modos de utilização da língua são 

tantos quanto as esferas das atividades humanas, o que faz com que a riqueza e variedade dos 

gêneros sejam infindáveis, pois cada esfera da atividade humana carrega uma gama de 

gêneros do discurso, que se modifica e amplia na medida em que a esfera se modifica e fica 

mais complexa.  
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Trata-se de refletir sobre o fato de que, quando se produz uma ação linguística em 

situação real, automaticamente recorre-se a um gênero textual, que é visto como uma entidade 

dinâmica.  

Essa capacidade de interagir com os mais diversos gêneros, nas mais diversas situações 

sócio-comunicativas evidencia a competência metagenérica. Basta pensar os gêneros textuais 

a partir da ideia de oposição – estabilidade e instabilidade. A primeira está ligada ao 

reconhecimento de propriedades comuns em um conjunto de textos, como o conhecimento de 

determinado gênero primário; a segunda, em reconhecer que as propriedades sofrem 

mudanças constantes, de acordo com o propósito comunicativo. 

Assim como existem diversas atividades humanas, a competência metagenérica 

possibilita ao sujeito compreender a instabilidade do gênero e adaptar suas formas a novas 

situações. Considerando-se, pois, que o gênero está ligado a determinada ação humana, a falta 

de domínio de um gênero equivale a falta de vivência de certa prática social. 

 

1.2. A noção de competência na constituição metagenérica de textos 

 

 Muitos estudiosos, ao pensar sobre o ensino de língua, apresentam indagações sobre o 

porquê de ensinar língua portuguesa aos falantes nativos. Travaglia (2005, p. 17) elucida essa 

questão ao apontar que “o ensino de língua materna se justifica prioritariamente pelo objetivo 

de desenvolver a competência comunicativa dos usuários da língua”. 

 Em outras palavras, esse ensino visa a capacitar o usuário de modo que ele adeque, 

com eficiência, a língua nas mais diversas situações comunicativas, graças à competência 

comunicativa que abrange outras competências como a gramatical ou linguística e a textual. 

 Ao se pensar a noção de “competência” no campo dos estudos da linguagem, pode-se 

identificar a competência metagenérica como elemento que compõe a competência 

comunicativa. 

 A propósito, ocorre que Morato (2008), ao discorrer sobre a noção de competência no 

campo da linguagem, parte da proposta de Chomsky entendendo-a como: 

 

a capacidade de todos os seres humanos de dispor de um sistema de regras que lhes 

permitem produzir um número infinito de novos atos ajustados a determinadas 

atividades relativas à performance, ou seja, ao uso ou manifestação desse 

conhecimento tácito, tributário a todos da espécie. Mais do que mera dicotomia, 

temos nesse modelo uma relação de tipo causal entre competência (conhecimento da 

língua) e performance (uso da língua), baseado no fato de que os indivíduos parecem 

saber aplicar uma regra mesmo sem saber que o sabem. (MORATO, 2008, p. 40)  
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Em um segundo momento, a autora apresenta observações acerca da “competência”, 

tomando-a como uma capacidade desenvolvida socialmente e evidenciando os 

desdobramentos da teoria chomskiana, de modo a ultrapassar o estritamente linguístico e 

trazer à tona concepções de ordem pragmática e sociolinguística. 

Ao mencionar Hymes (1971) que apresenta questões de ordem prática aos postulados 

gerativistas, Morato (2008) aponta a necessidade de ampliação da noção de competência, uma 

vez que o domínio de uma língua está associado a determinada comunidade de falantes e seu 

conjunto de práticas sociais e, por este motivo, desencadeia uma nova série de competências: 

social, sociolinguística, comunicativa, linguística, entre outras essenciais à capacidade de falar 

uma língua. 

A ampliação da noção de competência proposta por Hymes (1971) parte da existência 

de uma competência linguística, passando a postular a existência de uma competência 

comunicativa que se configura como elemento fundamental para falar e usar a língua. 

É no escopo dos postulados do autor mencionado por Morato (2008) que se encontra 

momento propício para tratar da competência metagenérica, uma vez que se verifica não 

apenas o uso do conhecimento gramatical ou sistemas de regras da língua internalizados, mas 

também as regras de uso social da linguagem. 

De acordo com Kerbrat – Orecchioni (1986), apud Morato (2008, p. 46), a noção de 

competência deve ser vista como “uma atitude ou capacidade do sujeito de controlar as regras 

de uso da língua em situações e gêneros variados, dando-lhe um caráter mais pragmático ou 

“retórico-pragmático”. 

Além disso, a complementação do postulado chomskiano conta com a colaboração de 

Maingueneau (2008), que afirma que a competência discursiva possibilita aos falantes 

estabelecer relações semânticas ligadas às regularidades interdiscursivas, historicamente 

definidas e reconhecer um discurso pertencente a um dado universo discursivo. 

Diante das presentes colocações, é possível tomá-la como “prática”, pois, segundo 

Morato (2008, p. 59), “a competência é marcada pelas condições de emergência próprias das 

ações nas quais se constitui”, ou seja, é constituída por meio de determinações socioculturais 

presentes na utilização da linguagem. 

A partir dessas acepções a respeito da noção de competência, que parte dos postulados 

gerativistas, perpassando as perspectivas da sociolinguística, é possível situar a importância 

da competência metagenérica associada à competência sócio-comunicativa, que possibilita 

aos interlocutores reconhecer o que é apropriado ou não nas práticas comunicativas em que se 

encontram inseridos e, além disso, escolher os diversos gêneros textuais. 
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Para Koch (2009), o contato permanente com os gêneros presentes na vida cotidiana 

possibilita estratégias de construção e interpretação de textos próprios de cada gênero e, por 

consequência, a interação de forma conveniente em cada situação comunicativa. 

Os exemplos de cada gênero mantêm entre si relações intertextuais no que diz respeito à 

forma composicional, ao conteúdo temático e ao estilo. Quando o sujeito se familiariza com 

elas, constrói na memória um modelo cognitivo de contexto (VAN DIJK, 1994; 1997), apud 

KOCH; BENTES; CAVALCANTE (2007), que lhe permite reconhecer e recorrer a cada um 

dos gêneros, usando-os de maneira adequada. São esses modelos que determinam a relevância 

de cada discurso nos mais variados contextos. 

A sociedade é formada por grupos sociais que se definem pela reunião de pessoas que 

possuem os mesmos objetivos, interesses e propósitos, os quais determinam a atitudes a serem 

tomadas por eles nas mais diversas situações de interação e, consequentemente, levam esses 

sujeitos a compartilharem os mesmos pontos de vista em relação ao mundo.  

 É devido à formação dos grupos sociais que se pode analisar o discurso a partir do 

grupo em questão, pois cada um tem um ponto de vista e os referentes comuns são 

representados de maneiras diferentes. Para ilustrar, pode-se tomar como exemplo uma 

situação de análise de texto em que é possível identificar a qual grupo se remete. De acordo 

com os papéis sociais de cada personagem do grupo é que se define qual o contexto 

discursivo que o grupo social vai acatar. 

 Cabe salientar que o contexto discursivo é definido pelos participantes, o que inclui 

suas funções, suas participações, visto que o discurso é constituído por regras que não podem 

ser infringidas. 

 Para a adequada produção e compreensão dos textos é crucial a construção desses 

modelos que são mobilizados no momento da interação, somados ao conhecimento dos 

diversos gêneros textuais e de sua adequação aos inúmeros tipos de situações sociais. 

 Nesse sentido, o gênero é compreendido como o próprio domínio da situação 

comunicativa, sendo o seu ensino “uma forma concreta de possibilitar o poder de atuação aos 

educadores, e, por decorrência, aos seus educandos” (KOCH, 2009, p. 164). 

 Os gêneros constituem, pois, um reservatório de modelos textuais que são usados em 

certas formações sociais, a fim de atender aos objetivos, ao papel social dos interlocutores e à 

situação de interação em que se encontram. Seus propósitos comunicativos podem ser 

considerados como um critério para a categorização. 
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 Para Askehave e Swales (2009), o propósito comunicativo dos gêneros permite que se 

definam, por exemplo, dois textos semelhantes como gêneros distintos de acordo com o seu 

propósito comunicativo.  

Isso posto, para compreensão da configuração da competência metagenérica, é oportuna 

a retomada da noção da intertextualidade intergenérica e tipológica, uma vez que elas 

caracterizam a capacidade dos indivíduos de interagir de forma conveniente, na medida em 

que se envolvem nas diversas práticas comunicativas. Essa competência viabiliza tanto a 

leitura e compreensão de textos quanto a produção escrita. 

 

1.3. A questão da intertextualidade para a compreensão da competência metagenérica 

 

Como já mencionado anteriormente, a compreensão de gênero como um constructo 

sócio-histórico e culturalmente determinado e a competência como uma capacidade 

desenvolvida socialmente para uso da língua, somada a intertextualidade, pode viabilizar a 

sistematização da competência metagenérica, visto que a última pode ser compreendida como 

a relação entre textos, pois eles não surgem isoladamente. A percepção dessa relação, seja ela 

intuitiva ou não, pode ser explorada dentro da referida competência metagenérica. 

O surgimento da intertextualidade se deu, segundo Fiorin (2006), devido à obra de Julia 

Kristeva, que cunhou o termo ao realizar uma notável discussão acerca das teorias 

bakhtinianas. Para ele, seus estudos revelam que o discurso literário seria um cruzamento de 

superfícies textuais, evidenciando que a noção de intersubjetividade encontra-se atrelada à 

intertextualidade. 

Também Koch, Bentes e Cavalcante (2007, p.17) afirmam que a intertextualidade 

ocorre quando “em um texto está inserido outro texto (intertexto) anteriormente produzido, 

que faz parte da memória social ou de uma coletividade ou da memória discursiva dos 

interlocutores”, ou seja, corresponde ao momento em que um texto se remete a outros textos 

ou a fragmentos textuais, estabelecendo certo tipo de relação. 

Desse modo, as autoras ressaltam que diversos tipos de intertextualidade têm sido 

apresentados: intertextualidade temática, intertextualidade estilística, intertextualidade 

explícita, intertextualidade implícita, autotextualidade, intertextualidade intergenérica e 

intertextualidade tipológica. E os exemplos de intertextualidade são importantes para que se 

possa verificar esse fenômeno no que se refere aos gêneros textuais que, para atenderem às 

necessidades de comunicação, podem se hibridizar. 
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Por isso, dentre eles, destacam-se a intertextualidade intergenérica e a tipológica. A 

primeira está estritamente relacionada à competência metagenérica, por mesclar diferentes 

gêneros a fim de atender determinado propósito comunicativo, e a segunda por estar presente 

e configurar os gêneros textuais, sejam eles híbridos ou não. 

Para complementar o que foi dito, o próximo item apresenta considerações acerca da 

intertextualidade intergenérica. 

 

1.3.1. A intertextualidade intergenérica 

 

Bazerman (2007), ao discorrer sobre intertextualidade, enfatiza que os textos não 

surgem isoladamente, mas sempre em relação a outros. Sendo assim, a compreensão de como 

a intertextualidade é utilizada – pelos leitores e escritores – possibilita um aperfeiçoamento 

das práticas, sejam elas individuais ou coletivas. 

Essas práticas, segundo Koch, Bentes e Cavalcante (2007, p.63), determinam os gêneros 

textuais em sua forma composicional, conteúdo temático, estilo, circunstâncias de uso e 

estilos próprios.  

A esse respeito, Marcuschi (2008) assevera que não se deve considerar que cada gênero 

tem uma relação biunívoca com determinadas formas textuais. Cite-se como exemplo o caso 

da epígrafe, que aparece em vários lugares, no entanto, pode ser constituída por diferentes 

gêneros tais como um poema, uma frase, um conto breve ou qualquer outro gênero. Deve-se 

salientar que o local em que o texto se apresenta também possibilita a determinação de qual 

gênero se trata. 

Com base nessas ideias, Marcuschi (2008, p.164) propõe alguns critérios que permitem 

nomear os gêneros. São esses: 1. Forma estrutural; 2. Propósito comunicativo; 3. Conteúdo; 

4. Meio de transmissão; 5. Papéis dos interlocutores e 6. Contexto situacional. 

Vale ressaltar que esses critérios atuam em conjunto, visto que os nomes encontrados 

para os mais variados gêneros admitem, em sua constituição, mais de um critério. Logo, o 

ponto fulcral não se encontra na nomeação dos gêneros, mas sim na sua identificação, pois 

naturalmente ocorre uma mescla de suas formas e funções (MARCUSCHI, 2008). 

Essa mescla entre os gêneros é apontada por Marcuschi (2005), ao retomar a definição 

de intergenerecidade ou intertextualidade (inter) genérica, entendida como a configuração 

híbrida dos textos, ou seja, quando um gênero assume a função de outro, evidenciando sua 

dinamicidade e plasticidade.  
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Para tanto, como diz Koch (2009), o que permite a compreensão e produção de gêneros 

textuais é a competência metagenérica. Desta forma, o produtor do texto conta com o 

conhecimento prévio dos seus leitores a respeito do gênero em questão. Essa competência 

possibilita também que se denomine um gênero, pois norteia a produção das práticas de 

linguagem, acarretando a efetiva e significativa produção de sentidos. 

Nesse sentido, mais uma vez evidenciam-se as afirmações de Bakhtin (2000, p.301-

302), ao salientar que: 

 

[...] todos os nossos enunciados dispõem de uma forma padrão e relativamente 

estável de estruturação de um todo. Possuímos um rico repertório de gêneros do 

discurso orais (e escritos). [...] Esses gêneros nos são dados quase como nos é dada a 

linguagem materna, que dominamos com facilidade antes mesmo que lhe estudemos 

a gramática. [...] Aprendemos a moldar nossa fala às formas do gênero e, ao ouvir a 

fala do outro, sabemos de imediato, bem nas primeiras palavras pressentir-lhe o 

gênero. 

 

Ao partir dessa noção, pode-se dizer que os gêneros são enquadrados como formas de 

vida, pois é através deles que ocorre a interação entre os sujeitos para criar ações 

comunicativas inteligíveis uns com os outros de forma eficaz. Portanto, a competência 

metagenérica promove a construção de cada um dos enunciados que apresentam 

intertextualidade intergenérica, caracterizada pelas relações intertextuais entre o conteúdo 

temático, estilo ou forma composicional.  

Ela pode ocorrer, por exemplo, no âmbito do conteúdo temático. Observe-se o poema 

Receita, de Nicolas Behr, classificado como um poema devido a sua forma estrutural em 

versos e estrofes e seu propósito comunicativo, que é o de sensibilizar.  

Receita 

 

Ingredientes 

2 conflitos de gerações 

4 esperanças perdidas 

3 litros de sangue fervido 

5 sonhos eróticos 

2 canções dos Beatles 

 

Modo de preparar 

Dissolva os sonhos eróticos 

Nos 2 litros de sangue fervido 

e deixe gelar seu coração 

 

leve a mistura ao fogo 

adicionando 2 conflitos 

de gerações às esperanças 

perdidas 
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corte tudo em pedacinhos 

e repita com as canções dos Beatles 

o mesmo processo usado com 

os sonhos eróticos mas desta vez 

deixe ferver um pouco mais e 

mexa até dissolver 

 

parte do sangue pode ser 

substituído por suco de 

groselha mas os resultados 

não serão os mesmos 

 

sirva o poema simples ou com 

ilusões
2
. 

 

Nesse texto quebra-se a expectativa culturalmente conhecida de uma receita que 

ensina como preparar alimentos, para ensinar a preparar/compor poemas. Mas encontra-se no 

poema Receita a intertextualidade entre a forma composicional da receita e o conteúdo 

temático da poesia, ambos se sobrepondo. Logo, para tal entendimento é preciso que o 

professor apresente ao aluno a estrutura composicional, o estilo e o conteúdo temático de 

ambos os gêneros para que o sentido pretendido pelo autor possa se estabelecer. 

É justamente a intenção do poeta que deve ser enfatizada, pois revela uma estratégia 

de produção de um gênero literário, o poema, em relação ao gênero textual receita, recorrendo 

ao estilo dessa última para instaurar a mescla dos gêneros.  

Nesse sentido, o ensino de gêneros híbridos se concretiza desde que o professor leve o 

aluno a perceber a correlação entre os textos e as atividades sociais que eles desempenham, 

cabendo ao professor ressaltar que isso se deve ao propósito pretendido, pois o gênero não 

está isolado de uma esfera de ação.  

Há também outro exemplo de intertextualidade intergenérica que pode ser vislumbrada 

através de anúncios publicitários, que são textos tipicamente híbridos, pois a apropriação de 

gêneros para a constituição da propaganda é fundamental e típica da linguagem publicitária. 

No trabalho com o texto abaixo, o conhecimento sobre os gêneros publicitários 

também se faz necessário, visto que a propaganda do condomínio Riviera
3
 se mescla ao 

gênero cartão postal. Nesse texto, é a carta destinada a um casal que possibilita ao 

interlocutor/consumidor conhecer as vantagens de se morar nesse condomínio. 

 

 

                                                           
2
 BEHR, Nicolas. “Receita”. Disponível em <http://www.tanto.com.br/nicolasbehr-livrinhos.htm>. Acesso em: 

08 dezembro 2008. 
3
 Anúncio: Condomínio Riviera de São Lourenço. O Estado de São Paulo, São Paulo, 01 fev. 2008.Internacional, 

Caderno A, p. 15. 



25 

 

Luis Carlos e Regina, 

 

Estas férias nós viemos para a Riviera. Nossa, isto é o paraíso na terra! Aqui tudo é 

planejado e organizado. 

Não falta água, o esgoto é todo tratado. Não tem poluição visual. Tudo funciona. 

Além disso, tem uma ótima infra-estrutura, com supermercado, farmácia, shopping 

Center, restaurantes, bares e boates. Tem tudo para todos. 

Os empreendedores da Riviera cuidam de tudo com muito carinho. 

Estamos amando. 

 

Abraços, 

Gugu e Malú 

 

 Observa-se que ao longo do cartão postal são relatados, detalhadamente, aspectos 

sobre a infra-estrutura, planejamento e organização do condomínio devido à linguagem 

publicitária, que apresenta estrategicamente a utilização do cartão, para levar o leitor a 

interpretar com mais intensidade as vantagens oferecidas nesse condomínio. 

No caso, o gênero propaganda é facilmente identificado devido ao seu suporte, 

entendido como “superfície física em formato específico, que suporta, fixa e mostra um texto” 

(MARCUSCHI, 2008, p.174), além do conhecimento prévio do leitor de que os jornais 

apresentam um espaço reservado a anúncios e propagandas, para que seja possível a 

circulação dos gêneros publicitários. Assim, possibilita-se a identificação da hibridização dos 

gêneros. 

É importante ressaltar que o conhecimento sobre o suporte dos textos não pode ser 

confundido com seu contexto, pois ele serve para apresentar o texto e torná-lo acessível, 

porém, segundo Marcuschi (2008) não deixa de ser entendido como um tipo de contexto 

devido sua seletividade.  
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A respeito dessa seletividade é possível afirmar que o texto apresentado se constitui 

numa propaganda, já que não é comum um cartão postal ser apresentado em um jornal 

sobreposta a uma imagem. A competência metagenérica do leitor possibilita a identificação da 

função do cartão presente nessa propaganda.  

São esses gêneros que levam o leitor identificar as características do produto 

anunciado. Sendo assim, o produtor do texto se vale do gênero que melhor lhe possibilita 

informar o leitor para convencê-lo da necessidade e vantagens de adquirir um imóvel no 

Condomínio Riviera. 

No ensino desses textos, é importante que o professor leve o aluno a notar que as 

propagandas são práticas sócio-comunicativas, portanto, são dinâmicas e sofrem variações em 

sua constituição. A competência metagenérica possibilita, assim, estratégias de leitura, 

levando a interpretar com eficiência a finalidade de textos.   

 

1.3.2. A intertextualidade tipológica 

 

Segundo Koch, Bentes e Cavalcante (2007), a intertextualidade tipológica deve ser 

entendida como a possibilidade de observação de determinadas sequências ou tipos textuais 

em um conjunto de características comuns ao que diz respeito à estruturação, seleção lexical, 

uso de tempos verbais, advérbios e outros elementos dêiticos. 

Deste modo, ao retomar as afirmações de Van Dijk (1983), as autoras afirmam que é 

possível a construção de modelos mentais tipológicos específicos que o estudioso denomina 

de superestruturas.  

Esse modelo possibilita a construção e o reconhecimento de diversos tipos textuais. As 

sequências mais frequentes são narrativas, descritivas, injuntivas, expositivas, preditivas, 

explicativas e argumentativas. Cada uma delas apresenta suas especificidades e é o gênero 

que vai determinar a mais pertinente para a sua constituição. 

Diante da incumbência do usuário da língua em eleger a sequência tipológica mais 

pertinente para a constituição do gênero, verifica-se que essas estão situadas em um conjunto 

mais amplo que evidencia a complexidade e organização da textualidade. 

