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Resumo 
 
Este artigo busca mostrar a importância da instrução ao longo do processo de ensino da 
produção textual. Para isso, mostraremos alguns resultados advindos de nossa pesquisa de 
doutorado, na qual verificamos o papel da interação entre a instrução implícita e explícita e do 
conhecimento do gênero textual conto de assombração no desenvolvimento da produção 
textual desse gênero textual. Por meio de um trabalho com sujeitos de duas turmas de nona 
série do Ensino Fundamental de uma escola municipal de Maceió - AL, verificamos que 
apenas a instrução implícita pode não ser suficiente para o ensino de um gênero textual. Nossa 
análise trouxe dados indiciadores de que a interação entre a instrução implícita e explícita 
influencia positivamente no desenvolvimento de habilidades de escrita de gêneros textuais.  
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Abstract 
 
This paper discusses the importance of the instruction when teaching writing. We bring some 
data that shows the role of the interaction between the implicit and explicit instruction and the 
role of the knowledge of the textual genre tales of terror on the development of its written 
production. Our research has taken place in a public elementary school in Maceió – Alagoas. 
According to the analysis of the writing process with two groups of the ninth grade, we can 
say that the implicit instruction when teaching writing may be not enough. The interaction 
between the implicit and the explicit instruction may be more successful to help students 
develop their writing abilities. 
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1 Introdução 

      Um dos maiores desafios da educação brasileira é o ensino eficaz da leitura e da 

escritura3. Os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs - (BRASIL, 1998) apresentam o 

                                                 
1 Este artigo é fruto da tese de doutorado da autora, que investigou o papel da interação entre a instrução 
implícita e explícita no desenvolvimento da produção textual do gênero textual contos de assombração sob a 
orientação de Eduardo Calil (UFAL) e co-tutela de Márcia Cristina Zimmer (UCPel). 
2 Dra. em Letras e Linguística. Professora Adjunta do Departamento de Educaçãoda Universidade do Estado da 
Bahia – Campus I, Salvador.  E-mail: valmborba@hotmail.com  



ensino de Língua Portuguesa com base nos gêneros textuais como uma alternativa eficiente 

para melhorar os baixos índices apresentados pelos alunos brasileiros em pesquisas nacionais 

e internacionais em leitura e escritura. Essa nova direção apontada nos PCNs tem como 

objetivo que o aluno amplie seu domínio ativo do discurso nas mais variadas situações 

comunicativas. Para isso, o conhecimento dos gêneros textuais, de suas estruturas é 

fundamental. Nessa linha, Meurer (2000) aponta o gênero textual como uma opção mais 

atrativa do que o ensino da língua fundamentado na gramática, na medida em que responde de 

maneira mais adequada a questões relativas aos diferentes usos da língua e sua interface com 

o exercício da cidadania. Contudo, o trabalho com gêneros textuais ainda parece muito 

limitado na sua aplicação em sala de aula. Bonini (1998), por exemplo, ao investigar a 

abordagem de gênero textual na escola, verificou que os conteúdos referentes aos gêneros 

textuais trabalhados em manuais didáticos estão dispostos predominantemente em dois 

blocos, perfazendo duas tipologias: literária e redacional, desconsiderando a realidade 

sociointeracional, apresentando critérios de classificação implausíveis e estando incompletas 

(reduzindo, por exemplo, a tipologia redacional à narração, descrição e dissertação). Baldo 

(2004), em um estudo com professores, verificou que esses docentes apresentavam uma noção 

frágil do conceito de gênero textual.   

      Apesar de estudos como o de Bonini e o de Baldo identificarem pontos problemáticos no 

ensino da Língua Portuguesa baseado em gêneros textuais, essa prática tem sido amplamente 

divulgada, sendo, também, um tópico freqüente de pesquisas lingüísticas. 

