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RESUMO 

 

A produção de textos adequados a cada situação comunicativa possui importância 

indiscutível, porém nem sempre ocorre. Muitas vezes, a falta de conhecimento 

prévio sobre o gênero do discurso que é mais aceitável para cada momento causa 

falhas na comunicação. O presente trabalho trata do processo de produção textual e 

tem como foco o artigo de opinião, que faz parte da esfera argumentativa e 

possibilita ao articulista expressar seu ponto de vista. O principal objetivo foi estudar 

o processo de construção e reconstrução do texto, analisando cada etapa da 

produção. Através disso, foi possível descobrir quais as principais reformulações 

encontradas pelos articulistas selecionados durante os momentos de escrita. Foram 

analisados os artigos de opinião produzidos por alunos do terceiro ano de um 

colégio estadual da cidade de Pato Branco – Paraná, que participaram do curso de 

extensão "Oficina de leitura, escritura e reescritura de artigos de opinião”, em sua 

sexta edição. Para efetuar a análise foram utilizadas as teorias de Hilgert e Barros 

(1999), Bakhtin (2003), Lima (2013), entre outros. Além disso, foram analisadas as 

gravações da tela do computador feitas pelo software Screen Hunter 3.1, que 

permite analisar cada movimento realizado pelo articulista durante a formação. O 

curso teve, no total, sete encontros. O primeiro serviu para apresentação e produção 

de texto diagnóstico de cada aluno. Esse primeiro texto não contou com a orientação 

dos professores, apenas apresenta o conhecimento prévio que cada aluno possuía 

sobre o artigo de opinião. Nos encontros seguintes os alunos tiveram a devolutiva de 

seus textos e receberam orientações sobre as características do gênero do discurso 

estudado. A partir disso produziram outras quatro versões com o mesmo tema e um 

último artigo de opinião com tema diferente. Após análise dos dados foi possível 

perceber que a reformulação mais recorrente é a correção, sendo seguida da 

paráfrase, também presente em grande quantidade. Portanto, foram esses os 

fenômenos, baseados em Hilgert e Barros (1999), escolhidos para análise. A 

correção muda o rumo da argumentação e de toda a construção do texto, já a 

paráfrase mantém a mesma ideia, dita com palavras diferentes: quem está 

aprendendo a escrever o gênero artigo de opinião regula sua linguagem até alcançar 

um nível desejado para persuadir seu público leitor. 

 

Palavras-chave: Reformulações, paráfrase, correção, artigo de opinião. 



ABSTRACT 

 

The production of texts appropriate to each communicative situation has undeniable 

importance, but this does not always occur. Often the lack of prior knowledge about 

the genre of discourse that is most acceptable for each moment causes 

communication failures. Therefore, the present work deals with the process of textual 

production and focuses on the article of opinion, which is part of the argumentative 

sphere and enables the writer to express his point of view. The main objective was to 

study the process of construction and reconstruction of the text, analyzing each stage 

of production. Through this, it was possible to verify how the paraphrase and the 

correction act in the moments of writing. The articles of opinion produced by students 

of the third year of a state college in the city of Pato Branco – Paraná, who 

participated in the extension course "Workshop of reading, writing and rewriting of 

opinion articles" in its sixth edition were analyzed. the analysis was performed using 

the theories of Hilgert and Barros (1999), Bakhtin (2003), Lima (2013), among others. 

The first one was used to present and produce the diagnostic text of each 

student.This first text did not have the guidance of the teachers, it only presents the 

previous knowledge that each student had In the following meetings, the students 

had to return their texts and received guidelines on the characteristics of g Based on 

this, they produced four other versions with the same theme and one last opinion 

article with a different theme. After analyzing the data, it was possible to conclude 

that the most important reformulations are the correction, at times of changing the 

course of writing, and the paraphrase, when the article reaches a relatively stable 

form. Therefore, the correction changes the direction of the argumentation and of the 

whole construction of the text, since the paraphrase maintains the same idea dictated 

with different words. Anyway, anyone who is learning to write the genre of opinion 

articles regulates their language until they reach a desired level to persuade their 

readership. 

 

 

Keyword: Reformulations, paraphrase, correction, opinion article. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Produzir um texto, para muitas pessoas, não é tarefa fácil, especialmente as 

que não estão familiarizadas com a escrita. Muitas vezes, ver a página em branco e 

não conseguir iniciar a produção já atormentou a mente de escritores novatos ou, 

até mesmo, de veteranos na arte da escrita. Em concordância com essa linha de 

pensamento, Voloshinov (2013) faz as seguintes reflexões: 

Um autor se dispõe a escrever algo, senta-se diante da mesa e olha 
impotente a folha de papel em branco diante dele. Antes de pegar a caneta 
e dispor-se a escrever, tinha tantas ideias em mente. Precisamente ontem, 
havia contado a um amigo, com riqueza de detalhes, o conteúdo de sua 
futura primeira novela. E agora, qualquer frase com que pensa começar sua 
obra lhe parece estúpida, torpe, estranha e artificial (VOLOSHINOV, 2013, 
p. 131). 
 

 Uma forma de vencer esse medo é, de fato, escrever. Entretanto, a motivação 

necessária para produzir qualquer texto pode não surgir imediatamente, tampouco 

não seria somente ela a responsável pela produção de um bom texto, é necessário 

recorrer a diversos métodos para impulsionar a escritura, tendo a leitura um papel 

fundamental nesse processo, pois através dela é possível acessar uma enorme 

gama de conhecimentos e, a partir disso, formular diversas obras. 

 Contudo, quando não se tem clareza sobre o gênero do discurso a ser 

utilizado e como ele funciona, pode ocorrer um empobrecimento na produção 

escrita. Isso fica claro quando observamos os resultados das redações do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) e percebemos a baixa qualidade das produções. 

 Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), houve 302.974 redações com nota zero e apenas 53 redações com 

nota 1000 em um universo de 4.701.428 estudantes que realizaram o ENEM no ano 

de 2017. No ano anterior, 132.426 redações obtiveram nota zero e somente 77 

atingiram 1000 pontos, em um total de 5.844.971 estudantes. Esses resultados 

evidenciam o aumento de redações com nota zero e a redução no número de 

redações com nota máxima. No Brasil, apesar de termos a avaliação do Ensino 

Médio através do ENEM, destacamos que apenas uma prova padronizada não 

consegue avaliar o estudante de forma plena e acaba sendo superficial, pois há 

muitas variáveis em questão, pois, muito mais importante que o resultado de 

exames que, muitas vezes, objetivam apenas o acesso à educação superior, é 
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termos uma formação cidadã, que contribua para o desenvolvimento social, cultural 

e político dos sujeitos. Sendo assim, torna-se indispensável refletir sobre o valor 

humano de termos um processo de escolarização mais justo e efetivo e, 

consequentemente, avaliar o processo como um todo e não só do produto final. 

Certamente, a formação universitária estará incluída nesse processo, mas o ENEM 

não pode ser apenas um rito de passagem para a educação superior. 

 Devido à dificuldade de produzir um texto artificializado, como a redação do 

ENEM, dentre outros motivos, muitos estudantes acabam sendo prejudicados 

durante o processo de seleção para o ingresso nas universidades e até mesmo 

depois de conseguirem a vaga tão desejada para o curso escolhido, prejudicando 

seu desempenho acadêmico. De acordo com Borges (2002, p. 24): 

Os estudantes universitários apresentam dificuldades de análises de textos, 
de formular argumentos, de discutir com base em teorias e, até mesmo 
dificuldades mais pontuais como ler e redigir com sentido, fazer resumos, 
enfim, elaborar trabalhos acadêmicos. Isso advém da problemática do aluno 
não conseguir entender os objetivos do texto. Em suma, de não fazer uma 
leitura que busque a compreensão e o significado textual. 

 
 Quando os estudantes não conseguem redigir textos adequados para cada 

situação acadêmica, ou durante o ensino básico, acabam perdendo o interesse e, 

muitas vezes, desistindo do curso. Esse fato eleva, ainda mais, as taxas de evasão 

dos sistemas educacionais brasileiros. Ademais, segundo dados do IBGE, 19,7% 

das pessoas não estão no sistema educacional por falta de interesse. Essas 

informações fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua (Pnad Contínua) e referem-se ao ano de 2016. Essa falta de interesse 

pode advir da questão da escrita, podendo reiterar que a porcentagem de pessoas 

que perdem o interesse pelos estudos é enorme e que é necessário reduzir esse 

índice. 

 Além disso, as autoras Arnoni, Granville, Brocco e Caldas (2006, p. 01) 

afirmam que:  

Encontra-se nas salas de aulas uma forte resistência, da parte dos alunos, 
em relação à produção de texto. Para muitos estudantes, a ação de 
expressar suas ideias oralmente é considerada algo totalmente natural, no 
entanto, o ato de reproduzir essas ideias em forma de texto representa um 
trabalho árduo e penoso. 

  
 Tal declaração, que também faz parte do conhecimento generalizado sobre 

essa questão, evidencia o crescente desinteresse, por parte dos estudantes, em 

produzir textos de forma geral, especialmente quando desconhecem as formas de 
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construí-los e sua prática é totalmente artificial, ou seja, é produzida única e 

exclusivamente para a leitura e avaliação do professor. Normalmente, esses textos 

são escritos sem que o estudante veja o real sentido de fazê-lo que não seja para 

fins avaliativos. 

 Diante dos fatos, pode-se constatar que muitos estudantes concluintes do 

Ensino Médio e ingressantes da Educação Superior não possuem domínio 

adequado de gêneros do discurso que envolvam leituras e escrituras mais 

elaboradas, que requeiram o uso da linguagem formal, mesmo sendo proficientes 

em gêneros primários, tais como: bilhetes, conversas em aplicativos, entre outros. 

Um exemplo de gênero é o artigo de opinião que, dentre outros, faz parte da esfera 

escolar, um gênero argumentativo mais complexo que os gêneros primários que 

circulam na esfera cotidiana. Este e outros gêneros acadêmicos exigem maior 

elaboração escrita e intelectual por possuírem uma complexidade maior para 

estudantes do Ensino Médio. Além disso, entende-se como alunos que possuem 

domínio adequado do artigo de opinião, segundo Rangel (2016), aqueles que 

abordam em seu texto um tema polêmico, possuem adequação em relação às 

características do gênero, demonstram marcas de autoria quando defendem sua 

opinião com argumentos e respeitam as convenções da escrita. 

 A redação do ENEM é parte de um exame que promove uma prática de 

escrita artificial, mas possui critérios (cf. manual de redação do ENEM, INEP, 2018) 

para julgar o texto que são semelhantes aos do artigo de opinião, porém, contém 

suas particularidades. Por exemplo, os candidatos que obtiveram nota zero na 

redação enquadram-se nas seguintes situações que ensejam eliminação: redação 

anulada por conter impropérios ou desenhos, cópia do texto motivador ou das 

questões da prova, página dedicada à redação estar em branco, fuga do tema, não 

atendimento ao tipo de texto exigido (dissertativo-argumentativo), texto insuficiente 

e por conter parte desconectada. Já quem atingiu a nota máxima seguiu os 

seguintes critérios: Compreensão do tema proposto para a redação; Respeito à 

estrutura do texto dissertativo-argumentativo; Apresentação de fatos e opiniões 

relacionadas ao tema; Defesa de um ponto de vista; Adequação do texto à norma 

padrão; Elaboração de propostas de intervenção. 

 A redação do Enem é um gênero que não se utiliza nas situações reais de 

comunicação, pois não figura em jornais, revistas, livros, como uma parte desses 

veículos, diferentemente de artigo de opinião, editorial, entre outros, que são 
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veiculados em suportes variados, sendo assim, vários fatores podem contribuir 

para o insucesso dos estudantes, mas o fato de não ser uma demanda real de 

linguagem pode impactar fortemente na construção do texto, ou seja, a produção 

textual deve possuir objetivos reais e não ser apenas um produto, mas um 

processo. Essa redação se torna apenas uma simulação de como empregar a 

linguagem em uma atividade crítico-reflexiva, em que o jovem pode propor-se a 

refletir, envolvendo o tema sugerido pelo exame. Com isso, o estudante tende a 

enfrentar maiores dificuldades em relação à escritura de textos argumentativos 

complexos. 

 Assim, faz-se necessário tentar solucionar essa artificialidade da produção 

textual e impedir que essa prática seja prolongada durante e após a vida escolar. 

Pensando nisso, a perspectiva deste trabalho é a de colaborar com a melhora da 

produção textual. Objetiva-se analisar como ocorre o processo de construção e de 

reconstrução de um texto que passa por muitas versões e resulta em uma versão 

mais adequada do gênero artigo de opinião. Além disso, busca-se identificar e 

classificar as reformulações estruturais, como correção e/ou paráfrase, mais comuns 

durante o processo de produção textual do gênero artigo de opinião e como essas 

reformulações influenciam na construção do texto. É função dos educadores e 

pesquisadores se preocupar com a qualidade da produção de textos em geral e 

analisar situações de produção para entender e contribuir com essa tarefa.  

 Foi pensando nisso que esse trabalho surgiu, pois uniu os interesses de 

pesquisadora, orientadora e professor, atuantes na UTFPR – Campus Pato Branco – 

Graduação e Mestrado em Letras. Além disso, desenvolvemos vários projetos, tais 

como a "Oficina de leitura, escritura e reescritura de artigos de opinião”, a qual 

trabalha com o processo de produção textual do gênero artigo de opinião e colabora 

com diversos estudantes que pretendem conhecer mais sobre esse assunto. 

 Em 2014, tive o prazer de participar como professora de escola pública do 

Ensino Médio da “Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro” que foi 

realizada pela Fundação Itaú Social e pelo Centro de Estudos e Pesquisas em 

Educação, Cultura e Ação Comunitária – Cenpec, em parceria com outros órgãos. 

Neste evento havia quatro gêneros do discurso a serem trabalhados e produzidos 

pelos alunos: poema, memórias literárias, crônica e artigo de opinião. 

 Nesse mesmo ano, um dos meus alunos teve seu artigo de opinião 

selecionado entre os 38 melhores do Brasil, o que proporcionou nossa participação 
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de formações e passeios em Brasília, os quais foram muito proveitosos e 

influenciaram muito minha afeição ao gênero artigo de opinião. 

 Em 2015, finalizando o curso de graduação, resolvi investir nesse gênero por 

acreditar que, assim como o meu aluno conseguiu alcançar êxito com aquela 

metodologia utilizada na Oficina, que buscava a reescritura e o melhoramento do 

texto como um processo, outros estudantes também poderiam se beneficiar com 

isso, bastava analisar e entender mais profundamente o processo utilizado. 

 As análises resultaram no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em 

Licenciatura em Letras Português-Inglês, da Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná – UTFPR – Câmpus Pato Branco (BURATO, 2016), com o objetivo de 

verificar quais as principais dificuldades enfrentadas pelos articulistas durante o 

processo de escritura do texto. Foram comparadas as versões iniciais e finais de oito 

articulistas e chegou-se à conclusão de que a maior dificuldade deles estava ligada 

à argumentação. Muitos articulistas não conseguiam formular um argumento 

convincente, mas conseguiram evoluir com as orientações dadas durante o curso.  

 Foi por meio do processo de escritura e reescritura de várias versões do 

mesmo texto que os articulistas puderam alcançar um nível mais alto de elaboração 

textual, tendo como foco o processo de construção linguística. Ademais, no presente 

trabalho, "Escritura" refere-se ao processo de escrever, ou seja, é algo contínuo. Já 

"escrita" refere-se ao produto final gerado pela escritura. Isso também se aplica às 

palavras reescritura e reescrita, no sentido de escrever novamente. 

 Pensando nesse processo de reelaboração, com esta dissertação, 

pretendemos responder à seguinte pergunta: Como as reformulações estruturais 

(correção e paráfrase) atuam durante a produção do artigo de opinião e como elas 

interferem na construção do texto? A hipótese aqui defendida é que a correção 

acontece quando há maiores alterações no sentido da escritura, especialmente 

durante as primeiras versões, e a paráfrase quando já possui uma forma 

relativamente estável de enunciado. Essas reformulações ocorrem para delinear 

quais serão os rumos que os textos irão tomar. Ao longo das reescrituras, a 

paráfrase pode ganhar força durante o processo de reconstrução dos textos, já que 

a ideia principal se mantém e o texto vai sendo regulado. 

Foram realizadas análises de cinco versões de dois articulistas, totalizando 

dez versões (cinco versões de cada texto). Todas as versões foram produzidas 

durante o projeto de extensão "Oficina de leitura, escritura e reescritura de artigos de 
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opinião” realizado na UTFPR – Campus Pato Branco. Para desenvolver este estudo, 

foram feitas análises dos vídeos gravados a partir da tela do computador gerados 

pelo software Screen Hunter 3.1. Esse software permite capturar todos os 

movimentos feitos pelos usuários, incluindo pesquisas na internet e todo o processo 

de escritura. Ademais, foram utilizadas duas câmeras filmadoras que puderam 

gravar as aulas e os alunos em sua movimentação dentro da sala de aula. 

 A partir do primeiro estudo realizado nesta área, agora com foco no processo 

de produção de uma primeira escritura, depois no processo da produção das 

reescrituras do gênero artigo de opinião, surgiram mais questionamentos sobre todo 

este processo. O primeiro refere-se ao funcionamento dessa produção: quais foram 

as reformulações efetuadas pelos estudantes e qual efeito elas proporcionaram ao 

texto? Doravante será possível comparar as versões produzidas e verificar como 

cada uma contribuiu para a evolução do texto. É possível observar, também, se 

houve influências externas ao indivíduo que interferiram no procedimento adotado 

pelos estudantes, ou seja, correções dos professores, pesquisas na internet e aulas 

dadas nas oficinas, entre outros. 

 Foram analisadas as cinco versões do texto do primeiro articulista (na ordem 

em que foram produzidas) e depois foram analisadas as cinco versões do segundo 

articulista (idem ao primeiro articulista). Posteriormente, foram comparadas as 

versões dos articulistas para chegar a uma conclusão sobre as reformulações mais 

comuns e o efeito que cada uma proporcionou ao texto. 

 Para realizar a análise, foi necessário assistir aos vídeos da tela do 

computador e selecionar os momentos em que ocorreram reformulações, em 

seguida foram analisados quais foram os tipos de reformulações mais comuns. Com 

base nesta análise foi possível verificar que as reformulações estruturais mais 

comuns no processo de produção textual dos alunos foram as reformulações por 

paráfrase e correção, então, foram analisadas em que tipo elas se enquadrariam, ou 

seja, se mantinham o sentido ou modificavam completamente seu rumo de escritura. 

Com o auxílio do Screen Hunter 3.1, para detalhar cada movimentação e cada 

pausa, e das câmeras filmadoras que registraram a imagem frontal e traseira da 

sala, foi possível observar o que o articulista fazia durante todo o curso. 

  

1.2 PESQUISAS RELACIONADAS 

 



28 

 

 Estudar a produção textual é uma tarefa de extrema importância e desperta o 

interesse de alguns pesquisadores, apesar de cada um deles focar em um aspecto 

diferenciado. Vejamos o que nos diz Pedrosa, relatando sua experiência como 

professora de Língua Portuguesa com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental em 

2012. 

A partir de um trabalho realizado com sequência didática, o objetivo das 
aulas foi levar os alunos a conhecer e produzir o gênero Artigo de Opinião, 
a fim de se posicionarem frente às discussões fomentadas em sala de aula 
acerca de temas atuais. Através desse gênero, objetivamos realizar um 
trabalho a partir dos seguintes eixos de ensino: leitura, escrita e análise 
linguística (PEDROSA, p. 01). 
 

 Nos identificamos com este trabalho por também se preocupar com a 

escritura e a análise linguística de artigos de opinião, além de outras semelhanças.  

Um dos nossos principais objetivos foi fazer com que o aluno 
desenvolvesse a capacidade de se posicionar e argumentar sobre os temas 
abordados em sala de aula, a partir das leituras e discussões dos textos 
selecionados previamente (PEDROSA, p. 01). 
 

 Assim como há semelhanças também há diferenças, pois no projeto de 

Pedrosa os textos para leitura foram selecionados anteriormente e o tema estava 

definido, e no presente projeto cada articulista escolheu seu tema e pesquisa sobre 

ele. 

Os dados são resultado de produções textuais realizadas por alunos do 9º 
ano que assistiram aulas sobre o gênero artigo de opinião e a reescrita. As 
produções textuais são do gênero artigo de opinião e o tema sugerido para 
a elaboração desse texto foram os crimes virtuais, para que os alunos 
discutissem sobre os limites de conteúdos expostos na internet, [...] 
(PEDROSA, p. 01). 
 

 Outra diferença é sobre o público-alvo: em Pedrosa as aulas são ministradas 

para o nono ano, já aqui o foco são alunos do terceiro ano do Ensino Médio. Apesar 

de haver poucos anos de diferença entre um grupo e outro, o modo de trabalho deve 

ser adaptado para cada um. Além disso, na Oficina, os alunos iniciam escrevendo, 

depois há uma breve explanação das principais características e parte-se para a 

escritura preponderantemente. Ocorre mais prática do que apenas assistir aulas. 

De acordo com Cavalcanti (2010), a prática de escrita inclui o momento em 
que o produtor avalia o texto produzido, analisando sua adequação e 
eficácia. Trata-se, segundo a mesma, de um momento extremamente 
importante, indispensável no processo de escrita, que demanda que o 
escrevente ocupe a posição de leitor, avaliando o que é necessário eliminar, 
acrescentar, modificar etc. (PEDROSA, p. 01). 
 

 A cada ano no qual o estudante pratica produção textual eficaz aumenta sua 

capacidade de avaliar e reavaliar seu texto e descobrir quais adequações são 
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necessárias para melhorá-lo. Deste modo, quando os alunos do nono ano do Ensino 

Fundamental concluíssem o terceiro ano do Ensino Médio deveriam possuir uma 

competência linguística maior do que quando iniciaram. 

 Outra diferença entre os dois trabalhos refere-se à quantidade de versões 

produzidas e analisadas "[...] neste trabalho consta uma análise comparativa de 6 

produções iniciais e finais dos alunos, a fim de se constatar se houve e quais foram 

as mudanças realizadas (PEDROSA, p. 02)". Enquanto Pedrosa analisou seis 

produções iniciais e seis finais, aqui foram analisadas cinco versões de dois 

articulistas (totalizando 10 textos). Além da análise linguística feita por meio de 

gravações em vídeo da tela do computador de cada momento de produção do texto, 

foram analisadas as imagens da sala de aula e as correções feitas pelos 

professores. 

 Outro trabalho observado foi "Operações de Reescrita realizadas por alunos 

de 8ª série no Gênero Artigo de Opinião", escrito por Teis et al. (2016). O referido 

artigo afirma que muitos acreditam que escrever é um dom, mas, na verdade, o texto 

é fruto de muito trabalho. Em seguida, expõem que: 

Nessa perspectiva, um texto nunca é construído linearmente. Pode ser 
definido como um trabalho artesanal, pois implica em esboçar planos, 
refletir sobre os mesmos, escrever, riscar, apagar, corrigir, hesitar, inverter, 
flechar, sublinhar, anotar... A experiência com a língua ou, em outras 
palavras, o nível de competência linguística do interlocutor determina a 
profundidade desse trabalho artesanal (TEIS et al., 2016, p. 167). 
 

 Sendo assim, o processo de produção textual exige muita prática e 

constantes reformulações. Para isso, será necessário usar seu conhecimento prévio 

e se colocar em diferentes posições diante do texto: ora como autor, ora como leitor. 

O locutor-autor, para escrever, revisar e reformular o seu texto precisa, 
antes de tudo, poder se colocar como leitor de si mesmo, distanciar-se de 
sua primeira produção, tratá-la como objeto de reflexão. O trabalho de 
reescrita revela, desse modo, a importância da figura do interlocutor-leitor. 
Os enunciados são orientados para esse sujeito que, mesmo ausente 
fisicamente, é a voz presente no texto (TEIS et al., 2016, p. 167). 
 

 Assim como a função reguladora da linguagem promove ajustes ao longo da 

reescritura, também ocorre a migração funcional. Por vezes, a linguagem é 

instrumento de atuação sobre o outro e, por vezes, se torna objeto de análise e 

reformulações. O sujeito transforma sua ferramenta de ação sobre o outro – a 

linguagem em objeto de análise – e realiza as alterações necessárias, lançando, 

posteriormente, essa ferramenta para continuar sua comunicação. 
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 Mais semelhanças são perceptíveis entre esses projetos (atual e citado), 

especialmente no que se refere ao objetivo. 

[...] nosso objetivo, nesse texto, é apresentar os resultados de um trabalho 
sistemático com o gênero artigo de opinião em uma turma de 8ª série (sic) 
do Ensino Fundamental, no que concerne às operações de reescrita 
realizadas pelos alunos, sem a interferência do professor (TEIS, 2016, p. 
167). 
 

 Apesar de as turmas não pertencerem ao mesmo nível escolar, a metodologia 

é semelhante. Em ambos os casos, durante a primeira versão, não há interferência 

do professor. Isso ocorre para verificar o que o aluno já sabe ou precisa saber sobre 

o gênero artigo de opinião. Na sequência, o professor trabalha as principais 

dificuldades e pede que o aluno reescreva. A principal diferença está no número de 

reescritas. Enquanto Teis (2016) reescreve apenas uma vez, o presente trabalho 

avalia cinco reescrituras dos mesmos textos para observar cada evolução durante o 

processo, uma vez que é analisado o texto em seu momento de escritura por meio 

da filmagem da tela do computador do articulista e não seu produto final entregue ao 

professor. 

 Sobre a reescritura, Teis et al (2016) reiteram que "[...] o texto a ser produzido 

está inserido em um processo contínuo de interlocução, pois o escrevente o 

reformula, continuamente, em busca da adequação de seu enunciado à sua situação 

enunciativa". Para que essa adequação ocorra, há dois processos que contribuem 

para isso: "A revisão e a reescrita, assim, são procedimentos inerentes à prática 

social de produção de textos (TEIS, 2016, p. 170)". 

 Para finalizar, as autoras afirmam que o processo de reescrita deve continuar 

para alcançar maior nível de proficiência textual, o que também já foi afirmado em 

diversos outros estudos da atualidade. 

Dado o processo de reconstrução do texto oportunizado por cada momento 
de reescrita, se esses alunos tivessem realizado outras versões do texto – 
com ou sem a interferência do professor quanto aos aspectos a serem 
melhorados – tal como a terceira e quarta produções, constataríamos novas 
interferências realizadas na tentativa de melhorar o texto e atingir suas 
finalidades (TEIS et al, 2016, p. 181-182). 
 

 Pensando nisso, a seção de análise a seguir vai tratar justamente do 

processo de construção e reconstrução do gênero do discurso artigo de opinião 

produzido durante a "Oficina de leitura, escritura e reescritura de artigos de opinião”. 

 Para discorrer sobre as reformulações por paráfrase e por correção que 

ocorrem durante a escritura do gênero artigo de opinião, este trabalho é dividido em 
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capítulos interligados, que se complementam. O primeiro deles ainda faz parte da 

introdução e mostrará outras pesquisas semelhantes a essa. 

 No capítulo "Metodologia" são abordados os seguintes procedimentos: 

produção, gravação e análise de dados. Inicialmente é exposto como ocorreu a 

"Oficina de Leitura, Escritura e Reescritura de Artigos de Opinião" dentro da UTFPR 

– Campus Pato Branco e a descrição das etapas de análise dos dados. Além disso, 

destaca-se o funcionamento do software Screen Hunter 3.1 e das câmeras 

filmadoras utilizadas na gravação dos dados. 

 No capítulo "Fundamentação Teórica" são apresentadas as bases teóricas 

utilizadas nessa dissertação, dividido em cinco seções e três subseções. 

Primeiramente, refletimos sobre os conceitos de língua e linguagem por meio do 

conceito de enunciado postulados por Bakhtin (2003), além de suas ponderações 

bastante discutidas sobre os gêneros do discurso, juntamente com outros autores 

que tratam dos tipos textuais. Dentro da segunda seção, na primeira subseção, 

trouxemos considerações sobre o ensino de produção textual. Na segunda 

subseção, surgem os tipos de normas e quais são preponderantes para este 

trabalho e, na terceira subseção, enfatizamos a argumentação e o gênero artigo de 

opinião. Na terceira seção trazemos as considerações de Marcuschi (2008) e Fávero 

(1991) sobre coesão e coerência. Na quarta seção, os autores que fazem parte do 

livro organizado por Preti, Hilgert e Barros, elucidam as reformulações por paráfrase 

e por correção. Por fim, na quinta seção, Lima (2013) define atividade reguladora e 

reflete sobre o conceito de migração funcional. 

 No capítulo "Análise" há 10 subseções que tratam de cada versão das duas 

articulistas e mais uma que compara ambos os processos em busca de 

convergências. 

 Em "Considerações Finais" retomamos os principais itens discutidos em 

consonância com os objetivos propostos neste trabalho e a apresentação dos 

resultados obtidos por meio desta pesquisa. 
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2 METODOLOGIA 

 

 

 A metodologia deste trabalho será dividida em quatro seções: Oficina de 

Leitura, Escritura e Reescritura de artigos de opinião; Produção e gravação de 

dados; Screen Hunter; Análise de dados. 

 

2.1  OFICINA DE LEITURA, ESCRITURA E REESCRITURA DE ARTIGOS DE 

OPINIÃO 

 

 O projeto de extensão "Oficina de leitura, escritura e reescritura de artigos de 

opinião” possui vários objetivos1 estabelecidos. Segundo Lima (2016, p. 4), o 

primeiro objetivo do ponto de vista da pesquisa é "desenvolver e implementar na 

UTFPR [...] um Laboratório que nos permita tanto apreender quanto estudar 

cientificamente, de forma integrada, processos de leitura, escritura e reescritura de 

textos argumentativos". Esse objetivo foi parcialmente alcançado, pois recebeu 

fomento do Conselho Nacional de Desenvolvimento científico e Tecnológico (CNPq) 

para a aquisição de livros e materiais necessários para o funcionamento do 

laboratório, os quais já foram adquiridos e possibilitaram a realização da oficina e a 

coleta dos dados que estão sendo analisados nesta pesquisa. 