Por sua vez, Koch e Elias (2006, p.119), partindo dos pressupostos de Adam (1991), 

afirmam que “cabendo ao texto como uma estrutura textual heterogênea, o autor afirma ser 

possível observar a diversidade e heterogeneidade do texto, bem como definir 

linguisticamente alguns aspectos dessa complexidade”. 
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Vale ressaltar que a heterogeneidade tipológica evidencia-se pelo fato de um gênero 

constituir-se por várias sequências tipológicas. Como bem assevera Marcuschi (2008), a 

compreensão e interpretação de um gênero dependem do entendimento de sua função e forma, 

uma vez que o traço marcante dos gêneros são sua plasticidade e dinamicidade.  

Observa-se que o autor apresenta um resumo que esclarece a diferença entre 

intertextualidade nos gêneros e a intertextualidade tipológica na constituição dos gêneros 

textuais como segue: 

(1) Intergenericidade: um gênero com a função de outro 

(2) Heterogeneidade tipológica: um gênero com a presença de vários tipos 

 

Nesse sentido, vale ressaltar que não é possível distinguir a intergenerecidade com 

absoluta clareza, uma vez que tudo depende de sua forma e função. 

Para fins de abordagem sobre a heterogeneidade tipológica e genérica, pode-se afirmar 

que a intertextualidade (stricto sensu) ultrapassa o pressuposto segundo o qual um texto se 

constitui a partir de outros textos. 

Segundo Bazerman (2006), a intertextualidade apresenta seis níveis:  

1. Valor nominal: quando um texto apresenta declarações de outras fontes repetindo 

informações autorizadas;  

2. Dramas sociais explícitos: em relação a textos mencionados anteriormente em uma 

discussão citando pontos de vistas divergentes, por exemplo, de políticos, sindicato de 

professores, ou seja, alguma controvérsia em relação a outro texto;  

3. Pano de fundo, apoio ou contraposição: utilização de textos como base para 

argumentos;  

4. Crenças, questões, ideias e declarações: dependência do enunciado a crenças 

comuns relacionadas a uma fonte específica;  

5. Certos tipos reconhecíveis de linguagem, de estilo e de gêneros: através da 

linguagem ocorre a evocação de mundos sociais particulares a fim de propiciar, através do 

texto, determinado universo;  

6. Recursos linguísticos: sem despertar a atenção para determinado intertexto, ocorre a 

intertextualidade através de recursos linguísticos disponíveis, uma vez que cada texto depende 

de específico momento histórico e cultural, consequentemente da linguagem disponível 

naquele momento. 
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Os sujeitos estão intensamente envolvidos nas atividades intertextuais e muitas vezes 

elas passam desapercebidas em seu dia a dia, evidenciando, dessa forma, que não se ligam 

somente a textos. 

Ao abordar as relações intertextuais presentes nos gêneros, é válido observar quais são 

as sequências tipológicas mais comuns presentes neles. Em vista desta consideração, ao 

retomar o poema Receita, de Nicolas Behr, é possível compreender a relação entre tipo e 

gênero textual. 

corte tudo em pedacinhos 

e repita com as canções dos Beatles 

o mesmo processo usado com 

os sonhos eróticos mas desta vez 

deixe ferver um pouco mais e 

mexa até dissolver 

 

 Esse trecho evidencia sequências injuntivas por meio dos verbos apresentados no 

imperativo: “corte”, “repita”, “deixe ferver” e “mexa”. Esse tipo de sequência tipológica 

ocorre porque, como já foi mencionado anteriormente, o texto apresenta a fusão de dois 

gêneros: poema e receita.   

Além disso, é sabido que uma receita visa a ensinar e o propósito do autor é 

justamente esse, por isso para manter a organização textual desse gênero híbrido são 

necessárias sequências injuntivas. 

Já o anúncio publicitário do Condomínio Riviera, apresentado anteriormente, abarca a 

heterogeneidade tipológica devido à utilização do gênero cartão postal. Entende-se que a 

descrição do produto somente ocorre devido à contextualização: o envio de um cartão postal 

apresentando as vantagens e belezas presentes no condomínio. Assim, são constatadas as 

seguintes sequências: 

1. Descritiva: “Aqui tudo é planejado e organizado”, “Além disso, tem uma ótima infra-

estrutura, com supermercado, farmácia, shopping Center, restaurantes, bares, 

boates”, “Os empreendedores da Riviera cuidam de tudo com muito carinho”, “Não 

falta água, o esgoto é todo tratado”, “Não tem poluição visual.”, “Tudo funciona”. 

2. Narrativa: “Luiz Carlos e Regina”, “Estas férias nós viemos para a Riviera” 

3. Argumentativa: “Nossa, isto é o paraíso na terra!”, “Estamos amando!” 

 

            A partir dessa consideração, ao abordar a heterogeneidade tipológica do texto, no 

trabalho de sala de aula, cabe ao professor destacar a utilização da sequência descritiva na 

propaganda do condomínio Riviera, ressaltando que ela prevalece no texto justamente para 
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apresentar a infra-estrutura do condomínio – “planejado” e “organizado” –  e as vantagens  – 

“ótima infra-estrutura”, “cuidados e carinho dos empreendedores”, “bom funcionamento”. 

Além disso, é preciso também que sejam apontadas aos alunos as sequências 

narrativas – “Estas férias nós viemos para o Riviera” – a fim de que reconheçam que é 

pertinente a esse texto, visto tratar-se de um cartão.  

É importante mencionar que as propagandas, por terem como principal objetivo 

convencer seu consumidor, trazem sequências argumentativas que se concretizam por meio de 

comparações – “Nossa, isto é o paraíso na terra!”. Acrescenta ainda um julgamento de valor 

por parte dos locutores do cartão – “Estamos amando!”  

Portanto, o conhecimento do leitor a respeito desse fenômeno é importante para a 

produção de efeitos de sentido. Soma-se ainda, o fato de que a competência metagenérica 

permite ao leitor a efetiva interação com os mais diversos gêneros inter-textuais justamente 

por recuperar na memória modelos já reconhecidos socialmente. 

São inúmeros os fatores que devem ser considerados no ensino de língua materna a 

partir de textos inter-genéricos para que os alunos supram a necessidade de comunicação e 

sentido.  

O primeiro deles é o reconhecimento de que esses textos são subdivididos dentro de 

uma esfera de ação e o segundo fator é a existência de um cruzamento entre a esfera de 

atividade desses textos e seu estilo, conteúdo temático e tema.  

Dessa forma, o trabalho com textos inter-genéricos possibilita aos sujeitos, no ato de 

leitura, verificar os efeitos de sentido decorrentes desses cruzamentos presentes tanto na 

esfera de atividade quanto no próprio gênero.   

Ao compreender que os gêneros textuais promovem a incorporação de práticas de 

linguagem em situações reais de comunicação, torna-se imprescindível, ao propor o ensino de 

leitura e escrita, a construção de um arcabouço teórico sobre leitura, em uma perspectiva 

interacionista, uma vez que são as atividades de leitura que permitem a percepção da 

composição organizacional do gênero, sua função social, propósito comunicativo, entre 

outros, até chegar à produção da escrita. 

Por isso, a utilização da abordagem de ensino para fins específicos, guiada pela 

concepção de leitura e escrita como práticas indissociáveis se apresentam no próximo 

capítulo. 
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CAPÍTULO II – UMA PERSPECTIVA SOBRE LEITURA E ESCRITA NO ENSINO 

DE PORTUGUÊS PARA FINS ESPECÍFICOS 

2.1. Um breve panorama do ensino de português para fins específicos 

 

Os índices apresentados recentemente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), presentes no portal do MEC (Ministério da Educação e 

Cultura), apontam que das 2 mil instituições de ensino superior avaliadas, apenas 21 

conseguiram atingir a pontuação máxima no indicador de qualidade.  

Diante desses dados é inegável a constatação de que a cada ano, grande parte dos alunos 

que prestam vestibular, não estão preparados para ingressar na vida acadêmica, por não 

apresentarem domínio necessário, se não mínimo, sobre leitura e escrita.  

Ocorre que as universidades recebem esses alunos e têm que suprir lacunas oriundas 

desde problemas socioeconômicos e culturais, que flagelaram seu nível de letramento, até 

aqueles que perpassam pelo sistema educacional que, em muitos casos, deixam falhas e 

déficits no que diz respeito ao desenvolvimento da competência cultural e linguística. 

Esse cenário torna-se um terreno fecundo para a adoção do ensino de língua portuguesa 

para fins específicos, uma vez que se trata de uma abordagem que traz, por um lado, 

vantagens para o trabalho do professor por possibilitar tanto a identificação das necessidades 

de aprendizagem do grupo em seu todo, quanto para reconhecer individualmente o perfil de 

cada aluno e, por outro lado, vantagens para os alunos que encontram uma forma de suprir 

lacunas que dificultam seu desempenho leitor e escritor na área de especialidade do curso. 

A denominação da disciplina como português para fins específicos vem substituindo o 

antigo português instrumental, para evitar uma compreensão equivocada de que seria um 

ensino voltado para leitura e realização de exercícios mecânicos. 

Lembra Vian Jr. (2003) que as primeiras publicações sobre o ensino instrumental se 

deram com a edição de livros de inglês para finalidades específicas. Longe de qualquer 

procedimento mecanicista, o ensino do inglês instrumental, que originou a modalidade que 

está sendo tomada como ensino do português para fins específicos, sempre trabalhou numa 

linha interativa, capaz de operar com a língua segundo as necessidades da especialidade em 

foco ou da área de atuação dos alunos. 

O desempenho de tarefas comunicativas em cada área refere-se à produção e 

compreensão oral e/ou escrita na especialidade do curso. A abordagem ganhou força no 

ensino da língua inglesa após a segunda guerra mundial, devido a diversos fatores, tais como a 
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necessidade de capacitar os imigrantes que trabalhavam pela reconstrução da Europa, a 

comunicação necessária ao desenvolvimento científico e tecnológico, marcados pelo domínio 

do poder econômico norte-americano.  

Mas, além disso, Hutchinson e Waters (1987 apud RAMOS, 2005) observam que a 

crise do petróleo, na década de 70, contribuiu para a necessidade de criação de cursos que 

visavam a atender as transações comerciais realizadas entre os profissionais do ocidente e os 

produtores de petróleo. Assim, surgem no cenário ocidental indivíduos com motivos 

específicos para aprender uma língua, o que provocou mudanças no campo da Linguística e 

da Psicologia Educacional, colaborando para a efetivação dessa abordagem de ensino. 

De acordo com Ramos (2005, p.112), a configuração dessa abordagem não é decorrente 

de uma visão de linguagem e de ensino-aprendizagem tradicional, “mas sim de uma nova 

percepção do que é ensinar e aprender e de uma nova percepção do que é linguagem”. Sobre o 

processo de aprendizagem, a autora também afirma que: 

 

[...] a aprendizagem é centrada no aluno e um levantamento de necessidades do 

aluno é o ponto de partida para a elaboração de cursos. Essas necessidades podem 

ser relativas à situação na qual o aluno vai atuar (situação-alvo) e relativas às 

necessidades do aluno como aprendiz: o que ele sabe, o que ele vai precisar saber 

etc.  

 

Nessa abordagem, a língua é vista como um meio para alcançar o desempenho 

linguístico adequado, seja no campo profissional, ou no campo acadêmico. Para atingir esse 

fim, parte-se de uma análise de necessidades, instrumento com que, preferencialmente, se 

inicia o processo de ensino, uma vez que ele se volta para as necessidades dos alunos, pois 

focaliza aquilo que o sujeito precisa saber referente à língua, para atuar em situações-alvo 

específicas, desempenhando tarefas esperadas em eventos de comunicação em sua área. 

Embora a análise de necessidades busque conhecer deficiências linguísticas e 

comunicacionais dos alunos, o professor tem de estar atento também para identificar o que 

eles já sabem, pois esse conhecimento pode ser um importante ponto de partida para auxiliá-

los na superação das dificuldades, contribuindo para sua autoestima no que se refere à 

linguagem. 

A propósito, Cintra e Passarelli (2008) apontam a importância de se considerar o caráter 

subjetivo da avaliação de uma análise de necessidades, somado à formulação de questões que 

não se revertam exclusivamente em dados estatísticos. 

Para as autoras, é preciso que o professor visualize todo o processo de ensino-

aprendizagem mantendo o foco no aluno, através da equalização de razão e emoção, na 
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seleção dos conteúdos e na forma de como propor questões, considerando os erros e acertos, 

para que o próprio aprendiz possa perceber seu nível de conhecimento.  

Na verdade, a avaliação de necessidades para cursos de língua portuguesa para fins 

específicos tem como foco a educação linguística, visto que requer uma mudança na postura 

do professor e, consequentemente, na motivação dos alunos, facilitando o seu envolvimento 

na aprendizagem. 

De posse das informações da análise de necessidades, o professor pode planejar seu 

curso com mais segurança, selecionando temas e conteúdos capazes de conduzir os alunos à 

superação das dificuldades. 

Com efeito, a Análise de Necessidades é desenhada para buscar conhecer as 

necessidades dos alunos e, a partir delas, identificar saberes também importantes para realizar 

tarefas específicas em contextos específicos. O planejamento do curso, desenhado a partir da 

análise de necessidades, refere-se a temas, gêneros textuais, conteúdos específicos 

identificados como importantes para que o ensino e a aprendizagem na área transcorram da 

melhor forma possível. 

No que se refere aos gêneros evidencia-se o trabalho de Baltar (2005), que propõe a 

instrumentalização do ensino de Língua Portuguesa, a fim de oferecer meios para que o 

usuário possa desenvolver sua competência discursiva por meio do conhecimento de gêneros 

textuais. 

Assim, como mencionam Ramos, Lima-Lopes, Gazotti-Valim (2004), o conhecimento 

prévio dos alunos também é um pressuposto, visto que importa identificar conhecimentos já 

disponíveis entre os alunos, em particular os conhecimentos sobre a língua nas situações-alvo, 

para que o trabalho em sala de aula se desenvolva com maior proveito. Isso, também assume 

relevância, porque cursos de língua portuguesa para alunos de cursos técnicos e mesmo 

acadêmicos de especialidades diversas da área da linguagem são, em geral, de curta duração, 

destinados a sanar deficiências decorrentes da formação anterior dos alunos que se preparam 

para ou já estão atuando no mundo do trabalho. 

O resultado esperado desses cursos é a garantia de que os alunos saiam melhor 

habilitados para o desempenho acadêmico em sua área de especialidade, sendo capazes de ler 

e/ou de produzir textos conforme os gêneros previstos na área, ou para o desempenho 

profissional, sendo capazes de entender e/ou produzir textos escritos ou orais presentes no seu 

trabalho. 

Dessa forma, tanto o material a ser utilizado, quanto à definição dos objetivos e os 

papéis do professor e dos alunos são decisivos para o sucesso do curso. O material tem de ser 
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preferencialmente autêntico, ou seja, retirados de fontes da própria área; os objetivos traçados 

segundo a finalidade do curso e as necessidades detectadas; o professor colocando-se como 

mediador no processo e os alunos com a prontidão necessária para superar suas dificuldades. 

Se no caso do ensino de língua estrangeira o destaque maior tem sido para a leitura de 

textos autênticos das áreas de especialidade, no caso do ensino de português para fins 

específicos tem-se destinado maior atenção ao trabalho com a leitura, que se agrega ao da 

produção de textos em gêneros esperados na área.  

Sabe-se que no decorrer do final do século passado, vários estudos foram desenvolvidos 

nos campos dos estudos linguísticos, educacionais e cognitivos, além de ter havido 

significativa mudança no contexto social, com a presença de tecnologias que provocaram o 

repensar da prática docente. Hoje, fica evidente a necessidade de se planejar, também, cursos 

a distância ou semipresenciais para fins específicos, valendo-se de diferentes plataformas 

disponíveis. 

A propósito, Ramos (2005), referindo-se ao ensino de inglês para fins específicos 

destaca o contexto digital como foco para novos desafios que exigem outras habilidades e 

redirecionamentos dos cursos. 

Inclui-se nessa perspectiva, seja na modalidade presencial ou à distância, a priorização, 

também, do ensino de estratégias de leitura e de produção de textos específicos, direcionados 

a públicos específicos. 

Como mencionado acima, o ensino de português para fins específicos trabalha, em 

geral, circunscrito ao ensino de leitura e escrita, opção dessa pesquisa. Em vista disso, passa-

se, no próximo item, a considerar a mediação pedagógica no trabalho de leitura, vista como 

uma atividade específica e social indispensável para a produção escrita.  

 

2.2. A mediação do professor: uma “ponte” para a compreensão leitora 

Dentre as várias concepções e posicionamentos atuais sobre leitura e compreensão, foi 

adotada, nesta pesquisa, a que parte de uma visão interacionista de linguagem, segundo a qual 

ler significa produzir e apropriar-se de sentido a partir de um processo interativo que ocorre 

entre leitor e autor, por meio do texto. 

Para que o professor possa obter resultados satisfatórios no processo de ensino, 

proporcionando aos alunos momentos de aprendizagem, nos quais as leituras feitas sejam 

compreendidas, interpretadas e apropriadas, graças a um trabalho ativo, capaz de levá-los a 
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estabelecer sentido ao que leem, é oportuna a exploração dos aspectos discursivos do gênero 

e, também, a explanação de suas condições de produção e circulação.  

Na perspectiva adotada, o ato de ler não se restringe a mera decodificação de letras e 

palavras dissociadas de qualquer contexto e situações de usos significativos, mas, antes, parte 

da interação do leitor com o autor por meio da identificação das marcas deixadas no texto que 

vão provocando uma espécie de diálogo para que se reconstrua, construa ou recupere o 

sentido com a interferência do seu próprio saber. 

Nas palavras de Colomer e Camps (2002, p. 31), a leitura é compreendida como: 

 

 [...] um ato de raciocínio, já que se trata de saber orientar uma série de raciocínios 

no sentido da construção de uma interpretação da mensagem escrita a partir da 

informação proporcionada pelo texto e pelos conhecimentos do leitor e, ao mesmo 

tempo, iniciar outra série de raciocínios para controlar o progresso dessa 

interpretação de tal forma que se possam detectar as possíveis incompreensões 

produzidas durante a leitura. 

 

A concepção interacionista de linguagem viabiliza, pois, tratar a leitura como um 

trabalho social e não como uma atividade individual, isolada apenas na expressão linguística 

do texto, uma vez que os conhecimentos e experiências do leitor devem ser considerados de 

tal modo que extrapolem a simples aceitação e recebimento das ideias do autor. Isso significa 

que o professor não pode ignorar que a leitura dos alunos é construída de forma dialética, 

dependente de processos perceptivos, cognitivos e linguísticos.  

Para Garcia Lopes-Rossi (2011), o nível de conhecimento dos gêneros textuais pode ser 

minimamente trabalhado em sala de aula, até por meio de simples questionamentos – quem 

escreve esse gênero discursivo?, com que propósito?, onde?, quando?, como?, com base em 

quais informações?, em que condições esse gênero pode ser produzido e pode circular em 

nossa sociedade?– ou mesmo por meio de comentários do próprio professor que levem o 

aluno a compreender não somente a relação dinâmica entre o sujeito e a linguagem e o caráter 

social e histórico do gênero, mas também as suas características discursivas próprias. 

Observa-se que o trabalho pedagógico guiado pela exploração das características 

discursivas do gênero pode permitir que o aluno realize as inferências necessárias para 

identificar a escolha vocabular, os recursos linguísticos e não linguísticos, a seleção e omissão 

de informações, o tom e o estilo entre outros aspectos presentes no processo de leitura/escrita 

com relativa autonomia. 

É nesse sentido que a leitura, vista como uma atividade social, necessita que o professor 

de língua materna se preocupe com a formação do leitor, já que a escola se constitui na maior 
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agência de letramento. Não é difícil perceber que, se o aluno não se transformar em leitor 

proficiente por meio dela, dificilmente será de outra forma que isso acontecerá. 

Atualmente a leitura tem sido estudada a partir das teorias do letramento. A propósito, 

Kleiman (1998, p. 14) afirma que 

 

Os usos da leitura estão ligados à situação; são determinados pelas histórias dos 

participantes, pelas características da instituição em que se encontram, pelo grau de 

formalidade ou informalidade da situação, pelo objetivo de atividade de leitura, 

diferindo segundo o grupo social. Tudo isso realça a diferença e a multiplicidade dos 

discursos que envolvem e constituem os sujeitos e que determinam esses diferentes 

modos de ler.  

 

É nesse sentido que se pode dizer que a leitura não se constitui num processo simples, 

mas complexo, pois está vinculada a eventos de esferas da atividade humana, visto que, para a 

sua realização, indivíduos socialmente determinados interagem, ou seja, o leitor interage com 

o autor via texto e o autor, de forma indireta, interage com os leitores, recebendo deles 

respostas de aceitação ou não.  

Dado seu caráter social, o [re]conhecimento de gêneros textuais se configura como 

importante recurso no ato de ler, já que o reconhecimento do gênero materializado num texto 

orienta a atividade sócio-cognitiva do leitor.  