     Nesta recente mudança de perspectiva de ensino da Língua Portuguesa, acreditamos que, 

além de conhecer o que são gêneros textuais, variando o trabalho através do ensino dos 

diferentes gêneros textuais em voga na sociedade, o professor deve dominar os conceitos 

sobre os processos envolvidos na leitura e na escritura, assim como os processos envolvidos 

na aprendizagem, de forma a criar estratégias eficientes para a exploração de qualquer gênero 

textual, auxiliando seu aluno a se desenvolver cognitivamente, tornando-se um leitor e 

escritor proficiente. 

      Mas quais são os processos envolvidos neste tipo de ensino/aprendizagem? Que 

conhecimentos sobre gêneros textuais e sobre os processos de leitura/escritura são necessários 

trabalhar para auxiliar o aluno no desenvolvimento das aptidões de leitura e escritura?  Por 

exemplo, quando um professor escolhe trabalhar com o gênero textual conto de assombração, 

                                                                                                                                                         
3 Empregamos o termo escritura como referente à atividade de escrever, diferenciando-o, assim, do termo escrita, 
que entendemos como o produto final da atividade de escrever. 



que aspectos são relevantes salientar? Quando um professor utiliza um conto para trabalhar 

com a questão da produção textual em sala de aula, ele informa ao aluno sobre sua estrutura, 

sua linguagem, sua composição? O professor considera o conhecimento prévio do aluno sobre 

histórias, sobre o ato de escrever? O professor observa quais são dificuldades de seus alunos, 

o que precisa ser explicitado verbalmente para melhor fixação dos aspectos constituintes 

daquele gênero textual, levando, assim, o aluno a melhorar sua escritura? O professor prepara 

sua aula com base na instrução implícita ou na interação entre a instrução implícita e 

explícita4? Com base em que conhecimentos sobre o aluno, o processo de aprendizagem e de 

gêneros textuais, o professor prepara sua aula? Muitas outras perguntas ainda podem ser 

feitas, mas essas já sinalizam para uma reflexão sobre a importância do conhecimento dos 

processos envolvidos na aprendizagem da leitura e da escritura de gêneros textuais para 

auxiliar o aluno a tornar-se um leitor/escritor proficiente. E são esses questionamentos que 

permeiam nosso estudo, que consiste em verificar o papel da interação entre a instrução 

implícita e explícita e do conhecimento do gênero textual conto de assombração no 

desenvolvimento da produção textual desse gênero textual.  

 

2 Aprendizagem implícita e explícita 

      Uma vez que a aquisição do conhecimento se dá através do armazenamento das 

informações5 através de processos de ativação de redes neuroniais, tendo a memória papel 

fundamental neste processo, uma questão que perpassa toda a nossa reflexão refere-se à 

influência do tipo de aprendizagem oferecida de forma a promover o armazenamento das 

informações necessárias para que o aluno desenvolva no período escolar a sua escritura nos 

gêneros textuais contemplados na escola. 
                                                 
4 Abordarmos esses dois tipos de instrução no capítulo II. Mas para compreender a diferença entre os dois tipos, 
a instrução implícita refere-se ao trabalho desenvolvido sem chamar a atenção dos alunos para as características 
regulares presentes no input. Já a interação entre a abordagem implícita e explícita envolve a reflexão e o 
apontamento das regras subjacentes ao input, de forma a fazer o aluno notar a constituição do que está sendo 
ensinado. 
5 Nosso estudo baseia-se no paradigma conexionista, que constitui um modelo de cognição que se interpõe 
entre o behaviorismo e o simbolismo, explicando os processos mentais com base em configurações estabelecidas 
“ad hoc” (no momento da enunciação) nas redes neuroniais. De acordo com essa linha teórica, o armazenamento 
das informações ocorre por meio de configurações internas com base em processamento de distribuição em 
paralelo nas redes neuroniais. Adquirir conhecimento, então, é estabelecer novas conexões neuroniais. Nessa 
perspectiva, o sujeito para desenvolver sua produção textual, precisa estabelecer conexões neuroniais relativas às 
características do gênero textual em estudo. Para isso ocorrer, ele precisa não apenas perceber as características 
do gênero textual, mas notar, ou seja, ter consciência dos aspectos composicionais que devem ser observados e 
trabalhados ao produzir um texto(POERSCH, 1998, p. 40). 