 O segundo objetivo é "desenvolver teorias e hipóteses explicativas de 

processos de leitura, escritura e reescritura de textos argumentativos, tendo no 

gênero “artigo de opinião” (cf. RANGEL, GAGLIARDI e AMARAL, 2014) nosso ponto 

de partida" Lima (2016, p. 04. 

 O terceiro objetivo visa "desenvolver propostas de encaminhamentos didático-

pedagógicos para o trabalho de ensino-aprendizagem de processos de leitura, 

escritura e reescritura de textos argumentativos na Educação Básica" (LIMA, 2016, 

p. 04). Com base nas teorias desenvolvidas a partir desses trabalhos, será possível 

desenvolver propostas de ensino que poderão auxiliar diversos estudantes durante a 

sua formação escolar e acadêmica. Portanto, esta pesquisa poderá contribuir 

socialmente, com a ajuda desses estudos. 

                                                           
1
 Embora os dados analisados nesta dissertação tenham sido coletados no primeiro semestre de 

2018, a Oficina continua em pleno desenvolvimento a cada semestre. Por isso, os objetivos estão 
escritos sempre no presente. 
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 No quarto objetivo surgem preocupações quanto ao compartilhamento das 

informações produzidas, pois o projeto de extensão tem a intenção de "divulgar os 

resultados na forma de apresentação de trabalhos em eventos científicos e de 

publicação de artigos e resumos em anais, em revistas especializadas nacionais e 

internacionais e em livros e capítulos de livros" Lima (2016, p. 04), levando-se em 

consideração que a divulgação dos conhecimentos adquiridos é fundamental para a 

geração de novos conhecimentos. 

 O quinto objetivo da "Oficina de leitura, escritura e reescritura de artigos de 

opinião” é "estreitar e desenvolver parcerias com professores, alunos e gestores 

tanto de escolas públicas de Educação Básica quanto da própria Universidade, com 

vistas a viabilizar os estudos e pesquisas aqui propostos" (LIMA, 2016, p. 04). As 

referidas parcerias auxiliam a realização do projeto e compartilham conhecimentos 

que contribuirão para o seu crescimento. 

 Tendo em vista os objetivos que buscam contribuir para a educação em geral, 

constata-se que o primeiro passo já foi dado em direção ao surgimento de propostas 

educativas que possam melhorar a produção textual em nosso país. 

 

2.2 PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE DADOS 

 

 Para que o projeto, na edição em que os dados foram coletados, pudesse 

acontecer, foi utilizada a seguinte metodologia (cf. LIMA, 2016): O Laboratório foi 

inicialmente desenvolvido e implementado na forma de uma Oficina de Leitura, 

Escritura e Reescritura de Artigos de Opinião. Para isso, foi utilizada uma das salas 

de informática da UTFPR, Campus Pato Branco, já devidamente equipada com 25 

computadores. Além disso, foi utilizado o software Screen Hunter 3.1 que "faz a 

filmagem da tela do computador, o que permite registrar em vídeo diversos dados, 

tais como a consulta e leitura de websites na busca de informações e argumentos 

para compor textos" (LIMA, 2016, p. 06). 

 Foram empregadas também duas câmeras filmadoras, as quais foram 

adquiridas por meio do financiamento do CNPq. Além disso, foram selecionados 15 

estudantes do terceiro ano do Ensino Médio, de um colégio da cidade de Pato 

Branco, para participar da pesquisa. Esta pesquisa passou pelo Comitê de Ética em 

pesquisas com seres humanos e foi aprovada sob o número 79366117.1.1001.5547. 

 Segundo um dos idealizadores do projeto, Anselmo Pereira de Lima,  
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A ideia é, de um lado, oferecer a esses alunos um “curso rápido” de leitura, 
escritura e reescritura de artigos de opinião nas dependências da 
Universidade e, de outro, registrar as aulas e a produção desses alunos ao 
longo do curso respectivamente por meio das câmeras filmadoras e dos 
softwares, de modo que a pesquisa possa se realizar com o material 
coletado. O curso será, portanto, na prática, do ponto de vista metodológico, 
uma forma mais ou menos autêntica de produção de dados para análise e, 
ao mesmo tempo, do ponto de vista da responsabilidade social imediata, 
uma contrapartida relevante oferecida aos sujeitos de pesquisa (LIMA, 
2016, p. 06). 
 

 Diferentemente de outras pesquisas, o projeto não serviu apenas como forma 

de coleta de dados, mas contribuiu com os estudantes que participaram da 

formação. 

 Além disso, segundo Lima (2016), essa Oficina também possui preocupação 

constante com o ensino, uma vez que, em algumas edições, ela é ofertada para 

acadêmicos dos primeiros períodos de Letras, os quais, depois de formados nesta 

oficina, poderão tornar-se ministrantes dessa oficina, tendo, assim, a experiência 

docente já no início do curso de Licenciatura em Letras Português-Inglês. Esse foi o 

caso de muitos acadêmicos desde o início da oferta da Oficina. 

 A "Oficina de leitura, escritura e reescritura de artigos de opinião” oferecida no 

primeiro semestre de 2018, que serviu para a coleta de dados desta pesquisa, (cf. 

LIMA, 2016) funcionou da seguinte forma2: 

1) Os professores, Anselmo Pereira de Lima e Letícia Lemos Gritti Lehmkuhl, 

solicitaram aos alunos uma primeira produção de artigo de opinião, sem que 

recebessem ajuda ou orientações, com o objetivo de diagnosticar seu grau de 

desenvolvimento na leitura e na escrita no momento em que iniciaram o curso. Essa 

produção e todas as demais foram registradas pelo Screen Hunter 3.1; (cf. LIMA, 

2016); 

2) Os professores fizeram a leitura, correção gramatical e avaliação dos textos 

produzidos pelos alunos e lhes deram devolutivas e orientações sobre a produção 

desse gênero do discurso (BAKHTIN, 1979/2003b), com eles discutiram as ideias 

que foram apresentadas e como defendê-las argumentativamente. A avaliação por 

parte dos professores foi feita com base nas características do gênero artigo de 

opinião e nas questões formais ortográfico-gramaticais. Os apontamentos 

relacionados ao gênero foram feitos em forma de interrogações que levassem o 

aluno à reflexão. Por exemplo, “Qual a temática deste artigo de opinião?”, “Quais 

                                                           
2
 As informações sobre o funcionamento da "Oficina de leitura, escritura e reescritura de artigos de 

opinião” foram retiradas do projeto escrito por Lima (2016). 
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são os argumentos que embasam a sua opinião?”, “Qual o ponto de vista oposto à 

sua opinião?”, "Em quê esse ponto de vista se opõe ao seu?", "Estes argumentos 

provam seu ponto de vista?" etc. 

Devemos salientar que houve conformidade entre os professores ministrantes 

que a avaliação seria no sentido de orientação dos alunos para uma reescritura, sem 

atribuição de uma nota. Os textos foram avaliados por um dos professores de forma 

aleatória, sendo que os dois efetuaram avaliações, mas em versões distintas. As 

sugestões de reconstrução do texto foram feitas na própria folha impressa, por meio 

de legendas, anotações, orientações e sugestões ao lado do texto. Além disso, 

algumas correções foram feitas no próprio texto, circulando e marcando usos 

linguísticos inadequados. Houve, também, orientações verbais através de 

esclarecimento de dúvidas em sala, os alunos já em poder do texto impresso e 

corrigido consigo durante as reescrituras. Essa e todas as outras aulas foram 

filmadas (cf. LIMA, 2016). 

3) No encontro seguinte, foi apresentada,  

como proposta orientadora, uma estrutura composicional de artigo de 
opinião que contenha seis parágrafos: no primeiro, apresenta-se uma 
temática polêmica da atualidade juntamente com um ponto de vista ou 
posicionamento frente a ela; no segundo, terceiro e quarto parágrafos 
devem-se apresentar argumentos que sustentem e defendam a opinião 
apresentada; no quinto, leva-se em consideração – por meio da contra-
argumentação – o ponto de vista oposto e seu argumento central; 
finalmente, no sexto parágrafo, apresenta-se uma conclusão geral do texto; 
(LIMA, 2016, p. 07). 
 

4) Os alunos foram orientados a definir um assunto polêmico atual sobre o qual 

desejariam produzir um artigo de opinião; fazer o levantamento de, no mínimo, três 

textos de jornais, revistas, blogs etc., que estejam ligados à temática selecionada, e 

lê-los reflexivamente; formular um projeto de texto que contenha brevemente a 

especificação da temática – ponto de vista, argumentos, ponto de vista contrário e 

conclusão; discutir, avaliar e ajustar em grupos os projetos de textos realizados; 

escrever e reescrever os textos arquitetados seguindo orientações; produzir um 

texto final com novo tema, sem receber novas orientações, como diagnóstico do 

curso, a fim de que possamos verificar o novo nível de desenvolvimento (VIGOTSKI, 

2001; 1989) dos alunos em comparação com o nível inicial diagnosticado (cf. LIMA, 

2016). 
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 O curso teve uma duração rápida, com carga horária de 21 horas, divididas 

em sete encontros, e foi realizado às sextas-feiras durante os meses de abril, maio e 

junho de 2018, como pode ser visto resumidamente no cronograma a seguir. 

 

Quadro 1 – Cronograma do curso de extensão "Oficina de leitura, escritura e 

reescritura de artigos de opinião” 

1° 

encontro 

20/04/2018 

14h30min às 

17h30min 

Apresentação do Curso; orientações 

para escolha de temática; produção 

de textos diagnósticos. 

2° 

encontro 

27/04/2018 

14h30min às 

17h30min 

Devolutiva das produções 

diagnósticas (troca de textos com os 

pares) e instruções sobre a estrutura 

do texto. 

3° 

encontro 

04/05/2018 

14h30min às 

17h30min 

Continuação das instruções para 

produção do texto, norma padrão, 

coesão e coerência. 

4° 

encontro 

11/05/2018 

14h30min às 

17h30min 

Retorno dos alunos com textos que 

tratem das temáticas; orientações 

para produção de projetos de texto e 

produção dos projetos de texto. 

5° 

encontro 

18/05/2018 

14h30min às 

17h30min 

Devolutiva dos projetos de texto, 

discussão, avaliação e ajuste dos 

projetos de textos. 

6° 

encontro 

25/05/2018 

14h30min às 

17h30min 

Primeira produção de textos em sala 

e entrega ao final da aula. 

7°  

encontro 
01/06/2018 

Leitura e discussão coletiva dos 

textos 

Fonte: Oficina de leitura, escritura e reescritura de artigos de opinião, 2018. 

  

Durante o primeiro encontro, os articulistas receberam informações sobre o 

curso, escolheram a temática do texto e produziram sua primeira versão do artigo de 

opinião sem contar com a ajuda dos professores. Apenas pesquisaram na internet 
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para sanar suas dúvidas. Na sequência, os professores corrigiram essa primeira 

versão e devolveram no segundo encontro. 

 Após as devolutivas dos professores, os alunos trocaram seus textos entre si 

e puderam colaborar uns com os outros, sugerindo quais aspectos do texto 

precisavam de mais atenção, especialmente os relacionados à estrutura do artigo 

apresentada pelos ministrantes do curso: ponto de vista, três argumentos, ponto de 

vista oposto e conclusão. Não foram feitos registros da avaliação dos pares. Além 

disso, receberam orientações sobre a estrutura do texto que foi citada acima: 

apresentação do tema polêmico e da opinião, argumentos, ponto de vista oposto e 

conclusão, distribuídos em seis parágrafos. Outro ponto importante desse encontro 

foi a diferenciação feita entre opinião e argumento, pois é necessário utilizar 

argumentos para comprovar a opinião. 

 No terceiro encontro, os alunos continuaram recebendo orientações de seus 

professores sobre norma padrão, coesão e coerência. Algumas das orientações 

dadas sobre a norma padrão foram: organização de parágrafos e sentenças, 

redução das sentenças que estavam extremamente longas, uso do ponto final em 

cada término delas e uso de letra maiúscula no início das sentenças, redução da 

repetição, falta de acentos gráficos, espaçamento de parágrafos etc. No que diz 

respeito à coesão e coerência, a aula versou sobre o clássico sobre esse tema; 

elementos linguísticos clássicos de coesão entre palavras, sentenças e parágrafos, 

tais como conjunções, preposições, pronomes possessivos, e afins, assim como 

questões de elucidação quanto à progressão temática. Em relação à coerência, a 

aula também versou sobre o padrão no assunto; a questão do sentido e de sua 

relação coerente entre as ideias presentes no próprio texto e extratextualmente com 

o mundo em si. 

 Fez-se indispensável levantar tais questões, pois, mediante as avaliações, 

viu-se a necessidade da abordagem específica destes que foram, em geral, os 

pontos comuns mais problemáticos dos textos dos alunos. Assim, quando se produz 

um texto a partir dessas orientações, busca-se seguir a norma padrão, mas o que 

normalmente ocorre é a produção da norma culta, ou seja, ensina-se uma 

codificação relativamente abstrata para o sujeito, mas ele produz um conjunto de 

fenômenos linguísticos que variam e são usados por pessoas escolarizadas em 

momentos de produção escrita monitorada, assim como ocorre na Oficina. 
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 No quarto encontro cada aluno produziu um projeto de texto abrangendo as 

estruturas trabalhadas na aula anterior, mantendo o tema polêmico da primeira 

produção. Assim como em outros encontros, os alunos também puderam usar a 

internet como fonte de pesquisa. 

Os alunos não tinham acesso a versões antigas de encontros anteriores, 

somente o texto impresso escrito no encontro anterior e que foi corrigido extraclasse 

pelos professores, não podendo editar o próprio arquivo em Word, mas sim digitar 

tudo novamente. 

 No quinto encontro os alunos receberam mais uma devolutiva dos projetos 

produzidos e continuaram fazendo alterações para adequar seu texto às 

características do artigo de opinião. 

 No sexto encontro os alunos puderam produzir um novo texto sobre outro 

assunto polêmico para demonstrar se haviam dominado a produção do artigo de 

opinião. 

 Por fim, no sétimo encontro, os alunos puderam socializar seus textos com os 

colegas e discutir sobre cada um deles e suas experiências de aprendizagem. 

 O curso foi ministrado pelos professores doutores Anselmo Pereira de Lima e 

Letícia Lemos Gritti Lehmkhul que atuam na UTFPR – Câmpus Pato Branco – os 

quais idealizaram e executaram o projeto do curso. Os cursistas foram alunos do 

terceiro ano do Ensino Médio de um colégio estadual da cidade de Pato Branco. 

Esses agentes foram fundamentais para a realização do curso e para o 

desenvolvimento desta dissertação. Ao todo, quinze alunos iniciaram o curso, mas 

somente oito concluíram e dois participaram de todas as etapas do trabalho. Eles 

produziram cinco versões do mesmo texto e foram os únicos a participar de todas as 

etapas do curso, por isso, foram selecionados para a análise de dados. 

 

2.3 SCREEN HUNTER 3.1 

 

 O Screen Hunter foi desenvolvido pela empresa Wisdom Software e tem a 

função de capturar todos os movimentos da tela do computador, com a opção de 

mostrar a seta do mouse ou não. Os vídeos ficam armazenados no computador, 

neste caso, da universidade, e podem ser transferidos para outros aparelhos, com a 

autorização dos professores coordenadores da pesquisa. Cada vídeo exibe todos os 
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momentos de escrita, as pesquisas na internet e a abertura de outros arquivos do 

computador. 

 

2.4 ANÁLISE DE DADOS 

 

 Para realizar a análise deste trabalho foi necessário assistir aos 10 vídeos 

integralmente e efetuar capturas da tela em cada momento inicial e final das 

reformulações. As reformulações capturadas (através da função print screen) foram 

colocadas próximas dos quadros com os trechos destacados, os quais foram 

construídos a partir das imagens do Screen Hunter e colocados antes de sua 

análise. Depois disso, as teorias que fundamentam este trabalho foram utilizadas 

para interpretar os dados e explicá-los. 

 As correções feitas pelos professores puderam auxiliar na verificação e na 

compreensão dos dados. Outro recurso presente na Oficina e que colaborou para a 

análise foram as câmeras filmadoras, uma localizada em frente e outra nos fundos 

da sala, gravando todos os momentos de produção e explicações dadas pelos 

professores. Pode-se, assim, averiguar quais ações executadas pelos articulistas e 

por outros agentes podem ter influenciado em sua escritura. Além disso, as 

sentenças serão classificadas como frases completas e/ou incompletas para 

compreender melhor o processo de escritura. 

 A análise deste trabalho consiste em observar as filmagens da tela do 

computador dos estudantes selecionados e as filmagens da sala de aula durante o 

processo de produção, com o objetivo de comparar as informações e procurar 

compreender o processo de escritura e reescritura de artigos de opinião. Com base 

nisso, descobrir quais são as reformulações realizadas pelo estudante e quais os 

fatores que podem ter influenciado durante o processo.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

 Para verificar o processo de produção textual e as reformulações que 

ocorreram nas versões do artigo de opinião produzidos na oficina, apresentaremos 

os autores e suas teorias utilizadas. 

 

3.1 LÍNGUA E LINGUAGEM 

 

 Segundo Bakhtin (2003), "todos os diversos campos da atividade humana 

estão ligados ao uso da linguagem". Isso demonstra que em qualquer situação 

comunicativa será usada a linguagem, ou seja, não existe comunicação sem 

linguagem. Ele afirma que "compreende-se perfeitamente que o caráter e as formas 

desse uso sejam tão multiformes quanto os campos da atividade humana, o que, é 

claro, não contradiz a unidade nacional de uma língua". 

 Diante de situações comunicacionais mais complexas ou mais simples é 

indubitável empregar algum tipo de linguagem. Há diversos tipos e inúmeras formas 

de aplicá-los, mas isso não impede que haja uma forma relativamente estável de 

linguagem, como a Língua Portuguesa. No Brasil, essa é uma das línguas oficiais, 

juntamente com a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), e é a mais aplicada em todo 

o território, mesmo sendo multifacetada. Assim, independentemente de suas 

nuances, é concebível estabelecer conexões entre elementos linguísticos de uma 

mesma língua e a atividade humana. 

 Lima (2013) reforça a ideia da impossibilidade de separar a linguagem da 

atividade humana: 

[...] não há linguagem de um lado e atividade de outro: a linguagem está na 
atividade e a atividade está na linguagem, pois ambas se encontram 
amalgamadas e são inseparáveis (VYGOTSKY, 1934/2001, p. 55; CLOT, 
1995/1998, p. 143). [...] de um lado, os estudos da linguagem – ao 
produzirem conhecimentos sobre a linguagem humana – têm uma 
contribuição fundamental a dar para os estudos da atividade e que, de 
outro, estes – ao produzirem conhecimentos sobre a atividade – têm 
também uma contribuição não menos importante a dar para os estudos da 
linguagem (LIMA, 2013, p. 47). 

 
 Sendo assim, tanto o estudo da atividade quanto o da linguagem contribuíram 

para a evolução das duas áreas, pois uma está diretamente ligada à outra. Toda 

atividade demanda comunicação, que só é feita por meio da linguagem e cada vez 
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que ocorre um estudo relacionado a ela, assim como esta dissertação, pode haver 

contribuições tanto para a linguística quanto para a atividade. 

 Outro importante postulado de Bakhtin (2003) é que "O emprego da língua se 

efetua em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos 

pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana". Sendo assim, 

tanto escrito quanto falado, ele é a unidade da língua pela qual nos comunicamos, 

possui um início e um fim absolutos e responde a uma série de enunciados 

anteriores e posteriores a ele, por isso é tido como unidade real da comunicação 

discursiva. Além disso, se relaciona direta ou indiretamente com outros 

concomitantes a ele em um sistema comunicacional, ou seja, pode interagir com os 

que estão sendo proferidos no mesmo instante que ele. 

 A principal função do enunciado é refletir "as condições específicas e as 

finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo 

da linguagem, [...] mas acima de tudo, por sua construção composicional" 

(BAKHTIN, 2003, p. 261). O autor também define que esses três elementos estão 

ligados no conjunto e são determinados pela particularidade de um campo da 

comunicação. O estilo se refere à individualidade do falante na linguagem discursiva, 

já o conteúdo temático se refere aos temas a serem tratados em um determinado 

gênero e a construção composicional é a organização estrutural interna do gênero 

que leva em consideração sua ordenação e elementos constituintes. 

 Todo gênero do discurso possui essa construção básica e, no caso do artigo 

de opinião, esses elementos foram trabalhados durante a Oficina e aplicados nas 

escrituras e reescrituras dos textos. 

 O enunciado está presente em todas essas construções básicas e é tido, por 

Bakhtin (2003), como um elo na corrente complexamente organizada de outros 

enunciados, ou seja, está ligado aos seus antecessores e sucessores. Porém, ele 

também se relaciona com outros enunciados produzidos ao mesmo tempo que ele. 

Pode ser uma ligação direta, realizada no mesmo instante em que foram produzidos 

e direcionados um para o outro ou de forma indireta, quando são produzidos ao 

mesmo tempo e se relacionam, mas em contextos diferentes. Além disso, ele não 

existe isoladamente em um determinado tempo, pois há uma série de enunciados 

anteriores, concomitantes e posteriores que se relacionam e formam um sistema de 

comunicação. Afinal, só nos comunicamos através deles e, por consequência, 

através de gêneros do discurso. 
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3.2 GÊNEROS DO DISCURSO 

 

 Cada enunciado é individual, mas se relaciona com outros e formam tipos 

relativamente estáveis de enunciados que são chamados de gêneros do discurso. 

Há diversos tipos de gêneros do discurso, pois são infinitas as alternativas de 

construções de enunciados em diversas áreas da atividade humana. 

 Em cada situação comunicacional é necessário proceder a escolha adequada 

de um gênero do discurso e, como postula Bakhtin (2003): 

Essa escolha é determinada pela especificidade de um dado campo da 
comunicação discursiva, por considerações semântico-objetais (temáticas) 
pela situação concreta da comunicação discursiva, pela composição 
pessoal de seus participantes etc. (BAKHTIN, 2003, p. 282). 
 

 Após a escolha de um gênero adequado para cada situação discursiva, já que 

falamos apenas por meio dele, o sujeito imprime seu estilo no momento da utilização 

do gênero. Para que isso seja possível, há uma diversidade de gêneros que "é 

determinada pelo fato de que eles diferem entre si dependendo da situação, da 

posição social e das relações pessoais de reciprocidade entre os participantes da 

comunicação [...]" (BAKHTIN, 2016, p. 39). O sujeito deve conhecer as condições 

em que está inserido para fazer a escolha mais adequada possível para aquela 

situação, ou seja, "cabe dominar bem os gêneros para empregá-los livremente" 

(BAKHTIN, 2016, p. 41). 

 Algumas pessoas que dominam fluentemente situações formais e elaboradas 

se sentem despreparadas para atuar em outras situações cotidianas em que é 

necessário utilizar gêneros primários. Um exemplo disso ocorre quando um 

deputado domina fluentemente o gênero discurso político, mas falha claramente 

durante a tentativa de lidar com o gênero piada. Portanto, "quanto mais dominamos 

os gêneros, maior é a desenvoltura com que empregamos e mais plena e 

nitidamente descobrimos neles a nossa individualidade [...]" (BAKHTIN, 2016, p. 41). 

 Entretanto, só se adquire o domínio das características do gênero quando são 

utilizadas em situações reais de comunicação com outros sujeitos. Um exemplo 

disso ocorre na “Oficina de leitura, escritura e reescritura de Artigos de Opinião” 

realizada na UTFPR – Pato Branco. A Oficina trabalha com o gênero ‘artigo de 

opinião’ em uma situação real de comunicação, pois o texto escrito pelos alunos é 

lido por seus colegas e pelo público em geral, uma vez que depois de finalizado vai 

para um blog. Assim como todo gênero, "Todo enunciado deve ser visto antes de 
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tudo como uma resposta aos enunciados precedentes de um determinado campo 

[...]" (BAKHTIN, 2016, p. 57). Então, quando o sujeito se comunica, está praticando 

determinados gêneros através de diversos enunciados e, consequentemente, está 

em um processo contínuo de evolução. 

 No momento em que o sujeito entra em contato com outros, internaliza partes 

de seu discurso e transforma-o em seu.  

Tudo isso se verifica, antes de tudo, onde o discurso do outro (ainda que 
seja uma palavra que aqui ganha força de um enunciado pleno) é citado 
textualmente e destacado com nitidez (entre aspas): aqui se ouvem com 
nitidez os ecos da alternância dos sujeitos do discurso e das mútuas 
relações dialógicas aqui se ouvem nitidamente (BAKHTIN, 2003, p. 298). 
 

 Ao fazer uso de tal processo de absorção de outras vozes e as utiliza para 

proferir novos discursos é porque se preocupa com seu interlocutor, mesmo que não 

seja alguém específico. "A escolha de todos os recursos linguísticos é feita pelo 

falante sob maior ou menor influência do destinatário e da sua resposta antecipada" 

(BAKHTIN, 2016, p. 69). Mesmo que não se tenha um único destinatário, o locutor 

tenta prever possíveis respostas dadas pelo outro e constrói seu discurso pautado 

nisso, afetando diretamente a construção do texto, pois favorece as chances de o 

autor aproximar-se das preferências linguísticas de seu público-alvo. 

 No caso dos articulistas aqui citados, os primeiros interlocutores são os 

professores que corrigem todas as versões produzidas pelos alunos e dão uma 

devolutiva. Quando escrevem, eles se preocupam com o que seus interlocutores 

pensarão sobre suas palavras, assunto este já abordado por Zanin (2018) em sua 

pesquisa. 

Com base nas análises feitas e nas teorias utilizadas, é possível concluir 
que o professor possui um papel fundamental no processo de reescritura de 
textos e no desenvolvimento da competência linguística do sujeito. Os 
comentários do professor influenciam no progresso do texto do aluno, pois 
poderão servir para que este possa pensar mais sobre seu texto, não 
apenas nos aspectos gramaticais, mas também em aspectos de coesão e 
coerência, progressão de ideias e a argumentação. Desse modo, essa 
interação proporciona uma maior reflexão, pois o professor indica, questiona 
o aluno sobre os problemas do texto (ZANIN, 2018, p. 59). 
 

 Portanto, é fato que o interlocutor, o professor, desempenha papel muito 

importante e influencia nos textos dos alunos. É graças a ele que algumas 

alterações ocorrem e modificam o léxico e o rumo da linguagem. 

 Durante a Oficina, os articulistas trabalham com o gênero artigo de opinião e 

precisam levar em conta outras vozes e seu interlocutor para organizar seus 

argumentos e toda a estrutura do texto. Esse gênero é um dos que mais trabalha 
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com outras vozes e essas vozes são os argumentos utilizados para fortalecer a 

argumentação do autor. Além disso, o interlocutor é muito lembrado no momento de 

escrever, pois o objetivo do texto é persuadi-lo. 

 Nessa perspectiva, o discurso é inteiramente social, especialmente "porque a 

experiência discursiva individual de qualquer pessoa se forma e se desenvolve em 

uma interação constante e contínua com os enunciados individuais dos outros" 

(BAKHTIN, 2016, p. 54). Tudo que é aprendido discursivamente se deve ao contato 

com o outro. Ademais, "essa experiência pode ser caracterizada como processo de 

assimilação – mais ou menos criador – das palavras do outro (e não das palavras da 

língua)" (BAKHTIN, 2016, p. 54). Não é só o discurso que se utiliza de outros para 

se recriar, mas os gêneros do discurso também usam essa estratégia. Muitos 

surgem da combinação de gêneros primários e vão agregando características que 

formarão um novo gênero: infinitas possibilidades de combinações poderão ser 

feitas até que haja uma forma relativamente estável de enunciado. 

 Para exemplificar, é possível utilizar o gênero debate para levantar 

argumentos sobre questões polêmicas e, posteriormente, produzir um artigo de 

opinião com base no que foi debatido. Afinal, os dois gêneros se valem de 

argumentos para se sustentarem. 

 Os gêneros do discurso são formados por textos que possuem certa 

regularidade em sua composição e Bakhtin (2016) assim define o conceito de texto: 

"O texto é uma realidade imediata (realidade do pensamento e das vivências), [...]. 

Onde não há texto não há objeto de pesquisa e pensamento. [...] Se concebe o texto 

no sentido amplo como qualquer conjunto coerente de signos [...]". Até mesmo as 

obras de arte são consideradas textos, apesar de não possuírem palavras. O texto 

engloba linguagem verbal e não verbal, algumas vezes aparecem juntas, como em 

histórias em quadrinhos. O texto, ao todo, é um enunciado formado por vários outros 

enunciados. "Cada texto pressupõe um sistema universalmente aceito (isto é, 

convencional no âmbito de um dado grupo) de signos, uma linguagem (ainda que 

seja a linguagem da arte)" (BAKHTIN, 2016, p. 74). 

Para se produzir um texto aceitável, ou um gênero do discurso, é preciso 

prestar atenção em suas características e em seu funcionamento. "Se por trás do 

texto não há uma linguagem, este já não é um texto, mas um fenômeno das ciências 

naturais [...]" (BAKHTIN, 2016, p. 74). Portanto, é necessário haver linguagem, 

mesmo que não seja verbal, para que um texto possa existir. 
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 Uma pintura de Leonardo da Vinci, como a "Mona Lisa", usufrui da linguagem 

não verbal e pode transmitir diversas mensagens através de seu sorriso enigmático. 

Apesar dessa obra ter sido produzida há mais de 500 anos, ainda transmite uma 

série de significações para quem a observa. Isso só reforça a ideia da presença da 

linguagem em qualquer texto ou situação comunicativa. 

 Cada gênero do discurso possui características específicas que sofrem 

alterações de acordo com cada contexto. Entretanto, é possível reconhecer cada 

gênero mesmo que seu usuário promova alterações em suas características. 

 É possível, também, obter uma série de gêneros adequados para cada 

situação comunicativa, como afirma Bakhtin (2003, p. 262), que “a riqueza e a 

diversidade dos gêneros do discurso são infinitas”. Cabe a cada indivíduo saber 

utilizar o gênero adequado e estilizá-lo de acordo com sua necessidade. 