Segundo Mari e Mendes (2007, p. 19) “o mapeamento do gênero pelo leitor funciona 

como um princípio de economia cognitiva que permite aos usuários antecipar hipóteses de 

sentido passíveis de serem corroboradas ou não a partir da leitura efetiva de um texto dado”. 

Parece indiscutível que a convivência com a leitura de diferentes textos beneficia a 

compreensão de diferentes gêneros em determinadas situações. Evidentemente isso não anula 

a ideia de que os procedimentos de leitura podem variar de indivíduo para indivíduo, dadas as 

diferenças individuais relativas a histórias de leitura, estados emocionais, diferentes objetivos 

do leitor. 

Mesmo ao enfatizar, mais uma vez, que a leitura não deve se restringir à decodificação 

de palavras, é necessário lembrar que essa habilidade precisa ser desenvolvida, pois é o 

primeiro passo para que os alunos se apropriem de informações que ampliam sua bagagem 

cultural em campo específico ou não, que, posteriormente, se articularão e constituirão o seu 

repertório. Essa questão é indispensável para a formação do aluno leitor. 

Somente depois de desenvolvida essa primeira habilidade é que se passa a pensar na 

leitura como atividade social. Antes disso, é impossível mencionar uma leitura que leve o 

aluno à produção de sentidos.  
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Marcuschi (1999, p.96) sustenta que “a leitura é um processo de seleção que se dá como 

um jogo com avanço de predições, recuos para correções, não se faz linearmente, progride em 

pequenos blocos ou fatias e não produz compreensões definitivas”. 

Sendo assim, cabe ao professor criar condições para que o aluno relacione os textos já 

trabalhados em sala ou não, que já fazem parte de seu repertório, com conhecimentos que a 

vida foi lhe permitindo. Em outras palavras, é preciso considerar que a leitura emerge de 

significações construídas em diversos contextos de vivência do aluno e que, para alcançar 

autonomia como leitor, ele tem de ultrapassar o que já sabe e reconhece, para que, ao 

compreender o texto, possa construir novos conhecimentos.  

O tratamento destinado ao texto no ensino de leitura deve permitir a apreensão do 

mundo criado pela linguagem escrita, pois essas duas práticas estão estritamente relacionadas, 

afinal, quem escreve deseja ser lido, e quem lê se apropria do que foi escrito. Dessa forma, há 

a necessidade de o professor preparar antecipadamente o texto a ser trabalhado para esclarecer 

itens importantes, apontar alternativas, ressignificar o ato de ler coletivamente em sala de aula 

(Cintra e Passarelli, 2008). 

De acordo com Kleiman (1998), uma proposta de leitura comprometida com a interação 

não se restringe apenas a que o leitor seja somente determinado pelo contexto e o autor pelo 

texto, dado que a interação visa ao interrelacionamento de diversos níveis de conhecimento do 

sujeito. 

Nessa complexa atividade, a leitura dos gêneros textuais realizada pelos alunos deve ser 

direcionada para a temática desenvolvida pelo gênero. Trata-se de levar o aluno a observar 

que todo texto progride com o fim de desenvolver um tema, compreender também sua forma 

de organização e distribuição das informações, a importância e particularidade de seu suporte.  

É devido a essas questões, por exemplo, que ao entender a leitura como um ato 

incompleto de produção de sentido, Marcuschi (2008) ressalta que, primordialmente, há que 

considerar que a compreensão está ligada a esquemas cognitivos internalizados, porém, isso 

não quer dizer que seja individual e única. Insiste que a compreensão de um texto não se 

efetiva de forma natural e espontânea, pois não deve ser entendida apenas como ação 

linguística ou cognitiva, mas sim como uma “inserção no mundo e um modo de agir sobre o 

mundo na relação com o outro dentro de uma cultura e uma sociedade” (MARCUSCHI, 2008, 

p.230). 

Sobre essa questão Lajolo (2006) dialoga com Marcuschi, compartilhando a ideia de 

que a leitura permite um melhor entendimento do mundo e, consequentemente, uma vida 

melhor, ou seja, trata-se de um jogo em que ocorre a relação contínua entre leitura e mundo. 
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Quanto mais ampla for a relação com a leitura, maior será o entendimento de mundo, logo, 

quanto maior for o entendimento de mundo, melhor será a compreensão no processo de 

leitura.    

Enfim, a leitura interativa visa à compreensão subjetiva, pois cada leitor possui sua 

carga de conhecimentos e experiências, que possibilitam as mais diversas interpretações nos 

mais diversos momentos. A construção de sentido realizada na interação do leitor com o autor 

se dá por meio de pistas ou sinalizações oferecidas pelo texto, ativadas em função dos 

conhecimentos do leitor.  

Não é somente o ensino de leitura a partir das características dos gêneros textuais que 

merece destaque no trabalho pedagógico. É preciso apontar também os sistemas de 

conhecimento acessados no processamento textual. 

Preliminarmente é preciso dizer que as estratégias realizadas no momento da leitura são 

entendidas como construções globais, sejam elas de que natureza forem, para cada escolha a 

ser feita no momento do processamento textual. 

Do ponto de vista sociocognitivo, no processamento textual ressaltam-se as várias 

estratégias que ativam conhecimentos armazenados na memória do leitor, permitindo a ele 

levantar hipóteses de interpretação. Para tanto, concorrem três grandes sistemas de 

conhecimentos: linguístico, enciclopédico e interacional.  

Ainda que sejam aspectos já bastante conhecidos, aqui são citados porque, ao partir da 

noção de competência metagenérica para o ensino de leitura e escrita, esses sistemas de 

conhecimento se configuram como alicerce para a compreensão dos mais diversos gêneros 

que circulam na esfera escolar ou ainda na área de atuação profissional. Ignorá-los 

comprometeria o processo de ensino e aprendizagem da língua materna por meio dos gêneros 

textuais por se apresentarem como formas discursivas de grande importância para a 

construção de sentidos.  

Diante de tais apontamentos, reafirma-se que o importante no ato de leitura não é 

somente decodificar – a língua é mais que um código –, mas inferir já que a língua comporta 

atividades sociointerativas. 

Tão importante quanto os sistemas de conhecimento ativados na produção de sentido 

são as inferências, uma vez que para compreender, o leitor ativa conhecimentos presentes no 

texto (linguísticos) e conhecimentos pessoais (enciclopédicos), logo, a inferência é produzida 

não só a partir de informações presentes no texto, mas também no contexto comunicativo. 

Embora haja questionamento a respeito da utilização de modelos, como pode ser 

nomeado o que acima se expôs, acredita-se que esse, em particular, interessa aos estudiosos 



38 

 

do texto, pela contribuição que dá à tarefa de explicar o processamento textual, realçando a 

inferência como fenômeno crucial para a interpretação do texto.  

As condições em que o texto é trabalhado pelo professor mediador, em situação de 

aprendizagem, contam com a sua intervenção, para que o aluno, ao recorrer às suas 

experiências e conhecimentos, não se disperse no momento da leitura, mas se paute nas 

sinalizações apresentadas pelo texto. 

E ao verificar que os conhecimentos apresentados pelos alunos são ainda insuficientes 

para a produção de um texto, compete ao professor desenvolver atividades que mobilizem a 

capacidade sociocognitiva e crítica dos alunos.  

Na abordagem de ensino para fins específicos, a eficiência comunicativa é primordial 

tanto ao que diz respeito à leitura quanto à escrita, sendo essa, objeto de considerações no 

próximo item. 

 

2.3. A mediação do professor no processo interativo da produção escrita 

 

A concepção acerca da linguagem se configura como um aspecto importante para o 

ensino de escrita, pois é dela que resulta a prática docente. Dito de outra forma, é a concepção 

de linguagem adotada pelo professor que direcionará sua atuação no ensino de língua 

materna.  

Ao reconhecer a língua como ação individual e coletiva entre os falantes, reconhece-

se, também, que é por intermédio da linguagem, em relações que se estabelecem entre eles, 

que os falantes se constituem como sujeitos sociais. Essa concepção ressalta o papel 

interacionista da linguagem que tem por função descrever e explicar a (inter) ação humana 

expressa pela capacidade “de interagir socialmente por meio de uma língua, das mais diversas 

formas e com os mais diversos propósitos e resultados”, como mostra Koch (2004, p.10) 

Dessa forma, a concepção interacionista da linguagem é pautada, além de seu 

componente interno expresso pelo tipo de sistema que apresenta, também por componentes 

externos, marcados pelo dialogismo, pela interação, pela troca de experiências sociais, ou 

seja, por suas condições múltiplas e diversificadas de constituição e funcionamento, que 

tornam a linguagem uma atividade real, uma prática social entre dois ou mais indivíduos. 

Ocorre que, ao ser tomada pelo professor como um sistema abstrato, fora dos 

contextos de uso, a linguagem confere um tratamento inadequado que converge para aulas 

que se limitam em classificações e exploração de nomenclaturas, levando o aluno a se 

considerar incapaz de aprender. 
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Para Antunes (2009), que compartilha de uma visão interacionista de linguagem, os 

sujeitos interagem sempre por meio de textos e isso faculta a ampliação de paradigmas sobre a 

dimensão da textualidade como fundamento para o ensino de língua, já que faz do texto ponto 

de referência como uma forma de expressão oral ou escrita, numa unidade de sentido.  

Essa concepção não aloca o sentido nem no autor, nem no leitor e nem no próprio texto, 

mas toma o texto como lugar da interação no qual os sujeitos se constroem dialogicamente 

através do contexto sociocognitivo. 

Por conseguinte, diante de uma concepção que admite múltiplos sentidos para o texto, 

multiplicidade decorrente da interação constitutiva dos interlocutores, ele se configura como 

uma tessitura em que a relação entre recursos, estratégias, operações e pressupostos 

promovem sua sequenciação e, em consequência, sua progressão temática, sua relevância 

informativo-contextual, sua coesão e sua coerência.  

Enfim, com essa concepção passa-se a vislumbrar a dimensão da textualidade como 

princípio norteador para o ensino de língua, quer seja para o desenvolvimento da competência 

escrita ou leitora, já que, em geral, apresentam-se associadas. 

Ao se deslocar das discussões teóricas para a prática pedagógica, é perceptível que 

documentos oficiais da atualidade, como os Parâmetros Curriculares Nacionais, por exemplo, 

elejam o texto como “ponto de partida” para o ensino de língua. Configura-se, dessa forma, 

um ensino alicerçado em atividades em que os processos e estratégias implicados na 

construção e interpretação da atividade verbal se pautem no entendimento de suas funções e 

usos sociais. No entanto, ainda encontra-se um quadro preocupante nas escolas em geral, 

segundo o qual, o texto é apenas “pretexto” para se explorar, por exemplo, definições 

morfossintáticas. 

O que se propõe é que o professor, ao desempenhar a mediação no ensino de escrita, 

explore, com bem aponta Antunes (2009), a dimensão da textualidade a partir da realização de 

gêneros próprios à situação de ensino, que, por serem práticas sociais, viabilizam as práticas 

discursivas definidas em usos adequados e relevantes sócio, histórico culturalmente, situados 

em determinado tempo e espaço. Isso se deve ao fato de que as pessoas, ao dominar uma 

língua usada na produção de textos, desenvolvem comportamentos sociais, edificando os 

princípios de textualidade. 

Por esse motivo, o caráter teórico-metodológico do ensino de escrita para fins 

específicos, a partir dos gêneros textuais, revela-se altamente pertinente, uma vez que os 

textos se configuram em realização típica e isso leva os alunos a se interessarem e 
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apresentarem, portanto, prontidão para compreenderem os gêneros pelos quais as pessoas 

realizam seus propósitos comunicativos na área em que estão inseridos. 

Dessa forma, o texto viabiliza a construção de sentido por parte do aluno, que mediado 

pelo professor, ganha condições para extrapolar a compreensão do conteúdo temático e 

semântico, para atingir as intenções pretendidas pelo autor, para compreender os propósitos 

comunicativos do texto em circulação. 

Embora existam estudos que atribuem as mais variadas constituições de sentido para um 

texto, interessa aqui, a compreensão de que ele não se restringe à “captação” de uma 

representação mental ou a uma decodificação de mensagem. Ao contrário, segundo Koch 

(2006), trata-se de uma atividade interativa, na qual a produção de sentidos é realizada 

através de elementos presentes na superfície textual e na forma de organização, visto que o 

texto deve oferecer condições para a interpretação do locutor, que recorre aos seus 

conhecimentos prévios e compartilhados com o autor, ao realizar estratégias cognitivas e 

interacionais. 

A produção de sentido de um texto se constitui a partir dele mesmo, no momento da 

interação, através de uma atividade extremamente complexa, afinal, para a sua realização são 

mobilizados vários saberes. Assim, com base no princípio da interação, a escrita se constitui 

por meio de vários fatores que vão desde conhecimentos referentes à língua, ao mundo, ao 

texto, até às situações de comunicação.  

Com efeito, os sujeitos necessitam de estratégias de comunicação para que, no momento 

da interação verbal, possam atribuir sentido ao texto e possam compreender, a partir da 

perspectiva pragmática, a relação entre estrutura textual e elementos da comunicação 

linguística. De acordo com a proposta de Sautchuk (2003, p. 25), a situação de texto escrito 

apresenta condições próprias, tais como: 

 

1ª) um escritor ativo e seu leitor interno in praesentia (com todas as suas 

particularidades psíquicas, linguísticas e sócias, forjadas em uma entidade 

bifurcada); 

2ª) todos os movimentos e ações bilaterais e reversíveis realizadas por esse 

enunciador/co-produtor, a favor da realização do seu intento comunicativo 

 

Na produção dialógica do texto escrito, o produtor que é único, encontra-se numa via de 

mão dupla, na qual suas competências lhe atribuem diferentes papéis, ora como escritor ativo, 

ora com leitor interno, caracterizando a dinamicidade da produção escrita. Segundo a autora, é 

papel do leitor interno, no momento em que produz um texto, monitorar a eficiência 
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comunicativa, uma vez que esse se configura como um interlocutor presente no momento de 

produção textual que age para garantir, antes mesmo do escritor ativo, o sentido do texto. 

Visto dessa maneira, o ensino e a aprendizagem da escrita consideram, primeiramente, a 

relação entre oralidade e escrita, já que ambas apresentam diferentes características, porém se 

relacionam dentro de um contínuo.  

A primeira é realizada em situações de interação face a face e, justamente por isso, é 

vista como não planejada, pois emerge do próprio contexto de interação, apresentando 

características específicas em relação à escrita.  

Já na modalidade escrita, há uma mudança de situação de interação, pois se tem tempo 

para pensar, reelaborar, corrigir o que será apresentado ao interlocutor. Nessa modalidade, 

destaca-se uma forte tendência para atender as normas cultas de escrita, embora existam 

textos escritos que assumem estilo mais coloquial e textos falados que são planejados e 

formais, de acordo com a situação de comunicação.  

Essas características são destacadas por Koch e Elias (2009), que ressaltam a 

importância de considerar que a criança, ao chegar à escola, domina a língua falada, por isso é 

comum, na fase inicial de aquisição da escrita, apresentarem marcas de oralidade em suas 

produções. E isso, se não for trabalhado na infância, pode se manter e exigir do professor, em 

fases posteriores da aprendizagem, levar o aluno a se conscientizar das especificidades da 

produção escrita em contextos mesmo de especialidade. 

Outro fator que merece destaque no ensino da produção escrita é tomar o texto como 

produto da realidade sócio-histórica dos sujeitos produtores, além de ter em conta seu caráter 

processual. Sob esse aspecto vale destacar as contribuições da Linguística Textual, em 

particular quando trata o texto a partir de fatores de textualidade e não separa conteúdo e 

forma, texto e contexto, enunciação e enunciado, coesão e coerência.  

Reitera-se, pois, como oportuno que o texto seja entendido pelos alunos como resultado 

de um complexo processo de reflexões, feitas no escopo de uma concepção interacional da 

língua que os habilite a se constituírem como sujeitos autores, ou seja, construtores sociais de 

uma linguagem vista como atividade inter-individual, que atribui ao seu próprio texto um 

cunho linguístico e sócio-cognitivo. 

Isso exige que a forma como o professor lê os textos dos alunos seja tomada com um 

primeiro caminho para o trabalho sobre linguagem de cada um deles, tendo em vista auxiliá-

los na compreensão dos recursos expressivos utilizados na construção textual.  

Portanto, ao entender a linguagem como uma atividade interacional, constitutiva dos 

sujeitos que a praticam, se está considerando a possibilidade de dificuldades apresentadas 
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tanto pelo “locutor-aprendiz”, quanto pelo “interlocutor-professor” em relação à produção de 

textos na escola, já que há de haver intervenção de ambos. 

Geraldi (1986) alerta sobre o problema presente no delicado processo que envolve a 

escrita do aluno e a leitura que o professor faz dessa produção, pois o último ensina “redação” 

e espera que o aprendiz produza “textos”. 

De fato, na escola, as redações dos alunos configuram-se como exercícios que 

simulam a função da escrita, sob o pretexto de prepará-los para produzir textos em outros 

contextos, além do âmbito escolar. Isso leva o autor a ressaltar dois importantes fatores sobre 

a produção de textos na escola: o primeiro é que a escola trabalha produção textual na 

tentativa de preparar o aluno para a vida, tomando sua atual realidade escolar como “não-

vida”; e o segundo é que a língua já está constituída, cabendo ao aluno usá-la, apropriando-se 

dela.  

Mas ocorre que, ora nega-se à escrita seu caráter interacional, ora os alunos encontram 

uma realidade com a qual raramente convivem, haja vista que poucos convivem com pessoas 

habituadas a escrever. Consequentemente, como afirma Geraldi (1986, p. 24) fica-se com a 

questão: “para que aprender escrever? [...] aprende-se a escrever na escola para a própria 

escola”. 

O autor aponta ainda outro problema presente no processo e nas condições de 

produção, sustentando a ideia de interação por meio da linguagem, ao indagar sobre a imagem 

que o aluno, o locutor, faz de seu interlocutor, o professor. Será que escreve, de fato, para seu 

professor; ou para quem escreve? 

Admite que à primeira vista parece claro que o aluno escreva para o professor, seu 

destinatário mais próximo, mesmo em se tratando de um exercício como a produção de um 

bilhete para um amigo, uma vez que é o professor, aquele que ensina a escrever, que irá 

avaliar o que foi escrito. O aluno, por sua vez, sabe que está produzindo um texto para 

aprender a escrever. Dessa forma, ele não consegue, por meio da modalidade escrita, realizar 

a interlocução, já que tenta mostrar que aprendeu a escrever da maneira que lhe foi ensinada.  

Também é apontado por Geraldi (1986) o problema sobre a preocupação do aluno em 

aproximar-se do modelo de texto ensinado pela escola, pois o aprendiz sabe que será avaliado 

através desse modelo. 

As considerações apontadas, pelo autor, no processo de produção de textos dos alunos 

indicam que eventuais problemas negam a natureza da própria linguagem, pois os professores 

tendem a somente higienizar os textos dos alunos, desconsiderando todos os outros recursos 

linguísticos, inclusive o projeto de dizer do aluno. 
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Para Geraldi (2006), na escola não são produzidos “textos em que o aluno diz sua 

palavra”; ao contrário, é simulado o uso da escrita por meio de exercícios, ou seja, o aluno 

escreve uma redação com a finalidade de ser avaliado. Ocorre, assim, uma descaracterização 

do aluno como sujeito, impedindo-o de interagir por meio da linguagem, já que devolve ao 

professor o que foi ensinado pela escola. 

Naturalmente, para reverter esse quadro, haveria de se ter outra forma de ensino. 

Acredita-se que a concepção interacionista da linguagem, associada à abordagem para fins 

específicos, ao pressupor uma atitude diferenciada por parte do professor e do aluno, possa 

contribuir significativamente para uma mudança, por exemplo, com a troca da posição de 

mero avaliador de textos, para interlocutor diante da produção realizada, de interlocutor capaz 

de respeitar a palavra do parceiro.  

Ao agir dessa maneira, evidencia-se claramente a diferença entre redação, aquela 

produção que segue um modelo escolar, e texto, uma produção em que o aluno se constitui 

como sujeito, através do uso efetivo da linguagem, não se prendendo aos modelos escolares.  

Assim, o professor passa a desempenhar seu papel junto a alunos mais motivados para 

escrever e mais aptos a descobrir e compreender que a dialogicidade da linguagem é 

fundamental para a produção de “textos” que considerem os interlocutores envolvidos.  

Também corroboram para um desempenho mais eficaz o trabalho a partir de gêneros 

textuais que façam sentido para os alunos, propiciando situações de comunicação mais 

próximas de situações reais, motivando-os e fazendo sentido para eles. (Koch & Elias, 2009, 

p. 74).   

É, pois, muito significativo trabalhar com produções escritas, por meio do ensino de 

gêneros, uma vez que isso pode configurar práticas de letramento que levem os alunos a 

reconhecerem, de forma clara e mais imediata, a função social da escrita. 

Consequentemente, a correção também deve seguir uma vertente interacionista para 

que, por meio da linguagem, professor e aluno mantenham-se em constante processo de 

interlocução, possibilitando uma correção em que o professor interaja com o modo de dizer do 

aluno, a fim de caracterizar e efetivar o ensino de escrita.  