 

 



      Hulstijn (2005) apresenta questões teóricas e empíricas no estudo da aprendizagem 

implícita e explícita de segunda língua. Conforme o autor, no ensino de segunda língua, já há 

uma vasta discussão sobre os benefícios do ensino pautado na conjunção entre modos de 

aprendizagem implícito e explícito. A partir das definições de aprendizagem explícita e 

implícita que o autor apresenta, transpomos esses conceitos para nossa questão de pesquisa: 

será que a interação entre a instrução implícita e explícita favorece mais o desenvolvimento 

do processo de escritura de gêneros textuais do que um trabalho baseado apenas em uma 

instrução implícita? 

      Inicialmente, vejamos os conceitos necessários para esta reflexão, tendo por base Hulstijn 

(2005). Conforme o autor, a memória explícita é a memória de um evento passado com 

consciência, e a memória implícita é a memória de um evento passado sem consciência. Um 

exemplo de memória implícita seria o aprendizado da língua materna. Já a memória explícita 

pode ser exemplificada quando aprendemos a pronúncia de palavras escritas com “th” em 

inglês de forma explícita, através da instrução explícita do professor e passamos a treinar essa 

pronúncia de forma a realizá-la adequadamente. Essa memória, ou seja, essa aquisição, 

armazenamento e evocação passam pela consciência.  

     Nessa mesma direção, o autor classifica o conhecimento explícito, que é quando há 

consciência sobre as regularidades que subjazem determinada informação, podendo-se 

verbalizar essas regularidades. Já o conhecimento implícito é aquele em que não há 

conhecimento sobre as regularidades que subjazem determinada informação, não sendo 

possível verbalizá-las. 

      Hulstijn apresenta, então, a aprendizagem explícita como o processamento do input com 

uma intenção consciente a fim de descobrir se a informação do input contém regularidades e, 

caso contenha, trabalhar os conceitos e regras com que essas regularidades podem aparecer. 

Esse tipo de aprendizagem favorece o desenvolvimento de aspectos que precisam ser 

melhorados em uma produção textual? Ou será que a aprendizagem implícita, que, conforme 

o pesquisador, é o processamento do input sem tal intenção, de forma inconsciente é 

suficiente para levar o aluno a melhorar seu desempenho?  

     Veja que os conceitos se inter-relacionam, não são estanques, pois para que haja uma 

memória explícita, o aluno deve ter sido exposto a uma aprendizagem explícita e isso 

envolverá o trabalho do professor de forma também explícita. Esse procedimento do professor 

é a nossa questão central de estudo, o papel da instrução. De acordo com Hulstijn, a instrução 

é explícita quando os aprendizes recebem informações referentes às regras subjacentes ao 

input, de forma dedutiva ou indutiva. Já a instrução é implícita quando os aprendizes não 



recebem informações referentes às regras que subjazem ao input. No nosso estudo, 

verificamos que essa diferenciação de abordagem de ensino pode influenciar o 

desenvolvimento da produção textual de nossos sujeitos de pesquisa. 

     Ainda, é importante retomar o conceito de aprendizagem intencional, que é o modo de 

aprendizagem em que os participantes são informados, anteriormente, sobre o seu 

comprometimento com a tarefa de aprendizagem, pois serão testados na retenção de um tipo 

particular de informação posteriormente, que é o caso dos nossos alunos, embora com 

variações na condução do trabalho. Já a aprendizagem incidental refere-se  ao modo de 

aprendizagem em que os participantes não são avisados previamente de um teste posterior de 

um tipo particular de informação (Hulstijn, 2005).   

      É importante ressaltar que a aprendizagem implícita pode vir a tornar-se um conhecimento 

explícito, dependendo da regularidade, complexidade, freqüência, saliência que o input 

apresenta, assim como das características individuais do aprendiz, conforme Hulstijn (2005). 

