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RESUMO

O presente estudo propõe-se a investigar a relação entre a emergência de atividades metalinguísticas
e a produção textual feita em sala de aula, de modo colaborativo, por alunos recém-alfabetizados.
Tais atividades podem ser relacionadas a uma capacidade de reflexão sobre a própria língua e ao
controle intencional no uso de suas formas e estruturas (GOMBERT, 1991, 1992). Os dados aqui
analisados fazem parte de um conjunto mais amplo de dados pertencentes ao Laboratório do
Manuscrito Escolar (LAME/UFAL) e coletados longitudinalmente em uma escola da cidade de
Aveiro, em Portugal. Nossos resultados preliminares apontam a emergência de atividades
metalinguísticas caracterizadas através da incidência de “termos linguísticos” destacados pelos
alunos durante o processo escritural, os quais nos fornecem pistas sobre o nível de conhecimento
linguístico e gramatical destes alunos.

Palavras-chave: Metalinguagem; Produção Textual Escolar; Escrita Colaborativa; Ensino e
Aprendizagem de Língua Portuguesa.

ABSTRACT

The present study aims to investigate the relationship between the emergence of metalinguistic
activities and the textual production done in the classroom, in a collaborative way, by newly literate
students. Such activities may be related to a capacity for reflection on the language itself and the
intentional control in the use of its forms and structures (GOMBERT, 1991, 1992). The data
analyzed here are part of a larger set of data belonging to the Laboratory of the Manuscript School
(LAME/UFAL) and collected longitudinally at a school in the city of Aveiro, Portugal. Our
preliminary results point to the emergence of metalinguistic activities characterized by the incidence
of "linguistic terms" highlighted by the students during the scriptural process, which provide us with
clues about the level of linguistic and grammatical knowledge of these students.

Keywords: Metalanguage; Textual School Production; Collaborative Writing; Teaching and
Learning of Portuguese Language.

RESUMÉ

La présente étude a pour objectif d’étudier la relation entre l’émergence des activités
métalinguistiques et la production textuelle réalisée en classe, de manière collaborative, par des
étudiants nouvellement alphabétisés. Ces activités peuvent être liées à une capacité de réflexion sur
le langage et le contrôle intentionnel dans l&39;utilisation de ses formes et structures (GOMBERT,
1991, 1992). Les données analysées font partie d&39;un ensemble de données plus vaste appartenant
au Laboratoire de Manuscrits Scolaires (LAME/UFAL), et collectées longitudinalement dans une
école de Aveiro, au Portugal. Nos résultats préliminaires mettent en évidence l’émergence d’activités
métalinguistiques caractérisées par l’incidence de “termes linguistiques” mis en évidence par les
étudiants au cours du processus scripturaire, qui nous fournissent des indices sur le niveau de
connaissance linguistique et grammaticale de ces étudiants.

Mots-clés: Métalangage; Production Scolaire Textuelle; Écriture Collaborative; Enseignement et
Apprentissage de la Langue Portugaise.
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Introdução

Os processos de aquisição da linguagem oral e escrita são, há muito, objetos bastante cortejados por
diferentes campos do conhecimento, dentre eles, a Psicologia, a Linguística e a Educação,
revelando-se o seu estudo atualmente uma verdadeira aventura pluridisciplinar e multidimensional. A
partir da escolarização, estes processos, sobretudo a aquisição da linguagem escrita, passam a ocupar
uma posição de destaque, constituindo-se em núcleo da ação educativa empreendida nos primeiros
anos da educação formal. É então que se formalizam as aprendizagens da leitura e da escrita, em um
movimento que faz despontar paralelamente uma série de outras aprendizagens correlacionadas e
igualmente importantes, favorecendo o desenvolvimento de habilidades e competências essenciais
dentro deste domínio do ler e do escrever.

Como uma destas habilidades, e integrando o grupo dos metaprocessos[i] – referentes a
conhecimentos explícitos – entram em cena as habilidades metalinguísticas, operacionalizadas
através de atividades metalinguísticas, cuja acepção, de um modo geral, envolve a tomada da
linguagem como objeto de reflexão e análise.

No estudo que aqui segue descrito, precisamente, objetivamos perspectivar esta aprendizagem da
língua escrita em sua relação direta com o desencadeamento destas atividades de caráter
metalinguístico, projetando nosso olhar investigativo sobre um processo de escritura efetivado
colaborativamente[ii] em sala de aula por uma dupla de jovens escreventes portugueses
recém-alfabetizados, a partir de uma proposta didática de produção de uma narrativa ficcional.

