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RESUMO – Compreende-se que para um trabalho satisfatório com a escrita não basta tê-la somente 
como instrumento de comunicação, pois ao observá-la apenas sob esse aspecto corre-se o risco de 
reduzi-la ao simples ato de codificação. A escrita corresponde a uma atividade sociointerativa, em 
que os sujeitos se apropriam de diferentes conhecimentos para colocá-la em prática. Assim, destaca-
se que o objetivo deste trabalho é relatar as atividades desenvolvidas a partir do Projeto de Extensão 
denominado “A organização e a produção textual: estratégias e mecanismos”, que tem como 
prioridade promover a produção de textos, ressaltando a importância dos mecanismos e estratégias 
linguísticas, bem como a relação desses elementos com os aspectos discursivos e argumentativos no 
texto escrito. Entende-se que, por meio do trabalho com a linguagem, em especial com a modalidade 
escrita da língua, é possível promover a inserção dos sujeitos nos mais diversos contextos sociais, 
resultando na conquista efetiva da cidadania. A metodologia adotada para o desenvolvimento do 
trabalho contempla as produções textuais dos adolescentes atendidos pelo PROJOVEM. Essas 
produções foram o ponto de partida para a exploração de aspectos estruturais, discursivos e 
argumentativos. Além disso, buscou-se incentivar o contato com diferentes gêneros textuais, pois se 
entende que eles são determinantes para a compreensão da estrutura linguística dos textos e da 
função social que eles desempenham.  Destaca-se que, para o trabalho com o texto escrito e com os 
gêneros textuais adotou-se como pressupostos teóricos os estudos de Koch (2008, 2011), Marcuschi 
(2008), Neves (2010), Antunes (2010) entre outros que privilegiam o trabalho com o texto. 
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Introdução 

 
 Para a realização do trabalho partiu-se da leitura e discussão de estudos que têm como 
prioridade o funcionamento da linguagem e sua relação com a estrutura linguística. Segundo Neves 
(2010), o estudo da linguagem deve abrir espaço para a reflexão e concretizar oportunidades para o 
aluno refletir sobre o uso linguístico. Para essa autora, as predicações, o processo de referenciação 
textual, as classes de palavras, como substantivos, pronomes, entre outros elementos, colaboram 
para a construção dos sentidos do texto. Assim, não há como separar a estrutura do uso da 
linguagem, pois ambas são complementares. 
 A relação entre a língua e o uso que o sujeito faz dela, conduz à compreensão da 
linguagem como uma ação sociointeracionista, em que se torna necessário levar em conta fatores de 
ordem social, cultural, histórica etc. Essa visão encontra respaldo nas postulações de Marcuschi 
(2008, p. 61), para quem “a língua é um conjunto de práticas sociais e cognitivas historicamente 
situadas”. Da mesma forma, o autor acrescenta que “a língua é um sistema de práticas sociais e 
históricas sensíveis à realidade sobre a qual atua, sendo-lhe parcialmente prévio e parcialmente 
dependente esse contexto em que se situa”. 
 Condizente com a noção adotada por Marcuschi (2008) está a proposta de Koch (2008). 
Para a autora  
 

a língua não existe, portanto, fora dos sujeitos sociais que a falam e fora 
dos eventos discursivos nos quais eles intervêm e nos quais mobilizam suas 
percepções, seus saberes quer de ordem linguística, quer de ordem 
sociocognitiva, ou seja, seus modelos de mundo. (KOCH, 2008, p. 101) 

 
 Dessa forma, entende-se que no processo de produção de um texto escrito as escolhas 
linguísticas e estratégicas são realizadas em função de elementos externos ao texto, estabelecendo 
uma relação vista como indissociável entre o linguístico e o extralinguístico. Nesse sentido o papel do 
produtor textual é ressaltado, pois para escrever um texto é necessário considerar aspectos diversos 
que estão envolvidos no processo de produção da escrita.  

Na perspectiva de Koch & Elias (2011), a escrita corresponde a um processo em que o 
produtor aciona conhecimentos linguísticos, enciclopédicos e de modelos de textos condizentes com 
as práticas interacionais. Esses conhecimentos resultam de uma série de atividades que o sujeito 
empreende ao longo de sua existência por meio da interação com os outros sujeitos e com o mundo. 
Assim sendo, a escrita pode ser compreendida como uma prática que requer o emprego de 
mecanismos e estratégias linguísticas, sem desconsiderar todo o universo em que o sujeito atua pois, 
quando ele escreve considera a forma e o modo de dizer, levando em conta também aquele que irá 
receber o texto. 