Mas, em contexto escolar, em que o tempo dedicado ao ensino de um gênero textual não é 

muito longo, acreditamos que, talvez, uma abordagem que integre a instrução implícita e 

explícita dos constituintes do gênero textual a ser trabalhado seja mais eficaz no 

desenvolvimento da escrita desse gênero, pois, uma vez de posse do conhecimento explícito, 

através da instrução explícita das tarefas, que buscam salientar as características do gênero 

textual que se está aprendendo, o aluno, é levado a um processamento conceitual, podendo 

apresentar uma aprendizagem explícita que o auxiliará no desenvolvimento dessa escritura de 

forma mais rápida e consistente.  Nosso estudo pretendeu, então, verificar se a aprendizagem 

explícita6, através da interação entre a instrução implícita e explícita, que leva à construção de 

um conhecimento explícito de determinado gênero textual, através da aprendizagem explícita, 

é mais eficaz no desenvolvimento de aspectos que precisam ser desenvolvidos na sua 

produção textual, de forma a levar o aluno a se tornar um escritor proficiente. 

      Vejamos o gênero textual que serviu de base para a análise das diferentes abordagens de 

ensino de escritura. 

 

3 O conto de assombração 

      O conto de assombração apresenta o mistério da morte e o temor ao desconhecido, a seres 

extraordinários que habitam o mundo impreciso daquilo que não está aqui. Conforme a 

                                                 
6 É importante salientar que não concebemos uma instrução, aprendizagem, conhecimento e memória que 
aconteçam apenas de forma explícita, pois consideramos que sempre haverá fatores implícitos atuando 
conjuntamente. 



apresentação do livro “Contos de Assombração7” (1985), pode-se deduzir que os contos de 

assombração são relatos vindos de antigas tradições orais de vários países, que atraem a 

atenção do leitor por conservar o mistério, o inexplicável em suas histórias, que, geralmente, 

apresentam personagens que são espíritos que aparecem no mundo dos vivos 

para trazer alguma mensagem, para vingar ofensas, para castigar ou para exigir a 
devolução de algo que lhes foi roubado. Aparecem sempre ao cair da noite, em 
paragens solitárias ou casas abandonadas. Há sempre sinais que anunciam a sua 
presença: uma rajada de vento, o canto de alguma ave noturna, o crepitar do fogo, o 
ruído de passos. Alguns não querem o mal, mas há também os espíritos malignos à 
espreita de suas vítimas. (op. cit. p. 6) 

 

      Este tipo de conto apresenta as seguintes características: 

• Narrativa curta; 

• Reduzido número de personagens; 

• Concentração do tempo e do espaço; 

• Ação simples e linear; 

• Diálogos; 

• Complicações / conflitos; 

• Solução / resolução; 

• Elemento misterioso / assustador; 

• Moral. 

      

      Essas são as características que propomos analisar na nossa pesquisa ao verificar o 

desenvolvimento da produção textual de alunos de duas turmas de 9ª. série do Ensino 

Fundamental de uma escola municipal de Maceió, que foram expostos à instrução implícita 

(9ª. A) e à interação entre a instrução explícita e implícita (9ª.B) desse gênero textual.  

      Na nossa pesquisa a ênfase estava na estrutura do conto de assombração. 

      É importante salientar que a função social do conto, em geral, é preencher os momentos 

de lazer, propor aos ouvintes modelos de comportamento, transmitir os valores e concepções 

do mundo próprios de determinada sociedade. Para atingir esses objetivos através da escrita, 

parte-se de modelos, que servirão de base para outros relatos. Mas apenas apresentar modelos 

pode não bastar para a captura de suas características pelos alunos. Assim, levá-los a 

identificar as características desse gênero textual de forma explícita é, no nosso entender, uma 

forma mais eficaz de auxiliá-los no desenvolvimento de sua escritura, conseguindo, assim, 
                                                 
7 Este livro não apresenta um autor. É uma edição da editora Ática que traz contos de assombração de vários 
países, mas todos sem autores. Isso, provavelmente, deve-se ao fato de serem contos escritos a partir de histórias 
que são típicas da cultura oral de cada povo. 



atingir os propósitos sociais desse gênero textual. Partindo dessa concepção de aprendizagem, 

por meio do gênero textual conto de assombração analisamos duas diferentes formas de 

instrução no seu ensino.  