Acreditamos que esta discussão pode lançar luz sobre os modos como estes jovens escreventes se
relacionam com a escrita e seu processo de aprendizagem, bem como pode deixar entrever também
os vestígios de sua apropriação dos conteúdos curriculares referentes a este aprendizado em
específico, especialmente aqueles atrelados aos saberes gramaticais, os quais circulam em sala de
aula através das intervenções e mediações pedagógicas efetivadas pelos professores, o que coloca em
relevo, ainda, o papel fundamental que estas intervenções podem e devem assumir na promoção
desta aprendizagem.

Habilidades metalinguísticas: apontamentos iniciais

Em uma análise acerca das relações que a criança estabelece com a linguagem, Gombert (2003, p.
19) afirma que:

Desde muito cedo a criança manipula a linguagem sob a forma de
compreensão e produção. Isso ocorre de modo espontâneo e somente mais
tarde a criança poderá controlar conscientemente os tratamentos linguísticos
que ela opera. O aparecimento desta capacidade – a capacidade
metalinguística – deve ser diferenciado da simples possibilidade de
linguagem.

Para tornar mais clara a compreensão sobre os tipos de procedimentos efetuados pelas crianças em
seu trato com a linguagem, o autor vai propor uma diferenciação que considera crucial, atribuindo à
intencionalidade um papel delimitador. Assim, são distinguidas, neste domínio, as atividades
denominadas “epilinguísticas”, associadas às capacidades manifestas nos comportamentos
espontâneos em relação à linguagem, as quais se produziriam naturalmente durante o
desenvolvimento linguístico da criança; e as atividades “metalinguísticas”, fundadas sobre
conhecimentos linguísticos mentalizados e deliberadamente aplicados pelo indivíduo em suas
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produções linguageiras (GOMBERT, op. cit., p. 20). Sendo ainda mais precisos, os comportamentos
epilinguísticos seriam fruto da intervenção dos conhecimentos linguísticos do sujeito nos tratamentos
que ele opera, ocorrendo, portanto, de modo não intencional, não refletido; diferentemente do
comportamento metalinguístico, que se processa de modo consciente pelo sujeito, ao refletir e
regular sua atividade linguística, por meio de capacidades resultantes de aprendizagens explícitas,
geralmente de natureza escolar (GOMBERT, 2003, p. 21).

Estes balizamentos fazem sobressair ainda uma outra distinção bastante relevante no quadro do
desenvolvimento da linguagem. Trata-se das diferenças concernentes aos processos de aquisição da
linguagem oral e escrita. Sobre isto, Gombert (idem) nos esclarece:

A aprendizagem da língua escrita difere radicalmente da aquisição da
linguagem oral. [...] a criança aprende a falar e a compreender a linguagem
oral sem que lhe seja necessário conhecer conscientemente a estrutura formal
(fonológica e sintática) de sua língua nem as regras que ela aplica no
tratamento dessa estrutura e sem que ela tenha consciência de efetuar um
trabalho destinado à instalação de novos conhecimentos. Acontece de forma
totalmente diferente com a linguagem escrita [...].

No plano da aprendizagem da língua escrita, pois, diferentemente da aquisição da linguagem oral –
que ocorreria progressivamente, de modo “natural[iii]”, a partir das interações que a criança
estabelece com seus pares – interpõe-se a necessidade de uma instrução explícita, de uma exposição
sistemática e bem orquestrada dos sujeitos ao sistema linguístico da escrita, tendo em vista que a
aprendizagem deste sistema impõe a necessidade de um mais alto nível de abstração, controle e
elaboração cognitiva em relação à aquisição da linguagem oral (GOMBERT, 1991).

É neste cenário que se divisa a importância do desenvolvimento das habilidades metalinguísticas,
postuladas, no conjunto de estudos a elas circunscritos, como um dos componentes fundamentais
para o sucesso na aprendizagem tanto da leitura quanto da escrita, a partir do processo de
escolarização.

Metacognição e Metalinguagem: contornos e entrelaçamentos

Inúmeras pesquisas e estudos têm sido efetuadas atualmente no âmbito do desenvolvimento das
habilidades metalinguísticas na criança. É na década de 1970, no entanto, que este tipo de
investigação começa a ganhar força, trazendo, dentre outras assunções, fortes indícios de uma
relação de interdependência entre o desenvolvimento destas habilidades e o processo de
aprendizagem da leitura e da escrita.