Fiad e Mayrink-Sabinson (2003) apresentam um trabalho de ensino de escrita em que 

focam a construção textual e, posteriormente, sua reescrita, considerando o texto sempre em 

processo de elaboração. Dessa maneira, levam os alunos se tornarem revisores de seus 

próprios textos e dos de seus colegas, buscando, ao que tudo indica, uma forma de superação 

da resistência que todo professor nota quando o aluno tem de fazer revisão do que escreveu.  
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Esse trabalho é relevante, pois ao entender a linguagem como uma “atividade 

interacional”, constitutiva dos sujeitos que a praticam, evidencia uma situação real, segundo a 

qual presentificam-se dificuldades apresentadas tanto pelo “locutor-aprendiz”, quanto pelo 

“interlocutor-professor” em relação à produção de textos. Não é trivial para o ensino e a 

aprendizagem da produção escrita, um trabalho que leve os alunos a refletirem que trata-se de 

um processo e que, a rigor, cada texto produzido nunca se encontra pronto e acabado, mas 

aberto a novas intervenções.  
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CAPÍTULO III – SITUANDO A PESQUISA: AVALIAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DE 

ANÁLISE DE NECESSIDADES 

 

Para a realização desta pesquisa, adotou-se o método quantitativo-qualitativo, uma vez 

que o questionário Análise de Necessidades foi escolhido como instrumento necessário para a 

coleta de dados relativa à concepção e desempenho de leitura e escrita dos 23 (vinte e três) 

alunos do curso técnico, nível Ensino Médio, de Contabilidade, da ETEC “Gustavo Teixeira”, 

localizada no interior do estado de São Paulo, na cidade de São Pedro. 

Sobre o perfil dos alunos que responderam ao questionário é importante mencionar 

que eles estudam no período noturno, apenas 2 (dois) deles trabalham na área de 

Contabilidade, a faixa etária varia de 18 (dezoito) a 42 (quarenta e dois) anos, a turma se 

constitui de 7 (sete) homens e 16 (dezesseis) mulheres e todos já concluíram o Ensino Médio. 

Na realização da pesquisa foram utilizadas as seguintes etapas: a) aplicação do 

questionário; b) tabulação dos dados obtidos; c) análise e interpretação dos dados. 

O Questionário foi dividido em dois segmentos, o primeiro – Leitura – constituiu-se de 

3 (três) etapas. A primeira etapa apresentou 6 (seis) questões fechadas sobre comportamentos 

e experiências de leitura; a segunda etapa visou verificar a capacidade de 

interpretação/compreensão por meio da leitura de um texto oferecido aos informantes, 

seguido de 3 (três) questões abertas; e a terceira etapa correspondeu à verificação de 

procedimentos e fatores que levariam a facilidades e dificuldades presentes no momento da 

leitura de um texto autêntico. Nessa etapa, foram propostas 4 (quatro) questões fechadas.  

O segundo seguimento – Escrita – também se constituiu em 3 (três) etapas. A primeira 

foi uma questão aberta que pretendeu abordar o gênero textual com o qual, com maior 

frequência, o aluno se depara quando tem necessidade de escrever, tanto na escola, quanto no 

seu ambiente de trabalho, seguida de 6 (seis) questões fechadas que, em linhas gerais, 

indagam sobre facilidades e dificuldades, procedimentos e opiniões acerca do ato de escrever.  

A segunda etapa apresentou uma solicitação de produção escrita para que se 

comparasse as dificuldades ou facilidades assinaladas na primeira etapa, com o texto do 

aluno, além de verificar quais os problemas mais frequentes na produção. 

Na terceira etapa foram apresentadas 2 (duas) questões fechadas que possibilitam o 

levantamento de dados relativos ao projeto de dizer e ao planejamento de escrita do aluno. 

Outras 2 (duas) questões abertas possibilitam revelar o comportamento do aluno como revisor 

do próprio texto.  
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3.1. Análise dos resultados: comportamentos e experiências de leitura - 1ª etapa  

 

O questionário, para a Análise de Necessidades, significa muito mais que uma coleta 

de dados ou apenas diagnóstico. Antes, constitui-se como uma primeira atividade de classe e, 

em seguida, como um processo que possibilita ao professor verificar as necessidades dos 

alunos e compará-las com uma situação real de ensino, para, posteriormente, definir os 

objetivos do curso e traçar as metas que se pretende alcançar. Para maior clareza, após cada 

questão faz-se a análise e mostra-se o gráfico.  

Primeira etapa do segmento leitura. 

 

                                          1. Ao considerar suas experiências como leitor(a), indique para que você lê: 

a) Por prazer, em busca de diversão. 

b) Em busca de atualização. 

c) Para obter informações para escrever textos. 

d) Para realizar tarefas práticas. 

e) Raramente leio. 

f) Outros: ____________ 

  

 

 

O resultado mostra que sobressai em preferência a resposta b) Em busca de 

atualização - 15 alunos –, seguida de d) Para realizar tarefas práticas – 7 alunos e e) 

Raramente leio –3 alunos. 

Embora seja considerado que não existe grau zero de letramento, justamente pelo fato 

de a sociedade ser alicerçada e constituída por meio da leitura e da escrita, a realização de 

leitura somente para atualização pode indicar falta de repertório para o aluno que necessita 

produzir tanto textos solicitados na escola, quanto textos que circulam em seu ambiente de 

trabalho. O mesmo vale para o grupo que lê com a finalidade de realizar tarefas práticas.  

Somente três alunos assinalaram que raramente leem. Embora seja um número baixo, 

esse índice pode ser considerado um alerta para o professor que, diante da heterogeneidade da 
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classe, pode oferecer um ensino que supra as necessidades dos que chegarão aos bancos 

escolares de Ensino técnico ou superior com pouco repertório de leitura. 

 Para levantar dados a respeito dos textos que os alunos costumam ler com maior 

frequência, foi apresentada a questão 

 

2. Assinale o que você costuma ler com maior frequência. 

a) Jornais diários. 

b) Revistas semanais. 

c) Poesias. 

d) Romances. 

e) Artigos de Contabilidade. 

f) Best-sellers. 

g) Livros de autoajuda. 

h) Mensagens em redes sociais. 

i) Livros de Contabilidade. 

 

 

 

Destacam-se no resultado a indicação da resposta a) Jornais diários – 17 alunos e b) 

Revistas semanais –10 alunos. Esse resultado revela um ponto facilitador ao se levar em conta 

que o ensino de leitura e escrita, como proposto nesta pesquisa, parte da concepção de 

competência metagenérica. Em outras palavras, o fato de o aluno ler, habitualmente, jornais e 

revistas promove o conhecimento de vários gêneros jornalísticos, além de ampliar a 

possibilidade de partir de um ensino que considera o que o aluno traz de conhecimentos sobre 

gêneros, para levá-lo a produzir textos. 

Entretanto, por se tratar de respostas advindas de alunos de um curso de 

Contabilidade, entre elas destacam-se aquelas relacionadas ao hábito de leitura de e) Artigos 

de Contabilidade – 4 alunos e i) Livros de Contabilidade – 2 alunos, o que evidencia que o 

contato com textos acadêmicos é raro, pois o grupo não apresenta familiaridade com esse tipo 

de texto. 

Ao se pensar no ensino de leitura e escrita a partir da competência metagenérica do 

aluno, ressalta-se a indicação de que mais da metade deles apresentam leituras frequentes de 
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romances, poesias, best-sellers e autoajuda, isto é, o repertório desse grupo se configura por 

gêneros pouco relacionados com gêneros solicitados na instituição de ensino. 

Diante desse dado evidencia-se a importância de um trabalho dirigido para a superação 

ou a ampliação das práticas de leitura dos alunos, inserindo-os num universo que apresente os 

mais variados gêneros, para que, quando estiverem cursando o ensino superior, já apresentem 

um repertório adequado para produção de leitura e escrita de gêneros específicos da sua área 

de atuação e também da área acadêmica. 

Já com relação à leitura de textos destinados a estudos, o questionário apresenta a 

seguinte pergunta: 

3. Na leitura de textos destinados a estudos, normalmente, você faz: 

a) grifos no próprio texto. 

b) esquemas à parte. 

c) anotações no próprio texto. 

d) resumo. 

e) anotações em papel à parte. 

f) nada disso; apenas lê. 

g) observa títulos e subtítulos. 

h) analisa ilustrações, quando há. 

 

 

 

O resultado ressalta que a prática mais presente na leitura de textos destinados a 

estudos é a) grifos no próprio texto – 9 alunos. Mas, pela proximidade numérica, vale 

mencionar a prática de c) anotações no próprio texto – 8 alunos e de d) resumo – 8 alunos. 

Esses dados evidenciam que o tratamento destinado ao texto por parte dos alunos para 

organização das ideias e estudos é frequente. Em contrapartida, o item b) esquemas à parte 

não foi assinalado por nenhum aluno, o que torna possível pressupor que não é do 

conhecimento deles. E o resumo, dessa forma, logo é construído por meio de uma “costura” 

das partes grifadas no próprio texto, acarretando a dificuldade de escrita e principalmente de 

entendimento. 
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 Sobre as dificuldades encontradas na compreensão de textos, o resultado indica que o 

maior problema está em associar o texto a informações anteriores ou a outros gêneros 

textuais. Esse resultado foi obtido através da pergunta: 

 

4. Ao ler, o que você considera mais difícil para compreender o texto? 

a) compreensão do vocabulário. 

b) identificação de palavras relacionadas ao tema do texto. 

c) seleção e hierarquização de ideias. 

d) associação com informações anteriores ou com outros textos. 

e)entendimento da organização estrutural do texto. 

f) identificação da intenção do autor.  

 

 

 

Primeiramente, ao considerar que o destaque do resultado está no item d) associação 

com informações anteriores ou com outros textos – 9 alunos –, verifica-se a falta de repertório 

para a realização de inferências. Parece ser a realidade de leitura dos informantes algo que se 

relaciona a um tipo de leitura em que o aluno somente consegue captar elementos explícitos 

no texto, presentes na superfície textual, de modo que não atinge a compreensão global do 

texto. 

Além disso, o fato de o aluno não conseguir associar o texto lido a outros gêneros leva 

à produção de uma leitura em que se excluem as diversas funções sociais, destituindo a 

propriedade da interação verbal, visto que não passa de um exercício mecânico ou escolar. 

Consequentemente, a alternativa f) identificação da intenção do autor é anotada 

apenas por 2 alunos. É curioso esse resultado, visto que ele mostra que a maior parte dos 

alunos não se dá conta da existência de elementos referentes à ideia global do texto, enfim, à 

finalidade global do texto.  

Para obtenção de dados a respeito das ações realizadas pelos alunos no momento da 

leitura, foi realizada a seguinte pergunta: 
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5. Em suas leituras, quais ações você costuma realizar? 

a) traçar previamente um objetivo para ler. 

b) sublinhar com lápis as palavras-chave. 

c) fazer anotações no próprio texto. 

d) consultar sempre o dicionário. 

e) folhear o texto, para ter uma ideia de sua organização. 

 

 

 

O resultado mostra que sobressai a resposta e) folhear o texto, para ter uma ideia de 

sua organização – 10 alunos. Essa pergunta remete a outra anteriormente realizada sobre as 

dificuldades de leitura, na qual se verifica que 6 alunos – indicam que apresentam 

dificuldades no entendimento da organização textual.     

A dificuldade em compreender a organização estrutural do texto se deve ao fato da 

falta de conhecimento do gênero, não só no que se refere a sua organização, mas também à 

sua função, ou propósito comunicativo, entre outros fatores que não foram apresentados aos 

alunos. Isso é decorrente de um ensino que não prioriza o trabalho com a variedade de 

gêneros que possibilitem ao aluno construir modelos textuais. 

 A última pergunta presente na primeira etapa do questionário visa a verificar qual é a 

opinião dos alunos sobre os gêneros mais importantes na academia.  

 

6 Quais dos gêneros/textos, em sua opinião, são mais importantes para o 

trabalho acadêmico, solicitados pela instituição?  

a) Resenha acadêmica. 

b) Textos jornalísticos. 

c) Textos da internet. 

d)Livros, resenhas sobre artigos ou livros de Contabilidade ou de outras 

áreas relacionadas.  
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O resultado indica que a maioria – 20 alunos – considera que livros, resenhas sobre 

artigos ou livros de contabilidade ou de áreas relacionadas são importantes. Porém, na 

pergunta 2. Assinale o que você costuma ler com maior frequência, somente 4 alunos 

assinalaram o item e) artigos de Contabilidade e 2 alunos assinalaram o item i) Livros de 

Contabilidade. É possível afirmar, de acordo com a comparação realizada, que embora esses 

alunos não tenham grande contato com gêneros acadêmicos, têm consciência de que o 

conhecimento sobre esses tipos de textos contribuem para a produção escrita no seu curso. 

Também merece ser mencionado que 11alunos acreditam que textos jornalísticos são 

importantes para a leitura. Não se fica sabendo se isso se deve à possibilidade de atualização 

sobre acontecimentos que o jornal propicia, ou a informações específicas sobre mercado, 

economia etc. 

Ao considerar a abordagem de ensino para fins específicos e partindo da premissa já 

apontada de que não existe grau zero de letramento, é possível afirmar que os dados referentes 

às experiências e finalidades de leitura indicam que a maior parte dos alunos que respondeu 

ao questionário lê para se manter atualizada. Constata-se, dessa forma, que a turma apresenta 

um perfil de leitor pragmático que busca informações de variados tipos. 

 A segunda pergunta, elaborada justamente para confirmação da primeira, revela que a 

maior parte dos alunos é leitora de jornal, logo, é possível afirmar que houve confirmação 

sobre as experiências de leitura, ou melhor, confirmou-se que realmente os alunos leem jornal 

com mais frequência. 

Todavia, observa-se que mais da metade dos alunos não estreitam relações com textos 

que contribuem para a competência leitora e, consequentemente, para a competência escrita, 

pois se verificou que a maior dificuldade está em associar informações anteriores ou com 

outros gêneros para compreensão de textos, além de faltar entendimento sobre a organização 

estrutural do texto.  
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De acordo com Vian Jr. (2006) isso se deve, principalmente, ao fato de que no ensino 

médio os alunos não são preparados para a vida acadêmica, pois muitas vezes recebem um 

ensino descontextualizado que não lhes permite o envolvimento com questões específicas da 

vida escolar, com o próprio aprender. Além disso, evidencia-se a falta de estratégias de 

estudos requeridas de forma mais constante, que leve o aluno a construir seu conhecimento. 

Finalmente, os textos considerados mais importantes pelos alunos são resenhas sobre 

artigos ou livros de Contabilidade. Esse dado revela que eles têm consciência de sua 

importância para a vida acadêmica, no entanto, realizam leituras com pouca frequência. 

 Diante dos dados obtidos torna-se pertinente a reflexão sobre a eficácia e importância 

da Análise de Necessidades, que traz a vantagem de permitir ao professor identificar o perfil 

do grupo como um todo e conhecer individualmente cada aluno. 

 Ao se pensar sobre a realidade da competência leitora dos alunos, é inegável que esses 

devem ser levados a solucionar seus problemas de linguagem, serem autônomos para 

compreender criticamente e selecionar as informações pertinentes e questionar sobre o texto, 

ou seja, ser leitor competente. 

Diante dessas observações, ressalta-se a tarefa do professor que adota a abordagem de 

ensino para fins específicos, que, diante da Análise de Necessidades, pode privilegiar o aluno, 

no processo ensino/aprendizagem através da identificação de suas facilidades e dificuldades, 

competências e habilidades - referentes ao desempenho de funções acadêmicas ou 

profissionais e utilização adequada da linguagem - para que seja elaborado um programa de 

ensino a partir de questões pré-determinadas, que tornem os alunos leitores mais competentes. 

 

3.2. Análise da compreensão leitora dos alunos de Contabilidade – 2ª etapa 

 Na segunda etapa de aplicação do questionário para verificação das necessidades no 

que diz respeito à compreensão leitora, os alunos receberam um trecho de um artigo cuja 

temática é a importância do capital intelectual para o contador contemporâneo. 

 A primeira questão deu como instrução: Leia um trecho do artigo Capital Intelectual 

a partir da ótica da Contabilidade, da forma que costuma ler, normalmente./1. Em um 

parágrafo, apresente uma síntese desse trecho. A finalidade foi observar a capacidade de 

compreensão do tema do texto a partir do gênero resumo.  

Para realização dessa análise, compreende-se que o resumo é “resultado de um 

processo mental de compreensão desencadeado ao sermos expostos a qualquer situação de 
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comunicação [...] comprovação de que houve, efetivamente, compreensão da informação a 

que o sujeito foi exposto” (LEITE, 2006, p. 11). 

 No entanto, discorda-se da autora que, ao tratar das estratégias realizadas no ato de 

resumir, apresenta a cópia como manutenção das informações primárias do texto. Na presente 

análise a cópia de trechos do texto é considerada como um problema na produção de resumo, 

uma vez que se verificou que três dos alunos apresentaram em seu texto concentração no nível 

micro-linguístico, mais precisamente em determinadas questões lexicais e sintáticas, do que 

no tema abordado no texto-fonte. 

 Tal verificação confirma-se a partir da constatação de que esses alunos apenas 

sublinharam trechos do texto lido, seguida da reprodução integral em seu resumo, sem 

abordagem da temática do texto-fonte.  

 A primeira observação possibilita afirmar que a questão levou a três tipos de resultado: 

1. Resumo adequado; 2. Resumo problemático; 3. Não-resumo. 

 Compreende-se como resumo adequado aquele texto que apresenta identificação e 

seleção das principais informações do texto-fonte; fidelidade às ideias centrais do texto-fonte, 

identificação do ponto de vista do escritor e domínio das convenções da língua.  

Já o resumo problemático foi aquele que apresentou cópias dos trechos, revelando que 

o aluno selecionou algumas passagens que trazem proposições com palavras-chave e ideias 

principais e dificuldades em relação à normatização da língua. 

O não-resumo é o texto em que o aluno selecionou, aleatoriamente, proposições 

secundárias e depois reproduziu o texto-fonte, ou seja, não abordou o tema por se manter no 

nível micro-textual, manifestar desconhecimento do significado de palavras e dificuldades 

com a gramática do texto.  

 Dos 23 (vinte e três) alunos que responderam ao questionário, 11(onze) demonstraram 

que compreenderam o tema do texto, pois foram capazes de identificar e selecionar as 

principais informações do texto-fonte e apresentaram a posição do autor, classificando-se 

como alunos que produziram um resumo adequado. Embora tenham apresentado esses 

elementos, cinco deles revelaram problemas de organização das frases, colocação pronominal, 

regência verbal e inadequação de tempos e modos verbais. A seguir são apresentados os 

textos produzidos identificados por Informante1, Informante 2 e assim sucessivamente, 

apresentados de acordo com a necessidade de exemplificação de análise. 
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Informante 2 

 

Informante 11 

 

Os alunos que se enquadraram no grupo daqueles que produziram um resumo 

problemático, como já mencionado, apresentaram em seus textos tendência em concentrar-se 

no nível micro-linguístico (léxico e sentenças), não alcançando o nível macro-linguístico. Isso 

evidencia que, não compreenderam o que foi lido e que, portanto, não conseguiram tratar o 

texto como um todo, como uma unidade de sentido. 

 

Informante 3 

 

Informante 7 

 

 

Torna-se oportuno mencionar que 3 (três) alunos chegaram a se referir a parágrafos 

que apresentavam informações secundárias a respeito do tema. Além disso, é preciso trabalhar 

com a hipótese de que eles tenham compreendido mal o enunciado da questão 1, segundo o 
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qual o aluno deveria ler um trecho retirado de artigo. Consequentemente, apontam um 

parágrafo e não compreenderam que o texto utilizado deveria ser parte de um artigo científico.  

 

Informante 6 

 

 

Informante 8 

 

 

 

Informante 19 

 

  

Essa constatação indica que as dificuldades de leitura já se revelam em um primeiro 

momento, no enunciado da questão, ao mesmo tempo em que influencia na produção do 

resumo. 

 Mesmo que o aluno esteja disposto a produzir um resumo, sabe-se que as informações 

presentes no texto podem não ser de conhecimento dele, o que eleva a probabilidade de 

prejudicar a compreensão global, acarretando um resumo problemático. Nesse caso, entra em 

jogo a competência discursiva do leitor que se encontra em dada situação de comunicação, 

carecendo de ampliar seu repertório, textual, linguístico, léxico e gramatical, a fim de 

solucionar problemas presentes na compreensão textual. 
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 Em decorrência da falta de repertório e de conhecimentos linguísticos, textuais, 

discursivos, gramaticais, entre outros, encontram-se no grupo de alunos quem apresente o que 

já foi denominado de não-resumo por não manifestar o processo de compreensão do texto-

fonte em seu pretenso resumo.  

 

Informante 9 

 

 

Informante 13 

 

 

 

Esse tipo de resumo aponta falta da competência discursiva, evidenciando falta de 

reconhecimento de determinados gêneros textuais que se regulamentam socialmente, além de 

falta de habilidade em recuperar imediatamente elementos contextuais que auxiliam na 

compreensão do texto-fonte.  