      Uma vez que o conhecimento linguístico emerge de uma estrutura cognitiva que processa 

em paralelo os mais variados tipos de informação, geradas a partir de um input ambiental 

(ZIMMER et. al., 2004, p. 100), os resultados de nossa pesquisa ratificam nossa hipótese de 

que a interação entre a instrução implícita e explícita e do conhecimento de gêneros textuais 

no desenvolvimento da produção textual pode exercer um papel fundamental no 

desenvolvimento de qualquer produção textual. Na nossa visão, isso ocorre porque a 

abordagem através da interação entre a instrução implícita e explícita oferece um input que 

permite ao aluno perceber as regras que regem determinado gênero textual, armazenar essa 

informação e aplicá-la ao produzir um texto nesse gênero, melhorando seu desempenho 

textual.  

           A partir das definições acima, apresentamos o resultado da relação entre o tipo de 

instrução e o desenvolvimento da produção textual do gênero textual conto de assombração 

encontrado no desenvolvimento da nossa pesquisa. 

 

 4 Instrução e produção textual de Contos de Assombração 

 

      Para a nossa análise do papel da interação entre a instrução implícita e explícita, fizemos 

um trabalho de comparação do processo de aprendizagem de duas turmas de 9ª. série (A e B) 

do Ensino Fundamental de uma escola municipal de Maceió através da instrução implícita 

para a 9ª. A e da interação entre instrução implícita e explícita dos aspectos constituintes do 

gênero textual conto de assombração para a 9ª. B. Esse estudo foi realizado em 2007. 

      Conforme exposto, então, a 9ª. A foi exposta a atividades de aprendizagem através da 

instrução implícita do gênero textual conto de assombração. O outro grupo (9ª. B) foi exposto 

a atividades de aprendizagem através da interação entre instrução implícita e explícita, no 

qual foram enfatizadas as características constituintes do gênero textual em questão. A 

aprendizagem implícita é a aprendizagem que é conduzida através da instrução implícita, ou 

seja, através do trabalho com o gênero textual conto de assombração sem que suas 

características sejam explicitamente destacadas. Nessa abordagem, espera-se que o aluno 

apreenda essas características através da leitura de vários contos de assombração. 

Diferentemente, as atividades de aprendizagem implícita e explícita são aquelas que são 

conduzidas através da leitura e da reflexão sobre as características do conto de assombração, 



que são apontadas, identificadas e discutidas e praticadas através da interação entre a 

instrução implícita e explícita. 

      Para a pesquisa, inicialmente, os sujeitos das duas turmas fizeram um pré-teste, no qual 

responderam questões relativas à estrutura do conto (características gerais de contos e sobre o 

conto de assombração em específico) e realizaram atividades de leitura e produção textual do 

gênero textual conto de assombração. Após, foram ministradas aulas com base em contos pré-

selecionados8 para os dois grupos, prevalecendo, para a 9ª. A, a exposição aos textos sem 

explicitar suas características - instrução implícita, e, na 9ª. B, uma interação de atividades 

que contemplam a instrução implícita e explícita. No final, foi aplicado o pós-teste nos 

mesmos moldes do pré-teste.  

      A análise dos dados foi feita com base nos testes de leitura e compreensão, nos 

questionários sobre a estrutura do gênero textual conto de assombração e nas produções 

textuais dos alunos durante o pré, trans e pós-período de aprendizagem nas duas modalidades. 

 

5 Observações sobre a relação entre a instrução implícita e a produção do gênero textual 

conto de assombração 

      A instrução implícita refere-se ao trabalho desenvolvido sem chamar a atenção para as 

características regulares presentes no input. No nosso estudo, isso significa que, na 9ª. A, 

propomos aulas baseadas apenas na leitura e compreensão de contos de assombração sem 

parar para refletir sobre a estrutura desse gênero textual nem chamar a atenção para algum 

componente do mesmo. Ao final de cada uma das seis aulas, solicitávamos uma produção 

textual de um conto de assombração. Os contos selecionados para as aulas apresentavam 

como constituintes da sua estrutura: uma situação inicial, na qual são apresentados os 

personagens principais (poucos); o lugar (limitado); o tempo (curto); um problema seguido de 

complicação (ões) / conflito (s) e solução (ões); um desfecho. As histórias também 

apresentavam diálogos e elemento (s) assustador (es). A partir dessas características presentes 

nos contos de assombração, observamos que os alunos da 9ª. A, entre o pré-teste e pós-teste, 

variaram bastante nas suas produções. Os itens menos desenvolvidos foram: os conflitos e 

suas respectivas soluções e os diálogos. Vejamos um exemplo. 