Estes estudos, sediados sobretudo no campo da Psicologia, da Linguística e da Psicolinguística,
adentram o quadro da investigação dos metaprocessos, correlacionando-se especificamente ao
domínio da metacognição. Como explanado por Correia (2004, p. 69):

O emprego do termo “meta” para designar o conhecimento e controle
intencional por parte do indivíduo de sua própria atividade cognitiva se
estabelece na literatura psicológica na década de 70 (BIALYSTOK, 1993). O
termo “metacognição” refere-se ao conhecimento que o indivíduo tem sobre
seus processos cognitivos e produtos (FLAVELL, 1976) ou, definido de
maneira mais concisa, diz respeito à cognição sobre a cognição (FLAVELL,
MILLER e MILLER, 1993). Várias habilidades poderiam ser ditas como
metacognitivas, dentre elas a metalinguagem (GOMBERT, 1993). [...] A
definição da metalinguagem no âmbito da Psicologia Cognitiva compreende
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um duplo aspecto [...]: a cognição de suas formas e a regulação de suas
atividades. De forma mais específica, em relação à metalinguagem: a
cognição sobre a linguagem e a auto-regulação das atividades
psicolinguísticas.

Embora corresponda a uma noção ainda carente de maiores definições e sistematizações, dada a
diversidade conceitual e a complexidade que lhe subjaz (CAMPS e MILIAN, 2000), o termo
“metalinguagem”, de acordo com Ray-Debove (1997), pode ser relacionado ao modo típico de
autorregular as formas de expressão e de comunicação das línguas naturais. Na Linguística,
particularmente, sua introdução é atribuída às teorizações de Roman Jakobson, ao discorrer sobre a
‘função metalinguística’ da linguagem. De acordo com o autor (1975, p. 127), tudo na linguagem
produziria, por expansão ou condensação, um ato metalinguístico. Em outras palavras, a
metalinguagem colocaria a linguagem em condições de, projetando-se sobre si mesma,
autossignificar.

Neste quadrante teórico, a metalinguagem é considerada, ainda, um construto multidimensional
(CORREIA, 2004), envolvendo diversas competências que, agrupadas entre si, formam o conjunto
maior das chamadas ‘habilidades metalinguísticas’, também cognominadas pelas expressões
‘consciência metalinguística’ ou ‘compreensão metalinguística’[iv]. Dentre tais habilidades,
conforme exposto na literatura da área (BIALYSTOK, 1993), podem ser referidas: a consciência
fonológica, traduzida na capacidade de análise da estrutura fonológica da língua; a consciência da
palavra, uma compreensão da natureza da palavra como unidade; a consciência sintática, que se
debruça sobre a estrutura sintática da língua; a consciência pragmática, que toma como referência os
usos sociais da linguagem; e, mais recentemente designadas, a consciência morfológica (LEVIN,
RAVID e RAPAPORT, 1999; CARLISLE, 2000) e a consciência textual, concernentes à reflexão
sobre a estrutura morfológica da língua e ao conhecimento e controle intencional da compreensão e
da produção de texto, respectivamente.

É importante notabilizar que a emergência e o desenvolvimento destas habilidades metalinguísticas
ocorrem à medida que as crianças se tornam mais sensíveis às propriedades estruturais da linguagem,
porém, de modo não homogêneo ou linear, dependendo do nível de representação requerido em cada
habilidade e do grau de atenção e controle envolvidos nas diversas atividades que as circundam
(CORREIA, 2004, p. 70). Estudos recentes na área têm apontado que as capacidades
metalinguísticas se instalam no indivíduo paralelamente à aprendizagem da leitura e da escrita. É
sobre estas questões que discorreremos no tópico a seguir.

Atividades metalinguísticas e a aprendizagem da língua escrita

As relações entre o desenvolvimento de diferentes habilidades metalinguísticas e o processo de
aprendizagem da língua escrita têm sido tematizadas em estudos diversos na atualidade (VALTIN,
1984; GOMBERT, 1991, 1992; REGO, 1993; MALUF e BARRERA, 1997; CAPOVILLA e
CAPOVILLA, 2000; CAMPS et al., 2000; MYHILL, 2005, 2011, GUTIÉRREZ, 2008, para citar
alguns), muitos deles conduzidos sob diferentes pontos de vista, com enfoques metodológicos
também variáveis.