Assim sendo, o texto é tido como um evento linguístico em que concorrem fatores de ordem 
linguística e contextual. Para Koch & Cunha-Lima os texto são 

 
fontes óbvias para a construção das representações mentais na memória 
dos indivíduos, assim como de conhecimentos que circulam socialmente, 
participando ativamente das categorizações sociais, da criação, circulação e 
manutenção de estereótipos e das diversas visões de mundo encontráveis 
numa sociedade. (KOCH & CUNHA-LIMA, 2007, p. 294) 
  
 

 Para Marcuschi (2008) o texto resulta de ações linguísticas em cooperação com o contexto, 
ou seja, com aspectos condizentes com o universo em que ele é produzido e funciona. Assim o autor 
ressalta que 
 

o texto pode ser tido como um tecido estruturado, uma entidade 
significativa, uma entidade de comunicação e um artefato sociohistórico. De 
certo modo, pode-se afirmar que o texto é uma (re)construção do mundo e 
não uma simples refração ou reflexo. (MARCUSCHI, 2008. p. 72) 

 
 

Essa visão de texto ressalta a relevância dos fatores contextuais que devem ser considerados 
tanto na produção quanto na recepção textual. Trata-se de um evento de ordem linguística em 
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consonância com o espaço, com o momento e com os propósitos a que se destina. Assim, para 
reconhecer um texto como tal, Antunes (2010), afirma que é necessária a observação tanto das 
propriedades do texto – a estrutura linguística - como das condições de sua efetivação – aspectos 
externos ao texto. A autora realiza uma ordenação própria em função dos sete critérios de 
textualidade apontados por Beaugrande e Dressler (1981). Para Antunes (2010), a coesão, a 
coerência, a informatividade e a intertextualidade são fatores relacionados diretamente ao texto, ao 
passo que os aspectos referentes à intencionalidade, à aceitabilidade e à situacionalidade estão 
afetos ao processo de interlocução do texto. 

Assim sendo, cabe enfatizar que este trabalho tem como princípio reafirmar que, no processo 
de produção textual o produtor necessita levar em conta inúmeros elementos. Portanto, se torna 
adequada a observação tanto de elementos internos como externos ao texto. São os elementos de 
ordem externa que definem a estrutura ou modelo de texto a ser produzido, do mesmo modo que 
definem as escolhas linguísticas e os modos de dizer o desejado. 
 Além disso, busca-se contemplar a proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o 
ensino fundamental (1998) e médio (2000). Esses documentos orientam que o trabalho com a 
linguagem deve priorizar os textos, focalizando a realidade social e o universo dos sujeitos usuários 
da língua. Da mesma forma, o estudo da estrutura do texto não pode ocorrer de modo 
descontextualizado. Esse olhar amplo da linguagem e da relação com as práticas sociais resultam na 
inserção dos sujeitos como “cidadãos em um mundo letrado e simbólico”. (PCN, 2000, p. 20) 
 

 
Objetivos 

 
A realização do trabalho foi norteada por objetivos, geral e específicos, que são a seguir 

enumerados. 
 
Geral: 
- Explorar os mecanismos linguísticos e estratégicos empregados na produção do texto 

escrito. 
 

Específicos: 
- Promover a produção textual individual e coletiva. 
- Investigar as diferentes estratégias de construção textual em variados gêneros textuais. 
- Explorar os aspectos morfossintático-semânticos empregados nos textos. 
- Identificar os procedimentos de referenciação textual. 
- Relacionar os aspectos estruturais, discursivos e argumentativos presentes no texto. 
- Realizar oficinas de produção textual com estudantes do ensino básico. 
 

 
Metodologia 
 

O trabalho teve início com a leitura e discussão de textos de estudiosos como Koch (2008, 
2010), Marcuschi (2008), Neves (2010), Antunes (2010), entre outros, que buscam relacionar os 
aspectos linguísticos envolvidos na produção textual, bem como os fatores contextuais presentes em 
todo evento linguístico. Esse procedimento envolveu os docentes e discentes envolvidos no projeto, 
com o intuito de fornecer subsídios para a realização das oficinas de produção textual, que teve como 
foco os alunos do ensino fundamental e médio.  

As reflexões teóricas também orientaram o planejamento das intervenções realizadas junto à 
comunidade. Para a primeira oficina foram selecionados gêneros textuais diversos que abordassem o 
tema mercado de trabalho e a busca pelo primeiro emprego. Essa temática foi selecionada com base 
nas necessidades do grupo atendido pelo projeto – participantes do PROJOVEM adolescentes. O 
trabalho com o PROJOVEM prevê a formação cidadã e inserção social, cultural, e profissional dos 
adolescentes. Dessa forma, o trabalho foi direcionado para o uso efetivo da linguagem em situações 
concretas de uso. 

A primeira intervenção foi realizada na associação de moradores, do bairro Santa Paula. O 
trabalho foi desenvolvido com adolescentes com idade entre 13 e 16 anos, participantes do 
PROJOVEM que são assistidos pelo CRAS - Sabará (Centro de Referência e Assistência Social). A 
oficina teve como foco a elaboração do gênero textual Carta de apresentação para solicitação de 
emprego. Assim, foi apresentada aos participantes uma reportagem sobre o mercado de trabalho, 
com posterior discussão tanto dos aspectos constitutivos do texto (vocabulário, escolhas linguísticas 
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e estratégicas) e do gênero textual, quanto dos aspectos referentes às exigências profissionais para a 
conquista do primeiro emprego. 