  

                                                 
8 Os contos trabalhados foram retirados do seguinte livro: Contos de Assombração: Co-edição Latino –
americana. 4.ed. São Paulo: Ática, 1985. 
 



 

     Podemos verificar, nesse conto de assombração, os seguintes elementos: tempo (uma noite 

de sexta-feira 13); lugar (uma festa em uma casa noturna e o caminho entre essa casa e a de 

Clara); poucos personagens (Clara, Corlin e a mãe de Clara); elemento assustador (um vulto / 

alma penada); um problema inicial (Clara tem que voltar para casa, mas chove muito). Mas 

não temos uma complicação bem desenvolvida, mas sim um acontecimento, uma visão que 

provocou um acidente. Uma complicação, conforme Gancho (2006, p. 13) “é a maior parte da 

narrativa, na qual agem forças auxiliares e opositoras ao desejo da personagem e que 

intensificam o conflito”. Conforme os contos de assombração trabalhados em aula, os 

conflitos geram embates, brigas, ações se desenvolvem em torno deles. Esse desenvolvimento 

de conflitos foi um item pouco aprimorado e, às vezes, não criado nas histórias dos alunos da 

9ª. A. Os diálogos também não foram um recurso muito utilizado, como podemos notar no 

conto acima. A história de Clara e Corlin termina com o sumiço deles e da moto, ficando o 

lugar amaldiçoado: “Ficou um suspense nessa rua, porque alguém que passar lá, as meia noite 

e em plena sexta-feira 13, terá um fim trágico e ninguém saberá o seu paradero”.  



       Enquanto nos contos de assombração lidos durante as aulas, os personagens eram 

descritos em detalhes e as complicações geravam ações, tensões, percebemos que os alunos da 

9ª. A, no geral, não desenvolveram os conflitos nas suas produções textuais. No conto acima, 

por exemplo, temos uma visão que provocou um acidente e acabou com a história. Não temos 

um desenvolvimento da complicação, um embate, uma briga que gere uma tensão. Muitas das 

histórias criadas ou não apresentavam uma complicação ou apresentavam uma complicação 

que define a história, direcionada para o desfecho, final do enredo, sem uma intensificação de 

ações decorrentes.  

     Observamos que os alunos dessa turma, após as aulas, não conseguiram responder a 

questão que perguntava como um conto se desenvolve no pós-teste. Isso evidencia que o 

desenvolvimento dos conflitos não foi percebido através da aprendizagem a partir da 

instrução implícita. Outro dado que sinaliza nessa direção é o fato de apenas um dos sujeitos 

que não tinham conseguido definir o que é um conto no pré-teste ter indicado uma definição 

satisfatória após as aulas. Mais uma vez, um indício de que, provavelmente, a instrução 

implícita não seja muito eficiente quando há itens ainda não compreendidos pelos alunos que 

são relevantes para o seu aprimoramento no desenvolvimento da produção textual.    

     Conforme os dados encontrados nos pré e pós-testes, detalhados no capítulo IV, 

verificamos que essa turma, exposta à instrução implícita, não apresentou uma melhora 

significativa na sua produção textual. Ao contrário, alguns alunos apresentaram uma piora, 

estatisticamente relevante em termos de desenvolvimento da produção textual conforme as 

características do gênero textual conto de assombração.  A partir desses dados, e da variação 

encontrada ao longo das produções textuais durante as aulas, acreditamos que a instrução 

implícita não é suficiente para auxiliar o desenvolvimento da produção textual dos alunos, 

principalmente no desenvolvimento das características que precisam ser melhoradas, como, 

no caso, o desenvolvimento dos conflitos, a inserção de diálogos e o detalhamento das 

características das personagens e, também, dos lugares. 