Deste conjunto de investigações afluem importantes considerações que dão conta de alguns
imbricamentos manifestos no seio das relações referidas. Neste sentido, em primeiro lugar, é válido
ressaltar a noção de ação consciente e refletida imbuída na compreensão do conceito de ‘atividade
metalinguística’. Tal atividade, para além do uso de termos da metalinguagem, diz respeito ao
controle e à análise da atividade de uso da língua, podendo ser desenvolvida em vários níveis de
consciência e de explicitação (CAMPS et al., 2000, 2001).
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Como arguido por Gombert (1996, p. 47), entretanto, a tomada de consciência metalinguística não é
operada automaticamente. Dentre outros fatores, ela requer, por um lado, que os conhecimentos
epilinguísticos sejam efetivamente instalados, e por outro, que as contingências externas se
manifestem. Isto põe em evidência o entendimento de que o desenvolvimento das habilidades
metalinguísticas no indivíduo depende fundamentalmente de uma intervenção, isto é, ele só pode
acontecer mediante determinadas condições.

Estatuto semelhante pode ser conferido ao processo de aprendizagem da língua escrita. Como uma
atividade eminentemente intencional, envolvendo, dentre outros fatores, a produção de sentidos, a
reflexão e análise sobre a estrutura formal da língua, o gerenciamento de processos linguísticos e
cognitivos diversos, a escrita representa uma atividade de alta complexidade, que mobiliza diferentes
funções da linguagem em seu processamento. Sob este prisma, o simples contato prolongado com o
sistema escrito não se mostra suficiente para instalar no indivíduo as habilidades requeridas em seu
tratamento (GOMBERT, 2003). Logo, para que esta aprendizagem possa acontecer efetivamente, é
preciso haver uma ação direcionada neste sentido, uma formalização deste aprendizado, o que
geralmente se processa em um contexto didático-pedagógico, a partir da escolarização.

Em uma análise acerca das correspondências entre o desenvolvimento de habilidades
metalinguísticas e as situações formais de aprendizagem, Brossard (1994) faz referência a algumas
condições consideradas imprescindíveis para que este desenvolvimento possa tornar-se possível,
sendo elas: a intersubjetividade, a aprendizagem da escrita e a especificidade das situações escolares.
Para o autor, ancorado nos pressupostos da teoria vygotskiana, nas relações discursivas que
estabelece, assumindo aí diferentes papéis, a criança vai progressivamente internalizando uma
instância social de controle (o “outro generalizado”), o que lhe possibilitará estabelecer novos tipos
de relação com a linguagem, tais como, por exemplo, aqueles envolvidos nas tarefas de
aprendizagem da escrita.

É nessa dimensão, então – do aprendizado da escrita –, que a criança vai se defrontar mais
incisivamente com a necessidade de tomar a linguagem como objeto de reflexão, exercendo sobre a
sua produção um controle e uma atenção deliberada, para, dessa forma, ser capaz de produzir
sentidos pretendidos. Mas todo esse processo somente é viabilizado mediante a reunião de condições
ideais à sua efetivação. E, nesse contexto, o cenário que se mostra mais favorável é portanto o da
situação escolar, onde é possível recortar os discursos de seu plano de acontecimento cotidiano e
sistematicamente transformá-los em matéria de análise linguística, ao mesmo tempo em que se
mobilizam conhecimentos específicos concernentes à estrutura, aos elementos e componentes do
sistema linguístico; onde, assim, acontecem as trocas intersubjetivas que vão constituindo o sujeito
da escrita, capaz de operar sobre ela, com ela, para ela e a partir dela, em um intenso movimento de
aquisição e reconfiguração dos conhecimentos e dos tratamentos linguísticos produzidos. E onde, por
fim, ganham substância as atividades metalinguísticas, profundamente implicadas em todo esse
processo.