 Ao analisar as respostas e os textos produzidos pelos alunos foi encontrado apenas um 

que produziu um não-resumo por não contemplar a temática do texto e indicar questões que 

fugiam do tema, revelando que não compreendeu o texto lido. 

Informante 4 

 

 

  

A segunda questão, presente na segunda etapa do questionário – 2. Que relação 

encontrou entre o título e o trecho lido? Comente em um parágrafo. – , indaga sobre a relação 
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entre o título e o texto lido com a finalidade de verificar o sentido e a direção da leitura 

realizada pelo aluno.  

A intenção é observar a construção de inferências, conhecimento do título como 

categoria da superestrutura textual e, totalmente relacionada à questão anterior, analisar se o 

aluno identificou o tema do texto. Nesse sentido, é possível afirmar que 11(onze) alunos 

responderam satisfatoriamente a essa questão, pois relacionam o título à temática do texto. 

 

Informante 8 

 

Informante 10 

 

 

No entanto, 10 (dez) alunos realizaram referências não autorizadas, fugindo do tema e, 

consequentemente, não foram capazes de estabelecer relação entre título e tema do texto.  

 

Informante 7 

 

Informante 3 

 

Informante 19 
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O restante, 2 (dois) alunos, estabeleceu relação entre o título e um parágrafo 

selecionado no texto lido, fato que revela que eles não compreenderam a questão 1 – leia o 

trecho do artigo – que acarretou na análise micro textual e em decorrente relação ao parágrafo 

selecionado.  

 

Informante 14 

 

 

Informante 21 

 

Além disso, pode-se deduzir que não possuem conhecimento do gênero textual artigo, 

visto que se basearam em um parágrafo, não vindo a entender que teriam que realizar a leitura 

de parte de um artigo. 

 Já na terceira questão – 3. Esse trecho te instiga a ler o texto inteiro?/(   ) sim, por 

quê?/ (   ) não, por quê? – , 21 (vinte e um) alunos responderam que o trecho lido os instiga a 

ler o texto na íntegra por três motivos: ampliação do conhecimento e conceito sobre 

Contabilidade, contribuição para o crescimento profissional e domínio do assunto. Os 2 (dois) 

alunos restantes afirmam que não têm interesse em ler o texto inteiro, porque já conhecem o 

assunto e também por considerá-lo muito técnico e cansativo. 

 Todavia, ao se pensar no ensino de língua portuguesa para fins específicos, nota-se 

que a preocupação dos alunos é voltada para a contribuição na área profissional. 

 

3.3. Procedimentos e estratégias de leitura realizadas – 3ª etapa 

 

 A terceira etapa do questionário consiste em verificar as estratégias e procedimentos 

realizados pelos alunos ao ler o texto oferecido anteriormente. Para isso, foi apresentada a 

primeira pergunta: 
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1. Que procedimentos você usou para ler o texto? 

a) leu do começo até o fim sem parar. 

b) foi lendo e parando em algumas passagens. 

c) voltou algumas vezes às partes já lidas. 

d) foi parando, voltando e prosseguindo. 

e) fez uma espécie de resumo ou esquema mental do texto. 

f) foi lendo e grifando ou anotando o que achou interessante. 

g) precisou voltar em algum ponto.  

 

 

 

O fato de a maioria – 9 (nove) alunos – ter indicado o item b) foi lendo e parando em 

algumas passagens, revela que os alunos apresentaram preocupações com questões pontuais, 

sendo possível afirmar que não se detiveram na compreensão global do texto.  

Em seguida, destaca-se a resposta e) fez uma espécie de resumo ou esquema mental do 

texto que somente 1 aluno marcou. A análise desse dado permite dizer que a maior parte dos 

alunos não compreendeu o texto como um todo, pois não realizou a produção de esquemas 

por ter se detido em algumas passagens. 

 Para verificar questões acerca do vocabulário no momento da leitura foi feita a 

pergunta: 

 

2. Em relação ao vocabulário do texto, você: 

a) sempre que precisou, adivinhou o sentido pelo contexto. 

b) ignorou o que não entendeu e não fez falta. 

c) gostaria de ter um dicionário à disposição. 

d) ignorou o que não entendeu, mas fez falta. 
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O resultado que mais se destacou foi a resposta a) sempre que precisou, adivinhou o 

sentido pelo contexto, indicada por 15 (quinze) alunos. Esse dado é muito significativo, pois 

evidencia que a maior parte do grupo interagiu com o texto de modo a buscar sentido não 

somente a partir dos elementos pontuais, mas sim a partir da situação de comunicação em que 

se encontrava. 

Diante desses dados é possível reafirmar a importância do léxico como conjunto de 

elementos com os quais o leitor constrói os sentidos dos enunciados, uma vez que neles estão 

expressas suas visões de mundo, que conferem a eles capacidade de atribuir sentido às 

palavras, a partir do contexto, tomando o texto como ponto primordial. 

De toda forma, observou-se que, mesmo havendo um número considerável de alunos 

que assinalaram que, de alguma forma, possuíam dificuldades em relação ao léxico, nenhum 

deles solicitou o dicionário que estava à disposição sobre a mesa. 

A terceira pergunta permitiu que se vislumbrasse as dificuldades e facilidades 

geralmente encontradas pelos alunos no momento da leitura. 

 

3. Assinale os fatores que correspondem pela sua dificuldade ou facilidade em ler o 

texto. 

Facilidade 

a) Conhecimento do assunto. 

b) Vocabulário conhecido. 

c) Parágrafos bem construídos. 

d) Construções simples. 

Dificuldade 

a) Desconhecimento do assunto. 

b) Vocabulário, por vezes desconhecido. 

c) Parágrafos muito longos. 

d) Construções complexas. 
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Sobre as facilidades, destaca-se o resultado b) Vocabulário conhecido, assinalado por 

13 (treze) alunos, indicando que suas estratégias de leitura contam com o reconhecimento de 

elementos vocabulares para a construção de sentidos dos enunciados que se referem ao 

domínio discursivo da sua área de atuação.  

  

 

 

Sobre as dificuldades, 10 (dez) alunos indicaram a alternativa c) Parágrafos longos. 

Embora seja indiscutível que parágrafos longos possam dificultar a compreensão, no presente 

caso, parece que se deve ao fato de os alunos não dominarem as construções sintáticas e as 

relações entre elas para a elaboração do parágrafo, desfavorecendo o entendimento das ideias 

expostas por falta de controle e domínio da linguagem do texto. 

A fim de especificar as dificuldades e facilidades a respeito da leitura de um texto 

oferecido aos alunos, utilizou-se a seguinte pergunta: 

 

4. Assinale com (F) o que facilitou e com (D) o que dificultou sua leitura do texto 

Capital Intectual a partir da ótica da Contabilidade.  

a) identificação da opinião do autor. 

b) identificação de argumentos (ideias apresentadas pelo autor para apresentar sua 

opinião). 

c) conhecimento do assunto. 
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d) vocabulário (termos técnicos). 

e) parágrafos longos. 

f) outros. 

 

 

 

 

O resultado obtido visou a verificar se além dos conhecimentos linguísticos, os alunos 

também apresentariam conhecimentos e hábitos de leitor que vão além da simples 

decodificação, ou seja, se o aluno apresentaria conhecimentos a respeito da importância das 

condições de produção para a construção de sentido do texto. 

É significativa a constatação de que 20 (vinte) alunos indicaram ter facilidade em a 

identificação de argumentos (ideias apresentadas pelo autor para apresentar sua opinião)em 

oposição a 2 (dois) alunos, que indicaram ser justamente essa sua maior dificuldade.  

Ainda no que se refere a facilidade, o resultado aponta para o tratamento adequado do 

texto, visto que os alunos, ao identificarem os argumentos do autor, se construíram como 

interlocutores, que buscaram a produção de sentidos e a intencionalidade do texto, no 

reconhecimento das informações. 

Sobre as dificuldades apresentadas pelos alunos, evidencia-se a alternativa e) 

parágrafos longos. Esse dado confirma com o resultado já analisado sobre as dificuldades 

normalmente encontradas pelos alunos. 

A última questão possibilitou uma reflexão sobre o comportamento leitor, mais 

precisamente no que diz respeito à interação leitor-texto-autor, que exige atividades de 

conhecimento, que extrapola a simples codificação dos elementos que constituem o texto. 
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Mas, de maneira, geral, a análise do questionário sobre leitura apontou que ainda é 

comum encontrar um trabalho de leitura associado, simplesmente, à decodificação de signos e 

identificação de trechos em textos e não como uma atividade complexa que visa a 

compreender e interpretar um texto por meio de um trabalho ativo. 

A análise dos resultados obtidos permite também a reflexão de que a leitura deve ser 

compreendida como prática social, visto que ações são realizadas em um mundo social. 

Diante disso, ao se trabalhar com o ensino de leitura para fins específicos é preciso, 

primeiramente, que a leitura seja concebida como uma atividade em que os sujeitos são 

construtores sociais, que dialogicamente interagem para a construção de sentidos do texto, 

acarretando uma atividade interacional que leva em conta as experiências e conhecimentos 

prévios do leitor, mobilizados para a construção de sentido.  

Portanto, cabe à escola privilegiar a leitura como prática dialógica, a fim de garantir que 

o aluno se torne um leitor autônomo, pronto para atuar de modo eficaz na sociedade. 

 

3.4. Análise dos resultados: comportamentos e experiências de escrita – 1ª etapa 

 

 Ao analisar os resultados sobre as concepções, hábitos e desempenho dos alunos no 

que se refere à produção escrita, verificou-se na primeira etapa, por meio da primeira 

pergunta, – Em seu dia a dia você se depara com a necessidade de escrever, com mais 

frequência, quais textos? – que o resumo é o gênero textual que frequentemente é produzido 

por 7 (sete) alunos. Outros foram mencionados, tais como relatório, resenha, cartas, convites, 

atas de reunião, anotações para estudo, notícia, e-mail, comentário. 

 Vale destacar a indicação de 4 (quatro) alunos que apontam que não escrevem. Diante 

desses dados é importante considerar que para esse grupo não é possível reconhecer os 

gêneros textuais que já fazem parte do seu cotidiano. Em vista disso, a proposta pedagógica 

deve ser direcionada para viabilizar a conscientização dos alunos para o fato de que o 

conhecimento e a produção de determinados textos são fundamentais, pois eventos sociais, 

principalmente nas instituições de ensino, são mediados pela linguagem. 

 Para complementar a primeira pergunta, foi solicitado que os alunos assinalassem suas 

dificuldades e facilidades de escrita. 

2. Assinale os materiais escritos que você considera mais fácil (F) ou mais difícil 

(D) de produzir. 

a) provas sem consulta   

b) provas com consulta            

c) cartas 

d) trabalhos para avaliação   
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e) relatórios                              

f) diários 

g) resumos     

h) comentários 

 

 

 

O resultado apontou, como preferência, as resposta que indicam facilidade em 

produzir b)provas com consulta – 17 (dezessete) alunos, seguida de d)trabalhos para 

avaliação – 14 (catorze) alunos, posteriormente f) diário – 14 (catorze) alunos e g) resumo – 

13 (treze) alunos. É notável a indicação de produções solicitadas no ambiente escolar, por 

isso, é possível afirmar que esse resultado é importante por direcionar a elaboração da 

proposta de curso a partir das práticas de escrita verificadas na análise. 

No que diz respeito às dificuldades de escrita, são ressaltados os itens a)provas sem 

consulta: 10 (dez) alunos; h) comentários: 10 (dez) alunos; c) cartas: 8 (oito) alunos; e) 

relatórios: 8 (oito) alunos; e g) resumo: 7 alunos. 

É pertinente destacar que o gênero resumo foi indicado por uma quantidade 

significativa como um texto produzido com facilidade, entretanto, não foi esse dado 

encontrado na segunda etapa de leitura do questionário de Análise de Necessidades. 
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A verificação das dificuldades e facilidades de produção de determinados textos é de 

fundamental importância no ensino para fins específicos, uma vez que norteia a seleção do 

conteúdo a ser trabalhado em sala, além de permitir que se visualizem os gêneros que já 

fazem parte do repertório cultural dos alunos, para que se desenhe um curso a partir de 

agrupamento de gêneros, partindo das capacidades de linguagem dominantes no grupo. 

Sobre os hábitos e procedimentos realizados na produção de trabalhos mais longos, a 

terceira pergunta traz: 

 

3 Quando escreve trabalhos mais longos, costuma: 

a) fazer anotações soltas 

b) fazer uma lista de palavras-chave 

c) anotar tudo o que vem à mente para depois ordenar 

d) organizar um esquema geral sobre o texto 

e) fazer rascunho 

f) elaborar mentalmente as ideias principais e depois escrever 

 

A maior parte – 16 (dezesseis) alunos – marcou a resposta e) fazer rascunho. Esse 

resultado pode viabilizar o ensino de escrita que coloca o aluno como revisor do próprio texto, 

uma vez que o rascunho facilita a prática do planejamento da escrita do texto e abre caminho 

para a conscientização dos alunos sobre a importância da reescrita. 

 

 

Soma-se a esse resultado os dados obtidos através da quarta pergunta, que trata 

especificamente da reescrita do texto. 

4.  Diante da primeira versão escrita você costumar reescrever os textos que produz?  

a) sim 

b) às vezes 

c) somente quando percebo que há sérios problemas de conceitos ou escrita 

d) raramente 

e) nunca  
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Vale destacar que nenhum aluno indicou que nunca reescreve o texto, alternativa e. 

Igualmente, 8 (oito) alunos admitiram reescrever, ao assinalarem: a) sim, b) às vezes e c) 

somente quando percebo que há sérios problemas de conceitos ou escrita. A diferença no 

comportamento dos alunos no que se refere à reescrita requer maior atenção, pois 

independente da situação ou frequência, a reescrita do texto é uma ação fundamental para o 

ensino.   

A averiguação sobre a concepção dos alunos acerca do ato de escrever também é 

importante para o ensino de língua materna, já que, inicialmente, os alunos precisam se 

perceber como sujeitos autores. 

A quinta questão denota que a maior parte da turma acredita que o domínio do assunto 

é aspecto fundamental para se escrever bem. 

 

5 Considera indispensável para escrever bem: 

a) domínio de vocabulário   

b) domínio do assunto 

c) domínio da estrutura de frases  

d) inspiração 

e) domínio da estrutura dos parágrafos 

f) domínio da estrutura do texto como um todo 

g) domínio da gramática 
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Dos alunos que responderam ao questionário, 20 (vinte) indicaram que o domínio do 

assunto é indispensável para a escrita. Igualmente, as respostas a) domínio de vocabulário e 

g) domínio da gramática foram indicadas por 14 alunos. Esses dados revelam que a escola 

ainda prioriza, no ensino de língua materna, a gramática e o vocabulário. 

Já a sexta pergunta permite a observação das ações realizadas pelos alunos ao 

encontrar dificuldades no momento da escrita.  

6 Ao se deparar com dificuldades para redigir você 

a ) reordena as informações 

b) substitui ideias inadequadas 

c) elimina ideias desnecessárias 

d) cria vínculos entre uma ideia e outra 

e) abandona o texto e começa tudo de novo 

f) vai buscar informações em novas leituras 

g) tenta mudar a ordem das palavras na frase 

h) consulta um dicionário 

 

 

 

No resultado sobressaem as respostas a) reordena as informações – 12 (doze) alunos e 

f) vai buscar informações em novas leituras – 10 (dez) alunos. A ideia de que a leitura garante 

o sucesso na escrita se evidencia através dessa questão. Na verdade, o que se nota é que 

muitos mitos acerca do ato de escrever ainda perpassam, ao longo dos anos, dentro da escola e 

também fora dela. Essa afirmação justifica-se por meio da verificação dos resultados da 

próxima pergunta. 

7 Na sua opinião, o bom redator é aquele que: 

a) lê muito     

b) escreve muito                     

c) é inspirado 

d) planeja seu texto antes                 

e) conhece muita gramática   

f) pesquisa para escrever 

g) planeja enquanto escreve              

h) faz rascunho                       

i) tem bom vocabulário 

j) conhece ortografia  
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Assinalaram a resposta a) lê muito, 17 (dezessete) alunos e a resposta f) pesquisa para 

escrever foi indicada por 14 (catorze) alunos. É importante que os alunos tenham a 

consciência de que a leitura é indispensável para o sujeito, no entanto, não é garantia de uma 

produção proficiente.  

Ocorre que ao associar diretamente a escrita com a leitura, ignora-se todo o processo 

dialógico leitor/texto, deixando de se considerar fatores por parte do aluno, tais como: a 

situação de comunicação, as condições de produção e os propósitos comunicativos, além dos 

conhecimentos sobre as características do gênero, que incluem sua estrutura básica.  

Esse resultado simplesmente revela uma ideologia que não permite o efetivo ingresso 

no mundo da escrita, pois os alunos não a consideram como um processo, uma vez que 

priorizam vocabulário e ortografia. 

Ao analisar os dados da primeira etapa do questionário de produção escrita, é possível 

identificar, nas operações por eles realizadas, a representação que construíram ao longo dos 

anos escolares. Embora apresentem, em alguns momentos, uma visão mecânica, por 

apontarem como requisito indispensável para uma boa escrita o domínio do vocabulário e da 

gramática, é significativo verificar que, como assinalam, costumam rascunhar um 

planejamento e reescrever os textos que produzem.  

Diante dessas constatações já se torna possível diagnosticar o perfil da turma para 

levá-los a compreender as operações processuais implicadas na atividade de escrever. Para 

verificar as facilidades e dificuldades apresentadas, a segunda etapa visa a analisar textos 

produzidos pelos alunos. 
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3.5. Análise de produção escrita – 2ª etapa  

 

 A fim de confirmar dificuldades de escrita apontadas na primeira etapa, foi solicitado 

que os alunos produzissem um texto a partir do tema: A importância da formação para o 

desenvolvimento econômico: a qualificação profissional é um dos fatores de desemprego?.  

 Para a realização da análise, foram verificados os seguintes fatores: a) fidelidade ao 

tema; b) apresentação da tipologia textual solicitada: dissertação; c) macroestrutura textual e 

d) microestrutura textual. 

 O resultado apresentado a seguir vem acompanhado de exemplos. 

a) Fidelidade ao tema: de todo os textos analisados, nenhum fugiu totalmente do tema. 

Ocorreu o desenvolvimento tangencial, mas o tema proposto corresponde à produção criada. . 

 

Informante 23 
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b) Tipologia textual solicitada - dissertação: os alunos apresentaram muitos problemas 

de escrita, mas todos produziram textos dissertativos, que revelam conhecimento e 

assimilação da tipologia.  

Torna-se pertinente mencionar que a verificação do conhecimento sobre o gênero 

textual solicitada é fundamental, porém, devido aos objetivos da pesquisa, os alunos foram 

orientados a dissertar sobre o tema apresentado. 

  

Informante 1 

 

 

 

c) Macroestrutura textual: a apresentação dos conhecimentos, opiniões e 

posicionamentos defendidos não se encontram de acordo com a estrutura textual 

necessariamente organizada em introdução, desenvolvimento e conclusão. Além disso, o texto 
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foi redigido em dois parágrafos que apresentam ideias desconexas, com falta de clareza, 

informação, lógica e coesão. 

 

Informante 11 

 

 

Para tratar o item d) microestrutura textual foram transcritos somente trechos dos 

textos produzidos como exemplificação. Primeiramente, verificou-se o uso de expressão 

popular: “tá”. A intenção não é a de apontar negativamente essa ocorrência, mas sim de levar 

o aluno a dominar as formas cultas de escrita, bem como, reconhecer as situações 

comunicativas que viabilizam a utilização de determinada variante ou registro de linguagem e, 

ainda, reconhecer que a modalidade escrita não é reflexo da modalidade falada. 

 

Informante 16: Hoje em dia o desemprego tá muito em nosso país. Sem estudo tá 

muito complicado, mas com qualificação tá também. 

 

Cita-se também a presença de frases feitas, lugar comum e clichês. De certa forma, 

essas ocorrências acabam por prejudicar o sentido do texto ou, ainda, por evidenciar falta de 

criticidade e posicionamento para desenvolver o tema proposto. 

 

Informante 23: Com o conhecimento as portas das oportunidades se abrem. 

Informante 11: Portanto melhor é estudar, e se qualificar melhor em alguma área 

de trabalho. 
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Informante 8: Por isso temos que estudar sempre, nunca é tarde pra ter uma 

formação. Temos que incentivar a nova geração, que estudar é bom e sempre será. 

  

 Com relação à sintaxe, verifica-se que a falta de domínio linguístico compromete o 

sentido do texto, como no caso das normas de concordância verbal e nominal, do uso 

inadequado do “mas” e “mais”. 

 

Informante 12: No Brasil, já se criou a cultura que as escolas são ruins e etc, 

levando em consideração de quem faz as escolas são os aluno. Sim, mais tem o 

porém de que na há investimentos e etc. 