     Vejamos os comentários relativos à segunda abordagem de aprendizado na próxima seção. 

 

6 O papel da interação entre a instrução implícita e explícita e do conhecimento do 

gênero textual conto de assombração no desenvolvimento da produção textual 

     A interação entre a instrução implícita e explícita envolve a reflexão e o apontamento das 

regras subjacentes ao input, de forma a fazer o aluno notar a constituição do que está sendo 

ensinado. No caso da nossa pesquisa, os alunos da 9ª. B foram levados a notar os elementos 

constituintes do gênero textual contos de assombração, (re) construindo assim o conceito de 



conto de assombração, de forma que, de posse do conhecimento explícito sobre os 

constituintes desse gênero textual, pudessem desenvolver suas produções textuais de forma 

mais eficiente. Da mesma forma que foi desenvolvido o trabalho com a 9ª.A, os alunos da 9ª. 

B também participaram de seis aulas, lendo contos de assombração. Contudo, as atividades 

foram conduzidas a partir da exposição explícita das características desse gênero textual, 

através do apontamento de cada uma, de discussões, elaborações de cada item, etc., havendo, 

assim, uma interação entre a instrução implícita e explícita e do conhecimento do gênero 

textual conto de assombração.  

     As produções textuais dos alunos dessa turma ao longo das aulas apresentaram variações 

da mesma forma que a turma A. Contudo, percebemos um maior desenvolvimento dos 

conflitos e a presença de diálogos na maioria das produções. Vejamos um exemplo: 

 

 



     Nesta produção textual, podemos perceber que todos os elementos constituintes do conto 

de assombração estão presentes: tempo - alguns dias (“em um serto dia”, o dia seguinte, 

quando a mulher voltou e, depois de morta, logo em seguida, ao voltar para assustar o 

marido); lugar (a casa do casal); poucos personagens (o casal); elemento assustador (a esposa 

morta); problema inicial (a traição); conflitos e soluções (a ameaça de morte / a volta pra casa 

no outro dia; o assassinato da mulher - a decisão dela de assombrar o marido;  o susto / a 

morte do marido) e o desfecho (o marido pede perdão do outro lado e ela o perdoa, e eles 

seguiram a vida do outro lado do mundo)9. 

      É importante ressaltar que quando analisamos a questão do (s) conflito (s), avaliamos a 

sequência de fatos que levam a ações que geram novas ações. No conto acima, por exemplo, 

temos um problema inicial, a traição, que leva a uma série de outras ações até o desfecho 

final. A partir dessa idéia de ações desencadeadas por um problema inicial que consideramos 

um bom desenvolvimento de conflito. Nesse sentido, é que consideramos a produção textual 

exemplificada na seção anterior como um exemplo de um conflito pouco desenvolvido, pois a 

presença do vulto não desencadeia reações das personagens principais, apenas acaba com a 

história. Não há um embate, uma série de ações. Nos contos selecionados para as seis aulas, 

notávamos que as histórias se desenrolavam a partir de uma sequência de conflitos até chegar 

ao desfecho. Percebemos que a 9ª. B apresentou um melhor desenvolvimento nesse quesito, 

embora ainda, no geral, com um índice pequeno. 

      Uma melhora significativa foi a inserção de diálogos nos contos de assombração. 

Conforme, o pós-teste demonstrou, o número de alunos que passou a utilizar esse recurso 

aumentou consideravelmente.         

     No pós-teste sobre a estrutura do conto de assombração, verificamos que os alunos dessa 

turma, em sua maioria, conseguiram definir o que é um conto. No pré-teste apenas dois 

conseguiram fazer isso. Ainda, mais da metade conseguiu explicar como um conto se 

desenvolve. Esses dados sinalizam que a aprendizagem baseada na interação entre a instrução 

implícita e explícita auxiliou de forma significativa o desenvolvimento da produção textual 

desses alunos. A memória declarativa, ou seja, o registro do conhecimento das regras 

subjacentes do gênero textual em questão, de forma explícita, também sinaliza na direção da 

importância do processamento conceitual com consciência no desenvolvimento da produção 

textual, uma vez que os alunos da 9ª.B, ao definirem melhor como um conto se desenvolve, 

também apresentaram um melhor desenvolvimento dos conflitos.  