Camps et. al (2000) reforçam esse posicionamento, qualificando a escola como ambiente
privilegiado para o desenvolvimento de habilidades metalinguísticas em um estreito relacionamento
com a escrita:

A ativação das operações metalinguísticas e metacognitivas vem da relação
entre o processo de ensino e aprendizagem e o processo de composição da
escrita. Tais operações permitem ao indivíduo tonar-se consciente da
atividade comunicativa e da atividade de aprendizagem. (op. cit., p. 105)

Também Tolchinsky (1999) e Fortune (2005) asseveram este entrelaçamento, demonstrando, através
de suas pesquisas, que a atividade metalinguística corresponde a um inevitável elemento da escrita,
ou seja, seria impossível escrever sem se engajar neste tipo de atividade em algum nível. E, para
Gombert (2003), o motor da evolução nestes processos seria a intervenção pedagógica.
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Uma observação importante é feita ainda por Camps et al.:

A atividade metalinguística explícita na interação social pode ser
acompanhada pelo uso de uma metalinguagem específica. Esse uso não é
inerente à atividade, mas os alunos podem se referir à linguagem que usam
usando termos cotidianos. No entanto, o progresso na competência linguística
exigirá a aprendizagem de conceitos que as ciências da linguagem têm
sistematizado em diferentes níveis. Esse progresso requer o conhecimento
adequado e o uso de termos específicos para se referir a estes conceitos.
(2000, p. 104)

Adensando esta discussão, Chen e Myhill vão defender a retomada[v] e o fortalecimento do ensino
explícito das categorias linguísticas – precisamente, do conteúdo gramatical – nas aulas de ensino de
línguas na escola, indicando que “desenvolver compreensão metalinguística significa estar apto a
pensar gramaticalmente sobre escolhas linguísticas na escrita” (2016, p. 102). Sob a premissa de que
o desenvolvimento da compreensão metalinguística envolve um processo de formação de conceitos,
as autoras relembram que a literatura sobre o ensino explícito da língua (gramática) tem sugerido que
equipar estudantes com conhecimento metalinguístico é um importante meio de melhorar a sua
participação na aprendizagem, e o acesso ao conhecimento elaborado sobre a língua seria essencial
para todos os estudantes que estão desenvolvendo compreensões de como a língua trabalha, para
assim alcançar maiores resultados educacionais.

Neste escopo, Myhill, em parceria com outros autores (MYHILL, 2005; MYHILL et al., 2012;
MYHILL, 2018), vai desenvolver um trabalho cujo foco – diferentemente dos horizontes
prescritivistas, com ênfase na identificação de erros na escrita – é voltado para um ‘ensino explícito
funcionalmente orientado’ da gramática, a partir de uma visão descritivista que permitiria reconhecer
como o texto escrito gera sentido em diferentes contextos e para diferentes propósitos. Tal proposta,
articulada aos estudos de Halliday and Matthiessen (2004, p. 10), se orientaria no sentido de “mostrar
a gramática como um recurso de construção de sentido”. A autora encoraja assim uma prática de
ensino da escrita que conduza os jovens aprendizes escritores a compreenderem como as escolhas de
linguagem que fazem não são arbitrárias, mas centrais para o modo como comunicam suas ideias; e
esta é, por sua vez, uma excelente oportunidade para o desencadeamento e consolidação das
habilidades metalinguísticas nestes aprendizes.

Procedimentos metodológicos

Os dados a partir dos quais empreendemos este estudo, de caráter exploratório e descritivo, fazem
parte de um conjunto maior de dados, coletados e catalogados mediante as pesquisas realizadas no
âmbito do LAME (Laboratório do Manuscrito Escolar/UFAL). Nestas pesquisas, propõe-se uma
metodologia baseada na utilização de recursos multimodais para a captura e registro dos dados,
produzidos em escolas[vi], respeitando-se as condições ecológicas, didáticas e interacionais das salas
de aula onde acontecem os registros[vii].

Neste contexto, os dados aqui explorados correspondem ao registro de um processo de escritura
textual realizado colaborativamente – quando os alunos escrevem em conjunto um mesmo texto,
interagindo e produzindo diálogos enquanto realizam a tarefa – em sala de aula, por uma díade de
alunos portugueses – Sara e Cristiano, com idades entre 7 e 8 anos –, em uma escola da cidade
portuguesa de Aveiro. Neste processo, precedido por uma instrução explícita[viii] da professora a
respeito da tarefa de produção textual a ser realizada, os alunos, que cursavam no momento o
correspondente ao 2º ano do Ensino Fundamental brasileiro, escrevem juntos uma narrativa ficcional
denominada “Os 2 amigos e o cão”. Para subsidiar nossas análises, tomaremos como referência tanto
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o produto textual final, isto é, o manuscrito produzido pela díade, quanto o processo escritural
propriamente dito, registrado de modo multimodal e capturado, assim, sob diferentes perspectivas e
em diferentes dimensões, do que resulta: uma gravação em vídeo da dupla enquanto estão
produzindo a história; uma gravação em vídeo da sala de aula em foco panorâmico, capturando todo
o contexto do que acontece no ambiente durante a realização da tarefa; uma gravação em áudio das
falas de cada aluno da dupla individualmente durante a produção; e uma gravação em vídeo dos
movimentos da caneta no papel (feita com o auxílio tecnológico de uma ‘caneta gravadora’),
demonstrando o percurso escritural trilhado pelos alunos no decurso da tarefa de escritura.