 Apesar de muitas vezes utilizarem-se modelos de gêneros do discurso, não 

há um único padrão a ser seguido. Existem apenas formas relativamente estáveis 

que podem ser assimiladas, adaptadas e repassadas pelos usuários. 

De acordo com a perspectiva bakhtiniana, quando um indivíduo fala/escreve 
ou ouve/lê um texto, ele antecipa ou tem uma visão do texto como um todo 
acabado justamente pelo conhecimento prévio do paradigma dos gêneros a 
que ele teve acesso nas suas relações de linguagem. No entanto, ressaltar-
se (sic) novamente que um gênero não possui uma forma fixa, ou seja, não 
pode ser tratado como um bloco homogêneo (ARNONI et al, p. 349). 
 

 Para haver uma boa compreensão é indispensável que o indivíduo conheça o 

gênero que pretende produzir, caso contrário não conseguirá comunicar claramente 

aquilo que deseja. Uma das formas de se tornar hábil na utilização dos gêneros é a 

prática "[...] quanto maior for o contato do aluno com os diferentes gêneros do 

discurso, maior será a sua capacidade de identificar e de refletir sobre os 

mecanismos linguísticos e extralinguísticos que constituem o processo comunicativo 

(ARNONI et al, p. 349)". 

 Qualquer situação comunicativa serve para praticar o uso dos gêneros, porém 

a escola se torna o lugar ideal para sua prática e aperfeiçoamento. É justamente 

esse ambiente que permite realizar uma série de atividades que utilizam o 

conhecimento prévio do aluno e o ampliam com base em situações reais. Por isso, 

uma excelente forma de trabalhar os gêneros do discurso é incluir o aluno em 

situações reais de uso da língua para que sejam capazes de escolher meios 

adequados e criativos para alcançar seus objetivos. Um exemplo de 

operacionalização dessa ideia seria trabalhar um fato que ocorreu na comunidade 
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do aluno e transpor essa informação para um gênero como notícia e, 

posteriormente, colocá-la em um jornal organizado pela sala. 

Entretanto, a escola, frequentemente, não trata os gêneros do discurso de 

forma aprofundada, como aponta Geraldi (1985, p. 78), que traz o conceito de 

artificialidade da prática de locutor/interlocutor na sala de aula, por meio de três 

aspectos: 

 [...] na escola não se escreve textos, produzem-se redações. E esta nada 
mais é do que a simulação do uso da língua escrita. Na escola não se leem 
textos, fazem-se exercícios de interpretação e análise de textos. E isto nada 
mais é do que simular leituras. Por fim, na escola não se faz análise 
linguística, aplicam-se a dados análises preexistentes. E isto é simular a 
prática científica da análise linguística. 
 

 Nota-se que é indiscutível a necessidade de encontrar situações reais de 

comunicação para trabalhar os gêneros em sala de aula e também de conhecer, 

praticar e utilizar os gêneros do discurso de forma adequada, compreendendo as 

sequências textuais presentes em cada texto, algo que a “Oficina de leitura, escritura 

e reescritura de Artigos de Opinião” operou em suas edições. Nela foi exercitado 

principalmente o texto argumentativo. 

 

3.2.1 Ensino de produção textual 

 

 Produzir um texto nunca foi tarefa fácil e sempre exigiu muito de seu escritor. 

Faraco (2009, p. 11), na apresentação (prefácio) do livro de Paulo Coimbra Guedes 

(2009), intitulado "Da redação à produção textual: o ensino da escrita", afirma 

enfaticamente que "Ensinar a escrever no Brasil não é tarefa fácil. Muitos fatores 

negativos perturbam sua consecução, a começar por nossa história cultural, que tem 

favorecido pouco a atividade de escritura". Dessa forma, uma vez mais, esse 

problema possui raízes históricas e profundas. 

 Faraco faz um resgate histórico e discute sobre a produção textual no Brasil.  

Basta lembrar que, durante nossos primeiros trezentos anos, foi proibida 
aqui a impressão e a livre circulação de livros. Quem se aventurasse a 
escrever tinha de encontrar editor em Portugal, mas só depois de o texto ser 
devidamente aprovado pela Inquisição e, quando esta foi desmobilizada no 
governo do marquês de Pombal, pela Real Mesa Censória (FARACO, 2009, 
p. 11). 
 

 Enquanto outros países já produziam livros há séculos, o Brasil ainda estava 

sendo censurado, mesmo com tão pouca produção. Não é por acaso que sofremos 

com sérios atrasos relacionados à produção textual. Além disso, Faraco (2009) 
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afirma que durante o período colonial, imperial e parte do republicano o Brasil foi um 

país de analfabetos. Ainda hoje, em pleno século XXI, ainda há estatísticas que 

revelam que cerca de 12% da população de 15 a 60 anos é analfabeta. Isso sem 

levar em conta os conhecidos como analfabetos funcionais (pessoas que 

decodificam as letras e números, mas não conseguem minimamente interpretar um 

texto ou realizar operações matemáticas). 

 A situação atual decorre de vários fatores que influenciaram historicamente a 

educação brasileira. Se a publicação de livros era extremamente complicada, 

encontrar público leitor também não era simples. Boa parte da população, na época, 

não sabia ler nem escrever e, obviamente, não tinha acesso a livros. Infelizmente, 

essa realidade ainda não mudou completamente, são muitos os analfabetos e os 

que não têm acesso aos livros. 

Não admira, portanto, que nossa cultura escolar pouco tenha feito para 
enfrentar o desafio do ensino da escrita. O máximo que a pedagogia 
tradicional conseguiu foi criar o famigerado gênero “redação escolar”, cuja 
característica principal é, dado um tema no vazio, escrever para ninguém 
ler. Mero exercício de preenchimento de umas tantas linhas (FARACO, 
2009, p. 11). 
 

 Além das raízes históricas, há outros diversos motivos que dificultam o ensino 

da escrita no Brasil, tais como: as péssimas condições estruturais e profissionais 

encontradas em muitas escolas brasileiras; a desvalorização da educação e de seus 

agentes educadores por parte do próprio governo; a negligência às necessidades 

profissionais e sociais dos jovens; entre outros aspectos. 

 Apesar de ter apresentado certo avanço em relação ao período inicial, ainda 

há muito que evoluir. A produção textual não pode ser apenas um mero exercício 

escolar sem qualquer função social. Faraco (2009) relata que, algumas vezes, o 

exercício possuía tema livre e causava pânico nos alunos por não saberem sobre o 

que escrever. Outras vezes, era executado como forma de castigar uma turma 

indisciplinada. Em tais situações não importava aprender a ler e escrever, mas 

praticar estratégias de preenchimento de linhas do texto. 

 Quando a produção textual se torna um castigo por um ato falho, certamente 

haverá repulsa e desgosto durante a realização da tarefa. Sendo assim, qualquer 

atividade escrita pode se tornar penosa e sem sentido. Outro fato que pode gerar 

grandes desagrados é quando a correção do texto é feita apenas para indicar o erro, 

mas não orienta sobre como deve ser a reescritura. Ademais, Faraco (2009) reforça 

que, frequentemente, o texto era escrito para ninguém ler. Poucas vezes o texto era 
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corrigido e ainda usavam caneta vermelha para destacar os erros de grafia e 

desvios da norma gramatical. Normalmente o processo terminava ali. 

 Ao receber a correção do texto todo grifado em vermelho, normalmente, o 

estudante tende a pensar que seu trabalho está muito ruim e todo o seu esforço foi 

em vão. Muitas vezes, sente-se desestimulado a reescrever ou nem imagina como 

fazê-lo. Portanto, quando se escreve algo é para que alguém possa lê-lo e 

compreender o que foi escrito, pois sempre há uma mensagem a ser transmitida. 

Apesar do inconformismo de vários professores de português com esse 
quadro e da busca de alternativas pedagógicas, a situação (embora acima 
relatada no pretérito perfeito) pouco tem se alterado. Para confirmar esta 
nossa afirmação, basta observar a “filosofia” subjacente às provas de 
redação da maioria dos vestibulares, de exames nacionais de escolaridade 
e coisas do tipo (FARACO, 2009, p. 12). 
 

 É nítida a preocupação de muitos professores com a qualidade da produção 

textual no Brasil, mas poucas alternativas surgem para auxiliá-los, "mas 

continuamos inconformados e continuamos em busca de alternativas: queremos 

reverter esse quadro; queremos aprender a ensinar a escrever" (FARACO, 2009, p. 

12). Um projeto que possui uma prática centrada nesse objetivo é a Olimpíada de 

Língua Portuguesa, que visa levar os estudantes a produzir determinados gêneros, 

inclusive o artigo de opinião, através de sequências didáticas que trabalham a 

reescritura do texto. O principal foco é incentivar a produção e divulgação textual, 

mas também há premiação para professores e alunos selecionados em todo o 

Brasil. 

 Assim como Faraco, o objetivo deste trabalho é descobrir formas de trabalhar 

a produção textual de forma eficiente. Para isso, busca-se: 

Uma pedagogia que aponta não para o gênero “redação escolar”, mas para 
a produção de texto, ou seja, em suas próprias palavras, para “o uso dos 
recursos expressivos da língua com a finalidade de produzir deliberados 
efeitos de sentido sobre bem determinados leitores” (FARACO, 2009, p. 12). 
 

 Como educadores preocupados com a qualidade textual, enfocamos no texto 

não apenas como produto acabado, mas como processo de escritura e reescritura 

textual. Temos certeza de que o trabalho do professor de produção textual ocorre a 

partir do texto escrito, orientando seu autor sobre os pontos que podem ser 

melhorados e encaminhando para uma reescrita. Assim, ele poderá compreender 

melhor seu rumo de escritura e reorganizá-lo de acordo com seus objetivos. 

 Dentro dessa perspectiva, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

apontam 10 passos em busca de uma educação que permita aos alunos adquirir 
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progressivamente competência linguística que lhes possibilite resolver problemas da 

vida cotidiana, ter acesso aos bens culturais e atingir a plena participação no mundo 

letrado (BRASIL, 1997, p. 33). Neste momento, destaca-se quatro deles, sendo o 

primeiro passo: 

expandir o uso da linguagem em instâncias privadas e utilizá-la com eficácia 
em instâncias públicas, sabendo assumir a palavra e produzir textos – tanto 
orais como escritos – coerentes, coesos, adequados a seus destinatários, 
aos objetivos a que se propõem e aos assuntos tratados (BRASIL, 1997, p. 
33). 
 

 Muitos alunos possuem grandes dificuldades em produzir textos, orais ou 

escritos, que serão apreciados por um determinado público, pois não estão 

preparados ou possuem insegurança ao realizar essa atividade. Eles precisam sair 

da instância privada, onde apenas produzem textos particulares, e avançar para 

produções que serão compartilhadas com o público. Em um seminário exige-se que 

os alunos falem sobre um tema definido anteriormente, já em um artigo de opinião 

pede-se que escrevam sobre um tema polêmico. Entretanto, os dois gêneros 

produzidos precisam ser divulgados para que outras pessoas além dos colegas e 

professores possam tomar conhecimento. 

 O segundo passo está intrinsecamente ligado ao primeiro e aos demais, pois 

exige a capacidade de "compreender os textos orais e escritos com os quais se 

defrontam em diferentes situações de participação social, interpretando-os 

corretamente e inferindo as intenções de quem os produz" (BRASIL, 1997, p. 33). 

Ou seja, para escrever é necessário compreender o que, por que, como, quando, 

onde e para quem se escreve. Não basta apenas ter a tarefa de escrever um texto 

com um número de linhas preestabelecido sobre um determinado assunto e entregar 

ao professor para corrigir. É necessário possuir objetivos de escrita e função social 

do texto. 

 O terceiro passo indica que os estudantes podem tirar proveito e servir-se da 

"[...] linguagem para melhorar a qualidade de suas relações pessoais, sendo 

capazes de expressar seus sentimentos, experiências, ideias e opiniões, bem como 

de acolher, interpretar e considerar os dos outros, contrapondo-os quando 

necessário" (BRASIL, 1997, p. 33). A produção escrita vai muito além de uma tarefa 

escolar. Ela é a exteriorização dos anseios comunicativos pessoais de cada sujeito. 

Durante a escritura do artigo de opinião, como o próprio nome explicita, o articulista 

apresenta suas opiniões e discute-as com base em argumentos e direciona o leitor 



50 

 

ao seu ponto de vista, com o objetivo de conduzi-lo à adesão ao seu conjunto de 

convicções. 

 O quarto passo destacado impele os estudantes a "usar os conhecimentos 

adquiridos por meio da prática de reflexão sobre a língua para expandirem as 

possibilidades de uso da linguagem e a capacidade de análise crítica" (BRASIL, 

1997, p. 33). Pensar criticamente é um grande desafio, pois exige muita leitura e 

trocas de experiências com pessoas que possuem diferentes pontos de vista e que 

levarão o sujeito a pensar sobre determinados assuntos que não seriam discutidos 

caso não fossem incitados. 

 Portanto, para que a produção discursiva ocorra de forma eficiente é preciso 

atentar para diversos fatores que estão ligados à construção do texto. Um deles é a 

escolha do tipo de norma que será empregado. 

 

3.2.2 Tipos de normas 

 

 Para produzir um gênero do discurso é necessário utilizar, pelo menos, um 

tipo de norma. No caso do artigo de opinião produzido durante a Oficina referida 

anteriormente foi abordada a norma padrão durante a explicação das características 

do gênero. Entretanto, o que se percebe nas produções escritas dos articulistas é a 

norma culta, as quais serão detalhadas na sequência. 

 Há muitas discussões em torno da definição de "norma" e muitos 

pesquisadores brasileiros já refletiram sobre questões de norma linguística, 

considerando a heterogeneidade do português escrito e falado no Brasil. 

 É muito difícil haver um consenso sobre o conceito de "norma". Mesmo sendo 

um assunto não tão recente, ainda há muitos pormenores que precisam ser 

discutidos. A preocupação com a normatização da língua no Brasil iniciou há 

séculos, devido à influência da escola e de um desenvolvimento da cultura letrada 

da elite brasileira que resultou, no século XIX, em uma norma linguística ligada ao 

supervisionamento gramatical. 

 Esse policiamento refere-se ao que era aceito ou não pelos grupos elitizados. 

Com isso, buscava-se um padrão linguístico respeitável e alcançado por poucos, 

pois compreende-se que nenhuma língua é homogênea, pelo contrário. Cada língua 

é formada pela mistura de variedades linguísticas e ganha características novas 

cada vez que for estilizada. Quanto maior o contato com outras combinações 
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linguísticas maior será a variedade lexical de determinada língua. Há muitas 

possibilidades de a constituir, mas há certos aspectos comuns dentro de cada uma, 

ou seja, são relativamente estáveis. 

 Apesar da dificuldade de caracterizar "norma", Faraco (2008) traz a seguinte 

definição: "norma designa o conjunto de fatos linguísticos que caracterizam o modo 

como normalmente falam as pessoas de uma certa comunidade” (FARACO, 2008, p. 

42). Sendo assim, "norma" linguística refere-se aos usos verbais que cada grupo 

possui. O próprio Faraco traz outra definição: norma é algo "que é corriqueiro, usual, 

habitual recorrente ("normal") numa certa comunidade de fala" (FARACO, 2008, p. 

37).  

 Faraco (2008) também ressalta que norma é conceituada como um 

"determinado conjunto de fenômenos linguísticos (fonológicos, morfológicos, 

sintáticos e lexicais) que são correntes, costumeiros, habituais numa comunidade de 

fala" (FARACO, 2008, p.  37). Outra situação que evidencia os modos linguísticos 

costumeiros são os jargões e expressões científicas reproduzidas por membros de 

determinada comunidade, por exemplo, em meios jurídicos, onde advogados 

criaram os próprios jargões e os usam como norma para a comunicação desse 

grupo. 

 Não é só o conceito de norma que é amplo, mas também suas subdivisões, 

ou seja, os tipos de norma. Uma língua é formada por várias normas, como as de 

comunidades urbanas ou rurais, as de grupos jovens e mais velhos, dos letrados e 

dos analfabetos, dos moradores de periferias, dos advogados etc. Cada sujeito pode 

pertencer a mais de uma comunidade linguística e pode dominar suas normas. Por 

isso, Faraco (2008) afirma que cada falante é um camaleão linguístico. Em cada 

situação discursiva é necessário operar um ou mais tipos de norma diferentes. 

 Isso demonstra que cada grupo tem seu modo diferenciado de se 

comunicar. Ademais, fazemos parte de grupos distintos e, devido a isso, nos 

adaptamos linguisticamente de acordo com cada um deles e de acordo com cada 

situação, pois “não há língua que seja, em toda a sua amplitude, um sistema uno, 

invariado, rígido” (RODRIGUES, 2002, p. 11). Não é possível afirmar que uma língua 

está imune à influência de outras e que possui uma estrutura extremamente rígida, 

pois há inúmeros fatores que facilitam o compartilhamento de saberes da língua. 

 Para que haja compreensão entre diferentes grupos, criam-se padrões de 

comportamento linguístico. Seguindo essa perspectiva, Rodrigues (2002) define o 
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padrão ideal como sendo uma regra de conduta que define o que se espera que as 

pessoas realizem ou falem em determinadas situações, no caso de elas adotarem 

as normas estabelecidas por uma cultura específica. O padrão ideal, como o próprio 

nome diz, é aquele que se almeja alcançar plenamente. Não significa que seja 

melhor que outros, mas possui muito prestígio e é perseguido por muitos. 

 O autor também conceitua o padrão real, que deriva de observações sobre a 

forma como as pessoas se comportam realmente em determinadas situações, ou 

seja, esse padrão mostra a verdadeira execução da norma linguística em 

determinados contextos. 

 O padrão real mostra exatamente o que acontece linguisticamente, então, 

entre o ideal e o real existe uma grande diferença. O padrão ideal é muito abstrato e 

só pode ser verificado através de modelos preestabelecidos, já o padrão real é 

percebido por meio da descrição da língua usada em determinada comunidade, 

através de falas espontâneas. 

 Há autores que aprofundam a noção de norma e apresentam novas divisões. 

Para Castilho (2002), há dois conceitos de norma, um amplo e outro restrito. "No 

primeiro caso, ela é entendida como um fator de coesão social. No segundo, 

corresponde aos usos e aspirações da classe social de prestígio", na qual se 

estruturam as chamadas "regras do uso bom" ou do "bom uso". Dentro do sentido 

mais estrito distingue-se três tipos de norma: objetiva, subjetiva e prescritiva. 

 A norma objetiva refere-se ao padrão real praticado pela classe social de 

prestígio, ou seja, com nível de escolaridade maior, também conhecida como norma 

culta. Reitera-se que não há nada de melhor ou pior nessa forma de expressão, 

porém é julgada melhor em determinados contextos. Um exemplo de situação em 

que essa variedade normalmente é empregada é um seminário produzido por 

estudantes de uma universidade. 

 A norma subjetiva é a norma padrão ideal, almejada pela comunidade 

linguística. Este é o modelo esperado para contextos comunicacionais 

determinados. O uso dessa norma é esperado em avaliações orais que ocorrem em 

entrevistas de emprego para jornalistas, por exemplo. 

 Já a norma prescritiva é a união da norma subjetiva com a norma objetiva, 

expondo os usos mais adequados para cada momento em que se pretende alcançar 

um ideal linguístico. Muitas vezes é vista como impositiva, mas é facilmente aceita 

em nome de um purismo verbal. Essa norma é eleita para ser ensinada destacando 
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os usos linguísticos de uma classe com prestígio e que são consideradas mais 

adequadas para cada situação linguística. 

 Faraco (2008) traz mais denominações sobre norma e discorre sobre cada 

uma. No caso da Norma padrão há duas possibilidades de compreensão, uma 

normal, representando algo comum e outra no sentido de normatizar, ou seja, impor 

leis e maneiras de usufruir da linguagem. Nesse caso, Norma padrão é entendida 

como uma codificação relativamente abstrata, retirada do uso real, usada como 

referência a projetos políticos de uniformização da língua. Ela foi implementada no 

Brasil, no século XIX, partindo de um modelo lusitano de escrita e possuía um 

complexo emaranhado de elementos lexicais, semânticos e ideológicos. 

 Essa definição mostra grande semelhança com as demais apresentadas e 

ressalta a herança lusitana. Além disso, apresenta a definição de norma gramatical, 

que é fruto de uma flexibilização da norma padrão ocorrida no século XX, e continua 

apresentando um conjunto de fenômenos considerado padrão pelos gramáticos 

renomados da época. 

 A norma gramatical tem características da norma padrão, mas possui certa 

flexibilidade e a inovação surge com a definição de norma culta, que já vinha sendo 

praticada, mas ganha uma nomenclatura específica – sendo a parte mais criticada 

da norma por estabelecer usos certos e errados. 

 Nesse sentido, norma curta é definida pelo autor como um conjunto de 

preceitos dogmáticos que não se baseiam na realidade, mas estabelecem uma 

cultura nociva do erro. 

 Entretanto, a norma culta é a mais utilizada para se referir ao modo de falar 

de pessoas mais escolarizadas e em situações mais formais. Faraco (2008) nos diz 

que Norma culta é o conjunto de fenômenos linguísticos mutáveis que são 

empregados comumente por falantes letrados em circunstâncias mais monitoradas 

de fala e escritura. Devido aos seus usos monitorados, os falantes tendem a atribuir-

lhe prestígio e um valor social positivo. 

 Este trabalho utilizará como base a noção de norma padrão para análise dos 

dados, uma vez que se valeu desta norma na Oficina, situação em que os alunos 

produziram seus artigos de opinião. 

 Ressaltamos que essa não é a única norma disponível para uso, isso varia de 

acordo com os grupos sociais aos quais os indivíduos participam e as situações de 

interação na qual estão inseridos no momento da utilização da linguagem. 
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3.2.3 Argumentação e o gênero artigo de opinião 

 

 A argumentação está presente em diversos gêneros do discurso e, 

inseparavelmente, ligada ao artigo de opinião. De agora em diante, o foco desse 

trabalho será na construção textual argumentativa por ser predominante no artigo de 

opinião.  

 Segundo os autores do caderno Pontos de Vista da Olimpíada de Língua 

Portuguesa,  

Quem argumenta, como a própria palavra sugere, se vale de argumentos, 
que nada mais são que razões, verdades, fatos, virtudes e valores (éticos, 
estéticos, emocionais) tão amplamente reconhecidos que, justamente por 
isso, servem de alicerce para a tese defendida (RANGEL, GAGLIARDI, 
AMARAL, 2016, p. 42). 
 

 Para Bonini (2005, p. 220-221), "argumentar, [...] é direcionar a atividade 

verbal para o convencimento do outro ou, [...] é a construção por um falante de um 

discurso que visa modificar a visão de outro sobre determinado objeto, alternando, 

assim, o seu discurso". O principal objetivo da argumentação é convencer ou 

persuadir alguém, assim, o artigo de opinião tem como objetivo convencer seu leitor 

sobre aquilo que é dito. 

 Aparentemente não há alternância de discursos por se tratar de um texto 

único. Toda vez que um leitor toma conhecimento desse gênero, ocorre um 

posicionamento favorável ou contrário, pois há formação de uma atitude responsiva, 

que pode ser verbal ou não verbal. Os argumentos são prova disso, possuem 

diversas vozes que fundamentam determinada opinião. Até mesmo o silêncio se 

torna uma resposta, pois pode demonstrar indiferença ou falta de necessidade de 

responder verbalmente. 

 Segundo Baltar (2007), o gênero artigo de opinião é:  

Um gênero textual constituído pela ordem tipológica do argumentar,(sic) cria 
em seu interlocutor, um efeito de sentido que o faça aderir ou refutar uma 
tese exposta, ou seja, um ator verbal ou locutor,(sic) deixa, então, pistas da 
opção retórica de organização de seu texto, lançando mão de operadores 
lógicos de argumentação, apresentando a tese de forma que as 
proposições mais impactantes tenham relevo sobre as menos impactantes, 
conduzindo o seu interlocutor para uma conclusão lógica derivada dos 
argumentos apresentados como verdades a serem por ele validadas 
(BALTAR, 2007, p. 157). 
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 Deste modo, o artigo de opinião busca persuadir seu leitor por meio de 

argumentos, para que ele assimile ou refute uma tese e possa agir baseando-se 

nela. 

 Assim como o artigo de opinião, a argumentação possui uma organização 

estrutural com certa estabilidade, embora com diversas formas de organização da 

argumentação. Inicialmente se apresenta a tese, ou seja, a ideia a ser defendida. 

Depois surgem os argumentos, que fortalecem sua opinião, e contra-argumentos, 

que mostram a visão de pessoas contrárias. Por fim, chega-se a uma conclusão ou 

o surgimento de uma nova tese. 

 Toda vez que tentamos convencer alguém sobre algo é necessário utilizar 

bons argumentos que sejam adequados para a situação. Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, doravante chamados de PCN (1997, p. 65), dizem que é 

necessário "[...] organizar argumentos para um debate3; buscar, num texto, 

elementos que validem determinadas interpretações". É indispensável possuir bons 

argumentos para fundamentar as afirmações realizadas diante de um público. 

 É consenso na literatura que existem vários tipos de argumentos e o caderno 

"Pontos de vista" da Olimpíada de Língua Portuguesa (OLP, 2016) apresenta alguns 

deles: argumento de autoridade, de evidência, de comparação, de exemplificação, 

de princípio, de causa e consequência, cada qual com suas especificidades. 

 O argumento de autoridade é baseado na credibilidade atribuída à palavra de 

alguém abertamente visto como autoridade na área de atuação do tema polêmico. 

Portanto, quando o argumento provém de uma pessoa reconhecida e que tem 

autoridade para confirmar o que foi divulgado, esse é um argumento de autoridade. 

 O argumento por evidência é aquele que se justifica por meio de indícios de 

que a tese ou conclusão se aplica aos dados considerados. Faz-se necessário ter 

provas de que algo é verdadeiro para mostrar ao público-alvo. 

 Como o próprio nome diz, o argumento por comparação se baseia em fatores 

de equivalência ou analogia revelados pelos dados apresentados, ou seja, compara 

dois fatos e os usa para convencer o leitor. 

 O argumento de exemplificação resume seu sentido através de seu nome, 

aqui o argumentador fundamenta a tese ou conclusão em exemplos representativos, 

                                                           
3
 Perceba que o gênero debate é abordado pelos PCN, trazendo a característica dos tipos de 

argumentos utilizados. O que também é uma característica do gênero artigo de opinião é a chamada 
combinação dos gêneros que vão originando outros, como outrora citado. 
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os quais, singularmente, são suficientes para justificá-la, utilizando outras situações 

parecidas que podem embasar sua tese. 

 Outra forma de convencer o leitor é utilizar conceitos universais, ou seja, que 

são aceitos por todos e não serão refutados por pessoas com opinião contrária. No 

argumento de princípio, a justificativa é um princípio, ou seja, uma crença pessoal 

baseada em uma verificação aceita como verdadeira e de reconhecimento universal. 

Isso evita possíveis questionamentos sobre sua tese. 

 Por fim, no argumento de causa e consequência, a tese (ou conclusão) é 

aceita exatamente por ser uma causa ou uma consequência dos dados. Nesse tipo 

de argumento é exposto o que ocorre caso seja executada determinada ação.  

 Estes tipos de argumentos são fundamentais para a construção do gênero 

artigo de opinião, pois é basicamente argumentativo, entretanto, é necessário haver 

coesão e coerência em seu uso. 

 

3.3 COESÃO E COERÊNCIA TEXTUAL 

 

 Coesão e coerência são os dois fatores de textualidade apontados por Fávero 

que serão abordados a seguir. Para que haja organização e clareza de ideias em um 

texto é necessário utilizar esses dois fatores, isso inclui o artigo de opinião. Apesar 

de possuírem muitas semelhanças, há distinções. "A coesão, manifestada no nível 

microtextual, refere-se aos modos como os componentes do universo textual, isto é, 

as palavras que ouvimos ou vemos, estão ligados entre si dentro de uma sequência" 

(FÁVERO, 1991). Ou seja, a coesão é responsável pela ligação entre as partes do 

texto e ajudam a dar coerência. 

A coerência, por sua vez, manifestada em grande parte macrotextualmente, 
refere-se aos modos como os componentes do universo textual, isto é, os 
conceitos e as relações subjacentes ao texto de superfície, se unem numa 
configuração, de maneira reciprocamente acessível e relevante. Assim a 
coerência é o resultado de processos cognitivos operantes entre os 
usuários e não mero traço dos textos (FÁVERO,1991, p. 10). 
 

 Ademais, a coerência é a união dos sentidos do texto e engloba a 

interpretação do leitor. Um determinado texto pode parecer coerente para um leitor e 

incoerente para outro, isso vai depender do contexto. Já Marcuschi traz outra 

definição de coerência. 

[...] A coerência é, sobretudo, uma relação de sentido que se manifesta 
entre os enunciados, em geral de maneira global e não localizada. Na 
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verdade, a coerência providencia a continuidade de sentido no texto e a 
ligação dos próprios tópicos discursivos (MARCUSCHI, 2008, p. 121). 

 
 Neste sentido, é possível haver textos que possuem coesão, mas não 

coerência. São textos que apresentam frases compreensíveis, mas que não 

possuem ligação sintática com as demais. Também pode haver textos com 

coerência, mas que não possuem coesão, com frases que não possuem ligação 

direta com as demais, porém fazem sentido globalmente dentro do texto. Há ainda 

textos em que a incoerência é parte fundamental para dar o efeito de sentido 

pretendido na obra, tais como em algumas obras literárias. Mas, quando se trata do 

gênero artigo de opinião, é necessário haver esses dois elementos: a coesão e a 

coerência. Sem uma delas, o texto poderia perder seus principais objetivos – 

persuadir seu leitor e gerar questionamentos quanto à sua estrutura. 

 Quando o articulista se preocupa em manter a coesão e a coerência precisa 

realizar vários procedimentos que alteram e adaptam o texto de acordo com sua 

intenção, utilizando, para isso, a paráfrase e a correção. 