 

 No quesito acentuação é perceptível que os alunos não dominam as regras e também 

não percebem a tonicidade das palavras. 

 

Informante 19: Em um mundo super-desenvolvido, cheio de tecnologia a 

qualificação está em primeiro lugar para quem quer um lugar confortavel no 

mercado de trabalho. Sem um curso uma pessoa que quer ter ou manter solido no 

mercado de trabalho se torna mais dificil ao passar do tempo por que pessoas 

qualificadas estão chegando e pegando suas vagas. 

 

 

 Com relação à pontuação, verifica-se dificuldade, em especial com o uso da vírgula: 

Hoje em dia uma formação superior, é mais importante, é necessario estar super 

aprimorando os conhecimentos... auxiliando, o profissional na mercado de trabalho. 

 Para conhecer a auto-imagem do aluno diante do texto produzido, foi aplicado um 

questionário que buscou elencar procedimentos realizados durante a atividade e depois dela. 

 

3.6. Análise dos procedimentos de escrita – 3ª etapa  

 

 Após a análise da produção escrita, buscou-se averiguar se a prática de escrita desses 

alunos seria constituída de valor interacional, com autoria e recepção. Dito de outra forma, a 

última etapa do questionário de Análise de Necessidades visou verificar se os alunos se 

percebem e se colocam como sujeitos construtores do texto e se reconhecem a necessidade de 

se estabelecer a relação entre linguagem e mundo e entre texto e leitor.  

 A primeira questão – da terceira etapa do questionário – foi respondida por poucos 

alunos. Apenas 3 (três) responderam que consideraram o gênero a ser produzido no momento 

da escrita. O restante se deteve em conhecimentos relacionados ao assunto do texto. 

 

1 Ao escrever seu texto tinha em mente: 

a) quem vai ler 

b) conhecimentos relacionados ao assunto 
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c) o nível de linguagem que deveria ser utilizado 

d) algum gênero específico: comentário, dissertação, comentário crítico. 

Outros? 

Quais?______________________________________________________________ 

 

 

 

Vale destacar que nenhum aluno assinalou a alternativa a. quem vai ler. Esse dado 

evidencia que os alunos não consideram o seu interlocutor no momento da produção. A visão 

interativa de escrita implica uma atividade realizada conjuntamente entre as pessoas, trata-se 

de uma atividade cooperativa, na qual ocorre a manifestação verbal de conhecimentos, 

crenças, opiniões, intenções, informações e por isso precisa do outro. Escrever sem levar em 

conta para quem, faz com que essa atividade se torne exaustiva e ineficaz. 

Por abranger várias etapas distintas e complementares, a escrita requer planejamento, 

execução e reescrita. Através da segunda pergunta buscou-se apurar dados referentes à 

execução da atividade.  

   

2 Procure se lembrar de seu processo de escrita e assinale as alternativas que 

correspondem ao que você fez: 

a) ao começar um parágrafo releu o anterior 

b) elaborou mentalmente um plano 

c) redigiu um pequeno plano 

d) foi uma palavra do tema que despertou suas ideias 

e) ocorreram ideias novas enquanto escrevia 

f) ao terminar releu o texto para uma revisão 

g) foi relendo e revisando enquanto escrevia 

h) sentiu falta de um dicionário de sinônimos 

i) teve dúvidas relativas à gramática da língua 

j) organizou o texto só depois de redigir as primeiras linhas 

 

 Receberam 2 indicações as respostas d, e, f. Essa questão aborda os procedimentos 

realizados na segunda etapa do processo de escrita, que diz respeito ao momento de registrar 

no papel o que deveria ter sido planejado. 
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A terceira questão tentou verificar como se constrói a auto-imagem do aluno diante do 

texto redigido.  

4 Ficou satisfeito com o que escreveu? 

(  ) Sim, por quê?    (  ) Não, por quê? 

 

Ao justificarem suas respostas, 11(onze) alunos alegaram que não ficaram satisfeitos 

com seus textos por diferentes motivos: a falta de tempo não permitiu exploração adequada do 

tema; falta de clareza e objetividade, falta de domínio do tema; a ausência de pesquisa sobre o 

tema e dificuldade na organização das ideias. 

 Em contrapartida, 12 (doze) alunos afirmaram que estavam satisfeitos com seus textos 

por diferentes motivos: apresentar argumentos plausíveis ao tema; apresentar clareza e 

concisão nas ideias, e conseguir posicionar-se diante do tema. No entanto, não é o que a etapa 

anterior evidenciou. 

 A última questão solicitou que o aluno respondesse se fez ou não revisão antes de 

entregar o texto e pedia que justificasse sua resposta. 

 

4. Fez revisão do seu texto antes de entregar? 

(  ) Sim, por quê?    (  ) Não, por quê? 

  

Afirmaram ter feito revisão 15 (quinze) alunos. De acordo com as justificativas por 

eles apresentas, constatou-se que se referem à macroestrutura textual: Verificar se o texto 

poderia ser entendido com facilidade.; Porque sempre fica algumas palavras ou idéias mal 
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elaboradas ou escritas.; Para conferir se realmente a minha opinião foi passada claramente 

em meu texto.  

Outros demonstraram terem feito a revisão para observar questões mais pontuais como 

ortografia, acentuação e normas gramaticais. 

O restante, 8 (oito) alunos, indicou que não foi realizada a revisão. As justificativas 

foram: Porque mesmo que o texto não fica bom eu sempre escrevo o que quero sem querer 

agradar quem vai ler.; Porque começo a rabiscar tudo e muda tudo.; Porque eu já sabia que 

não estava bom. 

Em vista da constatação das dificuldades e habilidades no que se refere ao 

comportamento leitor e escritor dos alunos que responderam ao questionário, o próximo 

capítulo apresenta uma proposta metodológica seguida de algumas sugestões de atividades. 
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CAPÍTULO IV – ELABORAÇÃO DA PROPOSTA: ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 

 

   Ao considerar que no Ensino para fins específicos o aluno é o protagonista do 

processo (tanto do ensino, quanto da aprendizagem), toda a proposta é realizada para atender 

aos aspectos relativos às suas necessidades. 

 Nesse sentido, a produção de textos para fins específicos dos alunos do curso técnico 

de Contabilidade requer um trabalho não só de gêneros específicos da área profissional, mas 

também de outros gêneros que ampliem o seu repertório. 

 Diante disso, o papel do professor, antes visto como repressivo e autoritário, agora 

deve ser compreendido como “mediador” na comunicação interativa, a fim de preparar os 

alunos tanto para a escrita profissional quanto para a escrita dos testos solicitados pela 

instituição de ensino. 

 De acordo com o plano de curso, espera-se que os alunos do curso técnico de 

Contabilidade produzam os mais diversos textos estritamente relacionados à área de atuação: 

ofícios, memorandos, comunicados, cartas, avisos, declarações, recibos, etec. No entanto, para 

a conclusão do curso, o aluno deve produzir um trabalho final, que, de acordo com o 

regulamento interno da instituição, deve atender a exigências acadêmicas para configurar a 

sistematização do conhecimento sobre um objeto de estudo pertinente a profissão.  

  Partindo desse cenário é que se constata a necessidade de uma proposta pedagógica de 

implementação do ensino de gêneros em sala de aula, para que o aluno consiga produzir um 

trabalho que requer desde a elaboração de um projeto de pesquisa, relacionado à área atuação, 

até a construção do trabalho de conclusão de curso que apresente, além da linguagem 

acadêmica, as normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

(ANEXO 8).  

 Embora muito já tenha sido feito e debatido sobre o ensino de língua materna centrado 

em gêneros, ainda se encontra a necessidade de buscar propostas que objetivem estruturar 

cursos que promovam o desempenho de tarefas linguísticas na academia, em contextos de 

atuação específica. Buscando trazer uma contribuição para essa área, o presente trabalho parte 

da noção de competência metagenérica aliada ao Ensino de língua materna para fins 

específicos. 

Para desenvolver um trabalho que atenda, do ponto vista pedagógico, a compreensão 

do conteúdo, é necessário levar o aluno não apenas a conhecer os aspectos formais do gênero, 

mas principalmente a apropriar-se desse conhecimento para uso prático, para perceber, por 
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exemplo, que um gênero pode se constituir de vários discursos encaixados, ou ainda, 

compreender que um gênero só apresenta sentido, quando relacionado a uma esfera de 

atividade humana. 

 Trata-se de passar a desenvolver práticas sociais que materializam, por meio de textos, 

a partir da valorização do conhecimento que o aluno já traz, a autonomia na escrita. Sendo 

assim, sabendo que os sujeitos são competentes para reconhecer e recorrer a diversos gêneros 

que já fazem parte, de alguma forma, de seu repertório, vislumbram-se as implicações da 

competência metagenérica na realização da Análise de Necessidades relativa ao Ensino de 

leitura e produção textual, seguida de um curso destinado ao nível de linguagem acadêmica. 

para a produção do trabalho de conclusão de curso. 

 Antes de apresentar a proposta de implementação do ensino de gêneros para fins 

específicos, a partir da noção de competência metagenérica, faz-se necessário apontar 

possíveis metas e sugerir alguns aspectos que devem ser contemplados nas atividades 

relativas ao trabalho com gêneros textuais. 

 De acordo com Bronckart (1999), são inúmeros os critérios para a definição de um 

gênero, uma vez que isso implica uma ação de um sujeito em determinada esfera de atividade 

social, um propósito comunicativo, uma função social, uma estrutura organizacional de texto 

entre outros. Dessa forma, os gêneros encontram-se em constante transformação, 

evidenciando que não é possível determiná-los por características puramente linguísticas. 

Diferentemente, os segmentos que compõem os gêneros discursivos são finitos e podem ser 

reconhecidos por suas características linguísticas específicas. 

 Para um melhor planejamento e melhoria da produção textual e também levando em 

consideração as dificuldades apresentadas pelos alunos em controlar as habilidades 

comunicativas na produção de determinados gêneros, parte-se da perspectiva de Schneuwly e 

Dolz (2004) para trabalhar com grupos de gêneros. 

 A adoção dessa perspectiva deve-se ao fato de ser viável o agrupamento dos gêneros 

não apenas por ser possível selecioná-los para uma sequência didática, mas também por ser 

possível otimizar o trabalho em sala de aula, uma vez que parte-se das capacidades de 

linguagem dominantes, relacionadas ao conhecimento que o aluno traz de certos gêneros 

presentes em seu cotidiano. 

 Em função do número de regularidades linguísticas e transferências possíveis, os 

agrupamentos se constituem como um instrumento indispensável para se construir a 

progressão na sequência didática, pois é preciso que 
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1. correspondam às grandes finalidades sociais atribuídas ao ensino, cobrindo os 

domínios essenciais da comunicação escrita e oral em nossa sociedade; 

2. retomem, de maneira flexível, certas distinções tipológicas, da maneira como 

já funcionam em vários manuais, planejamentos e currículos; 

3. sejam relativamente homogêneos quanto às capacidades de linguagem 

implicadas no domínio dos gêneros agrupados.( Schneuwly e Dolz, 2004, p. 120) 

  

Torna-se importante mencionar que a noção de competência metagenérica pode ser 

mais efetiva no que se refere à leitura, mas convém destacar que além do agrupamento, a 

leitura, para apresentação dos gêneros a serem trabalhados, é o primeiro passo na elaboração 

da proposta de curso.   

 

4.1. Procedimentos metodológicos para a produção de textos 

 

No trabalho de linguagem para fim específico, centrado na comunicação escrita 

acadêmica, a implementação da proposta de ensino de gêneros, a partir da noção de 

competência metagenérica, deve contemplar em seu planejamento, entre outros, os seguintes 

objetivos: 

 conscientizar o aluno de que há agrupamentos de gêneros que constituem uma 

dada esfera de atividade, ou seja, que há eventos sociais mediados pela 

linguagem no meio acadêmico; 

 desenvolver habilidades de compreensão crítica do uso dos gêneros no mundo 

em que se vive, de modo a otimizar, por meio da identificação de diferenças e 

semelhanças, os gêneros que já fazem parte de seu repertório cultural em 

oposição aos que lhe serão cobrados nas instituições de ensino; 

 identificar e determinar traços ou elementos da linguagem que sejam relevantes 

em dado texto; 

 estabelecer a conexão entre texto e contexto com condições necessárias de 

significação e interpretação; 

 oferecer condições para que o aluno possa compreender a função social, o 

propósito comunicativo, estilo, estrutura composicional, entre outros elementos 

presentes na constituição dos gêneros textuais; 
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 levar o aluno a desenvolver habilidades necessárias sobre as características do 

gênero, de modo a utilizá-las em sua própria produção como um autor 

competente. 

 

Uma vez traçados os objetivos é necessário que se pense nos conteúdos a serem 

trabalhados e nas atividades que melhor contemplem o ensino da produção escrita.  

A constituição da proposta do curso ocorre por meio de cinco fases: familiarização, 

procedimentos de análise, comparação, produção escrita. 

 

4.2. Familiarização 

 

A familiarização é realizada através da leitura para que, de forma ampla, se possa 

observar a contextualização, ou seja, trata-se de estabelecer a conexão entre texto e contexto 

para que se promova condições de significação e interpretação. É nesse momento que o aluno 

deve ser sensibilizado pelo professor para que resgate os conhecimentos que já possui sobre 

os gêneros, de modo a ampliar seu conhecimento e repertório dos gêneros que circulam nas 

instituições de ensino. Isso pode ser feito através de perguntas em relação ao texto e ao 

contexto, tais como: quem escreve?(autor); qual texto é? (gênero); a quem se destina? 

(público); onde é veiculado? (suporte); qual objetivo? (propósito comunicativo); com que 

autoridade? (papel social do autor); por que as pessoas leem esse texto?; que tipos de 

informações espera-se encontrar nesse texto?; que papel assume esse texto para a 

comunidade?   

 

4.3. Procedimentos de análise 

 

 Os procedimentos de análise do gênero consistem em levar o aluno a verificar 

aspectos ligados ao conteúdo, organização textual, estilo de linguagem. Nesse momento é 

possível iniciar uma atividade levando o aluno a indagar a que campo semântico o texto se 

remete, o que ele já sabe sobre o tema, quais são os outros textos que estão sendo citados, 

quais são as ideias principais, quais são as partes do texto que apresentam objetivos, conceitos 

e definições e quais são as relações entre essas partes; quais sequências tipológicas são mais 

características desse gênero: narração, descrição, dissertação, etc.; qual é o tom, registro de 

linguagem; qual é o grau de polidez? 
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4.4. Comparação de diferentes gêneros que constituem os agrupamentos 

 

 A comparação dos gêneros agrupados também é vista como uma possibilidade de o 

aluno identificar as diferenças e semelhanças entre gêneros acadêmicos, de modo a 

reconhecer, por exemplo, que o resumo é necessário na produção de uma resenha. Nesse caso, 

o sujeito recorre ao seu repertório armazenado ao longo de suas vivências socioculturais para 

identificar e reconhecer semelhanças e diferenças ou até mesmo a hibridização de gêneros nos 

textos trabalhados em sala. 

 A compreensão do gênero exige do leitor competências textuais e discursivas, além da 

consideração de que sofrem mudanças e transformações de acordo com seus propósitos, 

funções, objetivos e outros fatores situacionais. São essas competências e fatores que 

permitem que o leitor compreenda que um gênero pode assumir a função de outro e que 

também podem se hibridizar. 

 De acordo com os estudos realizados, observa-se que é através da competência 

metagenérica que o texto híbrido pode ser entendido como uma unidade capaz de estabelecer 

a interação com o leitor, permitindo a construção de sentidos, processo para o qual concorrem 

os conhecimentos linguísticos, enciclopédicos, interacionais, princípio de intertextualidade e 

inferências. 

 Tem-se como objetivo principal verificar como ocorrem esses fenômenos linguísticos 

textuais e a intertextualidade intergenérica na construção dos textos e como propiciam a 

interação com o leitor. 

 Tendo como pressuposto de pesquisa que a necessidade de conhecimentos  -

linguísticos, enciclopédicos, interacionais -, inferências e competência metagenérica 

constituem estratégias facilitadoras da construção de sentido na leitura, a pesquisa buscou 

analisar esses elementos com a finalidade de ampliar os conhecimentos que respaldam a 

prática docente. 

 

4.5. Produção escrita: planejamento, escrita e reescrita 

 

 Essa é uma das fases mais importantes, pois é nesse momento que é solicitado ao 

aluno que produza o texto a partir de etapas intercomplementares de escrita para verificar se o 

mesmo se apropriou do gênero. 

 Inicialmente, o aluno deverá tomar decisões preliminares de ordem textual, linguística, 

interpessoal, informacional, entre outras, sobre o texto a ser produzido. Delimitar o tema de 
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seu texto e refletir sobre os seus objetivos devem ser os primeiros passos dessa etapa em que 

o aluno assume o papel de produtor do texto.  

 Além disso, ao considerar o processo dialógico da linguagem, é preciso que o aluno 

seja orientado a hipotetizar seu leitor, pois ao longo das etapas espera-se que tenha 

compreensão de que o texto depende da identificação de sua função sócio-comunicativa e das 

relações de interação entre os leitores em busca de elementos que lhe auxiliem na construção 

de sentidos.   

 Mesmo sabendo que a produção de um gênero já traz consigo escolhas prévias em 

relação às estruturas básicas de linguagem, cabe ao professor levar o aluno a refletir sobre 

estratégias textuais que garantam que o texto esteja adequado à situação e suas intenções 

comunicativas. 

 No que se refere a segunda etapa, essa configura-se num caráter de produção 

provisória, ou melhor, intermediária, pois é comum que as ideias em relação ao tema do texto 

surjam de forma desordenada. 

 Um agravante observado é a forte preocupação por parte dos alunos em canalizar sua 

atenção apenas à escrita gramaticalmente correta e às normatizações da língua, deixando para 

segundo plano o caráter social e as características dos gêneros, sérios problemas de coesão, 

entre inúmeros outros. 

 Finalmente, a última etapa é o momento de o sujeito debruçar-se sobre o texto e 

assumir a função de leitor daquilo que se propôs a escrever. De acordo com Antunes (2003) é 

preciso que o aluno reveja o que foi escrito, confirme se os objetivos foram cumpridos, avalie 

a continuidade temática, observe a concatenação entre os períodos, parágrafos. A verificação 

da clareza do foi comunicado e a adequação do texto às condições da situação também fazem 

parte da finalização da produção. 

 Por último, mas não menos importante, há a precisão de revisão de aspectos ligados à 

sintaxe e à semântica, conforme prevê a gramática da estrutura da língua e os aspectos da 

superfície textual, tais como, pontuação, ortografia e a divisão do texto em parágrafos.  

 

4.6. O conteúdo a ser trabalhado e algumas sugestões de atividades 

 

 São inúmeros os gêneros a serem trabalhados no ensino técnico de Contabilidade. De 

acordo com os dados analisados, constatou-se que os alunos apresentam poucas relações com 

gêneros acadêmicos. Dessa forma, ao considerar um ensino de leitura e escrita pautado nos 
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fins específicos para os alunos desse curso, foi eleito, em um primeiro momento, para a 

elaboração de atividades os gêneros resumo e resenha.  

Entende-se que é por meio da produção de resumos que o aluno pode demonstrar que 

leu, entendeu e está preparado para escrever ou não. Na verdade, é o primeiro passo para a 

produção de outros textos. É nesse momento que evidencia-se a noção de competência 

metagenérica, pois, ao considerar que o aluno tem conhecimento sobre esse gênero, é possível 

otimizar o trabalho de outros gêneros como a resenha, visto que essa está presente na 

constituição o resumo. 

É claro que, posteriormente, o aluno terá de conhecer alguns elementos que vão 

caracterizar determinados gêneros. Ele terá que se apropriar de um conhecimento específico 

para escrever, por exemplo, a fundamentação teórica de um artigo científico, mas o primeiro 

gênero que poderá ajudá-lo é o resumo.  

Além disso, o resumo por centrar-se na sumarização torna-se essencial para o 

desenvolvimento da compreensão leitora porque é por meio dele que o professor pode 

verificar se o aluno entendeu o que leu. 

Segundo Machado (2004), esse estudo é de fundamental importância para o campo 

didático, já que os usos sociais do resumo do texto, tanto na escola quanto fora dela, são os 

mais diversos e em quantidade significativa, logo se constituem como objeto de ensino de 

grande valia para reflexões sobre sua produção. 

O processo de sumarização de textos é fundamental para a mobilização de conteúdos 

pertinentes para a produção de textos de diversos gêneros, como resenhas, contracapas e 

reportagens, pois está relacionado a uma situação concreta de comunicação. 

Ao se tomar o repertório dos alunos, é possível eleger a resenha como integrante do 

agrupamento de gêneros a ser trabalhados justamente por apresentar traços de sumarização 

seguida de comentários e, principalmente, por estar presente em diferentes gêneros 

midiáticos, apresentando diferentes condições de produção. 

Tendo justificado a escolha dos gêneros resumo e resenha segue a apresentação de 

sugestão de atividades de acordo com a metodologia apresentada anteriormente. 