Em seguida os participantes assistiram a um vídeo sobre a importância da postura e do 
comportamento de um candidato em uma entrevista de trabalho. Esse procedimento foi bem recebido 
pelos adolescentes, pois puderam observar como um candidato se comporta em uma situação real 
de seleção. A atenção, neste caso, está voltada para as atitudes e procedimentos adotados pelo 
candidato em uma situação em que diversos fatores estão sendo avaliados.  

Após a apresentação do texto e do vídeo foi promovido um debate relacionando esses dois 
gêneros textuais. Os participantes foram indagados sobre o sentido de ambos. Reconheceram a 
relação e avaliaram a importância dos aspectos apresentados e discutidos, especialmente a relação 
entre a linguagem escrita e falada e as exigências sociais.  

Concluído o debate, os adolescentes foram convidados a produzir um texto do gênero carta 
de apresentação. Sob a orientação das acadêmicas, discentes participantes do projeto, foram 
motivados à produção. Todos produziram; uns com maior facilidade, outros apresentando certas 
dificuldades que foram sendo contornadas, com orientação. As dificuldades estavam relacionadas ao 
fato de os meninos não terem conhecimento do gênero textual. Também foram orientados quanto às 
informações, que poderiam ser criadas por eles. 

 Os alunos tiveram 40 minutos para produzirem seus textos que foram recolhidos para 
posterior análise. Na análise das produções textuais foram verificadas as dificuldades apresentadas e 
o que deveria ser trabalhado nas próximas intervenções. A reconstrução dos textos foi o ponto 
norteador para o planejamento da próxima oficina.  

 
 

Resultados 
 
Este trabalho resultou em produções textuais produzidas a partir de oficinas aplicadas junto 

aos participantes assistidos pelo projeto. Essas produções possibilitaram a observação do modo 
como os adolescentes produzem seus textos, levando em conta os aspectos linguísticos e 
extralinguísticos. Além disso, também foi possível constatar o modo como os participantes se 
relacionam com a linguagem, em especial com a modalidade escrita. 

Embora os resultados não sejam conclusivos e apesar das dificuldades observadas no ato de 
produção dos textos, já foi possível perceber que os participantes reconheceram a relevância da 
escrita e da organização linguística no momento de elaborar um texto, considerando a sua função 
social e o uso em situações reais de interação. Essas constatações foram vistas como positivas e 
orientaram outras propostas de trabalho em que a finalidade será promover o aprimoramento do 
processo de escrita a partir de sua finalidade e objetivos. 

 
 

Conclusões 
 

As reflexões e resultados obtidos até o presente momento têm a função de orientar as 
discussões sobre a participação dos discentes e docentes envolvidos no projeto, além de direcionar 
as ações futuras a serem implementadas no sentido de avaliar a relação de cooperação que se busca 
entre a Universidade e a comunidade atendida. Desse modo, destaca-se a continuidade do projeto 
que visa atender e orientar os participantes do PROJOVEM, bem como promover a vivência das 
práticas de ensino envolvendo os futuros professores de língua portuguesa. 

A primeira intervenção possibilitou constatar e compreender as falhas e lacunas deixadas 
pelo ensino no que se refere à compreensão do funcionamento da linguagem, principalmente na 
escrita dos adolescentes. Verificou-se que para suprir essas deficiências os participantes recorreram 
a recursos da oralidade, o que foi nas produções textuais. Esses aspectos geram a necessidade de 
novos procedimentos que busquem preparar os sujeitos usuários da linguagem para interagir 
socialmente. 

Assim, ressalta-se a importância do trabalho realizado a partir da realização de oficinas, pois 
permitem incentivar a conscientização a respeito do modo como a fala e a escrita funcionam e de seu 
valor social. Além disso, as intervenções possibilitam ampliar os saberes instituídos pela 
escolarização, acarretando o desenvolvimento de habilidades que influenciam a vida pessoal dos 
sujeitos e a sua participação efetiva na comunidade. 



11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 5 

Referência 
 
ANTUNES, Irandé. Análise de textos: fundamentos e práticas. São Paulo: Parábola, 2010. 

KOCH, Ingedore Villaça. As tramas do texto. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008. 

________; CUNHA-LIMA, Maria Luiza. Do cognitivismo ao sociocognitivismo.  In: Introdução à 
linguística: fundamentos epistemológicos. v. 3. MUSSALIM, Fernanda; BENTES, Anna Christina 
(orgs), 5ª ed. São Paulo: Cortez, 2007, p. 251-300. 
 
________.; ELIAS, Vanda Maria. Ler e escrever: estratégias de produção textual. 2ª ed. São 
Paulo: Contexto, 2011.  
 
MARCUSCHI, Luiz Antonio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: 
Parábola Editorial, 2008. 
 
NEVES, Maria Helena de Moura. Ensino de língua e vivência da linguagem: temas em confronto. 
São Paulo: Contexto, 2010. 
 
PCN, Brasil. Secretaria de Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais: língua portuguesa / 
terceiro e quarto ciclos. Brasília: MEC, 1998. 
 
PCN, Brasil. Secretaria de Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais: língua portuguesa / 
ensino médio. Brasília: MEC, 2000. 

 