 

3.4 REFORMULAÇÃO POR PARÁFRASE E POR CORREÇÃO 

 

 Durante a formulação textual, tanto oral quanto escrita, são necessárias 

adaptações de acordo com a intenção e o contexto comunicacional. Muitas vezes, o 

articulista escreve um enunciado, apaga-o e escrever outro em seu lugar. Essas 

adaptações são conhecidas como reformulações textuais. 

[...] cabe ao falante proceder a uma série de atividades textuais que 
assegurem a compreensão (como completar, corrigir, explicar, parafrasear, 
repetir, resumir). Atividades desta natureza respondem pela formulação do 
texto, razão por que as denominamos de atividades de formulação textual. 
Entre elas, destacam-se a correção, a paráfrase e a repetição, pois, 
enquanto atividades de formulação, cabe-lhes o papel específico de 
reformular passagens do texto com vistas à formulação adequada e, em 
decorrência, à garantia da compreensão por parte do ouvinte. Chamamo-
las, por isso, de atividades de reformulação textual (HILGERT, 1999, p. 
126). 
 

 Na obra Análises de textos orais, Preti (1999) organiza artigos de autores 

como Hilgert e Barros, que tratam sobre as reformulações ocorridas durante a fala, 

porém como esta dissertação analisa o processo de produção textual escrita 

semelhante ao da produção da fala, essa teoria será aqui utilizada. Afinal, 

analisaremos o processo de produção textual em que ocorrem reformulações 
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imediatas, assim como na produção de gêneros orais. Neste estudo serão utilizados 

os conceitos de reformulação por paráfrase e reformulação por correção para a 

análise dos dados. 

A paráfrase mantém como seu enunciado de origem uma relação de 
equivalência semântica, ou seja, ela dele retoma, em maior ou menor grau, 
o conjunto de traços semânticos [...]. Nesse sentido, a repetição pode ser 
considerada um caso-limite de paráfrase, na medida em que manteria com 
o seu enunciado de origem o grau máximo de equivalência semântica 
(HILGERT, 1999, p. 114). 
 

 Quando o articulista apaga a frase que escreveu e a reescreve mantendo a 

mesma ideia, dita com palavras diferentes, ocorre a paráfrase. Isso demonstra que 

ele se preocupa com seu leitor e modifica sua linguagem para atingir seu objetivo. 

Um exemplo disso é evidenciado por Aiolfi (2018), que analisa a substituição de 

"falta" por "ausência" e afirma que essa alteração é feita com o intuito de "variar o 

vocabulário, demonstrar maior leque de possibilidades, para evitar a repetição de 

palavras ou, ainda, para utilizar uma palavra não tão recorrente, a articulista utiliza 

"ausência", soando mais formal nesse caso". Além disso, reafirma que "Todos os 

aspectos relacionados à repetição das palavras estão ligados ao endereçamento do 

texto ao interlocutor e à construção do ethos da articulista". 

 Por outro lado, a correção ocorre quando o articulista apaga o que escreveu e 

reescreve mudando o sentido do que vinha sendo apresentado. 

Um traço bem evidente nas relações parafrásticas e de correção, como se 
viu, é o fato de que o segundo segmento (a paráfrase e a correção) é 
necessariamente determinado pela ocorrência de um segmento anterior. O 
que já nos permite destacar dois elementos constitutivos comuns das 
atividades de reformulação: o enunciado de origem e o enunciado 
reformulador. (HILGERT, 1999, p. 113). 
 

Essa alteração demonstra que o sentido do texto mudou e que outra ideia 

prevaleceu. "Na correção, ao contrário, a relação entre enunciado de origem e 

enunciado reformulador é de contraste semântico, uma vez que este anula total ou 

parcialmente a verdade daquele [...]”. (HILGERT, 1999, p. 114). 

 O enunciado de origem é apagado durante a produção dos artigos de 

opinião e substituído pelo enunciado reformulador. Todas essas reformulações estão 

dispostas em tabelas na análise. Para evitar atritos teóricos, nesta dissertação, as 

reformulações serão nomeadas como ‘sentença de origem’ e ‘sentença 

reformulada’. Isso se deve à compreensão de enunciado concreto que possui início 

e fim absoluto (cf. Bakhtin, 2016) e o conceito apresentado por Hilgert (1999), que 

possui frases completas e incompletas, ocasionando possíveis dissonâncias. 
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 Na Linguística é recorrente considerar "sentença" como um conjunto de 

frases, contendo uma ou mais delas. Isso foi apreendido através de vários artigos 

dentro dessa área de estudo da linguagem. Ainda não há neles uma definição que 

sistematize essa ideia, mas a maioria dos pesquisadores a mobiliza para seus 

estudos científicos dentro da Linguística. A definição encontrada está no Dicionário 

de Linguagem e Linguística, de Trask (2004), o qual afirma que sentença é: 

A maior unidade estritamente gramatical numa língua. É evidente que 
existem unidades linguísticas maiores do que a sentença: parágrafos, na 
escrita; turnos, na conversação, e discursos. Mas, na estruturação dessas 
unidades maiores, a gramática propriamente dita desempenha um papel 
menor. A maior unidade linguística cuja coesão resulta de regras 
gramaticais rígidas é o período gramatical ou, como se costuma dizer em 
linguística, a sentença (TRASK, 2004, p. 263). 
 

 Sendo assim, a sentença na Linguística é equivalente a período na 

gramática tradicional.  Sacconi (2008) traz a seguinte definição de período: "Todo 

enunciado linguístico constituído de uma ou mais orações forma um período, que se 

encerra com ponto, ponto de exclamação, ponto de interrogação ou com 

reticências". Portanto, com base nessa gramática e em outras não citadas aqui, mas 

como mesma definição, assim como a sentença, o período é semelhante ao 

enunciado, que é formado por unidades menores. Na gramática tradicional elas são 

chamadas de frases. 

 Sacconi (2008) define frase como sendo "todo enunciado linguístico de 

sentido completo". Entretanto, neste trabalho, analisamos o processo de construção 

da frase, por isso, ela será classificada como completa ou incompleta. Isso servirá 

como base para a classificação da sentença como correção ou paráfrase. 

 Frequentemente, os conceitos de sinônimo (sinonímia lexical) e paráfrase 

(sinonímia estrutural) são confundidos e geram dúvidas. Pode-se dizer que o 

sinônimo reportará à equivalência da palavra pela palavra, ou seja, em nível 

microestrutural do texto. Exemplos disso são as palavras "calvo" e "careca". Já a 

paráfrase atua em nível macroestrutural, exerce seu poder através da sentença. Por 

exemplo, "Ai que moleza no corpo" e "Ai que fraqueza nos membros". Entretanto, 

não há equivalência semântica absoluta quando se trata da paráfrase, pois "nem 

sempre há consenso entre interlocutores sobre o que é "mesmo" sentido e "outro" 

sentido, em função do contexto e da situação" (MARGOTTI, 2003, p. 28). 

 Além disso, a paráfrase possui características ambíguas, pois "ela tem um 

fundamento real na semelhança de significados das palavras ou de construções 
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gramaticais, mas essas semelhanças nunca são completas; ao contrário, revelam-se 

precárias a uma análise mais acurada [...]" (ILARI e GERALDI, 1985, p. 50). Já 

outros estudiosos "consideram impossível a identidade absoluta de sentido, 

preferindo abandonar a ideia de paráfrase como identidade semântica para adotar 

uma definição em termos de equivalência semântica" (MARGOTTI, 2003, p. 29). 

Apesar de não haver correspondência completa, é possível estabelecer relações 

plausíveis entre enunciados, dependendo de cada contexto. 

 Aiolfi (2018) traz a ideia de autores já consagrados na literatura sobre a 

inexistência da sinonímia estrutural "perfeita". 

[...] Os autores apontam que um termo sinônimo nem sempre gera o mesmo 
sentido desejado, pois a identidade de sentido, a sinonímia, está 
estreitamente ligada ao seu contexto de uso (ILARI; GERALDI, 2006, p. 44-
46). Por isso, é impossível a ocorrência de um caso de sinônimos perfeitos, 
pelo fato de não serem "intercambiáveis em todos os contextos" 
(PIETROFORTE; LOPES, 2008, p. 126) e, ainda que possam ser utilizadas 
no mesmo contexto, terão impactos discursivos diferentes [...] (AIOLFI, 
2018, p. 24). 
 

 Podemos observar que cada termo possui sua individualidade, a qual está 

diretamente ligada com seu contexto e com seu meio de produção e, apesar de 

possuir singularidades, muitos termos se relacionam entre si. 

Dessa forma, a reformulação por sinonímia lexical enquadra-se como uma 
dessas técnicas. A substituição de um termo por outro sinônimo tem como 
função geral, dentro do texto argumentativo, neste caso do artigo de 
opinião, provocar ou aumentar a adesão dos leitores à ideia defendida pelo 
articulista (AIOLFI, 2018, p. 12). 
 

 Diante disso, é possível concluir que "[...] do ponto de vista linguístico, a 

paráfrase é um fenômeno que se fundamenta na semelhança de significação das 

palavras ou das construções sintáticas, mas essas semelhanças nunca são 

completas" (MARGOTTI, 2003, p. 30). Portanto, "[...] pode-se dizer que "duas 

sentenças são paráfrase uma da outra quando descrevem de maneiras equivalentes 

um mesmo acontecimento ou um mesmo estado de coisas" (ILARI, 2001, p. 140). 

 Construir uma paráfrase nem sempre é tarefa simples, pois podem ocorrer 

perdas de significados durante o processo de reconstrução. Mas, há duas maneiras 

de fazê-la com maiores chances de equivalência. 

"A construção de paráfrases de sentenças realiza-se através de dois 
recursos: a) aplicação de transformações de caráter sintático (das quais a 
mais conhecida é a formação da voz passiva (e.g. O aterro represa a água 
= A água é represada pelo aterro) e de substituição lexical com base na 
equivalência de significado (e.g. Entre uma morro e outro, há um vale = 
Entre um serro e outro, há uma canhada)" (MARGOTTI, 2003, p. 30). 
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 Segundo Ilari (2001), há vários tipos de paráfrases baseadas no léxico. Um 

deles é o "predicado converso", ou seja, transmitem a mesma informação, mas 

usam palavras diferentes. As sentenças a seguir são exemplo desse tipo de 

predicado: 

"Esta menina é neta de seu Homero = Seu Homero é avô desta menina 
(com substantivo); Os livros de José de Alencar são melhores do que os 
livros de Paulo Coelho = Os livros de Paulo Coelho são piores do que os 
livros de José de Alencar (com adjetivos, incluindo comparação de 
superioridade e de inferioridade" (MARGOTTI, 2003, p. 30). 
 

 Também há os "predicados simétricos" que usam palavras semelhantes para 

transmitir a mesma informação, mas provocam alterações em cada sentença. 

Exemplos: "Maria é mãe de Simoni = Simoni é filha de Maria (com substantivos); Os 

meus filhos são tão inteligentes quanto os teus = O teus filhos são tão inteligentes 

quanto os meus [...]" (MARGOTTI, 2003, p. 30). 

 Além disso, segundo Ilari (2001), é possível trocar "expressões baseadas em 

diferentes verbos de suporte: Toninho tem barba = Toninho é barbudo; Minha avó 

tem idade avançada = Minha avó é velhinha [...]". Há, também, como expressar "as 

mesmas relações através de palavras que pertençam a classes sintáticas diferentes: 

Antes do jogo, houve um tumulto na arquibancada = O jogo foi precedido por um 

tumulto na arquibancada (preposição X verbo)" (MARGOTTI, 2003, p. 31). 

 Por fim, pode-se recorrer "a termos sinônimos: O carro caiu na grota = O carro 

caiu no barranco = O carro caiu no buraco = O carro caiu na covanca" (MARGOTTI, 

2003, p. 31). 

 Margotti (2003) nos diz que há várias operações sintáticas que podem ser 

utilizadas para construir a paráfrase, tais como:   

a) formação da voz passiva: Ela abriu a porta = A porta foi aberta por ela; b) 
nominalização: O patrão determinou a retirada dos entulhos = O patrão 
determinou que os entulhos fossem retirados; c) Substituição de uma forma 
verbal finita por uma forma verbal não finita: Pediram-me para falar baixo = 
Pediram-me para que falasse baixo; d) alçamento de certos verbos: Para 
chegar a tempo, é preciso que você saia de casa cedo = Para chegar a 
tempo, você precisa sair cedo; e) Substituição de verbos por advérbios e 
vice-versa (parecer X aparentemente, poder X possivelmente, costumar X 
geralmente etc.): Parece que tu está certo = Aparentemente tu estás certo. 
(MARGOTTI, 2003, p. 31). 
 

 Nesta pesquisa, as operações sintáticas apresentadas serviram de base para 

a análise das ocorrências de paráfrase ocorridas durante a escritura e reescritura 

dos textos. Assim, será possível identificar quais e como se apresentam essas 

operações sintáticas nas 10 versões dos artigos de opinião analisados. 
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 Além das semelhanças apresentadas até aqui, e de inúmeras outras 

encontradas em um texto, existem também muitas divergências. É possível 

encontrarmos a substituição de termos ou de sentenças que são completamente 

diferentes das originais. A este processo chamamos de correção. 

A correção é, assim, um procedimento de reelaboração do discurso que 
visa consertar seus "erros". O "erro" deve ser entendido como uma escolha 
do falante – lexical, sintática, prosódica, de organização textual ou 
conversacional – já posta no discurso e que, por razões diversas, ele e/ou 
seu interlocutor consideram inadequada (BARROS, 1999, p. 136). 
 

 Para resolver as impropriedades de informações, segundo Barros (1999), é 

possível fazer novas escolhas lexicais, alterações no curso de escritura ou a forma 

de expressão de sentidos e opiniões de acordo com a relação entre articulista e 

leitor. Sendo assim, corrigir o "erro" pode provocar uma mudança no sentido da 

escritura e contribuir para a formação da opinião do próprio articulista durante a 

reescritura. 

 É possível que cada reformulação seja feita pensando no interlocutor e em 

formas de persuadi-lo. Deste modo, o texto pode ser construído pensando em seu 

contexto interior e exterior. Quando se liga à exterioridade faz-se uso do discurso e 

de suas formas para expressar a opinião. Orlandi (1998) apresenta três formas de 

discurso que nos revelam um pouco do perfil do articulista. 

"a. Discurso autoritário: há contenção da polissemia; não expõe o sujeito ao 
jogo; b. Discurso polêmico: há controle da polissemia; expõe relativamente, 
ou melhor, entreabre a possibilidade do jogo; c. Discurso lúdico: há a 
polissemia aberta; expõe amplamente o sujeito ao jogo. O jogo de que falo 
é o jogo nas regras e jogo sobre as regras da língua. Este, o jogo sobre as 
regras da língua é o que afeta a repetição e produz deslocamentos" 
(ORLANDI, 1998, p. 16). 
 

 Quanto mais conservador e sintético for o argumentador, mais autoritário será 

seu discurso. No discurso polêmico pode haver questionamentos sobre determinada 

tese ou argumento que abalará o artigo de opinião ou poderá trazer novos 

argumentos. Já o discurso lúdico não apresenta muita preocupação com implicações 

externas. 

 Cada articulista opta por um perfil e o imprime em seu artigo. Entretanto, é 

preciso ter cuidado com o tipo de discurso escolhido, pois pode gerar reações 

indesejadas. Por exemplo, quando se tem um discurso extremamente lúdico pode-

se abrir espaço para uma série de discussões que enfraquecerão a tese, e quando 

se tem um discurso extremamente autoritário bloqueia-se qualquer possibilidade de 
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ampliação de pontos de vista. Portanto, a melhor opção pode ser utilizar um discurso 

intermediário, como o polêmico. 

 Orlandi também afirma que o discurso autoritário estanca a polissemia e 

impede a intercambialidade, pois bloqueia as possibilidades de troca de saberes e 

experiências, dificultando o processo de ensino-aprendizagem.  

Para mim, ensinar é produzir condições para que o aluno, aprofundando 
sua posição-aluno, tenha voz para intervir no processo que o colocará 
futuramente na posição professor. Para isso ele deverá se confrontar com 
sua memória e trabalhá-la, a partir de e em confronto com os sentidos 
produzidos pela posição-professor. É assim que, por seu lado, o professor 
trabalha a sua mediação em relação à posição-aluno. O que deve ser 
evitado é justamente o que eu chamaria a "pretensa" intercambialidade 
entre aluno e professor, ou seja, o aluno não deve falar da posição-
professor e o professor não pode pretender poder fazê-lo da posição do 
aluno. Limite imposto pelo jogo da alteridade: não se pode falar do lugar do 
outro (ORLANDI, 1998, p. 17). 
 

 É durante o processo de construção e reconstrução do artigo de opinião 

que o professor pode colaborar para o desenvolvimento do texto. Muitas dúvidas 

surgem exatamente no momento da escritura e, quando sanadas naquele instante, 

podem servir como alavanca para a melhoria da qualidade da produção. Basta o 

professor se imaginar na posição do aluno e vice-versa. Essa prática acontece 

frequentemente na "Oficina de leitura, escritura e reescritura de artigos de opinião”, 

pois em uma edição os participantes são alunos e em outra, aqueles que quiserem, 

podem ministrá-la e, portanto, já tiveram a mesma experiência que os seus alunos.  

Assim, já é sabido que não se pode julgar determinada função sem, de fato, 

vivenciá-la. 

Para finalizar, eu diria que, contraditoriamente, a melhor maneira de se 
promover a diferença é partir da elaboração da relação com o mesmo, é 
fazer a memória trabalhar com as condições de produção, sem elidir o fato 
de que na linguagem não há completude e que os processos permanecem 
abertos assim como também os sujeitos e os sentidos estão sempre em 
movimento: fluindo entre a paráfrase e a polissemia, entre o mesmo e o 
diferente. Na História e na Linguagem. Na Escola e na Sociedade. Na 
Instituição e no Discurso" (ORLANDI,1998, p. 18-19). 
 

 Sendo assim, é indiscutível a necessidade de elaboração e reelaboração do 

texto para evidenciarmos a sua evolução. Apesar de não alcançar a completude, o 

artigo de opinião pode galgar níveis mais altos, mais elaborados e que serão mais 

persuasivos. Para que isso ocorra, muitas reformulações serão necessárias. 
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3.5 ATIVIDADE REGULADORA E MIGRAÇÃO FUNCIONAL 

 

 Em qualquer campo de atuação humana haverá a necessidade de ajustes e 

reformulações para se adaptar a cada contexto. Quando o articulista produz o artigo 

de opinião, especialmente durante as primeiras escrituras, precisa reescrevê-lo a fim 

de melhorá-lo e atingir seus objetivos. Sendo assim, esse processo consiste na 

atividade reguladora da linguagem. Lima (2013) define atividade reguladora usando 

como referência o campo do trabalho, que pode ser perfeitamente aplicado para a 

linguagem. Afinal, comunicar-se também é um trabalho. 

Trata-se aqui de uma atividade de regulação do gesto profissional que 
consiste em um esforço do sujeito para torná-lo tão adequado a uma dada 
situação de trabalho quanto possível, manifestando-se na forma de uma 
oscilação constante do sujeito no privilégio, em seu gesto ou em seus 
gestos, de uns aspectos operacionais em detrimento de outros, até que 
finalmente consegue estabelecer entre eles um relativo compromisso (LIMA, 
2013, p. 51). 
 

 A atividade reguladora, neste sentido, consiste em adequar o objeto – a 

linguagem – à situação em que o sujeito se encontra. Em outras palavras, o sujeito 

modifica sua linguagem, privilegiando alguns aspectos e relegando outros, e 

prossegue utilizando-a para sua comunicação de forma mais adequada. 

 É importante ressaltar que linguagem e atividade não se separam, pelo 

contrário, se complementam. 

Ambas formam um todo único. O estudo da linguagem que ignora a 
atividade perde de vista esse todo. Da mesma forma, o estudo da atividade 
que ignora a linguagem também perde de vista esse mesmo todo [...]. Os 
dois tipos de estudo devem, portanto, se complementar. (LIMA, 2013, p. 
48). 
 

 Assim como qualquer atividade que exija esforço físico ou mental, escrever 

um artigo de opinião também é um trabalho e não é tarefa fácil para iniciantes. Isso 

ocorre, dentre outros motivos, porque o articulista precisa se preocupar fortemente 

com seu público-alvo, para que possa convencê-lo. 

A atividade de trabalho [...] é triplamente dirigida e não somente de maneira 
metafórica. Na situação vivenciada, ela não é unicamente dirigida pela 
conduta do sujeito ou dirigida através do objeto da tarefa, ela é também 
dirigida aos outros (LIMA, 2013, p. 49). 
 

 Depois de pensar em quais direções deve focar, o escritor precisa antecipar 

possíveis questionamentos sobre sua tese e refutá-los, pois a atividade de trabalho 

de produção textual "[...] é sempre resposta à atividade dos outros, eco de outras 

atividades" (LIMA, 2013, p. 49). Além disso, o autor afirma que "[...] O trabalho é [...] 
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atividade dirigida pelo sujeito para o objeto e para a atividade dos outros, pela 

mediação do gênero" (LIMA, 2013, p. 49). 

 Na Oficina, o primeiro interlocutor é o professor que leu e corrigiu os textos. 

Por isso, as considerações feitas pelos professores tiveram influência direta na 

construção do texto. Aiolfi (2018, p. 87) nos mostra que: 

[...] algumas reformulações só ocorreram pois foram apontadas pelos 
professores, tais como as reformulações, de ambas as articulistas, na 
segunda escritura da execução do projeto de texto. Ou seja, algumas 
escaparam às capacidades das articulistas, só podendo ser reconhecidas 
pelo companheiro mais capaz. 
 

 Neste momento de transformações, o gênero de atividade estabelece certos 

parâmetros relativamente estáveis para que não se perca a essência. Caso 

contrário, ao longo das alterações, o gênero ganharia outra forma muito diferente da 

inicial e se transformaria em outro gênero. 

 Contudo, não há uma única forma de produzir um gênero do discurso, faz-se 

necessário observar suas características básicas e imprimir seu estilo, tarefa esta 

que necessita de muita prática e conhecimento prévio. 

Vygotsky (1934/1997, pp. 96-97) diz que é no momento em que a atividade 
do sujeito esbarra em uma dificuldade que a linguagem se manifesta, 
externa ou internamente, com função reguladora. Isso para permitir ao 
sujeito tomar consciência do obstáculo ou dificuldade no qual esbarrou e, 
com isso, traçar um plano de superação desse obstáculo ou dificuldade 
(LIMA, 2013, p. 50). 
 

 A linguagem, seja de forma oral, escrita ou não verbal, expressa possíveis 

dificuldades durante a produção, pois é por meio dela que se pode constatar falhas 

no processo e sanar possíveis dúvidas. Desta maneira, a linguagem exerce sua 

função reguladora. 

A atividade reguladora consiste, justamente, no todo desse processo. Uma 
vez que linguagem e atividade se encontram amalgamadas (VYGOTSKY, 
1934/2001, p. 55; CLOT, 1995/1998, p. 143), ela corresponde ao quadro 
englobante e, contraditoriamente, englobado, no qual se manifesta a 
linguagem com essa função reguladora específica (LIMA, 2013, p. 50). 
 

 Durante a adaptação às características do gênero são necessárias 

intervenções externas ao sujeito. Não basta apenas seu conhecimento prévio para 

iniciar a produção plena de um gênero, é imperativo recorrer a outros elementos que 

possam contribuir para tanto. O professor pode ter papel fundamental nesse 

processo, porém não é detentor de todo o saber, especialmente em um período 

histórico tão tecnológico, no qual se pode ter acesso a uma gama enorme de 

informações. 
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Nesse momento, o sujeito trabalhador, por meio da linguagem, toma 
consciência dos aspectos operacionais que inicialmente perdeu de vista e, 
com isso, concebe um novo gesto, num esforço de também dar conta 
desses aspectos operacionais a princípio ignorados [...] (LIMA, 2013, p. 51). 
 

 Depois de perceber quais foram os pontos que precisam receber atenção 

especial, o articulista pode começar a reescritura até alcançar o nível desejado. 

Apesar de nunca finalizar completamente a produção textual, pois é possível 

reescrevê-la inúmeras vezes, chega-se a um novo nível de aprendizado. 

 O articulista precisa decidir quais pontos vai destacar e quais vai suprimir, 

dependendo da intenção do autor e do contexto em que ele está inserido. Se a ação 

for destacar certo ponto de vista é possível que seja a intenção de convencer o leitor 

sobre aquilo. Para isso, são utilizados argumentos bem elaborados, apesar de não 

ser tarefa fácil devido à oscilação entre um lado e outro. 

No princípio, essa oscilação é de grande amplitude, podendo ser facilmente 
identificada, pois se manifesta na forma de uma visível falta de jeito, como 
diria Bakhtin (1979/2003, p. 284), ou maladresse, como diria Wallon (1959). 
Conforme avança o desenvolvimento do sujeito trabalhador, isto é, 
conforme aumenta sua experiência profissional, essa oscilação vai se 
tornando gradualmente mais discreta, até que parece desaparecer [...] 
(LIMA, 2013, p. 51). 
 

 Comparada a qualquer processo de aprendizagem, a produção do artigo de 

opinião pode ser mais trabalhosa e complicada em suas primeiras versões. Isso 

poderá ser percebido durante a análise de dados. 

 Para tratar dessa árdua tarefa, Lima (2014) faz uma abordagem teórica da 

reformulação. Em seu artigo, ele trata da atividade humana especialmente voltada 

para o trabalho e, como produzir um texto também é um trabalho, podem-se fazer 

comparações totalmente plausíveis, pois uma boa teoria deve ser aplicada a 

diferentes contextos. 

 Lima (2014, p. 178) nos traz a noção de instrumento, “Uma vez que toda 

atividade humana diz respeito a um processo no qual alguém age no mundo sobre 

alguma coisa (ou ser) por meio de outra, é possível afirmar que não há atividade 

humana sem que haja instrumentos [...]. Assim, o ser humano não interage 

diretamente com o meio, mas utiliza instrumentos para fazê-lo, neste caso, a 

linguagem, seja ela verbal ou não verbal. 

Os instrumentos técnicos são feitos de artefatos (a parte material dos 
instrumentos) mais gestos de uso desses artefatos, os quais são portadores 
da significação funcional dos instrumentos. Já os instrumentos semióticos, 
no caso da linguagem verbal oral, são feitos de som mais 
significação/sentido [...] (LIMA, 2014, p. 178). 
 



67 

 

 Levando em consideração os instrumentos semióticos, pode-se perceber que 

a linguagem, como um todo, possui seus sentidos e age sobre o sujeito de várias 

formas. 

Os instrumentos em geral, sejam eles técnicos ou semióticos, já são e, 
paradoxalmente, devem sempre se tornar, em circunstâncias relativamente 
estáveis, uma parte ou uma extensão do corpo do sujeito adaptada a essas 
circunstâncias relativamente estáveis nas quais o sujeito trabalhador 
inescapavelmente se encontra [...] (LIMA, 2014, p. 178). 
 

 Quando a linguagem se torna uma ferramenta indispensável para a 

comunicação o sujeito torna-a parte de si mesmo. Depois disso, toda vez que utilizá-

la estará reforçando essa ligação. 

Segundo Clot (1999/2006, p. 44), “de maneira geral, a atividade individual 
não sabe por onde começar quando o sujeito não é capaz de emitir ao 
menos uma suposição ponderada sobre o gênero a que ela pertence”. 
Parece ser exatamente esse o caso com o aluno: apesar das instruções do 
trabalhador, entre diversas possibilidades concorrentes, sua atividade 
individual não sabe por onde começar porque ele não domina o gênero, isto 
é, sua forma relativamente estável (LIMA, 2014, p. 190). 
 

 No momento em que o aluno inicia sua atividade, neste caso a de produzir um 

artigo de opinião, encontra dificuldades. Muitas vezes não sabe quais palavras usar, 

quais argumentos, como organizar o texto e tantas outras questões. Assim como em 

uma aula prática sobre marcação de trilhos, o aluno que está escrevendo vai 

experimentando formas diferentes de produção, até encontrar algo que julgue 

adequado. 

O aluno não consegue ainda realizar a atividade de marcação de trilhos, 
mas – por meio de um deslocamento, que se manifesta na forma de um 
tateamento aparentemente desajeitado – realiza ao menos outra atividade: 
a de conversão do instrumento do outro em instrumento seu, isto é, uma 
Atividade Reguladora ou, como a denominei apenas a princípio, uma 
atividade “egocêntrica”. Ao final desse processo de conversão instrumental 
e de seu desenvolvimento como sujeito, o aluno – ao que tudo indica – 
conseguirá bater o martelo (LIMA, 2014, p. 200). 
 

 O tateamento ocorre durante o processo de reescritura, pois ele retoma o que 

foi feito e faz as alterações necessárias para depois lançá-lo como instrumento de 

ação sobre o outro. "Em suma, o aluno teve que se desenvolver e seu 

desenvolvimento consistiu em uma repetição sem repetição, isto é, em uma 

repetição do martelo dos outros com a (re)criação de um martelo seu e para si”.  

(LIMA, 2014, p. 202). 

 Tendo em vista que o texto não é um produto acabado, mas fruto de um 

processo contínuo, toda vez que há modificações, surge um novo texto. 
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Nesse processo de desenvolvimento, um “novo” martelo se produz sobre a 
base do “velho” martelo. Nesse processo de desenvolvimento, o martelo 
dado se transfigura em martelo criado, numa oscilação constante entre a 
condição de instrumento da ação de marcação de trilhos (dado) e a de 
objeto da ação de conversão do instrumento do outro em instrumento para 
si (criado). Trata-se aqui de uma das manifestações possíveis do fenômeno 
de migração funcional: de instrumento a objeto e de objeto a instrumento 
[...] (LIMA, 2014, p. 202). 
 

 Lima (2014) nos apresenta um relevante conceito para designar o processo 

de transformação de instrumento (a linguagem) de ação sobre o meio em objeto de 

análise (linguística) e reformulações para posterior retomada do processo de 

instrumentalização. Assim, quando a linguagem é utilizada como instrumento e 

percebem-se possibilidades de evolução, ela se transforma em objeto de análise e 

sofre modificações. Depois disso, ela volta a ser instrumento para continuar agindo 

sobre o outro. 