 

Após ler atentamente os textos apresentados, reflita sobre as perguntas que seguem e discuta com seus colegas.  

a. Quem escreve? (autor) 

b. Qual texto é? (gênero) 

c. A quem se destina? (público) 

d. Onde é veiculado? (suporte) 
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e. Qual objetivo? (propósito comunicativo); 

f. Com que autoridade? (papel social do autor); 

g. Por que as pessoas leem esse texto?; 

h. Que tipos de informações espera-se encontrar nesse texto?; 

i. Qual a importância (que papel assume) esse texto para você, aluno do curso técnico de Contabilidade? Quais 

são as contribuições que o texto oferece? 

Atividade 1: Familiarização – leitura dos gêneros resumo e resenha. 

 

 Ainda referente à leitura dos dois textos, segue a proposta metodológica a fim de levar 

o aluno a observar os aspectos referentes à constituição dos dois gêneros, resumo e resenha. 

 

Depois de refletir sobre alguns aspectos dos gêneros resumo e resenha, vamos agora observar outros aspectos 

ligados à estrutura, estilo e conteúdo.  

a. Quais são os temas dos textos? 

b. Quais são as palavras relacionadas e esse tema? 

c. Qual é a relação dos títulos com os textos? 

d. O que você já sabe sobre o tema presente nos textos lidos? 

e. Há outros textos sendo citados? Se sim, quais? 

f. Quais são as ideias principais dos textos? 

g. Quais partes dos textos que apresentam objetivos, conceitos e definições? 

h. Qual a tipologia textual mais presente nesses gêneros?  

i. Qual é o tom, registro de linguagem e grau de polidez encontradas nos textos? 

Atividade 2: Procedimentos de análise – [re]conhecimento dos elementos constitutivos dos gêneros 

 

 Devido ao fato de o trabalho priorizar a noção da competência metagenérica, a 

presente atividade ilustra a importância dessa noção no processo de leitura de textos que 

apresentam semelhanças em sua constituição no que diz respeito seja aos elementos 

constitutivos dos gêneros ou sua contextualização. 

 

Diante das leituras realizadas até o momento aponte, agora, semelhanças e diferenças referentes ao: 

RESUMO RESENHA 

Função social: Função social: 

Propósito comunicativo: Propósito comunicativo: 

Meio de circulação: Meio de circulação: 

Apresentação do livro: Apresentação do livro: 

Tipologia textual predominante: Tipologia textual predominante: 

Diante de tais comparações o que se destaca entre o resumo e a resenha é que o primeiro é compreendido 

como uma síntese de ideias – miniaturização do texto – e o segundo apresenta caráter avaliativo – 
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avaliação do resenhador. Em vista de tais apontamentos, identifique passagens nos textos que revelem as 

características acima mencionadas sobre cada gênero. 

Atividade 3: Comparação de diferentes gêneros que constituem os agrupamentos 

 

 Levar o aluno a verificar as semelhanças e diferenças existentes entre os gêneros 

resenha e resumo, além de agregar mais conhecimentos ao próprio aprendiz, possibilita ao 

professor observar a capacidade de o aluno sintetizar as informações presentes no texto, 

procedimento que se realiza somente se o aluno compreendeu o texto lido.  

 A produção de resumo já promove o trabalho com o gênero textual resenha, pois 

ambos apresentam em comum a síntese de idéias. 

 

Leia os textos a seguir para responder às questões. 

Texto 1 

FALECEU ONTEM A PESSOA QUE  

ATRAPALHAVA SUA VIDA
4
 

Um dia, quando os funcionários chegaram para trabalhar, encontraram na portaria um cartaz enorme, no qual 

estava escrito: 

"Faleceu ontem a pessoa que atrapalhava sua vida na Empresa. Você está convidado para o velório na quadra de 

esportes". 

No início, todos se entristeceram com a morte de alguém, mas depois de algum tempo, ficaram curiosos para 

saber quem estava atrapalhando sua vida e bloqueando seu crescimento na empresa. 

A agitação na quadra de esportes era tão grande, que foi preciso chamar os seguranças para organizar a fila do 

velório. 

Conforme as pessoas iam se aproximando do caixão, a excitação aumentava: 

-Quem será que estava atrapalhando o meu progresso? 

- Ainda bem que esse infeliz morreu! 

Um a um, os funcionários, agitados, se aproximavam do caixão, olhavam pelo visor do caixão a fim de 

reconhecer o defunto, engoliam em seco e saiam de cabeça abaixada, sem nada falar uns com os outros. 

Ficavam no mais absoluto silêncio, como se tivessem sido atingidos no fundo da alma e dirigiam-se para suas 

salas. 

Todos, muito curiosos mantinham-se na fila até chegar a sua vez de verificar quem estava no caixão e que tinha 

atrapalhado tanto a cada um deles. 

A pergunta ecoava na mente de todos: "Quem está nesse caixão"? 

No visor do caixão havia um espelho e cada um via a si mesmo ... 

Só existe uma pessoa capaz de limitar seu crescimento: VOCÊ MESMO! 

Você é a única pessoa que pode fazer a revolução de sua vida. 

Você é a única pessoa que pode prejudicar a sua vida. 

Você é a única pessoa que pode ajudar a si mesmo. 

"SUA VIDA NÃO MUDA QUANDO SEU CHEFE MUDA, QUANDO SUA EMPRESA MUDA, QUANDO 

SEUS PAIS MUDAM, QUANDO SEU(SUA) NAMORADO(A) MUDA. SUA VIDA MUDA ... QUANDO 

VOCÊ MUDA! 

VOCÊ É O ÚNICO RESPONSÁVEL POR ELA." 

O mundo é como um espelho que devolve a cada pessoa o reflexo de seus próprios pensamentos. 

A maneira como você encara a vida é que faz toda diferença.  

A vida muda, quando "você muda". 

                                                           
4
 VERISSÍMO, L. F. Faleceu ontem a pessoas que atrapalhava sua vida. Disponível em <http://www.luzdegaia.org/aajuda/textos.htm>. 

Acesso em: 15 jan. 2013. 



85 

 

Texto 2 

O PROCESSO DE SUCESSÃO EM EMPRESAS FAMILIARES: UM ESTUDO DE CASO EM UMA 

INDÚSTRIA DO RAMO DE CERÂMICA DA BAIXADA CAMPISTA
5
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Resumo  

A sucessão é um dos principais tópicos abordados por estudos sobre empresas familiares. Existe um grande  

interesse nessa área, pois a mortalidade é um dos principais problemas que afetam estas empresas. Esta pesquisa 

objetiva analisar como ocorre o processo sucessório em uma empresa familiar no ramo de cerâmica.  

Contudo, os procedimentos metodológicos que norteian a pesquisa, partem de um estudo de caso de um processo 

em andamento.O tratamento e a análise dos dados coletados são apresentados pelos preceitos da análise do 

conteúdo, tratando-se de uma análise qualitativa do pesquisador com relação a estes dados. As categorias 

pesquisadas que emergiram da coleta e receberam tratamento foram: empresa familiar, sucessão familiar e 

processo de sucessão. Os resultados mostram que está havendo todo um preparo prévio antes da sucessão, como 

recomenda a literatura, mas que a transição foi favorecida principalmente por três aspectos a perspectiva 

favorável do sucessor, imagem e confiança no futuro sucessor e a liderança a pré-assumida pelo herdeiro.  

Palavras-chave : Empresa familiar, sucessão familiar e processo sucessório.  

 

ABSTRACT  

Succession is one of the main topics addressed by studies on family businesses. There is great interest in this  

area, mortality is one of the main problems that affect these companies. This research aims to analyze how  

the succession process occurs in a family business in the field of ceramics. However, the procedures that  

norteian research, starting from a case study of a process underway. O treatment and analysis of data collected 

are presented by the precepts of content analysis, in the case of a qualitative analysis of the researcher in relation 

to data. The categories that emerged from the search collection and received treatment were: family business, 

family sucession and sucession process. The results show that there is an entire previous preparation before the 

succession, as recommended in the literature, but the transition was fostered by three main aspects to the 

favorable prospect of a successor, image and confidence in the leadership and the future successor to the pre-

assumed heir.  

Key-words: family business, family succession and succession process. 106 

Introdução  

                                                           
5 MACIEL, L. S.; AZEVEDO, T. S.; FILHO, E. T. Z. O processo de sucessão em empresas familiares: um estudo de caso em uma indústria 

do ramo de cerâmica da Baixada Campista. Revista Científica Perspectivas Online. Disponível em:  

<http://www.perspectivasonline.com.br/revista/2010vol14.htm> Acesso em: 15 jan. 2013   
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As organizações precisam adaptar às inúmeras mudanças de mercado, isso também acontece nas empresas 

familiares que têm que se organizar de acordo com essas modificações, buscando sua permanência no mercado.  

A empresa familiar precisa estabelecer uma organização sólida e harmoniosa com seus colaboradores além de 

uma boa relação entre os membros da família.  

Uma empresa é considerada familiar, quando o controle e a gestão da propriedade estão nas mãos de um 

indivíduo, ou dos membros de uma mesma família. Outro aspecto relevante é o desejo do empreendedor em 

transmitir a empresa para a próxima geração (MACHADO, 2003).  

Este trabalho tem por objetivo traçar as características determinantes e únicas da empresa familiar, bem como 

evidenciar as competências e habilidades exigidas de um gestor familiar e de seus sucessores para atingir o 

sucesso organizacional.  

Desta maneira, a empresa familiar passa e ser um objeto de estudo de grande relevância, pois vem se destacando 

no universo corporativo, podendo ser comparado a qualquer outra empresa geradora de riquezas.  

A empresa familiar alimenta, veste e emprega dezenas de milhões de brasileiros, possui um pequeno número de 

demissões na recessão e reage bem diante uma crise, (Lodi 1989).  

Diante do que foi citado acima, nota-se como a empresa familiar possui grande importância dentro de um 

contexto econômico e social brasileiro. O momento da sucessão é, geralmente, marcado pela explosão de 

conflitos que vêm à tona e que formam a relação mais complexa, principalmente pela falta de normas e regras 

que deveriam ser estabelecidas entre os componentes familiares (STAUDT, 2006).  

Para algumas destas empresas, a sucessão pode transcorrer de uma forma tranquila e já para outras, pode 

significar um momento de fragilidade. A preocupação causada pelo transcorrer da sucessão nas empresas 

familiares, estimula a verificação dos resultados decorrentes deste processo, pois no Brasil quase inexistem 

empresas de terceira e quarta geração, onde este percentual situa-se na casa dos 15% a 35% permanecem em 

poder de familiares (LARK, 2001).  

Analisando os diversos resultados de sucessão nas empresas familiares, o referido trabalho tem como objetivo 

geral focar o funcionamento destas, com base no estudo de caso e referências bibliográficas,  

minimizando os índices de mortalidades das mesmas e priorizando a forma e a importância do processo  

sucessório para a organização.  

Delimitação do problema  

A empresa familiar é administrada por um gestor principal que tem uma grande preocupação em  

capacitar seu sucessor para que esteja preparado para substituí-lo futuramente e dar continuidade a seu  

negócio. Sendo assim, foi realizada uma pesquisa com parte do sucessor e atual gestor da empresa do setor  

cerâmico na Baixada Campista, que se caracteriza como empresa de administração familiar, visando sempre  

verificar as habilidades e competências do gestor e de seu sucessor.  

Objetivo da pesquisa  

Analisar as características diferenciadas das empresas familiares no tocante á condução de seu negócio, ao perfil 

do gestor administrativo, aos seus aspectos marcantes, bem como ao processo sucessório e também focar no 

funcionamento destas, com base no estudo de caso e referências bibliográficas, minimizando o índice de 

mortalidades das mesmas.  

Objetivos específicos  

Mostrar diferentes conceitos de sucessão familiar;  
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Destacar pontos fortes e fracos;  

Mostrar as estatísticas de sucesso nesse processo;  

Destacar os tabus relacionados à sucessão;  

Detalhar as vantagens e desvantagens;  

Enfatizar como funciona a organização desse processo.  

Metodologia  

O estudo de caso se desenvolveu em uma empresa familiar privada estabelecida há 25 anos, no setor cerâmico.  

Foram escolhidos apenas dois critérios pelo qual foi realizado este estudo de caso: primeiro, porque a empresa 

escolhida possui todas as características de uma empresa familiar, começando a ser administrada pela 2ª geração; 

segundo, pela disposição dos membros da empresa em colaborar e abrir as portas da sua empresa para a 

realização deste estudo. Os sujeitos da pesquisa foram o sucessor da segunda geração e o atual gestor.  

Spink (2000) descreve a entrevista como um procedimento e prática de pesquisas discursivas. De acordo com 

este autor, esse tipo de instrumento apresenta certo grau de estruturação, como um guia que relaciona as questões 

de interesse.  

As categorias, neste estudo realizado, que emergiram dos dados coletados e receberam tratamento foram: 

empresa familiar, sucessão familiar e processo sucessório.  

Portanto, procurou-se identificar e descrever os resultados efetivos de uma comunicação realizada por meio de 

entrevistas.  

Histórico Empresarial  

O atual gestor da empresa onde realizamos o estudo de caso, Paulo Sérgio, aos 23 anos começou a trabalhar em 

uma cerâmica, que situava na Baixada Campista, onde o dono era um de seus irmãos. Pouco tempo depois a 

cerâmica foi arrendada por Paulo Sérgio o qual administrava a empresa juntamente com seu irmão. Depois de 

dois anos de trabalho, o mesmo abandonou a cerâmica onde estava trabalhando e novamente arrendou outra 

cerâmica, também situada na Baixada Campista só que agora eram duas, ou seja, ele deixou o local onde 

trabalhava e arrendou outras duas cerâmicas, sendo que uma delas era de seu pai, que fazia telhas francesas (uma 

telha muito antiga), e a outra de um outro irmão, que fazia tijolo (lajotas); depois de alguns anos de muito 

trabalho, administrando juntamente, em uma com seu irmão e em outra com o seu pai trabalhando dia e noite, 

sem ter apenas um descanso aos domingos e feriados, Paulo resolveu abrir uma empresa para o próprio 

administrar sozinho, decidiu ter a sua cerâmica.  

Em 1985 Paulo Sérgio conseguiu comprar seu primeiro terreno, e suas primeiras máquinas para iniciar sua 

própria cerâmica, que posteriormente iria se especializar na fabricação de telhas coloniais, um mercado até então 

desconhecido em nossa região; com o passar dos anos, a Cerâmica foi crescendo cada vez mais, e se consolidou 

como líder do mercado no setor de telhas.  

A empresa foi fundada em 02 de Janeiro de 1985, está localizada em Campos – RJ, distante a 300 km do Rio de 

janeiro e 270 km de Vitória. Pioneira em telha colonial na região de Campos vem procurando expandir-se 

tecnologicamente na produção de telhas naturais e revestidas. Preocupada com a qualidade de seus produtos, 

mantém um controle rígido de qualidade a fim de oferecer o melhor para seus clientes.  

No momento, a empresa está passando por um processo sucessório, onde o dono possui apenas um filho o qual 

será passada a liderança da empresa. Ela já esta nesse processo há mais ou menos 1 ano, pois o atual líder quer 
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preparar bem o seu novo sucessor para que assim a empresa esteja em boas mãos no futuro, por isso que ainda 

não foi passada a empresa ainda para o seu filho assumir.  

O que são as empresas familiares?  

As empresas familiares surgiram no Brasil com as companhias hereditárias, no início do século  

XIV, após o país ter sido descoberto por Portugal. A explicação que Oliveira (1999) tem para o fato é da  

necessidade de segmentação das companhias hereditárias perseguindo melhor administração e, após, a sua  

entrega para herdeiros, parentes ou não, incentivando o início de vários outros empreendimentos necessários,  

como a construção de estradas, os centros de distribuição, entre outros.  

A definição de empresa familiar é bastante complexa, havendo diversas diferenças entre os  

conceitos. Bernhoeft (1989) define empresa familiar, a partir do discurso de Civita, como aquela que tem sua  

origem e sua história vinculada a uma família, ou ainda aquela que mantém membros da família na  

administração dos negócios.  

Já para Donelley, citado por Bernhoeft (1989), a companhia é considerada familiar, quando está  

perfeitamente identificada com uma família há pelo menos duas gerações e quando essa ligação resulta numa  

influência recíproca na política geral da firma e nos interesses e objetivos da família. 

A empresa familiar corresponde a uma imagem da instituição de capital fechado, de modelo burocrático, com 

pouca transparência administrativa e financeira e um sistema de tomada de decisões centralizado na figura da 

pessoa que representa o poder, para onde convergem às regras que seguem os integrantes da família na empresa 

(GRZYBOVSKI, 2002).  

Já para Longenecker, Moore e Petty (1997) a expressão “empresa familiar” subentende que haja um 

envolvimento de dois ou mais membros de uma família na vida e no funcionamento da empresa. No entanto, este 

envolvimento varia de tempo integral a parcial.  

Lodi (1998) acredita, por sua vez, que o conceito de empresa familiar nasce com a segunda geração de 

dirigentes, pois enquanto está nas mãos de um fundador a empresa se caracteriza por um negócio pessoal.  

Para Freitas (2008), a história da economia brasileira foi escrita em boa parte por empresas familiares. Basta 

lembrar de nomes como Votorantim, Gerdau, Pão de Açúcar, Randon, Itaú entre outros.  

Conforme estimativas, as organizações de origem familiar respondem por quase metade do PIB nacional.  

Pode-se, assim, considerar que uma empresa familiar é aquela em que a sucessão da diretoria está ligada ao fator 

hereditário e onde os valores institucionais da mesma, identificam-se com um sobrenome da família ou com a 

figura do fundador.  

Para o gestor da empresa estudada, empresa familiar é aquela em que sua sucessão está ligada ao fator 

hereditário, ou seja, que todo o valor atribuído a empresa é um valor familiar, onde toda vida a empresa  

será administrada por familiares, ou seja, se durante o processo de mudança de gestor na direção os sucessores 

quiserem assumir serão bem vindos, caso isso não aconteça a firma passará para outro gestor que não será da 

família, onde isso não será do seu agrado, pois empresa familiar tem que permanecer sempre familiar, mas é 

preferível que sempre será feito o processo de sucessão, pois assim a família permanecerá com gestão da 

empresa. [...] 

a. Quais são os gêneros textuais presentes?  

b. Qual tipo textual predomina nos textos apresentados? 

c. Identifique os domínios discursivos que se destacam nos textos. 
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d. O que se observa em relação à linguagem dos textos? 

Atividade 4: Observação das características artigo científico em oposição ao texto auto-ajuda.  

 

Ao idealizar que após essas atividades os alunos já tenham [re] conhecido certos 

gêneros textuais, parte-se, então para a solicitação da resenha seguindo as etapas de escrita 

apresentadas anteriormente: planejamento, escrita e reescrita. 

Cabe salientar que as características linguísticas dos gêneros, bem como problemas em 

relação tanto ao nível macro quanto micro-textual devem ser trabalhados de acordo com as 

especificidades de cada gênero e identificação de certos problemas de escrita, principalmente, 

no momento da mediação do professor. 

As sugestões apresentadas servem para esclarecer que é preciso que sejam oferecidas 

atividades que permitam ao aluno o reconhecimento da leitura como prática social e como 

atividade interativa de produção de sentidos. Na verdade, busca-se oferecer aos alunos 

diferentes possibilidades de leitura de um texto e a decorrente produção escrita por meio de 

gêneros textuais a partir dos dados obtidos na realização da Análise de Necessidades. 

A identificação da relação dos alunos com a leitura e a escrita configura e justifica 

toda a elaboração da proposta, pois parte-se do conhecimento que os alunos apresentam a fim 

de que possam ampliar seu domínio de linguagem e conhecimento sobre determinados 

gêneros textuais, em outras palavras, há a focalização da competência metagenérica do aluno 

para o desenvolvimento de habilidades de leitura e produção de textos escritos, em especial, 

enfatizando que a escrita resulta de um trabalho constante e que envolve reescritas. 

Além disso, ao explorar as características dos gêneros, espera-se que o aluno reflita 

sobre sua produção e consiga observar os recursos semânticos, sintáticos e textuais exigidos. 

Nesse momento, a intervenção do professor torna-se relevante para que o aluno supra 

dificuldades relacionadas à solicitação e à adequação da linguagem ao gênero, à coesão e 

coerência textual e à norma culta na escrita, não de forma mecânica, mas na medida em que o 

texto vai sendo trabalhado e as dúvidas e constatações, em relação a certos problemas, 

identificados pelo professor. 

A competência metagenérica exerce também um papel importante na produção de 

efeitos de sentido, pois permite que o aluno visualize as várias sequências tipológicas 

presentes nos textos e, sobretudo, realize inferências. 