A escolha pela modalidade de escrita colaborativa na maioria das investigações realizadas pelos
pesquisadores do LAME se justifica pelo que segue evidenciado nas palavras de Gutiérrez (2008, p.
523):

A vantagem metodológica das tarefas colaborativas é que elas facilitam o
acesso a processos que de outro modo poderiam permanecer ocultos. A partir
de uma perspectiva teórica sociocultural [...], processos que ocorrem no plano
mental quando uma tarefa é realizada individualmente são refletidos e, ao
mesmo tempo, instigados pelo diálogo que surge como resultado de tarefas
colaborativas [...].

Com este aporte metodológico e a partir dos pressupostos delineados neste trabalho, objetivamos
descrever a emergência de atividades de reflexão sobre a língua e o texto em construção, através da
ocorrência de ‘termos linguísticos’ enunciados e destacados pelos alunos nos diálogos estabelecidos
durante o processo de escritura. Estes termos seriam elementos que fariam remissão direta a aspectos
específicos da estrutura e do universo linguístico (notadamente aspectos atinentes ao espectro
gramatical) ou ainda da arquitetura textual, representando um conhecimento que, geralmente, é fruto
de um processo de ensino e aprendizagem procedido nas aulas de ensino de línguas.

Acreditamos que estes movimentos, sediados no ato escritural desempenhado colaborativa e
coenunciativamente, podem fornecer importantes indícios sobre o modo como os alunos estão se
apropriando dos conteúdos linguísticos (gramaticais) em circulação na sala de aula – através da
prática didática efetuada em articulação com os referenciais curriculares relativos ao ensino de
Língua Portuguesa – e, mais especificamente, sobre o processo de aprendizagem da língua escrita em
andamento durante estes momentos, numa inextricável relação com o desenvolvimento de
habilidades metalinguísticas eminentemente implicadas nestas práticas.

Práticas de produção textual na escola: uma ponte com o desenvolvimento de atividades
metalinguísticas

Como já discutimos mais acima, Chen e Myhill (2016, p. 102) propõem uma conexão entre o
desenvolvimento da compreensão metalinguística e o estabelecimento de um processo de formação
de conceitos nos jovens aprendizes. As autoras sinalizam ainda que uma das principais características
desta compreensão é que ela é verbalizável e pode ser visualizada e testemunhada através de
‘metafalas’ ou discussão metalinguística. Dessa forma, seria possível identificar a natureza da
compreensão metalinguística dos alunos através de uma análise de como eles falam sobre conceitos
gramaticais – e textuais – em suas reflexões linguísticas.

Com base neste entendimento, no processo de escritura que elegemos como matéria de análise neste
estudo, é possível identificarmos alguns momentos em que os alunos refletem sobre elementos
linguísticos e textuais, destacando-os em sua fala e buscando formas de aplicá-los adequadamente ao
texto que produzem em conjunto. Deste processo de escritura, resulta a produção do manuscrito final
transcrito diplomática e normativamente logo abaixo:
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1. Os 2 amigos e o cão
2. Éra uma vez um menino chamado Cristiano e o seu cão chamado
3. snopy. eE os dois amigos furam pasiar e o snopy ouviu um gato
4. e foi eixa dele e depois a Sara aparnhou o cão e deu ao Cristiano
5. e os dois amigos e o cão furam ao parque e a Sara e o Cristiano
6. o brincaram no escorrega, e foram para casa jogar compotador.
7. E no dia segimte foram a loja dos brinquedos e viram um orsinho
8. de peloche e o peloche era inorme e compranmo o orsinho
9. não cabia no carro oporque era muito grande e tiveram

10. de chamar uma carrenha soque o orsinho não cabia
11. porta de casa e teveram de eixar o orso no jardim.