 Quando o aluno escreve o texto e o utiliza para comunicar sua intenção, faz 

dele um instrumento. Entretanto, percebe que pode melhorar seus instrumentos ou a 

forma como o utiliza e altera o que lhe aprouver, lança novamente seu texto e 

verifica se são necessárias novas alterações. Por isso, o texto não é um produto 

acabado, está sempre em transformação, e todas essas transformações no gênero 

artigo de opinião precisam basear-se em padrões de escrita, pois ele faz parte dos 

gêneros que utilizam da linguagem formal. 
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4 ANÁLISE 

 

 

 Nesta seção, apresentamos quadros contendo todas as reformulações 

estruturais encontradas durante as cinco versões do artigo de opinião produzidas 

pelo articulista 1. Além disso, há considerações sobre cada sentença selecionada, 

incluindo a classificação como frase completa e/ou incompleta. Trazemos, também, 

imagens de capturas da tela do computador dos articulistas que mostram o 

momento em que as sentenças serão apagadas ao final das reescritura. 

 

4.1 VERSÃO DIAGNÓSTICA DO ARTICULISTA 1 

 

 A seguir, em quatro quadros e oito figuras, estão todas as reformulações 

feitas por correção (BARROS, 1999) e por paráfrase (HILGERT, 1999) da primeira 

versão do texto do articulista 1. Essas informações foram retiradas das salas de aula 

e dos vídeos das telas dos computadores que foram assistidos para realização da 

análise. No total, foram assistidas 06 horas, 38 minutos e 13 segundos de vídeos 

que registraram a tela do computador do articulista 1. 

 

Figura 1 – Captura da tela do computador do articulista 1: versão diagnóstica, tempo 

20m22s 

 

Figura 2 – Captura da tela do computador do articulista 1: versão diagnóstica, tempo 

20m49s 

 



70 

 

 

Quadro 2 – Reformulações estruturais da versão diagnóstica do articulista 1, tempo 

20m22s a 20m49s 

Tempo 
Sentença 

origem 

Classificação  
da sentença  
de origem 

Sentença 
reformulada 

Classificação da 
sentença 

reformulada 

Tipo de 
reformulação 

20m22s 

a 

20m49s 

, um dos Frase incompleta 

e tentando achar 

formas de coomo 

(sic) enfrentá-los 

Conjunção + frase 

incompleta 
Correção 

Fonte: A autora, 2019. 

 A primeira reformulação feita pelo articulista nesta primeira versão do texto 

(denominado texto diagnóstico) foi uma reformulação predominantemente por 

correção (BARROS, 1999). Logo no início do texto o articulista, após escrever a 

expressão "O Brasil vem se deparando com muitos problemas atualmente, um 

dos", suprime a vírgula, e o que vem depois dela, que usou como uma pausa para, 

em seguida, provavelmente, explicar qual seria um dos problemas que o Brasil vem 

enfrentando. Entretanto, ele muda de ideia e escreve o seguinte trecho no lugar do 

anterior: "e tentando achar formas de coomo (sic) enfrentá-los". Assim, ele 

prefere não citar quais os problemas existentes, mas afirmar que há a tentativa de 

achar formas de enfrentá-los. Tal como apontado por Barros (1999), efetua-se uma 

mudança no curso de escritura que caracteriza, predominantemente, a correção. 

Além disso, apesar de continuar falando-se em problemas enfrentados pelo Brasil, 

ocorre uma mudança lexical significativa que vai moldando a opinião do articulista. 

Contudo, o que será apontado nesta dissertação é a predominância de paráfrase ou 

correção, já que não há uma separação absoluta entre ambas em determinadas 

reformulações. 

 Essa reformulação executada pelo articulista evidencia a substituição de uma 

vírgula e de uma frase incompleta por uma conjunção e uma frase incompleta. 

Apesar de estruturalmente parecida, a sentença apresenta diferenças sintáticas e 

semânticas que revelam o processo de correção. 

 Consequentemente, a imprecisão temática acaba deixando a introdução do 

texto um tanto vaga, pois não informa ao leitor qual será o assunto abordado. 

Provavelmente por falta de orientações sobre a produção textual, até aquele 

momento, ele utilizou o tema como título (Sistema carcerário brasileiro), o qual não é 

recomendado, por não chamar a atenção do leitor, pois é necessário ter um título 
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atraente e que convide o leitor para se dedicar à leitura. Além disso, as orientações 

para que a introdução do texto apresentasse o tema polêmico foram dadas 

posteriormente aos alunos. 

 Para efetuar essa reformulação, o articulista pesquisa em um site na Internet 

que possui como tema "Sistema carcerário brasileiro: problemas e soluções". 

Com base nas informações contidas no site, volta e corrige o que havia escrito. Isso 

revela que a influência da Internet pode ter sido fundamental para a mudança de 

rumo da escritura. Como essa é a versão diagnóstica e não possui influência dos 

professores, ele mobilizou seu conhecimento prévio e o que encontrou na rede. 

Sendo assim, o articulista tentou atingir um nível elaborado de escritura, a 

norma padrão (cf. FARACO), e regulou sua linguagem para chegar a esse nível. 

Com isso, demonstra que sua sentença precisou ser ajustada de acordo com seu 

objetivo, seu público e com a noção de gênero que possuía. 

 

Figura 3 – Captura da tela do computador do articulista 1: versão diagnóstica, tempo 

25m28s 

 

Figura 4 – Captura da tela do computador do articulista 1: versão diagnóstica, tempo 

26m06s 

 

Quadro 3 – Reformulações estruturais da versão diagnóstica do articulista 1, tempo 

25m28s a 26m06s 

Tempo 
Sentença 
origem 

Classificação 
da sentença 
de origem 

Sentença 
reformulada 

Classificação  
da sentença 
reformulada 

Tipo de 
reformulação 

25m28

s a 

os problemas 

de saúde 

Frase 

completa + 

não para por ai 

(sic) pois o nosso 

Frase incompleta  

+ conjunção  
Correção 
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26m06

s 

aumentam 

cada vez 

mais 

conjunção país vem 

gradativamente 

aumentando, 

+ frase completa 

Fonte: A autora, 2019. 

 Durante a segunda reformulação, o articulista retira a expressão "os 

problemas de saúde aumentam cada vez mais e" e tenta focar no assunto que 

vinha sendo tratado: a superlotação dos presídios, usando a seguinte expressão: 

"não para por ai (sic) pois o nosso país vem gradativamente aumentando,". 

Porém, quando usa o verbo "vem", coloca como sujeito o substantivo "país" e deixa 

a impressão de que quem "vem gradativamente aumentando" seria o "país" e não 

a superlotação que vinha sendo tratada até então. Pelo contexto, então, é possível 

afirmar que a intenção do articulista era outra, mas causou certa estranheza que 

pode gerar dúvidas e questionamentos do leitor.  

 Neste caso, faltou coerência (cf. FÁVERO, 1991) entre as sentenças, pois 

para que o texto seja compreendido e seja convincente é necessário ter clareza de 

ideias. Essa tentativa de regulação da linguagem efetuada pelo articulista revela sua 

intenção de corrigir sua introdução e apresentar seu tema, apesar de ter falhado. 

Mesmo sem possuir orientações quanto à questão polêmica, o articulista escolheu o 

assunto discutido em seu artigo de opinião, intitulado "sistema carcerário 

brasileiro", no qual poderia explorar esse tema e focar no desempenho do sistema 

carcerário brasileiro, entretanto, ainda não deixou claro seu posicionamento sobre o 

funcionamento ou não desse sistema. 

 Vemos, deste modo, predominantemente, a correção (cf. BARROS, 1999) por 

meio de novas escolhas lexicais e alterações no curso de escritura, pois novas 

palavras são utilizadas e o rumo de escritura altera-se juntamente com o ponto de 

vista do autor em relação à superlotação. Primeiramente, ele cita os problemas de 

saúde provenientes da superlotação, extinguindo, em seguida, esse pensamento e 

focando apenas na quantidade excessiva de presos. 

 Ademais, efetiva-se a troca de uma frase completa e mais uma conjunção por 

uma frase incompleta, uma conjunção e uma frase completa. Além de haver 

correções lexicais, também há correções estruturais. Neste caso, havia insatisfação 

por parte do articulista com a construção desse trecho, mesmo sendo uma frase 

aparentemente completa. Por isso, efetuou a correção, mesmo que tenha utilizado 
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as palavras sinônimas "aumentam/aumentando", ocorrendo a predominância da 

correção (BARROS, 1999) sobre a paráfrase (HILGERT, 1999), nesse trecho. 

 

Figura 5 – Captura da tela do computador do articulista 1: versão diagnóstica, tempo 

51m08s 

 

Figura 6 – Captura da tela do computador do articulista 1: versão diagnóstica, tempo 

51m23s 

 

Quadro 4 – Reformulações estruturais da versão diagnóstica do articulista 1, tempo 

51m08s a 51m23s 

Tempo 
Sentença 

origem 

Classificação 
da sentença  
de origem 

Sentença 
reformulada 

Classificação  
da sentença 
reformulada 

Tipo de 
reformulação 

51m08s 
a 

51m23s 

que nao (sic) 
benefícia 
(sic) as 
vítimas 

Frase 
incompleta 

que não da (sic) 
benefício as 

vítimas 
Frase incompleta 

Paráfrase 
 

Fonte: A autora, 2019. 
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 A terceira reformulação, segundo Margotti (2003), é uma paráfrase lexical 

com predicado simétrico, ou seja, que possui palavras semelhantes e transmitem a 

mesma informação, pois substitui o trecho "que nao (sic) benefícia (sic) as 

vítimas" pelo seguinte trecho: "que não da (sic) benefício as vítimas". O articulista 

substitui o verbo "benefícia", pela representação do verbo "dar" e pelo substantivo 

"benefício". Essa tentativa de nominalização pode ter sido fruto de orientações 

dadas por professores anteriores ao curso, pois a nominalização é bem requerida 

em cursos de escritura. 

 Com base nos pressupostos de Orlandi (1998), ele utiliza um discurso 

autoritário, pois evita a existência de mais de um sentido para a mesma sentença. 

Por consequência, impede qualquer tentativa de contra-argumentação e de diálogo 

sobre determinado tema. 

 Esse excerto revela a ocorrência predominante da paráfrase (HILGERT, 

1999), pois a estrutura e a composição léxico-semântica são semelhantes. Além 

disso, houve poucas substituições do léxico, apenas a palavra "benefícia" por 

"benefício". Aqui, segundo Margotti (2003), há semelhança estrutural e também 

houve pequena mudança gramatical devido às preocupações do articulista em se 

adaptar ao público leitor. Sempre que algo é escrito existe a preocupação com o 

público leitor, pois a linguagem e o conteúdo devem estar de acordo com o interesse 

dos seus destinatários para que aceitem o ponto de vista apresentado. Neste caso, 

ele tenta usar uma linguagem mais clara, dentro da norma culta, para que consiga 

transmitir a tese defendida. 

 Aqui, uma frase incompleta foi substituída por outra incompleta que só sofreu 

alteração de uma palavra por duas outras, ocorrendo majoritariamente a paráfrase, 

devido ao elevado grau de semelhança estrutural e semântica. 

 O articulista afirma que a população deve se conscientizar sobre cometer atos 

que não beneficiam as vítimas com a intenção de convencê-las a pensar melhor 

sobre pessoas que sofrem com a violência e ao mesmo tempo tentar dar uma 

solução para os problemas relacionados à criminalidade, enrijecendo leis. Até este 

momento, o articulista apresenta apenas opiniões próprias e não as fundamenta 

com argumentos (cf. RANGEL, 2016) sólidos que possam trazer credibilidade para 

seu texto. Sendo assim, seu texto fica vulnerável a questionamentos, já que não tem 

um ponto de vista claro a ser defendido, mas, sim, vários. Um exemplo de 
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argumento que traria solidez à argumentação é o argumento de autoridade, baseado 

na credibilidade de um especialista no assunto. 

 

Figura 7 – Captura da tela do computador do articulista 1: versão diagnóstica, tempo 

58m23s 

 

Figura 8 – Captura da tela do computador do articulista 1: versão diagnóstica, tempo 

01h01m50s 

 

 

Quadro 5 – Reformulações estruturais da versão diagnóstica do articulista 1, tempo 

58m23s a 01h01m50s 

Tempo 
Sentença 

origem 

Classificação  
da sentença  
de origem 

Sentença 
reformulada 

Classificação 
da sentença 
reformulada 

Tipo de 
reformulação 

58m23s 

a 

01h01m50s 

onde a 

população se 

conscientiza e 

pensar (sic) 

antes de 

Frase 

incompleta + 

conjunção + 

frase completa 

para que estes 

pensem melhor 

antes de cometer 

erros novamente  

e a socieda (sic) 

Frase 

incompleta + 

conjunção + 

Correção e 

paráfrase 
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fazerem atos 

que não 

beneficiem as 

vítimas em 

que muitas 

delas podem 

acabar mortas 

por tentarem 

revidar, 

+ frase 

completa + 

conjunção + 

frase completa 

poderia se 

mostrar com uma 

maior 

preocupação 

perante a isso 

frase completa 

Fonte: A autora, 2019. 

  

O quarto e último trecho a ser analisado da versão diagnóstica é bastante 

longo e para fins didáticos será dividido para análise. A primeira parte desse quarto 

trecho é o que segue: “onde a população se conscientiza e pensar (sic) antes de 

fazerem atos” e foi substituída por “para que estes pensem melhor antes de 

cometer erros”. Aqui o articulista trocou “se conscientiza e pensar antes” por 

“pensem melhor antes”. Apesar de parte da frase possuir significados semelhantes, 

o sujeito muda. Na sentença de origem, a população deveria se conscientizar, mas 

na sentença reformulada são os presos que devem pensar melhor. Portanto, houve 

correção (cf. BARROS, 1999) em relação ao sujeito da sentença. 

 A segunda parte do trecho é a seguinte: “fazerem atos que não beneficiem 

as vítimas” com alteração para “cometer erros”. Nessa substituição, é possível 

interpretar que não beneficiar as vítimas pode ser considerado um erro, mas é 

apenas uma das possibilidades. Cometer erros é uma expressão muito ampla e 

oscila entre correção e paráfrase (HILGERT, 1999). Ele guiou-se pelo princípio da 

economia e sintetizou o texto para transmitir a mesma informação. Quando o 

articulista opta por uma linguagem mais direta aposta que seu público leitor terá 

maior compreensão e aderirá mais facilmente à sua suposta tese defendida nesse 

texto diagnóstico. 

 Por fim, o trecho “em que muitas delas podem acabar mortas por tentarem 

revidar” foi reformulado para “novamente e a socieda (sic) poderia se mostrar 

com uma maior preocupação perante a isso”, uma ideia totalmente nova, por isso 

ocorreu a correção. Sendo assim, o articulista prefere seguir um novo rumo para sua 

escritura. 

 Depois de uma sequência de conjunções, frases completas e incompletas, o 

articulista opta por reduzir o número de frases e tornar o trecho mais conciso. Deste 
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modo, ocorre predominantemente a correção, mas com traços de paráfrase, 

especialmente quando afirma, inicialmente, que a população deveria se 

conscientizar e depois escreve que a sociedade deveria pensar melhor sobre esse 

assunto. 

 A cada regulação realizada (cf. LIMA, 2013), ele faz escolhas dentre as 

infinitas possibilidades de opções que a linguagem permite, e pretende lançar esse 

texto como objeto de persuasão. Entretanto, antes mesmo de lançar ao púbico leitor, 

o articulista, como seu primeiro leitor, faz reparações como forma de precaver 

possíveis falhas. Depois de regular seu texto, lança-o novamente para que seu 

público, mesmo que reduzido inicialmente, possa avaliar e responder positiva ou 

negativamente.  

 Conclui-se, com a análise dessa versão, que ocorreram quatro reformulações 

estruturais, duas correções, uma paráfrase e uma mista que continha influência 

significativa da paráfrase e da correção. 

 

4.2 ESCRITURA DO PROJETO DO ARTICULISTA 1 

 

 Nos cinco quadros e 10 figuras que apresentaremos na sequência, estão 

todas as reformulações feitas por correção e por paráfrase da segunda versão do 

texto do articulista 1. 

 

Figura 09 – Captura da tela do computador do articulista 1: escritura do projeto, 

tempo 18m32s 

 

 

Figura 10 – Captura da tela do computador do articulista 1: escritura do projeto, 

tempo 19m08s 
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Quadro 06 – Reformulações estruturais da escritura do projeto do articulista 1, 

tempo 18m32s a 19m08s 

Tempo 
Sentença 
de origem 

Classificação 
da sentença  
de origem 

Sentença reformulada 
Classificação  
da sentença 
reformulada 

Tipo de 
reformulação 

18m32
s a 

19m08s 

segundo 
pesquisas 

Frase 
incompleta 

Dados divulgados  
do sistema Integrado  

de Informações 
Penitenciárias 

(Infopen) 

Frase 
incompleta 

Correção 

Fonte: A autora, 2019. 

 Após receber a correção do texto diagnóstico, os articulistas receberam 

também orientações dos professores sobre a estrutura do artigo de opinião, 

especialmente sobre a diferença entre opinião e argumento (cf. RANGEL, 2016). 

Neste momento, após lançar seu texto como instrumento de comunicação e 

persuasão, o articulista transforma seu artigo em objeto de análise e faz as 

reformulações necessárias de acordo com as orientações dadas pelos professores, 

colegas e pesquisas na Internet e lança novamente como instrumento de ação sobre 

o outro. Esse processo de migração funcional (cf. LIMA, 2013) de instrumento para 

objeto e, novamente, para instrumento ocorre frequentemente durante todas as 

reformulações textuais, sejam elas orais ou escritas. 

  A primeira reformulação realizada nesta versão pelo articulista 1 em seu 

projeto foi a substituição da sentença de origem "segundo pesquisas" pela sentença 

reformulada "Dados divulgados do sistema Integrado de Informações Penitenciárias, 

o Infopen". Assim, além de ser uma correção (cf. BARROS, 1999), essa 

reformulação ruma no sentido de tentar encontrar argumentos para o texto, uma vez 

que “segundo pesquisas” é algo muito vago. Isso ocorre, pois não é possível 

identificar que pesquisas são essas. Entretanto, na reformulação, o articulista já cita 

quais pesquisas são essas, ou seja, os dados vêm de fontes seguras e 

consagradas. 
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 O argumento de autoridade (cf. RANGEL, 2016) se baseia justamente na 

credibilidade que alguém possui diante de determinado assunto. Por isso, o Infopen 

foi acionado e, com ele, dados estatísticos. Pensando nisso, o articulista busca um 

órgão responsável pelas informações penitenciárias para justificar sua opinião e 

persuadir seu leitor sobre a necessidade de melhora do sistema carcerário e fim da 

superlotação. Ainda no intuito de convencer seu público, o articulista mobiliza dados 

que configuram um outro tipo de argumento: a evidência. 

 Apesar de substituir uma frase incompleta por outra incompleta e continuar se 

referindo a pesquisas, o articulista corrige sua direção de escritura e faz novas 

escolhas lexicais pensando em possíveis questionamentos que o leitor poderia 

fazer. Com isso, reforça sua argumentação para evitar críticas futuras. 

 Essa troca é um reflexo da correção que o professor fez no texto diagnóstico 

do articulista 1, com a seguinte pergunta que está relacionada a essa reformulação: 

"Quais são seus argumentos?". Também é um reflexo da aula dada pelos 

professores no segundo encontro da oficina, uma vez que eles já trabalharam sobre 

a estrutura do texto (apresentação do tema polêmico e da opinião, argumentos, 

pontos de vista opostos e conclusão). Também nessa aula foi ressaltada a diferença 

entre opinião e argumento, por isso a preocupação do articulista em trazer dados 

estatísticos. O articulista aproveita a própria opinião que está na primeira versão e 

comprova com argumentos em seu segundo texto. Essa correção é uma influência 

da avaliação do professor e da aula que tiveram no segundo encontro da Oficina. Ou 

seja, não poderia deixar como está ("segundo pesquisas"), nem poderia ser uma 

paráfrase, pois nesses casos contrariaria as orientações recebidas. 

 Além disso, como toda reformulação é uma migração funcional (cf. LIMA, 

2013), acontece a transição da linguagem, que é instrumento de ação sobre o outro, 

em objeto de adequação para, posteriormente, transformar-se novamente em 

instrumento de ação. Quando o articulista corrige o primeiro trecho, realiza esse 

processo de transformação de instrumento em objeto e novamente em instrumento 

de ação sobre o outro. 

 

Figura 11 – Captura da tela do computador do articulista 1: escritura do projeto, 

tempo 23m58s 
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Figura 12 – Captura da tela do computador do articulista 1: escritura do projeto, 

tempo 29m12s 

 

Quadro 07 – Reformulações estruturais da escritura do projeto do articulista 1, 

tempo 23m58s a 29m12s 

Tempo 
Sentença de 

origem 

Classificação 
da sentença  
de origem 

Sentença 
reformulada 

Classificação da 
sentença 

reformulada 

Tipo de 
reformulação 

23m58
s a 

29m12
s 

O número de 
presos aumenta 
gradativamente 

com 
julgamentos que 
ainda não foram 

realizados. 

Frase 
completa 

Um em cada 
quatro presídios 

brasileiros 
possuem (sic) 

dois presos por 
vaga 

Frase completa Correção 

Fonte: A autora, 2019. 

  

A segunda reformulação ocorrida durante a produção do texto substituiu "O 

número de presos aumenta gradativamente com julgamentos que ainda não 

foram realizados." por "Um em cada quatro presídios brasileiros possuem dois 

presos por vaga". Essa segunda frase foi copiada integralmente da página da 

Internet, do site Carta Capital, que trata sobre o sistema carcerário brasileiro. Ele 

substitui uma sentença produzida por conta própria e escolhe usar um argumento de 

evidência (cf. RANGEL, 2016) obtido através da rede. 
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 Além de produzir uma correção (cf. BARROS, 1999) de sua escritura, o 

articulista prefere usar dados confiáveis em vez de sua opinião sem comprovações 

sólidas. Buscar dados confiáveis é uma das recomendações dadas pelos 

professores durante a Oficina. Entretanto, é necessário citar a fonte da informação 

para que não se torne plágio. Novamente, há influência do professor por meio da 

correção da primeira versão e da aula do segundo encontro da Oficina, uma vez que 

nesses dois momentos houve a menção do uso de argumentos (cf. RANGEL, 2016) 

e não apenas da opinião. 

 Essa troca evidencia a passagem de um discurso polêmico para um discurso 

autoritário (ORLANDI, 1998), pois no primeiro trecho o articulista abre possibilidade 

de questionamento sobre as causas do aumento gradativo de presos que pode não 

ser apenas a falta de julgamento. Já no segundo trecho, há a comprovação da 

superlotação, sem abertura de espaço para polêmica quanto a sua causa, pois isso 

nem é citado. 

 Mesmo que a estrutura frasal tenha se mantido semelhante, a composição 

léxico-semântica alterou-se significativamente, ou seja, uma frase completa foi 

substituída por outra que possui um sentido diferente. Assim sendo, o processo de 

correção ocorreu por meio da mudança do sentido da escritura que modificou a 

opinião do articulista, mudando, assim, o sentido da argumentação. 

 

Figura 13 – Captura da tela do computador do articulista 1: escritura do projeto, 

tempo 26m54s 
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Figura 14 – Captura da tela do computador do articulista 1: escritura do projeto, 

tempo 27m20s 

 

Quadro 08 – Reformulações estruturais da escritura do projeto do articulista 1, 

tempo 26m54s a 27m20s 

Tempo 
Sentença de 

origem 

Classificação 
da sentença  
de origem 

Sentença 
reformulada 

Classificação  
da sentença 
reformulada 

Tipo de 
reformulação 

26m54s 
a  

27m20s 

e o governo 
tomar 

medidas 
necessárias 

Conjunção + 
frase 

incompleta 

trabalhando com 
a reeducação do 

presidiário. 

Frase 
incompleta 

Correção 

Fonte: A autora, 2019. 

  

A terceira troca da sentença de origem "e o governo tomar medidas 

necessárias" pela sentença reformulada "trabalhando com a reeducação do 

presidiário" acontece quando o articulista retorna ao seu ponto de vista e decide 

aperfeiçoá-lo. Quando cita que o governo deve tomar medidas necessárias não 

especifica quais medidas seriam essas e assume um discurso lúdico que abre 

possibilidades para diversos questionamentos. No momento da correção (cf. 

BARROS, 1999), resolve delimitar que medidas são essas e opta pela reeducação 

do presidiário, afastando-se do discurso lúdico e aderindo ao discurso autoritário 

(ORLANDI, 1998) que refreará os abalos causados pelas refutações. 

 Na formulação do ponto de vista, ele delega a responsabilidade de melhorar o 

sistema prisional, principalmente, ao governo. Aos poucos, retira o substantivo 

"governo" e incumbe o próprio sistema carcerário de melhorar e sugere a 

reeducação do presidiário. Ou seja, mais do que reformular somente a linguagem, o 

articulista está reformulando a sua ideia, corrigindo-a. Para que ele chegasse a esse 

ponto, uma pergunta feita pelo professor na correção da primeira versão ("Qual é 

sua opinião?") foi fundamental. 
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 O articulista substitui uma conjunção e uma frase incompleta por outra frase 

incompleta e transforma o discurso lúdico em autoritário. Isso pode demonstrar que 

o processo de construção frasal ainda está em andamento e que ocorrem 

oscilações, caracterizando a migração funcional apresentada por Lima (2013). 

 

Figura 15 – Captura da tela do computador do articulista 1: escritura do projeto, 

tempo 37m59s 

 

 

Figura 16 – Captura da tela do computador do articulista 1: escritura do projeto, 

tempo 38m18s 

 

Quadro 09 – Reformulações estruturais da escritura do projeto do articulista 1, 

tempo 37:59 a 38m18s 

Tempo 
Sentença de 

origem 

Classificação 
da sentença  
de origem 

Sentença 
reformulada 

Classificação  
da sentença 
reformulada 

Tipo de 
reformulação 

37m59s  
a  

38m18s 

, mostrou 
que o 

Frase 
incompleta 

publicou uma 
matéria onde 
mostra que o 

Frase 
incompleta 

Paráfrase 

Fonte: A autora, 2019. 
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A quarta reformulação realiza-se enquanto o articulista escreve seu terceiro 

argumento. A sentença origem ", mostrou que o" e a sentença reformulada 

"publicou uma matéria onde mostra que o" são complementos da seguinte frase: 

"Segundo a revista brasileira carta capital". Sendo assim, houve uma paráfrase 

lexical (MARGOTTI, 2003), pois o sentido do trecho continua o mesmo, mas escrito 

de forma diferente. Entretanto, ele especifica em que local dentro da revista Carta 

Capital ocorre a publicação dessa informação. Assim, o leitor pode verificar mais 

facilmente essa informação e dar credibilidade ao artigo de opinião, pois usa um 

argumento de autoridade (cf. RANGEL, 2016). Porém, as informações param por aí. 

Ele não cita em que data foi publicada a revista ou a que edição pertence. 

Consequentemente, dificulta o processo de verificação das informações. 

 A estrutura frasal continua a mesma, mas o sentido é complementado. 

Também ocorre uma alteração flexional do verbo (cf. MARGOTTI, 2003) "mostrou" 

para "mostra", caracterizando uma adaptação lexical que não interfere no significado 

da sentença, prevalecendo a paráfrase (HILGERT, 1999). 

 No primeiro trecho, o discurso lúdico (cf. Orlandi, 1998) prevalece com a 

possível interpretação de que a revista toda falou sobre o tema (polissemia aberta), 

mas é substituído pelo discurso autoritário (contenção da polissemia), com a 

publicação especificamente em uma matéria da revista. Aparentemente não houve 

influência nem do professor com sua correção, nem da aula ministrada na Oficina. 

Ele contou apenas com seu conhecimento prévio. 
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Figura 17 – Captura da tela do computador do articulista 1: escritura do projeto, 

tempo 1h42m54s 

 

 

Figura 18 – Captura da tela do computador do articulista 1: escritura do projeto, 

tempo 1h45m09s 

 

 

 

Quadro 10 – Reformulações estruturais da escritura do projeto do articulista 1, 

tempo 1h42m54s a 1h45m09s 

Tempo 
Sentença  
de origem 

Classificação 
da sentença  
de origem 

Sentença 
reformulada 

Classificação  
da sentença 
reformulada 

Tipo de 
reformulação 

1h42m54
s a  

1h45m09
s 

todos 
sabemos que 

o regime 
prisional não 
recupera ou 
ressocializa 

ninguém 

Frase 
completa 

Ministro do STF 
diz que 

construção de 
presídios não é a 

solução para a 
crise penitenciária 

Frase 
completa 

Correção 

Fonte: A autora, 2019. 
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 A quinta e última reformulação da escritura do projeto de texto é uma 

correção (cf. BARROS, 1999) e altera a frase "todos sabemos que o regime 

prisional não recupera ou ressocializa ninguém" para "Ministro do STF diz que 

construção de presídios não é a solução para a crise penitenciária". Nesse 

episódio, ocorre a substituição de uma opinião por um argumento de autoridade (cf. 

RANGEL, 2016). A princípio, há uma generalização sobre a opinião das pessoas e 

afirma que todas sabem que o regime prisional não ressocializa ninguém. Porém, 

fazer generalizações pode comprometer a argumentação, pois qualquer pessoa 

pode contra-argumentar e afirmar que conhece algum preso que se ressocializou, 

invalidando, assim, a argumentação do artigo de opinião. 

 Entretanto, quando ele traz a opinião de uma autoridade no assunto fortalece 

sua opinião e chega mais próximo de alcançar seu objetivo que é convencer seu 

leitor, sem mencionar as opiniões, que não versam sobre o mesmo assunto. Na 

sentença de origem a opinião segue a questão do regime prisional que não recupera 

ninguém, já na sentença reformulada a opinião versa especificamente sobre a 

temática da superlotação. 

 A substituição de uma frase completa por outra completa revela que a 

correção realizada agregou valor argumentativo para o artigo, pois trouxe um 

argumento que pode ser convincente, além da reestruturação sintática, que deu 

mais clareza à sentença. 