 A partir dessas considerações, ressalta-se a necessidade de o professor, nas aulas de 

leitura e produção de textos, auxiliar os alunos na identificação de pistas textuais deixadas 

pelo produtor, fornecendo a eles informações que ampliem seus conhecimentos. 
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Essa postura promoverá a inserção do aprendiz em situações em que a linguagem é 

tratada adequadamente, vindo a garantir uma atuação eficaz nas diversas situações 

comunicativas. 
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CONCLUSÃO 

 

 Dentro de um arcabouço teórico fundamentado nas conceituações de gêneros de 

Bakhtin (1992) e Marcuschi (2008) e competência metagenérica de Van Dijk (1992), Koch e 

Fávero (2005), este trabalho objetivou apresentar uma proposta de implementação de ensino 

de leitura e escrita para o Curso Técnico de Contabilidade. 

 Como já mencionado, é crescente a preocupação com o ensino de língua materna a 

partir dos gêneros textuais, entretanto, essa proposta buscou trazer uma contribuição, levando 

em conta o conhecimento que o aluno já traz para a sala de aula. 

 Ao aliar a abordagem do ensino para fins específicos à noção de competência 

metagenérica, leitura como atividade social e a escrita como processo, verificou-se a 

otimização no ensino/aprendizagem, visto que essas teorias encontram na abordagem 

instrumental campo fecundo pelo fato de ela ser centrada nas finalidades do curso e priorizar 

o desenvolvimento comunicativo do aprendiz. 

 É possível afirmar que este estudo contribuiu significativamente para a prática em sala 

de aula, na medida em que, a partir do diagnóstico construído através da Análise de 

Necessidades, detectaram-se os gêneros conhecidos pelos alunos, seus hábitos, dificuldades e 

facilidades de leitura e, com base no referencial teórico da pesquisa, buscou-se estratégias 

para auxiliar os alunos na compreensão de alguns gêneros textuais. 

 De acordo com os dados obtidos, os alunos, em sua maioria, leem com o objetivo de 

buscar atualização. Isso ocorre por meio de leitura frequente de jornais e revistas. Soma-se 

também, no perfil da turma, que na realização de leituras destinadas a estudos, a ação 

praticada é grifar o próprio texto. 

 Nas dificuldades encontradas no ato de ler, os alunos indicaram que o principal 

elemento é o vocabulário desconhecido, a identificação de palavras-chave e a presença de 

parágrafos muito longos que prejudicam a interação com o texto. 

Ainda no que se refere aos dados obtidos, no segundo segmento do questionário, 

verificou-se que a maior parte dos alunos interagiu satisfatoriamente com o texto e foi capaz 

de produzir um resumo adequado, seguido de produções que se revelaram como resumo 

problemático e não-resumo. 

Foram constatados comportamentos, crenças e dificuldades dos alunos em relação à 

escrita que muito contribuíram para a construção da proposta metodológica. Primeiramente, 

ressalta-se a consideração dos alunos acerca da importância do domínio de vocabulário e da 
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gramática para a uma produção escrita eficiente, além disso, os alunos também consideram 

que somente pessoas que leem frequentemente são capazes de produzir bons textos.  

Soma-se a essas informações dados sobre escrita que se caracterizam como um ponto 

de partida significativo para o ensino de leitura e produção textual, visto que os textos 

produzidos apontaram fidelidade ao tema, domínio da tipologia textual dissertação e 

planejamento para a produção escrita. 

Em contrapartida, também foram verificados problemas na estrutura textual e falta de 

reconhecimento sobre a importância do interlocutor no momento de criação do texto. 

Em vista dos dados destacados, a proposta elaborada buscou traçar objetivos, 

metodologias e sugestões de atividades para ampliar a competência comunicativa, partindo 

não só das dificuldades encontradas, mas principalmente do conhecimento que os alunos 

possuem sobre gênero. 

Ao partir da premissa de que para a produção escrita, a leitura e o [re]conhecimento de 

gêneros é uma ponte que favorece a autonomia do aluno no momento da produção, a proposta 

trabalha a leitura totalmente vinculada à escrita. Isso não quer dizer que a leitura garanta a 

eficiência total na produção de texos. Trata-se de um caminho metodológico que auxilia o 

aluno na construção dos textos solicitados no Curso Técnico de Contabilidade. 

É imprescindível mencionar que a partir da ideia de competência metagenérica é que 

foi possível elencar o conteúdo a ser trabalhado na proposta, já que essa competência diz 

respeito ao repertório que o aluno apresenta sobre gêneros e sua capacidade de utilizá-los 

adequadamente nas situações comunicativas.  

É exatamente por essa característica que a associação da competência metagenérica ao 

ensino para fins específicos se configura como um ponto facilitador para a atuação do 

professor. Haja vista que as atividades apresentadas objetivam otimizar estratégias que levem 

o aluno a acionar seu repertório sobre determinados gêneros textuais e ampliar seu 

conhecimento e competência linguística.   

A competência metagenérica exerce também um papel importante na produção de 

efeitos de sentido, pois permite que o leitor visualize as várias sequências tipológicas 

presentes nos textos intergenéricos. Para a compreensão dessas sequências tipológicas, o leitor 

necessita ativar seus conhecimentos enciclopédicos, interacionais e linguísticos e, sobretudo 

realizar inferências. 

 A partir dessas considerações, ressalta-se a necessidade de o professor auxiliar a 

identificação de pistas textuais deixadas pelo produtor, fornecendo aos alunos informações 

que ampliem seus conhecimentos e garantam a percepção da flexibilidade, dinamicidade e 
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cruzamento dos gêneros textuais, propiciando, enfim, situações de ensino em que os alunos 

possam desenvolver sua competência metagenérica para, posteriormente, produzir os textos 

solicitados em seu dia a dia.  

 Considerando o estudo realizado, pode-se afirmar que aprimorar a capacidade leitora e 

escritora do educando concerne em auxiliá-lo a construir as bases para uma reflexão do uso da 

linguagem, para que ele possa constituir-se como sujeito, agente ativo na sociedade em que 

vive. 

 A intenção de propor uma metodologia de ensino de leitura e escrita para fins 

específicos, baseada na competência metagenérica, centra-se em privilegiar o conhecimento 

dos gêneros e seus efeitos de sentidos em relação à intertextualidade intergenérica e 

tipológica. 

Para que isso ocorra, passa-se a focalizar ações e conhecimentos necessários para o 

entendimento de textos e produção escrita, deixando abertas perspectivas para novos estudos 

acerca do trabalho de leitura e escrita.       
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Questionário: Análise de Necessidades/Leitura – 1ª etapa 

 

ANÁLISE DE NECESSIDADES – 2011 – Turma TC1 

Nome:_____________________________________________________________________ 

 

Este questionário tem por finalidade recolher dados sobre sua concepção de leitura e seu 

desempenho em produção escrita, tendo em vista traçar um perfil dos alunos do Curso 

Técnico de Contabilidade da ETEC “Gustavo Teixeira” e assim adequar o curso às 

necessidades identificadas. 

As questões permitem mais de uma resposta. 

LEITURA 

1ª Etapa 

1. Ao considerar suas experiências como leitor (a), indique para que você lê. 

(    ) por prazer, em busca de diversão 

(    ) em busca de atualização 

(   ) para obter informações para escrever textos           

(    ) para realizar tarefas práticas 

(    ) raramente leio 

Outros:__________________________

 

2. Assinale o que você costuma ler com maior frequência. 

(    ) jornais diários         

(    ) revistas semanais (Veja etc)      

(    ) poesias 

(    ) romances                     

(    ) artigos de Contabilidade       

(    ) Best-sellers 

(    ) livros de auto-ajuda    

(    ) mensagens em redes sociais         

(    ) livros de Contabilidade 

            

3. Na leitura de textos destinados a estudos, normalmente, você faz: 

(    ) grifos no próprio texto                          

(    ) esquemas à parte   

(    ) anotações no próprio texto                  

(    ) resumo  

(    ) anotações em papel à parte               

(    ) nada disso; apenas lê 

(    ) observa títulos e subtítulos            

(    ) analisa ilustrações, quando há  
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4. Ao ler, o que você considera mais difícil para compreender o texto? 

(    ) compreensão do vocabulário  

(    ) identificação de palavras relacionadas ao tema do texto 

(    ) seleção e hierarquização de ideias 

(    ) associação com informações anteriores ou com outros textos [outros gêneros] 

(    ) entendimento da organização estrutural do texto 

(    ) identificação da intenção do autor  

 

5. Em suas leituras, quais ações você costuma realizar? 

(    ) traçar previamente um objetivo para ler  

(    ) sublinhar com lápis as palavras-chave e trechos importantes 

(    ) fazer anotações no próprio texto  

(    ) consultar sempre o dicionário 

(    ) folhear o texto, para ter uma ideia de sua organização 

 

6. Quais dos gêneros/textos, na sua opinião, são mais importantes para o trabalho acadêmico, 

solicitados pela instituição? 

 

(    ) resenha acadêmica     

(    ) textos jornalísticos  

(    ) textos da Internet 

 

 

(    ) livros, resenhas sobre artigos ou livros 

de contabilidade ou de outras áreas 

relacionadas. 
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Anexo 2: Questionário: Análise de Necessidades/Leitura – 2ª etapa 

 

Nome: 

_____________________________________________________________________________ 

2ª Etapa 

Leia o trecho do artigo Capital Intelectual a partir da ótica da Contabilidade, da forma que 

costuma ler, normalmente. 

 

1. Em um parágrafo, apresente uma síntese desse trecho.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Que relação encontrou entre o título e o trecho lido? Comente em um parágrafo. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Esse trecho te instiga a ler o texto inteiro? 

(    ) sim, por quê?                    (    ) não, por quê?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Anexo 3: Questionário: Análise de Necessidades/Leitura – 3ª etapa 

3ª Etapa 

1 Que procedimentos você usou para ler o texto?  

(    ) leu do começo até o fim sem parar                    

(    ) foi lendo e parando em algumas passagens 

(    ) voltou algumas vezes às partes já lidas          

(    ) foi parando, voltando e prosseguindo 

(    ) fez uma espécie de resumo ou esquema mental do texto 

(    ) foi lendo e grifando ou anotando o que achou interessante 

(    ) precisou voltar em algum ponto 

 

2 Em relação ao vocabulário do texto,você: 

(    ) sempre que precisou, adivinhou o sentido pelo contexto 

(    ) ignorou o que não entendeu e não fez falta 

(    ) gostaria de ter um dicionário à disposição 

(    ) ignorou o que não entendeu, mas fez falta 

 

3 Assinale os fatores que responderam pela sua facilidade ou dificuldade em ler o texto. 

 

Facilidade     Dificuldade 

(    ) conhecimento do assunto  (    ) desconhecimento do assunto 

(    ) vocabulário conhecido   (    ) vocabulário, por vezes, desconhecido 

(    ) parágrafos bem construídos  (    ) parágrafos muito longos 

(    ) construções simples   (    ) construções complexas 

 

4. Assinale com (F) o que facilitou e com (D) o que dificultou sua leitura do texto Capital 

Intelectual a partir da ótica da Contabilidade. 

 

(    ) identificação da opinião do autor 

(    ) identificação de argumentos (ideias apresentadas pelo autor para apresentar sua opinião)  

(    ) conhecimento do assunto 

(    ) vocabulário (termos técnicos) 

(    ) parágrafos longos 

(    ) outros 
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Anexo 4: Questionário: Análise de Necessidades/Escrita – 1ª etapa 

 

Nome: _______________________________________________________________________ 

 

Este questionário tem por finalidade recolher dados sobre sua concepção de leitura e seu 

desempenho em produção escrita, tendo em vista traçar um perfil dos alunos do Curso Técnico 

de Contabilidade da ETEC “Gustavo Teixeira” e assim adequar o curso às necessidades 

identificadas. 

 

PRODUÇÃO TEXTUAL 

1ª Etapa 

1.Em seu dia a dia você se depara com a necessidade de escrever, com mais frequência, quais 

textos?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Assinale os materiais escritos que você considera mais fácil (F) ou mais difícil (D) de 

produzir. 

(    ) provas sem consulta   

(    ) provas com consulta            

(    ) cartas 

(    ) trabalhos para avaliação   

(    ) relatórios                              

(    ) diários 

(    ) resumos     

(    ) comentários 

      

3 Quando escreve trabalhos mais longos, costuma: 

(    ) fazer anotações soltas 

(    ) fazer uma lista de palavras-chave 

(    ) anotar tudo o que vem à mente para depois ordenar 

(    ) organizar um esquema geral sobre o texto 

(    ) fazer rascunho 

(    ) elaborar mentalmente as ideias principais e depois escrever 

 

4.  Diante da primeira versão escrita você costumar reescrever os textos que produz?  
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(    ) sim 

(    ) às vezes 

(    ) somente quando percebo que há sérios problemas de conceitos ou escrita 

(    ) raramente 

(    ) nunca  

 

5 Considera indispensável para escrever bem: 

(    ) domínio de vocabulário 

  

(    ) domínio do assunto 

(    ) domínio da estrutura de frases  

(    ) inspiração 

(   ) domínio da estrutura dos parágrafos 

(    ) domínio da estrutura do texto como 

um todo 

(    ) domínio da gramática 

 

6 Ao se deparar com dificuldades para redigir você 

(    ) reordena as informações 

(    ) substitui ideias inadequadas 

(    ) elimina ideias desnecessárias 

(    ) cria vínculos entre uma ideia e outra 

(    ) abandona o texto e começa tudo de novo 

(    ) vai buscar informações em novas leituras 

(    ) tenta mudar a ordem das palavras na frase 

(    ) consulta um dicionário 

 

7 Na sua opinião, o bom redator é aquele que 

 

(    ) lê muito     

(    ) escreve muito                     

(    ) é inspirado 

(    ) planeja seu texto antes                 

(    ) conhece muita gramática   

(    ) pesquisa para escrever 

(    ) planeja enquanto escreve              

(    ) faz rascunho                       

(    ) tem bom vocabulário 

(    ) conhece ortografia                
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Anexo 5: Questionário: Análise de Necessidades/Escrita – 2ª etapa 

 

Nome:_________________________________________________________________ 

 

2ª Etapa 

 

Agora, redija um pequeno texto a partir do tema: A importância da formação para o 

desenvolvimento econômico: a qualificação profissional é um dos fatores do 

desemprego? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Anexo 6: Questionário: Análise de Necessidades/Escrita – 3ª etapa 

 

3ª Etapa 

 

1 Ao escrever seu texto tinha em mente: 

(    ) quem vai ler 

(    ) conhecimentos relacionados ao assunto 

(    ) o nível de linguagem que deveria ser utilizado 

(    ) algum gênero especifico: comentário, dissertação, comentário crítico. 

Outros? 

Quais?________________________________________________________________ 

 

2 Procure se lembrar de seu processo de escrita e assinale as alternativas que 

correspondem ao que você fez: 

(    ) ao começar um parágrafo releu o anterior 

(    ) elaborou mentalmente um plano 

(    ) redigiu um pequeno plano 

(    ) foi uma palavra do tema que despertou suas ideias 

(    ) ocorreram ideias novas enquanto escrevia 

(    ) ao terminar releu o texto para uma revisão 

(    ) foi relendo e revisando enquanto escrevia 

(    ) sentiu falta de um dicionário de sinônimos 

(    ) teve dúvidas relativas à gramática da língua 

(    ) organizou o texto só depois de redigir as primeiras linhas 

 

4 Ficou satisfeito com o que escreveu? 

(  ) Sim, por quê?    (  ) Não, por quê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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5. Fez revisão do seu texto antes de entregar? 

(  ) Sim, por quê?    (  ) Não, por quê? 
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Anexo 7: Texto utilizado para a 2ª etapa da Análise de Necessidades de Leitura 

Capital Intelectual a partir da ótica da Contabilidade 

Adjaine da Silva Mendes

Cláudia Souza Silva

 

A Contabilidade surgiu como uma ciência que mensura o homem e sua riqueza. 

O conhecimento pode ser intangível, mas isso não significa que não possa ser medido. 

A contabilidade tradicional preocupa-se apenas com os ativos tangíveis e físicos. 

Depara-se, hoje, com uma mudança inesperada: o valor de mercado das organizações 

não dependendo apenas do seu valor patrimonial físico, mas principalmente de seu 

Capital Intelectual. 

O contador atual deverá ser aquele capaz de interagir com essas mudanças, pois 

os profissionais limitados e restritos estão sendo substituídos por profissionais 

múltiplos, expansivos, expressivos, dinâmicos, voltados para o cliente. Esse novo perfil 

do século XXI busca ainda responsabilidade social, visão global, planejamento, controle 

e estratégiasvoltadas à gestão do conhecimento, assim como capacitação e 

desenvolvimento de competências essenciais dos aspectos humanos. Desenvolver, 

pesquisar e distribuir o conhecimento de forma produtiva e eficaz é o novo desafio dos 

contadores e das empresas que buscam sobreviver e crescer em um mundo de grande 

concorrência e em processo de globalização. 

Pode-se perceber que a capacidade de adaptação das empresas às mudanças está 

mais relacionada com a administração dos recursos intelectuais do que a coordenação 

do esforço físico dos empregados envolvidos com a produção e manuseio dos ativos 

tangíveis (terrenos, imóveis, instalações e máquinas). Mudanças são constantes e 

necessárias, antecipar os acontecimentos deve ser o papel dos gestores que pretendem ir 

além do simples gerenciamento das informações ou do conhecimento. É ampliar a 

capacidade empresarial de criar novos conhecimentos, compartilhá-los na empresa e 

associar a produtos, serviços e a processos, buscando gerar vantagens competitivas e 

sustentáveis. Gerir o conhecimento e o compromisso de gestores comprometidos com as 

funções que desempenham. Assim, empresas interessadas em permanecer no mercado 

devem ser voltadas para o cliente e abertas a inovações. 

As empresas que buscam se adequar às mudanças necessitam contar com líderes 

que auxiliem, orientem e saibam controlar, dirigir, analisar e influenciar as pessoas que 
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passam a ser prioridade fundamental em direção a objetivos comuns. Santos Neto 

(2003) compreende que a sobrevivência da empresa dependerá diretamente das 

qualidades, individuais e coletivas de seus produtos e serviços, deverá ser composta de 

um qualificado capital humano proveniente de conhecimentos adquiridos com as 

experiências das pessoas. Para os economistas, o ser humano é considerado capital por 

possuir capacidade de gerar bens e serviços, empregando força de trabalho e 

conhecimento. Davenport e Prusak (1998) “consideram que as pessoas derivam 

conhecimento das informações: por comparação, por conexão e através de outras 

pessoas”. 

Assim o Capital Intelectual destaca em especial o conjunto de informação 

encontrado nas empresas e o potencial das pessoas em gerar conhecimento e inovar 

mediante a utilização da inteligência e não do capital monetário. 

Então, para que o Capital Intelectual exista, precisamos da interação de três elementos
6
: 

1 – Capital Humano: composto pelo conhecimento, poder de inovação e habilidades dos 

empregados, além de valores como cultura e a filosofia da empresa.  

2 – Capital Estrutural: equipamentos de informática, softwares, banco de dados, 

patentes, marcas registradas e tudo o mais que apóia a produtividade dos empregados.  

3 – Capital de Clientes: bom relacionamento com os clientes. 

Para uma prática onde realmente essas competências individuais se somam aos 

profissionais precisam ter a possibilidade de sugerir o desenvolvimento de produtos 

novos para usos já existentes e de novos usos para produtos já existentes. 

Ativos – os ativos de uma empresa são determinados pelos bens e direitos, sendo 

bens as coisas capazes de satisfazer as necessidades humanas e que possuem um valor 

agregado a elas. Os direitos são os valores que a empresa tem a receber de terceiros. 

Ativo Intangível – destacam-se dois grupos de acordo com Paulo Schmidt e José 

Luiz dos Santos
7
: Identificáveis e o não identificável. Sendo que o primeiro são os que 

se podem dar nomes, como as marcas e patentes. E o segundo já contempla a qualidade, 

confiabilidade, tecnologia e a lealdade dos clientes os quais são chamados de Goodwill, 

pois não há meios de identificá-los individualmente. Goodwill é a diferença entre o 

valor de mercado e o valor contábil onde a empresa que possui um Capital Intelectual 

elevado tem seu valor de mercado mais alto do que seu valor contábil. 
                                                           
6 ANTUNES, Maria Thereza Pompa. Capital Intelectual. São Paulo: Atlas, 2000. 

 
7
 SCHIMID, Paulo. SANTOS, José Luiz dos. Avaliação de ativos intangíveis. São Paulo: Atlas, 2000. 
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Admitir o conhecimento como recurso econômico, impõe mudanças nas 

demonstrações contábeis, pois a Ciência Contábil tem, como principal objetivo, permitir 

ao usuário avaliar a situação econômica e financeira da empresa num sentido estático e 

também fazer deduções sobre tendências futuras. Entretanto, nem sempre as 

demonstrações contábeis dão esse suporte necessário e a falta de padronização dos 

relatórios sobre o capital Intelectual dificulta ainda mais as análises dos relatórios. A 

contabilidade atual busca encontrar uma forma eficiente de retratar o valor real das 

empresas em seu balanço patrimonial. Tema que precisa de publicidade, pois discussões 

são frequentes sobre como reconhecer, investir e conservar o capital Intelectual das 

organizações que possuem um grande potencial. 
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Anexo 8: Plano de curso do Ensino Técnico de Contabilidade do Centro Paula 

Souza   
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