                                                 
9 Conforme o sujeito termina a história. 



     De acordo com o exposto acima, o papel da interação entre a instrução implícita e 

explícita e do conhecimento do gênero textual conto de assombração é promover um 

aprendizado eficaz no desenvolvimento da produção desse gênero textual.  

 

6 Conclusão 

      O presente estudo procurou investigar o papel da interação entre a instrução implícita e 

explícita e do conhecimento do gênero textual conto de assombração no desenvolvimento da 

produção textual de contos de assombração. O resultado que encontramos indicou que os 

alunos expostos a atividades de aprendizagem do gênero textual conto de assombração através 

da interação entre a instrução implícita e explícita (9ª. B) obtiveram um desempenho melhor 

na produção textual desse gênero do que os alunos expostos a atividades baseadas somente na 

instrução implícita (9ª. A). 

      Isso nos leva a acreditar que a aprendizagem através da interação entre a instrução 

implícita e explícita apresenta mais vantagem do que o ensino através apenas da abordagem 

implícita, pois possibilita ao aluno perceber elementos da estrutura do gênero textual, ainda 

obscuros, e refletir sobre sua constituição, melhorando, então, sua produção textual.   

      Uma vez que o processamento da linguagem (e do conhecimento) emerge a partir da 

experiência do sujeito (ELLIS, 2005), acreditamos que a experiência de aprendizagem 

proporcionada aos alunos das duas turmas, diferente apenas no quesito instrução, foi fator 

fundamental para os resultados encontrados no desenvolvimento da produção textual desses 

alunos. Sendo ambas as turmas de uma mesma escola, tendo aulas com a mesma professora, 

seguindo um mesmo ritmo de desenvolvimento de conteúdos, e respeitadas as diferenças 

individuais, constatamos que o fator instrução é um desencadeador importante na hora de 

desenvolver itens que precisam de reforço dentro do conteúdo em questão. No caso, a maior 

presença de conflitos e diálogos, itens que precisavam de reforço, conforme constatado no 

pré-teste, foi verificada na turma exposta à aprendizagem através do ensino focado na 

interação entre a instrução implícita e explícita. Isso confirma os estudos de base conexionista 

que postulam que a exposição a determinado input é o que fornece dados para computar 

relações lingüísticas, levando ao aprendizado conforme a experiência à qual o sujeito é 

exposto (POERSCH e ROSSA, 2007; SEIDENBERG & Mac DONALD, 1999; ZIMMER, 

2004, entre outros).  Os alunos da 9ª. B, expostos a maiores detalhes e reflexões sobre a 

constituição do gênero textual conto de assombração, ou seja, com um input mais rico de 

informações, saiu-se melhor nas produções textuais finais. Os alunos da 9ª. A, expostos 

apenas à leitura e a exercícios de compreensão dos contos de assombração lidos, sem 



detalhamento, reflexão sobre sua constituição, não apresentaram uma melhora nas suas 

produções textuais finais. 

      A partir de tudo que relatamos, acreditamos que nossa pesquisa trouxe um estudo 

inovador, mostrando que a opção por uma forma de instrução pode ser desencadeadora de um 

desenvolvimento maior no ensino da produção textual. Embora nosso estudo tenha se 

concentrado no gênero textual conto de assombração, cremos que, provavelmente, o fator 

instrução apresente um papel fundamental no aprendizado de qualquer gênero textual. 

Esperamos que nosso estudo traga muitas reflexões e instigue novas pesquisas sobre o 

assunto. 

     Ainda, enfatizamos a importância de outros fatores não contemplados por nossa pesquisa 

como o ambiente físico da escola, as características individuais dos alunos, entre outros tantos 

sobre os quais não temos controle e que, com certeza, também exercem influência no 

aprendizado. 
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