 Como todas as reformulações analisadas em que ocorre substituição de uma 

opinião por um argumento, esse fenômeno advém da influência das perguntas 

norteadoras feitas na correção da primeira versão, também da aula que versou 

sobre essa questão. Além disso, nessa avaliação do professor havia a seguinte 

pergunta "O sistema carcerário brasileiro funciona ou não funciona?", o que motivou 

o articulista na escritura dos dois trechos para uma possível resposta. Substituir uma 

opinião por um argumento muda muito o significado da sentença e, portanto, trata-se 

de uma correção. 

 Estes trechos estão dentro de uma das características estruturais do artigo de 

opinião, o ponto de vista oposto, que foi trabalhado durante a aula e pela avaliação 

do professor ("Há quem pense o contrário? Que pensamento seria esse?"). 

Pensando nisso, o articulista está em um processo de oscilação entre o primeiro e o 

segundo trechos, procurando a ideia oposta à sua. Neste sentido, ele faz uma 

correção, pois percebeu que a segunda proposta estava mais próxima 
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semanticamente de ser uma oposição à sua opinião, procurando contemplar o que 

foi solicitado na avaliação do professor. 

 A partir da segunda versão do artigo de opinião é possível perceber que o 

articulista já se apropriou de características do gênero, como utilizar argumentos 

para fundamentar sua opinião. 

 O que se pode concluir com a análise dessa versão é que o número de 

oscilações aumentou em relação à versão diagnóstica, pois foram realizadas quatro 

correções e uma paráfrase. Isso demonstra que as mudanças de rumo na escritura 

foram maiores e que o articulista ainda está construindo uma forma relativamente 

estável de enunciado (cf. BAKHTIN, 2016). 

 

4.3 REESCRITURA DO PROJETO DO ARTICULISTA 1 

 

 Na sequência, em um quadro e duas figuras, estão todas as reformulações 

feitas por paráfrase da terceira versão do texto do articulista 1. 

 

 

Figura 19 – Captura da tela do computador do articulista 1: reescritura do projeto, 

tempo 19m20s 
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Figura 20 – Captura da tela do computador do articulista 1: reescritura do projeto, 

tempo 21:42 

 

Quadro 11 – Reformulações estruturais da reescritura do projeto do articulista 1, 

tempo 19m20s a 21m42s 

Tempo 
Sentença  
de origem 

Classificação  
da sentença  
de origem 

Sentença 
reformulador 

Classificação  
da sentença 
reformulada 

Tipo de 
reformulação 

19m20s  

a  

21m42s 

Segundo a 
revista brasileira 
Carta Capitalque 

(sic) publicou 
uma matéria 
onde mostra 

Frase 
incompleta 

Segundo a 
revista Carta 
Capital que 

publicou uma 
matéria onde 

mostra 

Frase 
incompleta 

Paráfrase 

Fonte: A autora, 2019. 

  

A terceira etapa da reescritura dos textos foi a reescritura do projeto com base 

nas novas correções dos professores. Apesar de ter apresentado apenas uma 

reformulação estrutural de pequena escala, serviu para o aperfeiçoamento do texto 

em vários outros aspectos, como a argumentação. 

 É possível que só tenha ocorrido uma reformulação estrutural por dois 

motivos: o primeiro refere-se à maior estabilidade que os gêneros do discurso 

adquirem ao longo do tempo quando são dominados pelos sujeitos. Por já ser a 

terceira vez que o articulista volta ao texto e recebe mais uma correção, tende a 

construir uma estrutura relativamente estável. Outra hipótese diz respeito ao 

tamanho do texto, apresentando-se mais curto que a versão diagnóstica, pois é 

apenas um projeto de texto, já corrigido uma vez, que será aprofundado mais 

adiante. 

 Sendo assim, da sentença origem "Segundo a revista brasileira Carta 

Capitalque (sic) publicou uma matéria onde mostra" para a sentença reformulada 

" Segundo a revista Carta Capital que publicou uma matéria onde mostra" só há 
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a supressão do adjetivo "brasileira". Claramente, esse fenômeno é uma paráfrase 

lexical com predicado sintético (cf. MARGOTTI, 2003), por efetuar uma redução 

lexical, e demonstra que o articulista rejeitou apenas a informação sobre a 

nacionalidade da revista. Possivelmente, ele julgou que o leitor já possui essa 

informação, tornando-se irrelevante.  

 A substituição frasal é tão semelhante que só houve a supressão de uma 

palavra. Portanto, a paráfrase (cf. HILGERT, 1999) ocorre tanto por meio da 

estrutura quanto da significação. Possivelmente, o articulista pensou em seu público 

leitor e decidiu que essa informação era desnecessária devido à pretensa circulação 

do artigo de opinião. Esse processo é resultado da avaliação feita pelos professores 

que sugerem por escrito na folha do projeto de texto que o articulista reveja a 

redação desse trecho. Portanto, o papel deles foi fundamental para que essa 

reformulação ocorresse. 

 Com a análise desta versão, conclui-se que o número de oscilações tende a 

diminuir a cada reescritura e a única reformulação realizada foi uma paráfrase que 

manteve o mesmo rumo da escritura. 

 

4.4 PRIMEIRA REESCRITURA DO TEXTO DO ARTICULISTA 1 

 

 A seguir, nos 11 quadros e 22 figuras, estão todas as reformulações feitas por 

correção e por paráfrase da quarta versão do texto do articulista 1. 

 Depois de fazer a versão diagnóstica, escrever e reescrever o projeto de 

texto, o articulista produz a primeira reescritura de forma mais aprofundada. Devido 

a isso, o volume de reformulações tende a aumentar, pois o tamanho do texto 

também aumentou. 

 

Figura 21 – Captura da tela do computador do articulista 1: reescritura do texto, 

tempo 13m37s 
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Figura 22 – Captura da tela do computador do articulista 1: reescritura do texto, 

tempo 14m37s 

 

 

Quadro 12 – Reformulações estruturais da primeira reescritura do texto do articulista 

1, tempo 13m37s a 14m37s 

Tempo 
Sentença  
de origem 

Classificação 
da sentença  
de origem 

Sentença 
reformulada 

Classificação  
da sentença 
reformulada 

Tipo de 
reformulação 

13m37s 
a 

14m37s 

acaba 
afetando os 

pre (sic) 

Frase 
incompleta 

chamam muito 
(sic) atenção no 

meio em que 
vivemos. 

Frase 
incompleta 

Correção 

Fonte: A autora, 2019. 

 

 A primeira reformulação dessa versão do texto ocorre ainda na introdução. A 

sentença de origem "acaba afetando os pre (sic)" é substituída pela sentença 

reformulada "chamam muito (sic) atenção no meio em que vivemos", 

estabelecendo uma correção (cf. BARROS, 1999). Esses trechos são complementos 

da seguinte frase: "No Brasil entretanto (sic) a superlotação e a ressocialização 

na cadeias". Sendo assim, é possível afirmar que o articulista inicia declarando que 

a superlotação e a ressocialização afetam os presidiários, apesar de não terminar a 

escritura da palavra, porém, reformula e afirma que a superlotação e a 

ressocialização chamam muita atenção. Primeiramente, o foco são os detentos que 

sofrem com a superlotação, ou seja, são vitimizados, já em um segundo momento a 

principal questão se torna a superlotação. Portanto, a correção muda a direção da 

escritura. 

 Seguindo as orientações dadas pelos professores durante a avaliação da 

reescritura do projeto por meio do comando "Você precisa provar isso com 

argumento", o articulista já enfoca em um aspecto do sistema carcerário brasileiro e 

começa a apresentar sua opinião e tenta argumentar, mas ainda de forma vaga. 

Devido a essa indicação, ele passa a investir na ressocialização dos detentos. 

 A estrutura frasal permanece a mesma, mas a mudança lexical dá outro 

sentido para a escritura, alterando a significação. Percebe-se que a opinião do 
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articulista ainda está em formação e oscila entre vitimizar o detento ou não, 

evidenciando o processo de migração funcional (cf. LIMA, 2013). 

 

 

Figura 23 – Captura da tela do computador do articulista 1: reescritura do texto, 

tempo 15m05s 

 

Figura 24 – Captura da tela do computador do articulista 1: reescritura do texto, 

tempo 17m10s 

 

 

Quadro 13 – Reformulações estruturais da primeira reescritura do texto do articulista 

1, tempo 15m05s a 17m10s 

Tempo 
Sentença de 

origem 

Classificação 
da sentença 
de origem 

Sentença 
reformulada 

Classificação 
da sentença 
reformulada 

Tipo de 
reformulaçã

o 

15m05s 
a 

17m10s 

chamam 
muito (sic) 
atenção no 

meio em que 
vivemos. 

Frase 
incompleta 

agravam 
problemas no 
meio em que 

vivem. 

Frase 
incompleta 

Correção e 
paráfrase 

Fonte: A autora, 2019. 

  

Não estando satisfeito com a alteração anterior, ele decide reformular mais 

uma vez essa sentença. Desta vez, realiza uma paráfrase (cf. HILGERT, 1999) e 

substitui "chamam muito (sic) atenção no meio em que vivemos" por "agravam 

problemas no meio em que vivem" Neste caso, ocorre uma mudança de pessoa 

nas frases. Na primeira, ele inclui-se no meio em que os presidiários vivem, já na 

segunda sentença o articulista exclui-se e destaca apenas o meio em que os 

presidiários vivem. Para isso, houve a troca da conjugação verbal "vivemos" para 

"vivem". Dá-se um destaque para o meio em que eles vivem, mas fica neutro e 
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prefere não incluir seu modo de vida, por ser mais coerente, uma vez que quem está 

escrevendo, realmente, não está no presídio. Talvez, com a primeira reformulação, 

ele gostaria de dizer que “meio em que vivemos” é a sociedade em que vivemos, 

mas nessa última a ideia é que o meio seja o presídio. 

 Outro ponto a ser destacado é a retirada da expressão "chamam muito (sic) 

atenção" e a inclusão de "agravam problemas". Na primeira abordagem, o 

articulista não explica qual é o motivo de a superlotação e a ressocialização 

chamarem muita atenção. No segundo caso, já especifica que elas agravam 

problemas, mas ainda não cita quais são eles. Nesse trecho, ocorre uma correção 

(cf. BARROS, 1999). Os dois trechos usam a voz ativa, ou seja, os sujeitos praticam 

as ações de chamar a atenção e agravar problemas. Sendo assim, podem ser 

considerados culpados pelos seus péssimos resultados. 

 O articulista usa uma estrutura frasal e lexical semelhantes, mas corrige a 

pessoa, passando da primeira (vivemos) para a terceira pessoa do plural (vivem). 

Por consequência, há um desvio no caminho da argumentação que mostra outro 

ponto de vista do autor. Aqui a preocupação dele se volta para o leitor que poderia 

interpretar que ele convive no mesmo ambiente dos presos. Por outro lado, é 

possível que tenha seguido indicações que, na maioria das vezes, os professores 

fazem sobre não se colocar no texto, tornando-o impessoal. Afinal, decide modificar 

a sentença. Além disso, continua insistindo na ideia de que o meio é afetado pela 

superlotação e a falta de ressocialização, fato este que pode demonstrar traços de 

paráfrase. 

 

Figura 25 – Captura da tela do computador do articulista 1: reescritura do texto, 

tempo 19m44s 
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Figura 26 – Captura da tela do computador do articulista 1: reescritura do texto, 

tempo 19m55s 

 

 

Quadro 14 – Reformulações estruturais da primeira reescritura do texto do articulista 

1, tempo 19m44s a 19m55s 

Tempo 
Sentença  
de origem 

Classificação 
da sentença  
de origem 

Sentença 
reformulada 

Classificação  
da sentença 
reformulada 

Tipo de 
reformulação 

19m44s a 
19m55s 

no meio em 
que vivem. 

Frase 
completa 

alarmantes. Frase completa Correção 

Fonte: A autora, 2019. 

  

Mesmo depois de realizar duas alterações nesse mesmo trecho, ele decide 

fazer mais uma, substituindo a expressão "no meio em que vivem" por 

"alarmantes". Desse modo, os problemas deixam de afetar o meio e ganham o 

adjetivo "alarmantes". O objetivo dessa correção (cf. BARROS, 1999) pode estar 

relacionada com a intenção do articulista em deixar sua introdução mais interessante 

e incentivar o leitor a continuar lendo seu artigo de opinião. 

 Nesse instante, acaba a insistência em mostrar que o meio é prejudicado. 

Mais uma vez o enfoque na superlotação e na ressocialização é mantido. 

Provavelmente, o articulista tenta não perder o foco no tema escolhido e organiza 

sua linguagem nesse sentido. A estrutura frasal continua sendo uma frase completa, 

mas corrige seu léxico e seu sentido. Novamente, os professores não influenciaram 

nessa decisão. 

 Outro ponto interessante é que o articulista 1 realizou duas reformulações 

estruturais na introdução da versão diagnóstica e três na introdução da reescritura 

do texto. Isso pode indicar que iniciar um artigo de opinião pode ser uma tarefa difícil 

que exige empenho do articulista. 
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Figura 27 – Captura da tela do computador do articulista 1: reescritura do texto, 

tempo 27m43s  

 

 

Figura 28 – Captura da tela do computador do articulista 1: reescritura do texto, 

tempo 27m58s 

 

 

Quadro 15 – Reformulações estruturais da primeira reescritura do texto do articulista 

1, tempo 27m42s a 27m58s 

Tempo 
Sentença de 

origem 

Classificação 
da sentença de 

origem 

Sentença 
reformulada 

Classificação da 
sentença 

reformulada 

Tipo de 
reformulação 

27m42s 
a 

27m58s 

51% dos 
presidios 

(sic) 
brasileiros 
possuem a 

sua 
capacidade 
excedida 

Frase 
completa 

CNMP divulga 
que 65% dos 

presídios 
brasileiros têm 

ocupação 
superior à 

capacidade 
máxima 

Frase completa 
Correção e 
paráfrase 

Fonte: A autora, 2019. 

  

Posteriormente às três alterações realizadas na introdução, o articulista inicia 

sua argumentação com dados para fundamentar sua opinião. A sentença de origem 

"51% dos presidios (sic) brasileiros possuem a sua capacidade excedida" foi 

escrita no início da produção, logo após o título, mas foi colocada mais adiante no 
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texto para depois voltar a ela. As câmeras filmadoras estavam localizadas uma na 

frente e outra atrás da sala. A câmera traseira registrou o momento em que o 

articulista utilizou o celular para pesquisar essa sentença. Isso não poderia ter sido 

verificado apenas pelo uso do software Screen Hunter, pois ele registra apenas os 

movimentos da tela do computador. Sendo assim, as câmeras filmadoras tornaram-

se importantes aliadas para essa análise. 

 

Figura 52 – Imagem da câmera traseira, em tamanho original, focando o uso do 

celular 

 

 

Figura 53 – Imagem ampliada da câmera traseira focando o uso do celular pelo 

articulista 1 
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 Somente 22 minutos após escrever a sentença origem, o articulista volta a 

considerá-la e decide substituí-la pelo título de uma publicação do Portal Todas as 

Notícias: "CNMP divulga que 65% dos presídios brasileiros têm ocupação 

superior à capacidade máxima". Nesse momento, ele utiliza um argumento de 

evidência (cf. RANGEL, 2016), pois traz dados para confirmar sua opinião. Esses 

argumentos costumam trazer mais credibilidade para o artigo de opinião por conter 

dados de pesquisas feitas por órgãos que possuem credibilidade e dificilmente serão 

contestados. 

 Apesar de possuírem termos sinônimos e as duas sentenças possuírem 

dados sobre o assunto, a segunda pode ser uma correção (cf. BARROS, 1999) em 

relação à primeira. Em sua segunda pesquisa, ele pode ter descoberto que os dados 

iniciais já foram ultrapassados com o passar do tempo e faz uma atualização. 

Entretanto, permanece a ideia de que os presídios possuem sua capacidade 

excedida. Por isso, é possível afirmar que ocorre um equilíbrio entre paráfrase (cf. 

HILGERT, 1999) e correção. 

 As duas reformulações contam com frases completas que trazem dados 

estatísticos para reforçar a argumentação, mas há retificação de percentuais e 

novas escolhas lexicais. Novamente, os traços de correção aparecem, mas não 

mudam a direção da argumentação. 

 Durante a avaliação dos professores, eles destacam a seguinte pergunta 

sobre a argumentação: "Estes argumentos provam seu ponto de vista?". Por 

consequência, na intenção de apresentar argumentos convincentes, o articulista faz 

pesquisas na Internet e lança novos argumentos (cf. RANGEL, 2016), representados 

na sentença origem. 

 

Figura 29 – Captura da tela do computador do articulista 1: reescritura do texto, 

tempo 28m10s 
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Figura 30 – Captura da tela do computador do articulista 1: reescritura do texto, 

tempo 28m21s 

 

 

Quadro 16 – Reformulações estruturais da primeira reescritura do texto do articulista 

1, tempo 28m09s a 28m21s 

Tempo 
Sentença de 

origem 

Classificação 
da sentença de 

origem 

Sentença 
reformulada 

Classificação da 
sentença 

reformulada 

Tipo de 
reformulação 

28m09s 
a 

28m21s 

ocupação 
superior à 

capacidade 
máxima 

Frase 
incompleta 

sua ocupação 
excedida, 

Frase 
incompleta 

Paráfrase 

Fonte: A autora, 2019. 

  

Durante a quinta reformulação, o articulista tentou reduzir a expressão 

"ocupação superior à capacidade máxima", para uma forma mais concisa: "sua 

ocupação excedida,". Também buscou tirar a provável redundância das palavras 

"superior" e "máxima". Com o uso de um único adjetivo, "excedida", ele resumiu as 

características de "ocupação" que pretendia atribuir. Ou seja, seguiu o princípio do 

“menos para dizer mais”, característica do gênero artigo de opinião que preza por 

uma linguagem clara e objetiva, assim, não alterou o sentido da sentença e manteve 

o rumo da escritura. Portanto, houve uma paráfrase lexical (cf. MARGOTTI, 2003) 

que substituiu um conjunto de palavras por outra diferente, mas que possui um 

significado semelhante. 

 Além disso, a estrutura frasal continuou inalterada, ou seja, uma frase 

incompleta é substituída por outra incompleta. Houve mudanças lexicais, mas não 

afetaram o sentido da escritura. Possivelmente ele pode ter seguido as orientações 

dos professores que abordaram a necessidade de aumentar a coerência, deixar a 

sentença mais clara ou ainda seguir as orientações padrões, que geralmente se 

segue em cursos de redação, a de nominalização, ou de resumir em um substantivo 

uma expressão. 
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Figura 31 – Captura da tela do computador do articulista 1: reescritura do texto, 

tempo 29m57s 

 

 

Figura 32 – Captura da tela do computador do articulista 1: reescritura do texto, 

tempo 30m18s 

 

 

 

Quadro 17 – Reformulações estruturais da primeira reescritura do texto do articulista 

1, tempo 29m57s a 30m18s 

Tempo 
Sentença de 

origem 

Classificação 
da sentença de 

origem 

Sentença 
reformulada 

Classificação da 
sentença 

reformulada 

Tipo de 
reformulação 

29m57s 
a 

30m18s 

não teve seu 
devido 

julgamento 

Frase 
incompleta 

ainda espera por 
seu devido 
julgamento 

Frase 
incompleta 

Correção e 
paráfrase 

Fonte: A autora, 2019. 

 

 A sexta reformulação da reescritura do texto teve como sentença de origem 

"não teve seu devido julgamento" e como sentença reformulada "ainda espera 

por seu devido julgamento". O advérbio "ainda" gera a inferência de 

contraexpectativa, o que não tem na sentença origem, mas na sentença reformulada 

há uma ideia de que pode haver o julgamento. Esse assunto é abordado por Gritti 

(2013) que afirma que "o ainda gera sempre, com todos os usos, uma implicatura de 

contraexpectativa.". Em outras palavras, era esperado que o julgamento já tivesse 

sido feito, mas o “ainda” contraria essa expectativa, gerando, assim, uma 
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contraexpectativa. No primeiro fragmento o verbo está no passado perfeito que 

significa algo acabado (afirmação de que não houve julgamento, fato acabado), já no 

segundo, o verbo está no presente imperfectivo e, por isso, não contém um ponto 

final. Isso indica que o julgamento ainda poderá acontecer e que a espera por ele 

continua. 

 Além disso, a construção das frases continua semelhante. Fato que poderia 

indicar traços de paráfrase (cf. HILGERT, 1999), porque a maior parte da frase 

continuou inalterada. Por outro lado, a substituição de "não teve" por "ainda espera" 

proporciona certa correção (cf. BARROS, 1999) de opinião, pois no primeiro 

momento diz não haver julgamento e depois abre a possibilidade de que haja. 

Portanto, essa reformulação possui traços de paráfrase e de correção. 

Aparentemente, essa transformação não recebeu influência direta dos professores. 

  

Figura 33 – Captura da tela do computador do articulista 1: reescritura do texto, 

tempo 36m30s 

 

 

Figura 34 – Captura da tela do computador do articulista 1: reescritura do texto, 

tempo 37m46s 
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Quadro 18 – Reformulações estruturais da primeira reescritura do texto do articulista 

1, tempo 36m30s a 37m46s 

 

Tempo 
Sentença  
de origem 

Classificação  
da sentença  
de origem 

Sentença 
reformulada 

Classificação  
da sentença 
reformulada 

Tipo de 
reformulação 

36m30s 
a 

37m46s 

isso se da (sic) 
pois grande parte 

da população 
prisional ainda 
espera por seu 

devido julgamento 

Frase 
incompleta + 
conjunção + 

Frase 
completa 

fazendo com 
que os presos 

firmem uma luta 
diária pela 

sobrevivência 

Frase 
incompleta 

Correção 

Fonte: A autora, 2019. 

  

A sétima reformulação efetuou-se no segundo parágrafo, ele corrige "isso se 

da (sic) pois grande parte da população prisional ainda espera por seu devido 

julgamento" por "fazendo com que os presos firmem uma luta diária pela 

sobrevivência" e já prepara o texto para a argumentação no sentido de destacar as 

condições precárias de permanência dos presos dentro dos presídios. Ele deixou de 

justificar o porquê da má infraestrutura, ou seja, deixou de explicar o motivo e 

preferiu mostrar uma consequência disso. Além disso, a expressão “firmar uma luta 

diária” pode ser um apelo ao leitor para convencê-lo sobre o ponto de vista do 

articulista e vitimizar o detento. 

 Essa reformulação substituiu duas frases, uma incompleta e outra completa, 

mais uma conjunção por uma frase incompleta. Além da redução frasal, houve 

várias alterações lexicais e sintáticas no trecho. Isso prova a correção (cf. BARROS, 

1999) efetuada pelo articulista. Entretanto, não há vestígios claros da interferência 

dos professores nesse trecho. 

 

Figura 35 – Captura da tela do computador do articulista 1: reescritura do texto, 

tempo 38m35s 
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Figura 36 – Captura da tela do computador do articulista 1: reescritura do texto, 

tempo 39m13s 

 

 

Quadro 19 – Reformulações estruturais da primeira reescritura do texto do articulista 

1, tempo 38m35s a 39m13s 

Tempo 
Sentença  
de origem 

Classificação 
da sentença 
de origem 

Sentença reformulada 
Classificação  
da sentença 
reformulada 

Tipo de 
reformulação 

38m35s 
a 

39m13s 

a 
superlo-
tação é 

um 

Frase 
incompleta 

onde a superlotação se 
(sic) faz presente isso se 
da (sic) pois a maioria da 
população prisional não 

teve seu devido 
julgamento. 

Frase 
incompleta + 
conjunção + 

Frase completa 

Correção 

Fonte: A autora, 2019. 

 Ao longo da oitava reformulação do texto, o articulista troca a frase “a 

superlotação é um” para “onde a superlotação se (sic) faz presente isso se da 

(sic) pois a maioria da população prisional não teve eu devido julgamento”. 

Neste caso, ele desenvolve duas resoluções. Primeiramente, incluiu um "onde" na 

tentativa de fazer coesão (cf. FÁVERO, 1991) com a frase anterior. Depois trocou a 

frase "a superlotação é um" por "a superlotação se (sic) faz presente isso se da 

(sic) pois a maioria da população prisional não teve seu devido julgamento." 

Hipoteticamente o articulista pensou que dar um conceito de superlotação não seria 

interessante porque os leitores sabem o que é isso e prefere explicar por que 

acontece. Também porque ele já tinha essa ideia e foi apagada anteriormente, não 

querendo assim descartá-la, ou seja, o articulista retomou uma ideia que havia sido 

excluída anteriormente e que era a explicação dada para o problema da péssima 

estrutura. 

 Essa reformulação evidenciou a correção (cf. BARROS, 1999) através da 

substituição de uma frase incompleta por um conjunto de outras frases que 

complementaram e modificaram a significação do trecho. Além disso, destaca-se a 
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oscilação das escolhas sintáticas e lexicais que ora são incluídas e ora são 

excluídas. Isso demonstra que a opinião do articulista ainda está em formação. Mas 

não há influências externas nesse processo, somente na avaliação dessa versão é 

que os professores vão indicar modificações. 

 

Figura 37 – Captura da tela do computador do articulista 1: reescritura do texto, 

tempo 52m30s  

 

Figura 38 – Captura da tela do computador do articulista 1: reescritura do texto, 

tempo 52m55s 

 

 

Quadro 20 – Reformulações estruturais da primeira reescritura do texto do articulista 

1, tempo 52m30s a 52m55s 

Tempo 
Sentença  
de origem 

Classificação 
da sentença  
de origem 

Sentença 
reformulada 

Classificação  
da sentença 
reformulada 

Tipo de 
reformulação 

52m30s 
a 

52m55s 

recebe o que 
ele merece 

Frase 
completa 

é fruto de seu 
meio, 

Frase completa Correção 

Fonte: A autora, 2019. 
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No decorrer da argumentação, com a correção (cf. BARROS, 1999) de 

"recebe o que ele merece" por "é fruto de seu meio,", há uma drástica mudança 

de pensamento, pois inicialmente o culpado era o presidiário que está pagando pelo 

que fez. Já na reformulação o culpado é o meio e ele é somente consequência 

desse meio. Se ele permanecesse com a ideia de que o preso está pagando pelo 

que fez não convenceria o leitor a aderir ao seu ponto de vista, pois iria contra o que 

já havia dito anteriormente. 

 Ademais, há retomada de uma ideia que havia sido descartada, ou seja, 

algumas crenças do articulista estão sendo adaptadas para possuir coerência (cf. 

FÁVERO, 1991) com seu público. A organização da frase permanece inalterada, 

mas seu sentido modifica-se amplamente, por isso uma correção. 

 

Figura 39 – Captura da tela do computador do articulista 1: reescritura do texto, 

tempo 01h01m48s 
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Figura 40 – Captura da tela do computador do articulista 1: reescritura do texto, 

tempo 01h02m39s 

 

 

Quadro 21 – Reformulações estruturais da primeira reescritura do texto do articulista 

1, tempo 01h01m48s a 01h02m39s 

Tempo 
Sentença  
de origem 

Classificação 
da sentença  
de origem 

Sentença 
reformulada 

Classificação  
da sentença 
reformulada 

Tipo de 
reformulação 

01h01m48s 
a 

01h02m39s 

Alé (sic) disso 
um outro 
problema 

vigente nos 
presidíos (sic) 

Frase 
incompleta 

Em uma 
segunda análise 

é possível 
perceber os pro 

(sic) 

Frase 
incompleta 

Paráfrase 

Fonte: A autora, 2019. 

 A penúltima reformulação selecionada da primeira reescritura do texto 

suprime "Alé (sic) disso um outro problema vigente nos presidíos (sic)" e 

completa com "Em uma segunda análise é possível perceber os pro (sic)". No 

primeiro caso afirma que há um outro problema. No segundo, ele modalizou o 

discurso, pois deu a ideia de possibilidade de perceber "os pro" que provavelmente 

eram "problemas". Não é possível ter certeza se era a palavra "problemas", pois o 

complemento de "os pro" foi apagado. 

 Apesar de as frases possuírem muitas diferenças lexicais, ainda são 

paráfrases (cf. HILGERT, 1999) porque possuem a mesma intenção de tratar dos 

problemas que ocorrem. Além disso, essas frases iniciam um terceiro e novo 

parágrafo do texto.  

 Essa reformulação possui a mesma estrutura frasal, mas modifica seu léxico. 

Fato que pode caracterizar certa correção, mas permanece tratando dos problemas 

que ocorrem nos presídios. Isso acarreta a predominância da paráfrase. Não há 

registros de intervenções externas. 
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Figura 41 – Captura da tela do computador do articulista 1: reescritura do texto, 

tempo 01h08m57s 

 

 

Figura 42 – Captura da tela do computador do articulista 1: reescritura do texto, 

tempo 01h09m16s 
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Quadro 22 – Reformulações estruturais da primeira reescritura do texto do articulista 

1, tempo 01h08m57s a 01h09m16s 

Tempo 
Sentença  
de origem 

Classificação 
da sentença  
de origem 

Sentença 
reformulada 

Classificação  
da sentença 
reformulada 

Tipo de 
reformulação 

01h08m57s 
a 

01h09m16s 

dificuldades 
entre 

gêneros 

Frase 
incompleta 

dificuldades que 
as mulheres 

sofreram 

Frase 
incompleta 

Correção 

Fonte: A autora, 2019. 

 

A última reformulação do quarto texto produzido durante a Oficina, a primeira 

reescritura do texto, possui palavras semelhantes, mas corrige uma informação 

sobre o sujeito a ser destacado. No início, o articulista apresenta "dificuldades 

entre gêneros", ou seja, poderia afetar homens e mulheres. No segundo caso, 

especifica que são as "dificuldades que as mulheres sofreram".  Na primeira 

sentença ele se refere a homens e mulheres, mas na segunda restringe ao público 

feminino. Essa tentativa de focalizar pode ser fruto de aulas de redação que 

orientam sobre evitar generalizações.  