(Transcrição diplomática do manuscrito “Os 2 amigos e o cão”)

1. Os 2 amigos e o cão
2. Era uma vez um menino chamado Cristiano e o seu cão chamado
3. Snopy. E os dois amigos foram passear e o Snopy ouviu um gato
4. e foi atrás dele e depois a Sara apanhou o cão e deu ao Cristiano
5. e os dois amigos e o cão foram ao parque, e a Sara e o Cristiano
6. brincaram no escorrega, e foram para casa jogar [no] computador.
7. E no dia seguinte foram à loja dos brinquedos e viram um ursinho
8. de pelúcia e o[a] pelúcia era enorme e compram. O ursinho
9. não cabia no carro porque era muito grande e tiveram

10. de chamar uma carrinha, só que o ursinho não cabia
11. [na] porta de casa e tiveram de deixar o urso no jardim.

(Transcrição normativa do manuscrito “Os 2 amigos e o cão”)

O primeiro momento em que um “termo linguístico” emerge explicitamente durante este processo
ocorre já no início da tarefa de escritura empreendida pela dupla, quando Sara faz um
questionamento ao colega Cristiano – responsável pela inscrição do texto na folha de papel, enquanto
a colega assume a função de ditante da história –, conforme observado no trecho de diálogo da dupla
transcrito na sequência:

SARA: Como é que vai ser o título?

CRISTIANO: ih... isto... (Cristiano ergue o braço tentando chamar a atenção da professora, que
passa por outras mesas. Sara pega a folha de papel e a exibe para o colega ao lado)[ix] olha...
(Cristiano fala para Sara sorrindo) e se inventarmos uma história sobre seis pôneizinhos?

SARA: (Recusando a ideia) não.

Neste exemplo, Sara demonstra possuir um conhecimento explícito acerca do elemento ‘título’,
componente da estrutura textual em composição, bem como da função que ele exerce neste espaço, o
que provavelmente é devido às experiências anteriores vivenciadas pela aluna no recinto da produção
textual e à abordagem deste tipo de conteúdo em situações de exposição didática na sala de aula.

Em outro momento, um pouco mais à frente no processo, Sara novamente faz questionamentos a
respeito desse item na composição textual em andamento:
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SARA: (apontando para a parte de cima da folha de papel) Professora! Professora, onde é...
que põe o título?

PROFESSORA: (apontando e passando o polegar sobre a primeira linha da folha) Põe aqui,
logo na primeira linha.

CRISTIANO: Afinal, era...

Nesta ocorrência, mais uma vez Sara exibe seu conhecimento sobre o referido componente
linguístico-textual (título), desta vez verbalizando-o em forma de menção[x] explícita, relativamente
à sua posição na folha de papel. Em episódio subsequente, a aluna continua insistindo com o colega
pela definição de um título para a história que estão escrevendo, porém, nessa ocasião, ela faz uma
sugestão pontual:

SARA: (falando para a professora) Ainda estamos a pen... ainda estamos a pensar... (a
professora se afasta da mesa da dupla) eu não sei...

CRISTIANO: Também não sei... o que é que pode ser? Uuh... era uma vez...

SARA: (apontando para a folha de papel e parecendo indicar que o colega deveria escrever
primeiro o título, antes de iniciar a história como o ‘era uma vez’) Não. Aqui... (olhando para o
alto da lousa) “O abecedário”?

CRISTIANO: (falando em tom irônico) Achas?!... (Cristiano mostra um semblante de
desaprovação para a sugestão de Sara; ele fica em silêncio por alguns segundos, em seguida,
fala como se tivesse tido uma ideia) ah!... ah!...

SARA: Ah!...

A sugestão feita por Sara remete a um termo oriundo do universo linguístico, o “abecedário”,
reportado em seu uso habitual – como ferramenta associada às práticas de ensino e aprendizagem do
sistema linguístico alfabético, geralmente disponibilizada de forma bastante visível aos alunos, no
alto das lousas ou em algum outro espaço da sala de aula –, o que se depreende da atitude da aluna
ao olhar para o alto da lousa, onde exatamente ficava exposto um abecedário na sala de aula. A
remissão a este termo deixa entrever alguns traços da relação da aluna com seu processo de
aprendizagem da língua escrita, marcado certamente pela presença e pela apreciação didática deste
elemento por ela destacado.

Na sequência da interação e produção dos alunos, mais uma ocorrência nos chama a atenção:

CRISTIANO: Olha, como é que se escreve “chamado”?