 Ademais, durante a correção da primeira reescritura, os professores 

destacaram vários ajustes que deveriam ser feitos ao longo do texto, especialmente 

na introdução. Justamente por isso, o articulista faz várias reformulações no início do 

texto e segue as sugestões dadas. Uma dessas orientações pede que o articulista 

dê mais sentido e que reescreva a sentença, ou seja, indica que o texto possua mais 

coerência (cf. FÁVERO, 1991). 

 Devido a isso, ocorreu a substituição do complemento “entre gêneros” para 

uma frase subordinada “que as mulheres sofreram”, portanto, a estrutura da frase 

não é semelhante. Ademais, mudou o público que enfrenta as dificuldades. 

 Assim, a análise dessa versão revela que o número de oscilações tende a 

aumentar proporcionalmente em relação à instabilidade da argumentação e ao 

tamanho do texto. Nessa versão, ocorreram 11 reformulações: sete correções, duas 

paráfrases e duas correções mistas. 

 

4.5 SEGUNDA REESCRITURA DO TEXTO DO ARTICULISTA 1 

 

 Na sequência, em quatro quadros e oito figuras, estão todas as reformulações 

feitas por correção e por paráfrase da quinta versão do texto do articulista 1. 
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 Depois de todas as formulações e reformulações que foram influenciadas 

pelas orientações dos professores por meio das correções dos textos, pelas 

pesquisas na Internet e pelo conhecimento prévio do articulista, surge a segunda 

reescritura do texto ainda com o mesmo tema. Na Oficina, essa é a última versão 

com o tema inicial. Porém, para finalizar a oficina, os professores pedem aos alunos 

que escrevam uma nova versão do artigo de opinião com outro tema. Com isso, 

podem verificar se eles se apropriaram das características do gênero e se já 

conseguem produzir um artigo de opinião sozinhos, porém essa versão não será 

analisada aqui. 

 Na segunda reescritura do texto, as reformulações ocorrem em menor 

número provavelmente porque o articulista já estabeleceu sua forma relativamente 

estável de artigo de opinião para lançar ao seu público leitor. 

 

Figura 43 – Captura da tela do computador do articulista 1: segunda reescritura do 

texto, tempo 15m03s 

 

 

Figura 44 – Captura da tela do computador do articulista 1: segunda reescritura do 

texto, tempo 15m17s 

 

 

Quadro 23 – Reformulações estruturais da segunda reescritura do texto do 

articulista 1, tempo 15m03s a 15m17s 

Tempo 
Sentença  
de origem 

Classificação 
da sentença  
de origem 

Sentença 
reformulada 

Classificação  
da sentença 
reformulada 

Tipo de 
reformulação 

15m03s 
a 

15m17s 

O sistema 
carcerário n 

Frase 
incompleta 

Em países como 
a Noruega 

Frase 
incompleta 

Correção 

Fonte: A autora, 2019. 
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A primeira reformulação dessa versão do artigo de opinião substitui a frase "O 

sistema carcerário n" por "Em países como a Noruega". Para que não houvesse 

uma repetição excessiva e tão próxima no texto da expressão "sistema carcerário", 

o articulista recomeça sua introdução de outra forma. Entretanto, logo após a 

expressão "Em países como a Noruega" acrescenta novamente "sistema 

carcerário". Por isso, é possível afirmar que houve uma inversão na ordem da 

frase, pois o sistema carcerário já estava no título do texto, caracterizando a 

correção (cf. BARROS, 1999). Além disso, ele trouxe como exemplo o sistema 

carcerário da Noruega para servir de modelo para o sistema carcerário brasileiro. 

 Como foi dito anteriormente, iniciar uma produção textual não é uma tarefa 

fácil, há uma série de reformulações em todas as versões que evidenciam isso. 

Mesmo estando na última reescritura do texto com a mesma temática, ainda restam 

dúvidas sobre como começar: é fato que a introdução do texto exige mais atenção e 

pode conter maior número de reformulações. Neste caso não é diferente, essa 

reformulação ocorreu devido ao seguinte comando dos professores na avaliação da 

versão anterior: "Não faz sentido. Rever redação!". Logo, o articulista pensou em 

outra forma de expressar sua opinião. 

 As frases continuam sendo incompletas, mas modificam grandemente seu 

sentido. O articulista muda sua forma de iniciar o texto preocupado com a aceitação 

de seu público leitor que poderia achar ruim a repetição excessiva da mesma 

informação. Com isso, deixa o discurso menos lúdico e mais polêmico (cf. ORLANDI, 

1998). 

 

Figura 45 – Captura da tela do computador do articulista 1: segunda reescritura do 

texto, tempo 15m52s 
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Figura 46 – Captura da tela do computador do articulista 1: segunda reescritura do 

texto, tempo 18m57s 

 

 

Quadro 24 – Reformulações estruturais da segunda reescritura do texto do 

articulista 1, tempo 15m52s a 18m57s 

Tempo 
Sentença  
de origem 

Classificação 
da sentença  
de origem 

Sentença 
reformulada 

Classificação  
da sentença 
reformulada 

Tipo de 
reformulação 

15m52s 
a 

18m57s 

Em países 
como a 

Noruega, o 
sistema 

carcerário é 
considerado o 
melhor país 

Frase 
incompleta 

O Conselho 
Nacional do 

Ministério Público 
divulga que 65% 

dos presídios 
brasileiros têm sua 

capacidade 
excedida, 

consequentemente 
 

frase completa 
+ advérbio 

Correção 

Fonte: A autora, 2019. 

 

 Ainda não se mostrando satisfeito com as alterações realizadas, prefere 

retirar toda a frase "Em países como a Noruega, o sistema carcerário é 

considerado o melhor país", que já havia sido reformulada anteriormente, e incluir 

o argumento de evidência (cf. RANGEL, 2016) "O Conselho Nacional do 

Ministério Público divulga que 65% dos presídios brasileiros têm sua 

capacidade excedida, consequentemente". Houve uma mudança total de assunto 

e, pelo menos por ora, ele abandonou a ideia do sistema carcerário na Noruega. 

 Como dito anteriormente, o volume de reformulações diminui e a segunda 

ocorre somente cerca de trinta minutos após a primeira. Isso demonstra que o 

articulista já possui fluidez na escritura, já tem certo domínio do gênero e do tema 

que está escrevendo e seu ponto de vista ficou mais claro. 

 Além disso, a estrutura frasal também evoluiu, pois é acrescentada uma frase 

completa que possui mais clareza. A mudança lexical é expressiva e modifica a 

direção da escritura por meio da correção (cf. BARROS, 1999). Ademais, na 
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sentença origem, faltou algumas palavras para completar o sentido. É claro que 

essa falta prejudicou o significado. Talvez isso tenha levado o articulista a 

reformular. Porém, com esse objetivo, mudou também a ideia principal da sentença. 

Tratou de outro pensamento, portanto, uma correção. 

 

 

Figura 47 – Captura da tela do computador do articulista 1: segunda reescritura do 

texto, tempo 48m18s 

 

Figura 48 – Captura da tela do computador do articulista 1: segunda reescritura do 

texto, tempo 49m50s 

 

 



111 

 

Quadro 25 – Reformulações estruturais da segunda reescritura do texto do 

articulista 1, tempo 48m33s a 49m50s 

Tempo 
Sentença  
de origem 

Classificação  
da sentença  
de origem 

Sentença 
reformulada 

Classificação  
da sentença 
reformulada 

Tipo de 
reformulação 

48m33s 
a 

49m50s 

O governo deve 
investir na 

extensão de 
cadeias para 

evitar a lotação. 
Além disso 

investir a longo 
prazo em ações 

sociais 

Frase 
completa + 

Frase 
incompleta 

O governo deve 
investir a longo 
prazo em ações 
sociais para que 
as pessoas não 

vão para a 
cadeia e os 
presídios 

possas (sic) ser 
reduzidos 

Frase completa Correção 

Fonte: A autora, 2019. 

  

A sentença de origem é "O governo deve investir na extensão de cadeias 

para evitar a lotação. Além disso investir a longo prazo em ações sociais" e foi 

corrigida para "O governo deve investir a longo prazo em ações sociais para 

que as pessoas não vão para a cadeia e os presídios possas (sic) ser 

reduzidos". Nesse trecho, o articulista mudou de ideia sobre a direção de sua 

escritura. Ele articulou a questão das ações sociais para que as pessoas nem 

cheguem a ir para as cadeias e isso levaria à diminuição do número de presidiários. 

Essa ideia é justamente o contrário do que escreveu antes, onde a lotação poderia 

diminuir em vista de mais espaço nas cadeias. Aqui, além de reformular a escritura, 

ele reformulou a ideia. Essa é a prova de que o articulista, até a última versão, está 

modificando seus pensamentos. Isso tudo ocorreu em função do convencimento do 

leitor à adesão do seu ponto de vista (cf. RANGEL, 2016), pois dizer que é 

necessário melhorar a infraestrutura vai contra o seu ponto de vista de que a prisão 

não ressocializa. Portanto, é melhor que eles nem cheguem a ir para os presídios. 

 A transformação de um conjunto de frases em uma frase completa mostra 

que a correção (cf. BARROS, 1999) modificou não só a significação do trecho, mas 

também a estrutura. Talvez, a correção da estrutura que estava incorreta levou o 

articulista a modificar a frase e, com isso, refletiu melhor e modificou também sua 

ideia. Isso mostra que a oscilação ainda ocorre, portanto, o artigo e a opinião do 

articulista vão sendo construídos ao longo da escritura. 

 Mais uma vez, os professores interferiram na reescritura. No momento da 

avaliação da penúltima versão, escreveram a seguinte orientação: Aqui há polêmica 
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e você poderia ter explorado isso: o que deve ser feito? Investir em ampliação de 

cadeias ou investir a longo prazo em ações sociais para que as pessoas não vão 

para a cadeia e os presídios possam ser reduzidos? 

 Claramente, essa sugestão inspirou o articulista a realizar a reformulação, 

que é uma correção, pois não manteve o sentido anterior. Ou seja, com este 

apontamento seria difícil fazer uma paráfrase da ideia anterior. 

 

Figura 49 – Captura da tela do computador do articulista 1: segunda reescritura do 

texto, tempo 56m24s 

 

 

Figura 50 – Captura da tela do computador do articulista 1: segunda reescritura do 

texto, tempo 57m15s 
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Quadro 26 – Reformulações estruturais da segunda reescritura do texto do 

articulista 1, tempo 56m24s a 57m15s 

Tempo 
Sentença  
de origem 

Classificação 
da sentença  
de origem 

Sentença 
reformulada 

Classificação  
da sentença 
reformulada 

Tipo de 
reformulação 

56m24s  
a  

57m15s 

Desse modo, 
rever a situação 
social a qual o 

penitenciário está 
submetido é 

indispensável 
para avaliar seus 

efeitos na 
contemporaneida

de. 

Frase 
completa 

Nesse sentido 
convém 

analisarmos as 
principais 

consequências 
desse impasse 

em nossa 
sociedade 

Frase completa Paráfrase 

Fonte: A autora, 2019. 

  

Finalmente, a última reformulação acontece quando o articulista volta ao 

primeiro parágrafo do texto e resolve modificar sua introdução, incluindo um 

pretenso argumento de causa e consequência (cf. RANGEL, 2016). Possivelmente 

ainda estava preocupado com as orientações dos professores. Ele trocou a frase 

"Desse modo, rever a situação social a qual o penitenciário está submetido é 

indispensável para avaliar seus efeitos na contemporaneidade" por "Nesse 

sentido convém analisarmos as principais consequências desse impasse em 

nossa sociedade". Neste caso, realizou uma paráfrase lexical com predicado 

converso (cf. MARGOTTI, 2003), pois não mudou a direção da escritura, mas 

modificou várias palavras. Primeiramente, o trecho "a situação social o qual o 

penitenciário está submetido" foi substituído por "impasse". Com isso, ele deixou 

de explicar qual situação ocorria e preferiu dizer que é apenas um impasse. 

Também a palavra "efeitos" foi trocada por "consequências". Nesse caso houve 

uma sinonímia, pois as duas palavras carregam sentidos semelhantes. Ademais, 

substituiu "na contemporaneidade" por "em nossa sociedade". Sendo assim, 

substituiu o tempo em que as ações ocorrem pelo público que seria tratado, portanto 

o tempo ficou em aberto. 

 Além de possuir a mesma significação, manteve-se a mesma estrutura frasal. 

Fato que reforça a ocorrência de paráfrase.  

 Conclui-se, com a análise desta versão, que o número de oscilações diminuiu 

em relação à versão anterior, mas manteve o número da versão diagnóstica. As 

reformulações realizadas foram: três correções e uma paráfrase, indicando que 

ainda há alterações no sentido da escritura. 
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4.6 CONSIDERAÇÕES SOBRE AS REFORMULAÇÕES DO ARTICULISTA 1 

  

Ao longo de todo o processo de escritura e reescritura das cinco versões do 

artigo de opinião que tratou sobre o "Sistema carcerário" ocorreram 25 

reformulações, sendo 15 correções, seis paráfrases e quatro paridades entre 

correção e paráfrase. Isso leva a crer que quanto maior o número de correções 

maior será a oscilação textual e que o articulista ainda está construindo uma forma 

relativamente estável de enunciado. 

 Na versão diagnóstica, o articulista realizou quatro reformulações, sendo duas 

correções, uma paráfrase e uma em que houve o equilíbrio entre correção e 

paráfrase. Apesar de haver a diferenciação entre paráfrase e correção, há 

momentos em que as duas estão presentes na reformulação, sendo possível apenas 

apontar qual possui predominância. Ademais, houve várias mudanças de sentido 

durante a construção do primeiro texto, em maior número que paráfrases. 

Provavelmente, ele estava em formação de sua estrutura básica do artigo de opinião 

e formando sua própria opinião a respeito, pois esse tema deve ser bem pensado 

para apresentar a polêmica relacionada a ele. Na escritura do projeto, houve uma 

paráfrase e quatro correções, totalizando cinco reformulações. Novamente o número 

de correções é maior que o de paráfrases. Como ainda é um projeto de texto, há 

muitas possibilidades de mudança de foco. 

 Na reescritura do projeto do articulista 1, houve uma única reformulação, 

sendo uma paráfrase. Ao contrário do que acontecia anteriormente, a paráfrase 

prevaleceu neste caso, mesmo sendo apenas uma. Por ser a reescritura do projeto 

e já ter adaptações indicadas pelos professores, o número de trocas diminuiu e o 

foco começou a se estabelecer. 

 Durante a reescritura do texto, o articulista realizou 11 reformulações – 

número muito maior que a versão diagnóstica. Provavelmente, isso acontece pelas 

várias indicações dos professores durante o curso. São seis correções, duas 

paráfrases e três contendo forte influência da correção e da paráfrase. Aqui as 

reformulações ocorreram em maior número, pois é a reescritura do artigo de opinião 

de forma mais aprofundada. Nessa versão, o número de correções foi bem maior 

que o de paráfrases, o que reforça a ideia de que o articulista ainda estava 

buscando uma forma relativamente estável de artigo de opinião. Então, os dois tipos 

de reformulações ocorrem, mas ainda há oscilações. 
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 Na segunda reescritura do texto, são realizadas três correções e uma 

paráfrase. Novamente as correções aparecem em maior número do que as 

paráfrases. Portanto, o articulista 1 está ajustando o texto com novas escolhas 

lexicais para obter uma estrutura textual mais adequada ao gênero artigo de opinião. 

Finalizadas todas as reformulações realizadas pelo articulista 1, foi possível 

concluir que a quantidade de correções foi maior que a de paráfrases e o número de 

alterações tende a oscilar de acordo com o ritmo de apropriação das características 

do artigo de opinião e da estabilização das ideias do texto. 

 

4.7 VERSÃO DIAGNÓSTICA DO ARTICULISTA 2 

 

 Esta segunda etapa da análise de dados apresenta as reformulações 

estruturais efetuadas pelo articulista 2 durante as cinco versões do texto sobre o 

mesmo assunto, a pena de morte no Brasil. 

 Na sequência, em três quadros e seis figuras, estão todas as reformulações 

feitas por correção e por paráfrase da primeira versão do texto do articulista 2. Essas 

informações foram obtidas por meio dos vídeos das telas dos computadores e das 

salas de aula que foram observados para realização da análise. No total, foram 

assistidas 05 horas, 37 minutos e 43 segundos de vídeos que registraram a tela do 

computador do articulista 2. 

 

 

Figura 53 – Captura da tela do computador do articulista 2: versão diagnóstica, 

tempo 10m39s  

 

Figura 54 – Captura da tela do computador do articulista 2: versão diagnóstica, 

tempo 11m04s 
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Quadro 27 – Reformulações estruturais da versão diagnóstica do articulista 2, 

tempo 10m39s a 11m04s 

Tempo 
Sentença  
de origem 

Classificação 
da sentença  
de origem 

Sentença 
reformulada 

Classificação  
da sentença 
reformulada 

Tipo de 
reformulação 

10m39s 

a 

11m04s 
recordes de 

Frase 
incompleta 

o que se torna 
alarmante 

Frase completa correção 

Fonte: A autora, 2019. 

  

Logo na introdução da versão diagnóstica, o articulista 2 substituiu a sentença 

origem "recordes de" pela sentença reformulada "o que se torna alarmante". 

Essas duas frases são complemento de uma frase anterior que tem a intenção de 

fazer uma introdução ao tema do artigo de opinião: a pena de morte. Primeiramente, 

ele expõe o fato de que o número de assassinatos vem aumentando e complementa 

dando destaque para essa informação.  

 Apesar de ainda não ter recebido nenhuma orientação dos professores da 

Oficina, o articulista já possui uma noção de que na introdução do artigo de opinião 

deve-se apresentar o tema e cativar a atenção do leitor. 

 Por efetuar uma mudança lexical é possível afirmar que ocorreu uma correção 

(cf. BARROS, 1999) no caminho da escritura. Aparentemente, o que viria a seguir na 

sentença de origem seria “recordes de assassinatos”, mas não é possível afirmar 

isso devido à frase não ter sido completada. Isso poderia demonstrar certa 

preocupação em destacar a informação anterior, o que acontece também na frase 

reformulada, caracterizando, assim, certa paráfrase (cf. HILGERT, 1999). Porém, o 

significado geral da reformulação muda. Além disso, a estrutura frasal também 

evolui, pois passa de uma frase incompleta para uma frase completa, o que enfatiza 

a correção. 

 Assim como afirma Bakhtin (2016), a escolha de todos os recursos 

linguísticos é feita pensando no destinatário e em sua resposta antecipada, ou seja, 

o autor já inicia seu texto preocupado com o que o leitor vai pensar quando conhecer 

o artigo. Por isso, realiza reformulações que vão contribuir para a construção do 

texto, assim como adequações à norma culta. 

 Durante toda a Oficina, os estudantes tiveram contato com um conjunto de 

fenômenos linguísticos que variam constantemente e que são utilizados comumente 
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por pessoas escolarizadas em situações monitoradas de escritura (por meio das 

câmeras e dos professores), evidenciando o uso da norma culta (cf. FARACO, 

2008). Ao substituir as palavras "recordes de", que poderiam indicar um dado 

estatístico e que tornariam o discurso autoritário (cf. ORLANDI, 1998), o articulista 

opta por um discurso polêmico e utiliza a expressão "o que se torna alarmante". Com 

isso, chama a atenção do leitor para esse fato. 

 

Figura 55 – Captura da tela do computador do articulista 2: versão diagnóstica, 

tempo 11m11s 

 

Figura 56 – Captura da tela do computador do articulista 2: versão diagnóstica, 

tempo 11m35s 

 

Quadro 28 – Reformulações estruturais da versão diagnóstica do articulista 2, 

tempo 11m11s a 11m35s 

Tempo 
Sentença  
de origem 

Classificação 
da sentença  
de origem 

Sentença 
reformulada 

Classificação  
da sentença 
reformulada 

Tipo de 
reformulação 

11m11s  
a  

11m35s 

o que se 
torna 

alarmante 

Frase 
completa 

fato que vem se 
tornarnando (sic) 

ainda mais 
alarmante 

Frase completa Paráfrase 

Fonte: A autora, 2019. 

  
A segunda reformulação exercida pelo articulista 2 revela sua insatisfação 

com o trecho que já havia sido modificado anteriormente e efetua mais uma 

alteração. Dessa vez é uma paráfrase lexical com predicado simétrico (cf. 

MARGOTTI, 2003), pois substitui e acrescenta algumas palavras que mantém o 

significado da expressão anterior. Consequentemente, dedica mais atenção ao 

primeiro parágrafo e a essa ideia inicial. 

 Ademais, a estrutura frasal continua semelhante, porque continua sendo 

composta por uma frase completa, reforçando a tentativa de manutenção sígnica. 

Novamente, o conhecimento prévio e a intenção do articulista prevalecem e 
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provocam a necessidade de reformular a frase e chamar a atenção do leitor para o 

fato. O que muda é a forma verbal do presente “se torna” (presente do indicativo) 

para “vem se tornando” (presente contínuo), o que dá a ideia de continuidade, 

advinda do significado semântico do imperfectivo. Além da troca do pronome relativo 

“o que” para o substantivo “fato”, que dá mais força aos acontecimentos 

(assassinatos), além da inclusão de “ainda mais”, expressão adverbial que dá 

ênfase ao “alarmantes” (adjetivo). Vogt (1980), Da Costa e Ducrot (1981), trazidos 

por Gritti (2013, p. 39), “afirmam que o locutor, ao utilizar o ainda, imprime uma 

marca de apreciação. Em suas hipóteses argumentativas, os autores afirmam que 

[...] o ainda, em estruturas de comparação, imediatamente, junto a um advérbio, 

como em ainda mais alto, representa uma apropriação de excesso. Da Costa dá um 

tratamento a esses casos através de escalas”. A utilização da expressão “ainda mais 

alarmante” coloca a situação dos assassinatos no ponto mais alto de uma escala, 

cuja sentença origem “alarmante” está em um ponto mais abaixo. 

 Nessa introdução, assume-se um discurso que tende a ser mais autoritário 

(cf. ORLANDI, 1998) pelo fato de basear-se em números, apesar de não citar quais 

são eles. Quando se fundamenta em dados, a intenção do articulista é evitar a 

contestação do leitor, ou seja, prefere provar aquilo que diz e fortalecer sua 

argumentação e não abrir espaço para questionamentos. 

 

Figura 57 – Captura da tela do computador do articulista 2: versão diagnóstica, 

tempo 1h17m54s 
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Figura 58 – Captura da tela do computador do articulista 2: versão diagnóstica, 

tempo 1h18m17s 

 

Quadro 29 – Reformulações estruturais da versão diagnóstica do articulista 2, 

tempo 1h17m54s a 1h18m17s 

Tempo 
Sentença  
de origem 

Classificação 
da sentença  
de origem 

Sentença 
reformulada 

Classificação  
da sentença 
reformulada 

Tipo de 
reformulação 

1h17m54s 
a 

1h18m17s 

sobre a 
pena de 

morte ser 
grande 

Frase 
incompleta 

da existência da 
pena de morte no 

Brasil 

Frase 
incompleta 

Paráfrase 

Fonte: A autora, 2019. 

 
 Novamente, o articulista produz uma paráfrase lexical com predicado 

simétrico (MARGOTTI, 2003) e mantém a mesma ideia empregando palavras 

diferentes. Portanto, apesar de realizar outras alterações durante todo o texto, o 

articulista realiza poucas reformulações estruturais, totalizando três, compostas, em 

sua maioria, por paráfrases. Isso indica que ele pensa ter clareza acerca do que 

pretende escrever, o que depois pode-se constatar que não se concretiza, a citar o 

grande número de apontamentos dos professores na versão impressa. 

 Essa regularidade também permanece na estrutura frasal, pois uma frase 

incompleta é substituída por outra incompleta que servirá para a continuidade do 

artigo de opinião.  
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 Nessa reformulação está em jogo também a correção com relação à norma 

culta (cf. FARACO, 2008). Ao reformular de “desejo sobre a pena de morte ser 

grande” para “desejo da existência da pena de morte no Brasil” houve uma 

adequação à norma, ou seja, buscou-se uma linguagem utilizada comumente por 

pessoas escolarizadas em situações monitoradas de escritura. 

 Por se tratar da conclusão do texto, o articulista retoma o que foi apresentado 

anteriormente, provavelmente devido às orientações de outros professores. O que 

ele retoma é o ponto de vista oposto para, posteriormente, poder refutá-lo com sua 

tese e argumento principal, o qual mostra a lei pétrea que impede a aplicação da 

pena de morte. Isso demonstra que já existe a apropriação de algumas 

características do gênero artigo de opinião (cf. RANGEL, 2016). 

 A oscilação que ocorre durante a migração funcional está voltada para a 

tarefa do articulista em decidir que pontos vai destacar e quais vai suprimir (cf. LIMA, 

2013). Primeiramente, ele decide enfocar o grande desejo sobre a pena de morte, 

depois opta apenas por dizer que há o desejo da existência dessa pena, sem 

mensurá-lo. 

 O que podemos concluir com a análise dessa primeira versão é que houve 

duas paráfrases e uma correção que indicam a permanência do caminho de 

escritura. 

 

4.8 ESCRITURA DO PROJETO DO ARTICULISTA 2 

 

 Nesta parte da análise, nos três quadros e seis figuras, estão todas as 

reformulações feitas por correção e por paráfrase da segunda versão do texto do 

articulista 2. 

 A partir dessa versão do texto, há orientações dadas pelos professores por 

meio das avaliações realizadas por escrito na folha impressa da versão anterior 

(versão diagnóstica) e explicações orais durante os encontros da Oficina. Estas 

servem como base para cada reescritura. 
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Figura 59 – Captura da tela do computador do articulista 2: escritura do projeto, 

tempo 32m45s 

 

 

Figura 60 – Captura da tela do computador do articulista 2: escritura do projeto, 

tempo 36m30s 

 

 

Quadro 30 – Reformulações estruturais da escritura do projeto do articulista 2, 

tempo 32m45s a 36m30s 

Tempo 
Sentença  
de origem 

Classificação 
da sentença  
de origem 

Sentença 
reformulada 

Classificação  
da sentença 
reformulada 

Tipo de 
reformulação 

32m45s 

a 

36m30s 

ao executar 
um 

assassinato 
estaremos 

cometendo o 
mesmo 

"erro" que 

Frase 
incompleta 

a execução de 
um assassinato 
está diretamente 
ligada ao crime 

da pena de morte 

Frase completa Paráfrase 

Fonte: A autora, 2019. 

  

Diferentemente da versão anterior, a primeira reformulação estrutural ocorre 

já no terceiro argumento devido a uma sugestão feita pelos professores na avaliação 

do texto diagnóstico. A sentença diz o seguinte: "Seu texto estava todo impessoal e 

agora está na 1ª pessoa do plural – uniformizar." Ao utilizar o verbo "estaremos" 
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refere-se à primeira pessoa do plural, por isso ele substitui esse verbo por "está" 

tornando a frase impessoal. 

 Além destas, houve outras alterações lexicais que ajudaram a garantir a 

mudança de pessoa do verbo e caracterizar uma paráfrase com predicado simétrico 

(cf. MARGOTTI, 2003). Ao final da sentença, há a substituição de "cometendo o 

mesmo "erro" que" por "diretamente ligada ao crime da pena de morte". É 

possível que o articulista tivesse a intenção de dizer que executar um criminoso seja 

um erro porque quem executa se torna outro criminoso. Então, prefere dizer que a 

execução está ligada ao crime da pena de morte e explicar mais tarde como 

funciona essa relação entre os dois fatos. Ou seja, tanto na sentença de origem 

quanto na reformulada o articulista quis relacionar os dois tipos de assassinatos, só 

que com expressões linguísticas distintas, o que uma vez mais caracteriza a 

paráfrase. 

 Com relação à estrutura frasal, apresenta variações e passa de uma frase 

incompleta para uma completa, demonstrando a evolução causada pela orientação 

dos professores. Assim como afirma Bakhtin (2003), o discurso do outro foi 

assimilado e passa a fazer parte de suas ações durante a escritura. 

 Outro aspecto relevante é a passagem de um discurso lúdico (cf. ORLANDI, 

1998), em que havia várias possibilidades de interpretação, para um discurso mais 

autoritário e que permite menos questionamentos, especialmente no que se refere à 

pessoa da sentença. 

 

Figura 61 – Captura da tela do computador do articulista 2: escritura do projeto, 

tempo 43m18s 
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Figura 62 – Captura da tela do computador do articulista 2: escritura do projeto, 

tempo 45m02s 

 

 

Quadro 31 – Reformulações estruturais da escritura do projeto do articulista 2, 

tempo 43m18s a 45m02s 

Fonte: A autora, 2019. 
  

Ainda não satisfeito com sua reformulação anterior, o autor corrige a posição 

da sentença origem, retira-a do início da frase e a mantém no fim. No lugar dela, 

inclui a expressão "segundo a BBC Brasil", esclarecendo qual é a fonte das 

informações. Assim, há alteração lexical e espacial da sentença de origem e a 

inclusão de um novo dado que foi negligenciado anteriormente. 

 A influência do professor continua atuante e, consequentemente, motiva o 

estudante a realizar mais reformulações. A inclusão da fonte BBC é a transformação 

de uma opinião em argumento de autoridade (cf. RANGEL, 2016) e isso é influência 

do apontamento número 6 do professor na correção do texto diagnóstico (cf. anexo 

6) que questiona "Quais são os argumentos que você irá usar para sustentar sua 

opinião?". Com isso, ele decide buscar argumentos para comprovar sua tese.  

Tempo 
Sentença  
de origem 

Classificação  
da sentença  
de origem 

Sentença 
reformulada 

Classificação  
da sentença 
reformulada 

Tipo de 
reformulação 

43m18s 

a 

45m02s 

 

de um 
assassino está 

diretamente 
ligada ao crime 

da pena de 
morte 

Frase 
incompleta 

segundo a 
BBC Brasil 

Frase 
incompleta 

Correção 
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 Neste caso, também houve a passagem do discurso polêmico para o 

autoritário (cf. ORLANDI, 1998), pois revelou-se quem é responsável pelos dados e 

evitou possíveis indagações. 

 Essa correção efetuou-se por meio da completa mudança lexical 

(MARGOTTI, 2003) e da transferência da primeira frase para outra parte do texto. 

Outros exemplos como este também ocorreram ao longo das outras versões. 

Entretanto, a frase continua incompleta, pois está em processo de construção. 

 

Figura 63 – Captura da tela do computador do articulista 2: escritura do projeto, 

tempo 1h15m55s 

 

 

 

Figura 64 – Captura da tela do computador do articulista 2: escritura do projeto, 

tempo 1h17m49s 
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Quadro 32 – Reformulações estruturais da escritura do projeto do articulista 2, 

tempo 1h15m55s a 1h17m49s 

Tempo 
Sentença  
de origem 

Classificação 
da sentença  
de origem 

Sentença 
reformulada 

Classificação  
da sentença 
reformulada 

Tipo de 
reformulação 

1h15m55s 

a 

1h17m49s 

 

segundo a BBC 
Brasil para os 

analistas a 
execução não 

reduz a 
criminalidade, 
além de estar 
diretamente 

ligada à pena de 
morte 

Frase 
completa + 
conjunção + 

frase 
completa 

especialistas 
na temática 
realizaram 

uma pesquisa 
na qual mostra 

que para 
88,2% deles a 
execução não 

reduz a 
criminalidade. 

Frase 
completa + 
conjunção + 

frase completa 

Correção e 
paráfrase 

Fonte: A autora, 2019. 

  

As três reformulações estruturais dessa versão do texto possuem como alvo o 

mesmo argumento, caracterizando a existência da paráfrase. Neste momento, 

apesar de ainda continuar insistindo que a execução não reduz a criminalidade, o 

articulista resolve trazer dados concretos retirados de uma pesquisa que revela a 

opinião de especialistas no assunto que corroboram com o seu ponto de vista. 

 A primeira parte da frase, "segundo a BBC Brasil para os analistas a 

execução não reduz a criminalidade," comparada à sentença reformulada, também 

evidencia paráfrase, pois continua tratando da opinião de especialistas sobre a não 

redução da criminalidade com a pena de morte. Já a segunda parte da sentença de 

origem apresenta uma contradição em relação à primeira parte. É possível que o 

próprio articulista tenha percebido isso e retirado esse trecho. 

 Ademais, ele retira a fonte das informações, a BBC Brasil, mas traz o dado 

para comprovar sua opinião, uma vez que o trecho “a execução não reduz a 

criminalidade” permanece. Opinião esta que já estava no texto diagnóstico. Neste 

caso, a correção do professor influenciou o articulista com seu comentário no 

segundo parágrafo – “Opinião para justificar a opinião 1.” A partir disso, o articulista 

tenta transformar a opinião em um argumento de autoridade. 

 Posteriormente, quando realiza a reformulação na versão atual, deixa de lado 

a fonte de um possível argumento de autoridade e se concentra em um argumento 

por evidência (cf. RANGEL, 2016). Devido a isso e à mudança lexical, confirma-se a 

correção textual.  
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 Outro ponto interessante é a permanência da estrutura frasal, que continua 

sendo composta por duas frases completas ligadas por uma conjunção, ou seja, o 

número de oscilações frasais é menor que as oscilações semânticas relacionadas à 

opinião de especialistas no assunto. 

 Com a análise dessa versão, nota-se que o número de oscilações se manteve 

o mesmo em relação à versão diagnóstica e as três reformulações realizadas foram 

uma paráfrase, uma correção e uma reformulação mista que continha traços de 

reformulação e paráfrase. Sendo assim, houve um equilíbrio entre correção e 

paráfrase. 

 

4.9 REESCRITURA DO PROJETO DO ARTICULISTA 2 

 

 Na sequência, em um quadro e duas figuras, estão todas as reformulações 

feitas por correção da terceira versão do texto do articulista 2. 

 

 

Figura 65 – Captura da tela do computador do articulista 2: reescritura do projeto, 

tempo 13m43s 
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Figura 66 – Captura da tela do computador do articulista 2: reescritura do projeto, 

tempo 15m47s 

 

 

 

Quadro 33 – Reformulações estruturais da reescritura do projeto do articulista 2, 

tempo 13m43s a 15m47s 

Tempo 
Sentença  
de origem 

Classificação 
da sentença  
de origem 

Sentença 
reformulada 

Classificação  
da sentença 
reformulada 

Tipo de 
reformulação 

13m43s  

a  

15m47s 

na qual 
mostra que 

Frase 
incompleta + 

conjunção 

na qual mostram 
que 

Frase 
incompleta + 

conjunção 
Correção 

Fonte: A autora, 2019. 

 

 Na avaliação da versão anterior, os professores fizeram duas anotações 

sobre o terceiro argumento: "deixar bem clara a relação entre criminalidade e 

execuções" e "deles quem?". Pensando nisso, o articulista procurou responder a 

esses questionamentos dos professores. 

 A única reformulação estrutural da reescritura do projeto executa uma 

alteração quase imperceptível, não fosse a análise do processo intrínseco dessa 

transformação. Através da filmagem da tela do computador do articulista 2 foi 

possível perceber as diversas vezes em que ele escreveu e apagou o mesmo trecho 

dentro de dois minutos. Por vezes, houve a substituição da sentença de origem pela 

expressão "em que", mas finalizou escolhendo a sentença reformulada "na qual 

mostram que". Essa mudança na concordância realizou-se por meio da adequação 

verbal com o sujeito que estava no plural. Ou seja, houve uma correção (cf. 

BARROS, 1999) de norma. Talvez o comentário do professor “deles quem?” fez o 

articulista refletir quem são eles e por si só percebeu o erro de norma padrão.  Afinal, 
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a troca de “mostra” para “mostram” parece ser mais uma questão de correção 

gramatical, apesar de não alterar o restante da frase. 

 Outro aspecto importante, que pode ser percebido apenas por meio da 

gravação da tela do computador, revela que o articulista movimentava o cursor de 

forma giratória em cima da sentença. Provavelmente, estava refletindo sobre cada 

palavra e seu significado. No texto pesquisado na Internet, a informação dizia que 

88,2% dos especialistas acreditavam que a pena de morte não reduzia a 

criminalidade. Entretanto, durante as diversas reformulações do mesmo trecho, o 

articulista também modificou a interpretação da informação. Ele passou a considerar 

que os especialistas admitiam que 88,2% dos casos de execução não ajudavam a 

reduzir a pena de morte. Com isso, não alterou somente a estrutura lexical, mas 

também a significação, pois o significado de “acreditar” e de “admitir” é bem 

diferente. 

Outro ponto interessante é a questão de haver somente uma reformulação 

estrutural ao longo de todo o texto. Por ser a reescritura do projeto em que já existe 

uma forma relativamente estável de enunciado (cf. BAKHTIN, 2016) e ser um texto 

mais curto que a versão diagnóstica, tende a ocorrer menos alterações. Portanto, 

quanto maior a estabilidade textual menor será o número de reformulações.  

Com a análise dessa versão, é possível compreender a diminuição do número 

de oscilações em relação ao projeto e a única reformulação realizada foi uma 

correção que alterou o caminho da escritura. 

 

4.10 PRIMEIRA REESCRITURA DO TEXTO DO ARTICULISTA 2 

 

 Nos três quadros e seis figuras a seguir, estão todas as reformulações feitas 

por paráfrase da quarta versão do texto do articulista 2. 

 

Figura 67 – Captura da tela do computador do articulista 1: primeira reescritura do 

texto, tempo 19m21s 
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Figura 68 – Captura da tela do computador do articulista 1: primeira reescritura do 

texto, tempo 26m18s 

 

 

Quadro 34 – Reformulações estruturais da primeira reescritura do texto do articulista 

2, tempo 19m21s a 26m18s 

Tempo 
Sentença  
de origem 

Classificação  
da sentença  
de origem 

Sentença 
reformulada 

Classificação  
da sentença 
reformulada 

Tipo de 
reformulação 

19m21s  
a  

26m18s 

tornando-se 
um n 

Frase 
incompleta 

fato que vem se 
tornando ainda 
mais alarmante 

Frase completa Paráfrase 

Fonte: A autora, 2019. 

 
 Primeiramente, esse foi um trecho reformulado no texto diagnóstico e agora 

reaparece na reescritura do texto. Possivelmente o motivo de isso acontecer seja a 

dificuldade que muitos enfrentam ao iniciar um texto. Na primeira versão do 

articulista 2 ocorrem duas reformulações estruturais na introdução, ou seja, desde o 

princípio da produção ele tenta modificar o início de seu texto. O articulista 1 

também apresentou um comportamento semelhante, pois realizou duas 

reformulações estruturais na versão diagnóstica e três na reescritura do texto. Isso 

confirma que iniciar um texto pode ser uma árdua tarefa que exige atenção do 

escritor.  

 Essa primeira reformulação da reescritura do texto, aparentemente, não 

contou com a intervenção dos professores, pois não há indicações escritas na 

versão impressa. Entretanto, em outras versões, houve sugestões sobre a 

organização da introdução que podem ter influenciado neste momento. Mas, o 

articulista não tem acesso a outras versões de encontros anteriores da Oficina. 

Como já mencionamos, ele só tem acesso a uma versão escrita no encontro anterior 

e corrigida pelos professores. Também não há arquivo digitalizado, portanto, deve-

se escrever tudo. Neste caso específico da reformulação, o aluno, provavelmente 

não se lembra mais da estrutura frasal exata, talvez este seja o motivo da oscilação. 

 Apesar de haver a inserção de alguns componentes lexicais, a significação 

continua a mesma, pois continua tratando do aumento de assassinatos. O que 

houve foi a evolução de uma frase incompleta para uma frase completa, ou seja, 
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ocorreram adequações estruturais que complementaram o sentido da sentença. 

Fato este que caracteriza a paráfrase. 

 Essa mudança promoveu o aumento da coesão e da coerência (cf. FÁVERO, 

1991) da sentença e proporcionou maior clareza e precisão discursiva. Esse assunto 

também foi trabalhado durante as aulas logo no início da Oficina. 

 

Figura 69 – Captura da tela do computador do articulista 1: primeira reescritura do 

texto, tempo 27m48s 

 

 

Figura 70 – Captura da tela do computador do articulista 1: primeira reescritura do 

texto, tempo 28m09s 

 

 

Quadro 35 – Reformulações estruturais da primeira reescritura do texto do articulista 

2, tempo 27m48s a 28m09s 

Tempo 
Sentença  
de origem 

Classificação 
da sentença  
de origem 

Sentença 
reformulada 

Classificação  
da sentença 
reformulada 

Tipo de 
reformulação 

27m48s 
a 

28m09s 

fato que vem 
se tornando 

Frase 
incompleta 

dados que tornam 
o fato 

Frase 
incompleta 

Paráfrase 

Fonte: A autora, 2019. 

  

A segunda alteração ocorre depois de o articulista escrever mais algumas 

sentenças e sentir que ainda deve modificar o trecho do primeiro parágrafo 

analisado no quadro anterior. Nesse caso, ele realiza uma paráfrase lexical com 

predicado simétrico por meio de operações sintáticas, como a formação de voz 

passiva (cf. MARGOTTI, 2003). Na sentença de origem o "fato" vem tornando a si 

mesmo alarmante, ou seja, possui voz reflexiva por praticar e sofrer a ação ao 

mesmo tempo. Entretanto, na sentença reformulada são os dados que tornam o 



131 

 

"fato" alarmante, ou seja, possui voz passiva por apenas sofrer a ação. Essa 

mudança de voz reflexiva para ativa ocorre pela alteração do verbo "tornando" para 

"tornam" (presente contínuo e presente simples, respectivamente) e do sujeito "se" 

(ele mesmo) para "tornam" (eles, os dados). 

 Outro ponto interessante é a passagem da voz reflexiva, que pode indicar um 

discurso mais polêmico, para voz ativa, mostrando um discurso mais autoritário 

(FÁVERO, 1991).  

 Apesar de todas essas mudanças sintáticas que poderiam caracterizar a 

correção, o tema da sentença continua o mesmo e não interfere na significação, pois 

quem continua alarmante é o fato. Deste modo, a paráfrase prevalece sobre a 

correção. Além disso, as frases continuam incompletas e só ganham sentido quando 

unidas ao restante do texto.  

 

Figura 71 – Captura da tela do computador do articulista 1: primeira reescritura do 

texto, tempo 55m52s 
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Figura 72 – Captura da tela do computador do articulista 1: primeira reescritura do 

texto, tempo 56m40s 

 

 

Quadro 36 – Reformulações estruturais da primeira reescritura do texto do articulista 

2, tempo 55m52s a 56m40s 

Tempo 
Sentença  
de origem 

Classificação 
da sentença  
de origem 

Sentença 
reformulada 

Classificação  
da sentença 
reformulada 

Tipo de 
reformulação 

55m52s  

a  

56m40s 

é direito de 
cada um a 

Frase 
incompleta 

se deve 
segurança à 

Frase 
incompleta 

Paráfrase 

Fonte: A autora, 2019. 
 
 Durante toda a reescritura do projeto do texto houve apenas duas orientações 

feitas pelos professores e uma correção em forma de círculo, mas que não se 

referiam a esse trecho. 

 A estrutura das sentenças continua inalterada, mas há novas escolhas 

lexicais que podem ser comparadas com certo grau de paráfrase lexical com 

predicado converso (cf. MARGOTTI, 2003). Durante a escritura da última sentença 

do terceiro parágrafo, ele afirma que cada um possui o direito à vida e depois diz 

que a segurança à vida deve existir, ou seja, a ideia da preservação da vida 

continua. Até porque o direito à vida inclui, implicitamente, haver segurança para tal. 

Talvez o articulista quisesse deixar explícito que ele estava referindo-se à segurança 

e que todos têm o direito de estar seguros. Consequentemente, garantirão seu 

direito de viver. 
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 Neste caso ocorreu a passagem do discurso autoritário para o discurso mais 

lúdico (FÁVERO, 1991), que pode ter interferido diretamente na interpretação da 

sentença. 

 O que se pode concluir com a análise dessa versão é que o número de 

oscilações se manteve semelhante à primeira e segunda versões. As três 

reformulações realizadas foram paráfrases que mantiveram o sentido da escritura. 

Apesar de ter aumentado em comparação à terceira versão, a quantidade de 

reformulações estruturais tende a diminuir conforme a oscilação textual diminui, pois 

as três modificações feitas nessa versão foram paráfrases e focalizaram no mesmo 

ponto. O restante do texto não sofreu grandes alterações. 

 

4.11 SEGUNDA REESCRITURA DO TEXTO DO ARTICULISTA 2 

 

 A seguir, em um quadro e duas figuras, estão todas as reformulações feitas 

por correção da quinta versão do texto do articulista 2. 

 

Figura 73 – Captura da tela do computador do articulista 2: segunda reescritura do 

texto, tempo 12m04s 

 

 

 

Figura 74 – Captura da tela do computador do articulista 2: segunda reescritura do 

texto, tempo 12m14s 
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Quadro 37 – Reformulações estruturais da segunda reescritura do texto do 

articulista 2, tempo 12m04s a 12m14s 

Tempo 
Sentença  
de origem 

Classificação 
da sentença  
de origem 

Sentença 
reformulada 

Classificação  
da sentença 
reformulada 

Tipo de 
reformulação 

12m04s 

a 

12m14s 

Consequente
mente 

Frase 
incompleta 

Ao mesmo tempo 

Frase 
incompleta 

 
Correção 

Fonte: A autora, 2019. 

 
 A única reformulação estrutural da última versão do texto com a mesma 

temática do articulista 2 substitui a sentença de origem "Consequentemente" pela 

sentença reformulada "Ao mesmo tempo". No primeiro caso, o aumento do número 

de pessoas em favor da pena de morte subiu devido ao aumento dos índices de 

assassinatos. No segundo, os dois aumentos aconteceram ao mesmo tempo, mas 

não tiveram relação, necessariamente. Assim sendo, houve uma correção de 

informação, pois o léxico foi alterado e passou a dar uma nova significação para a 

sentença. 

 Percebe-se que na versão anterior o professor fez um círculo na palavra 

“consequentemente” e puxou uma flecha indicando que havia "ECO “mente” – 

evitar." Esse apontamento, mesmo sendo de outra natureza, fez o aluno refletir 

sobre o uso da palavra “consequentemente”. Zanin (2018) concluiu que muitas 

vezes os apontamentos do professor sobre relacionada palavra, expressão ou ideia, 

levam o articulista a repensar outros pontos que estão relacionados. Em sua análise, 

ela faz o seguinte apontamento sobre o título do texto. 

Perceba que sobre o título nada foi apontado, mas o articulista por si só 
reescreveu seu título. Houve aqui um desenvolvimento do articulista, que 
veio ao longo do curso, por meio das aulas, dos apontamentos. Mas, na 
quinta versão o aluno já não precisou de apontamentos para que ele 
mesmo pudesse modificar seu próprio título (ZANIN, 2018, p. 36). 

 
 Assim sendo, o próprio articulista passa a observar questões que podem 

melhorar de acordo com as orientações recebidas. 

 Já a estrutura frasal continuou a mesma, pois ambas foram complementadas 

pelo restante da sentença. Essa reformulação ocorreu devido à sugestão dos 

professores para evitar a repetição sonora do sufixo "mente", pois a palavra anterior 

possuía um som semelhante, "alarmante". Além disso, na versão anterior existiam 

mais palavras próximas que possuíam o mesmo som.  



135 

 

 O que se pode concluir com a análise dessa versão é que o número de 

oscilações voltou a reduzir depois da quarta reescritura e a única reformulação 

estrutural realizada foi uma correção que modificou levemente o sentido da escritura. 

 

4.12 CONSIDERAÇÕES SOBRE AS REFORMULAÇÕES DO ARTICULISTA 2 

 

 Após todas as reformulações realizadas pelo articulista 2, foi possível concluir 

que o número de alterações apresentou certa estabilidade, mas tende a diminuir 

conforme as características do artigo de opinião vão sendo assimiladas (cf. 

BAKHTIN, 2016) e as dúvidas sanadas. Nas duas primeiras e na quarta versão, o 

articulista efetuou o mesmo número de reformulações (três). Na terceira e na quinta 

versões houve apenas uma em cada. Das onze reformulações estruturais deste 

articulista, quatro são correções, seis paráfrases e uma reformulação mista 

(correção e paráfrase). Pudemos observar aqui o oposto ocorrido ao articulista 1, 

que teve mais correções e menos paráfrases. Ocorreram outras alterações diversas 

em todas as versões, mas o foco deste trabalho foi a reformulação estrutural em que 

predominou a paráfrase e a correção.  

 Na versão diagnóstica ocorreram três reformulações, uma correção e duas 

paráfrases. Na escritura do projeto de texto também foram três: uma correção, uma 

paráfrase e uma em que a paráfrase e a correção alcançaram um equilíbrio. Na 

reescritura do projeto houve apenas uma correção. Na primeira escritura do texto 

ocorreram três reformulações, todas paráfrases. Neste caso, o número de 

reformulações foi igual à versão do texto diagnóstico, o que não ocorreu com o 

primeiro articulista. Na última versão, reescritura do texto, houve apenas uma 

correção. Portanto, nas versões produzidas pelo articulista 2 houve a predominância 

da paráfrase sobre a correção. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Esta pesquisa teve como objetivo a análise do processo de construção e de 

reconstrução de um texto que passa por muitas versões e resulta em uma versão 

otimizada do gênero artigo de opinião. Buscou-se identificar e classificar as 

reformulações estruturais, como correção e/ou paráfrase que ocorreram durante o 

processo de produção textual do gênero artigo de opinião e como essas 

reformulações influenciam na construção do texto. 

 Com base nas análises, foi possível constatar que as reformulações 

estruturais, a correção e a paráfrase, modificaram ou mantiveram o foco da escritura. 

De acordo com o papel das reformulações realizadas, os artigos de opinião vão 

ganhando forma e assumindo determinada postura diante de seu público leitor, 

assim como o próprio articulista vai formando sua opinião ao longo dessas 

reformulações. 

Diversos fatores podem influenciar nesse processo, mas, como pudemos 

observar, as imagens dos momentos de reformulação, a Internet, as orientações dos 

professores, as aulas frequentadas na Oficina, as próprias leituras feitas sobre a 

temática do seu artigo ou, ainda, o conhecimento prévio que os articulistas possuíam 

foram determinantes para a constituição de uma forma relativamente estável de 

enunciado, o artigo de opinião. 

 Fundamentando-se nas explicações dadas pelos professores durante a 

Oficina, os articulistas se apropriaram de mais características do gênero do discurso 

artigo de opinião e as aplicaram em suas produções ao longo do tempo. O tópico 

que teve maior evolução foi a argumentação. Na versão diagnóstica, havia muitas 

opiniões, porém não possuíam argumentos fortes o suficiente para sustentá-las, 

entretanto, no decorrer das reescrituras, argumentos de autoridade, de evidência e 

outros foram incorporados. Além disso, as introduções dos textos apresentaram 

evolução, pois foram alvo de várias reformulações. Fato que reafirma a dificuldade 

de alguns ao iniciar um texto, exigindo mais atenção do escritor.   

 Cada reformulação operou um processo de migração funcional, pois passou 

de instrumento de ação sobre o outro para objeto de análise e, posteriormente, 

voltou a ser instrumento. Nesses momentos, os articulistas escrevem uma sentença, 

param de escrever e releem, resolvem fazer algumas alterações e voltam a escrever 
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para finalmente poder publicar seu texto. Essa também é uma atividade reguladora 

da linguagem (cf. LIMA, 2013), pois a modifica de acordo com sua intenção 

comunicativa. A cada reformulação realizada ocorre uma atividade de regulação da 

linguagem, ou seja, uma tentativa de aperfeiçoar a produção do artigo de opinião. 

 Ao comparar as produções e reformulações dos dois articulistas pode-se 

constatar que o primeiro executou mais correções do que paráfrases, já o segundo 

operou mais paráfrases do que correções. Basicamente, isso se explica pelo nível 

de domínio das características do gênero, segurança, conhecimento sobre o tema e 

as orientações dadas pelos professores que influenciaram na construção do texto. 

Provavelmente, quanto maior o conhecimento sobre o gênero e o assunto, menor 

será o número de reformulações, ou seja, as oscilações tendem a diminuir quando 

se tem uma forma relativamente estável de enunciando. Outra possibilidade é que 

essa seja uma preferência particular de cada articulista, pois o que realizou mais 

paráfrases pretende manter a ideia ao longo das reescrituras. Já o que realizou mais 

correções pode estar mais aberto a mudanças. 

 Apesar de existir oscilação do número de reformulações de uma versão para 

outra, pode-se presumir que a primeira, segunda e quarta versões tiveram maior 

número de modificações estruturais e a terceira e quarta versões tiveram menos 

reformulações pelos seguintes fatores: Na versão diagnóstica, o articulista estava 

construindo seu texto sem orientações e estava criando e recriando seu texto pela 

primeira vez; Na segunda versão, o número de reformulações é grande devido às 

orientações dos professores e por não ser mais um artigo, mas um projeto; Na 

terceira versão, que é a reescritura do projeto, ocorrem menos mudanças por ser o 

mesmo gênero da versão anterior; Na quarta reescritura, volta a ser um artigo de 

opinião, com isso a quantidade de alterações aumenta juntamente com o tamanho 

do texto; Na última versão, que é a reescritura do artigo de opinião, semelhante à 

versão anterior, as reformulações diminuem. Portanto, a cada mudança na estrutura 

geral do texto, ocorre a alteração no número de reformulações. Quando a estrutura 

geral se mantém, esse número diminui. 

 O mesmo acontece com o número de correções e paráfrases. Quanto maior o 

número de correções maior será a oscilação textual, mas quanto maior o número de 

paráfrases maior será a manutenção do rumo da escritura. 

 Outro ponto interessante sobre a ocorrência de paráfrase e/ou de correção 

pode indicar que quanto mais paráfrases ocorrem maior é a manutenção da 
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significação da sentença. Por outro lado, quanto maior o número de correções, 

maior é o desvio no rumo da escritura. Esse fato pode explicitar que o articulista, ao 

efetuar paráfrases, já tem uma opinião formada e continua trabalhando para sua 

evolução ou que, ao executar correções, está mudando de opinião, reformulando-a 

durante o andamento do texto. 

 Além disso, as anotações feitas pelos professores e as explicações em sala 

tiveram grande importância nos momentos de escritura e reescritura e foram 

decisivos na utilização de correção ou paráfrase. Os comandos dados pelos 

professores foram encadeadores de várias reformulações estruturais e lexicais. 

Cada ponto destacado por eles, durante a correção do texto, pode ser analisado 

pelo articulista e modificado de acordo com sua opção argumentativa.  Foi a partir 

dessas avaliações que muitas modificações ocorreram e puderam aproximar o texto 

das características do artigo de opinião, sendo fundamental, portanto, a colaboração 

dos professores para a evolução dos textos. 

 Muitas vezes as orientações ocorriam de forma sugestiva ou interrogativa 

para que o articulista pudesse repensar seu texto e decidir qual a melhor forma de 

proceder. Em poucos momentos houve a utilização de imperativos, mas quando 

foram mobilizados exerceram uma modificação necessária para a evolução do texto. 

Sendo assim, os professores se mostraram flexíveis e optaram por um discurso 

polêmico que levou cada articulista a refletir, pois caso preferissem um discurso 

muito lúdico poderiam não obter a atenção do articulista para pontos relevantes. Se 

optassem por um discurso excessivamente autoritário acabariam afetando a 

criatividade e a liberdade de expressão do escritor. Mais uma vez é possível 

confirmar que os professores tiveram uma postura determinante no processo de 

escritura e reescritura dos artigos de opinião. 

 Esperamos, neste momento, que este trabalho tenha trazido contribuições 

para o estudo do processo de produção textual, para o ensino de língua portuguesa 

e para a linguística aplicada. Uma dessas contribuições pode estar relacionada com 

a compreensão do processo de reformulação por paráfrase e por correção, que 

evidencia a influência dos professores, das pesquisas na Internet, do conhecimento 

prévio do estudante e outros fatores na construção textual. A partir disso, é possível 

relacionar os resultados deste trabalho com outros momentos de análise de 

produção no cotidiano de professores de qualquer nível da educação, pois as 

reformulações ocorrem em todos os níveis. Ademais, os profissionais da área 
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poderão refletir e compreender mais sobre as ações dos articulistas por meio das 

correções e paráfrases. Enfim, podem haver contribuições para o campo da 

pesquisa em Linguística e para a prática pedagógica com base na produção textual, 

especialmente com foco na escritura e reescritura. 

 Assim, ainda restam diversos questionamentos que podem ser explorados, 

além dos que já foram explorados com os dois articulistas. Ainda ficarão questões 

para futuros trabalhos, como os motivos do silêncio ou das pausas entre um trecho e 

outro, além de vários outros aspectos linguísticos. 

 Para discorrer sobre as reformulações por paráfrase e por correção que 

ocorreram durante a escritura do gênero artigo de opinião, este trabalho foi dividido 

em capítulos interligados. O primeiro deles mostrou os objetivos desse trabalho e 

outras pesquisas semelhantes a essa, onde foi possível detectar que há pesquisas 

parecidas, mas nenhuma direcionada para a análise do processo de produção 

textual por meio da gravação da tela do computador. 

 No capítulo "Metodologia" foram abordados os seguintes procedimentos: 

produção, gravação e análise de dados. Inicialmente foi exposto como ocorreu a 

"Oficina de Leitura, Escritura e Reescritura de Artigos de Opinião" dentro da UTFPR 

– Campus Pato Branco. Destacou-se, também, o funcionamento do software Screen 

Hunter 3.1 e das câmeras filmadoras utilizadas na gravação dos dados. Ademais, 

foram descritas as etapas da análise dos dados. 

 Na "Fundamentação teórica" foram apresentadas as bases teóricas utilizadas 

nessa dissertação, divididas em cinco seções e três subseções. Primeiramente, 

refletiu-se sobre os conceitos de língua e linguagem através do conceito de 

enunciado postulados por Bakhtin (2003). Em seguida, as ponderações que Bakhtin 

(2003) apresenta sobre os gêneros do discurso foram bastante discutidas. Dentro da 

segunda seção, na primeira subseção, há considerações sobre o ensino de 

produção textual. Na segunda subseção, pensa-se sobre os tipos de normas e quais 

são preponderantes para este trabalho. Na terceira subseção, foca-se na 

argumentação e no gênero artigo de opinião. Todas essas teorias fundamentaram a 

análise do trabalho. 

 Na terceira seção, Marcuschi (2008) e Fávero (1991) discutiram sobre coesão 

e coerência. Na quarta seção, os autores que fazem parte do livro organizado por 

Preti, Hilgert e Barros elucidaram as reformulações por paráfrase e por correção. 

Durante a quinta e última seção, Lima (2013) define atividade reguladora e reflete 
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sobre o conceito de migração funcional. Além disso, Margotti (2003) especificou os 

tipos de paráfrase. 

 No capítulo "Análise" há dez subseções que tratam de cada versão dos dois 

articulistas. As primeiras seis seções versam sobre as versões do articulista 1 e suas 

reformulações e as seis últimas tratam do articulista 2 e seus procedimentos de 

escritura.  

 Em "Considerações finais" retomam-se os principais itens discutidos em 

consonância com os objetivos propostos neste trabalho. Finalmente, foram 

apresentados os resultados obtidos por meio desta pesquisa e a confrontação entre 

os textos dos dois articulistas. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 – Avaliação da versão diagnóstica do articulista 1 
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ANEXO 2 – Avaliação do projeto do articulista 1 
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ANEXO 3 – Avaliação da reescritura do projeto do articulista 1  
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ANEXO 4 – Avaliação da primeira reescritura do texto do articulista 1 
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ANEXO 5 – Avaliação da segunda reescritura do texto do articulista 1 
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ANEXO 6 – Avaliação da versão diagnóstica do articulista 2 
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ANEXO 7 – Avaliação do projeto do articulista 2 
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ANEXO 8 – Avaliação da reescritura do projeto do articulista 2 
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ANEXO 9 – Avaliação da primeira reescritura do texto do articulista 2 
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ANEXO 10 – Avaliação da segunda reescritura do texto do articulista 2 

 

 

 