SARA: Acho que é “chê”... (reproduzindo o som do fonema “ch” e fingindo escrever algo na
mesa; na sequência, o colega escreve ‘c’, dando continuidade à inscrição do texto no papel)

CRISTIANO: Ah, são as palavras com o “chê”! (Sara tenta pegar a caneta gravadora da mão
do colega, mas ele a impede)

SARA: “Che, che, che”... cha... (Cristiano acrescenta um ‘h’ junto ao ‘c’ inscrito
anteriormente) agora o “a”... ô... pois... esquecestes aquela perninha! (Cristiano reforça a
inscrição do ‘h’)
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CRISTIANO: Pois foi... (inscrevendo ‘a’ junto ao ‘ch’ já inscrito) chamado...

O excerto de diálogo acima traz uma demonstração bastante nítida de um processo de reflexão sobre
a língua sendo desencadeado, mobilizando-se então algumas categorias de conhecimento linguístico
provavelmente já discutidas em sala de aula. Em primeiro lugar, quando Cristiano indaga à colega
como se escreve “chamado”, embora não a verbalize no diálogo, aparentemente, ele está
implicitamente evocando a categoria linguística ‘palavra’, ou seja, em uma outra possibilidade
enunciativa, ele estaria dizendo: “Olha, como é que se escreve [a palavra] ‘chamado’?”. Não
obstante, mais importante do que a remissão elíptica que o aluno faz a esta categoria, é justamente a
capacidade que ele demonstra em colocar o termo destacado – ‘chamado’ – em suspenso, para, junto
com a colega, refletir sobre a forma correta de sua inscrição, baseando-se, ambos, para isto, em
conteúdos e conhecimentos que, decerto, já foram postos em circulação na sala de aula, por meio de
tratamentos didáticos efetuados pela professora – o que pode ser deduzido da fala da colega: “Acho
que é ‘chê’”, e de sua própria fala: “Ah, são as palavras com o “chê”!”.

Um grande somatório de outras reflexões metalinguísticas poderia ser inferido do trecho em
destaque. Por exemplo, quando Cristiano afirma “Ah, são as palavras com o “chê”!”, estaria ele
implicitamente se referindo à categoria linguística dos ‘fonemas’, possivelmente materializada na
construção alternativa: “Ah, são as palavras com o [fonema] “chê”!”? E ao verbalizar “agora o
“a””, Sara estaria remontando à categoria linguística ‘letra’ – “agora a [letra] ‘a’” –, de modo
igualmente implícito? Estas são questões bastante provocativas sobre as quais, no entanto, não nos
deteremos neste momento por razões de cunho epistêmico e metodológico.

É válido ainda observar a ressalva feita por Sara ao informar ao colega: “esquecestes aquela
perninha!”, a que o colega responde: “Pois foi...”. Isto aponta para o desdobramento de uma
atividade metalinguística de regulação da escrita, pela qual a aluna busca salvaguardar a forma
correta de grafar a letra ‘h’, inscrita de modo impreciso pelo colega no papel. A reflexão
empreendida no plano do discurso passa então ao plano material da escrita, através de um
movimento de ‘correção’ operado por Cristiano, reforçando no papel a inscrição ‘adequada’ da letra
‘h’.

Todo este repertório de atividades metalinguísticas aí estabelecidas leva-nos a contemplar aquilo que
Camps et. al. (2000, p. 104) já advogavam em suas pesquisas, concluindo que “o trabalho
colaborativo se revela como uma poderosa ferramenta para melhorar a atividade metalinguística no
contexto escolar”. Diríamos, ainda, em acréscimo aos autores: nesta modalidade de trabalho com a
escrita em sala de aula é possível pôr em funcionamento as mais imprevisíveis relações entre a
aprendizagem do sistema escrito, as práticas de ensino efetuadas pelos professores no âmbito do
ensino da língua e, partindo daí, os conteúdos relacionados a este conhecimento em específico; e, por
fim, todo o contexto situacional, tudo isso permeado, como acentua Brossard (1994), pelo conjunto
de relações intersubjetivas também aí abrigadas.

Outro aspecto interessante destas manobras linguístico-reflexivas realizadas pelos alunos na cena em
tela diz respeito à forma como todo este trabalho metalinguístico acaba incidindo sobre o texto em
construção. Por meio da discussão empreendida pelos alunos, fica, então, ‘esclarecido’ que o termo
em questão – ‘chamado’ – é “pertencente à família das palavras com ‘chê’”, subentendendo-se que
este ‘chê’ enunciado, graficamente, seria, de fato, inscrito com ‘ch’ – e não com ‘x’ – dada a
inscrição de um ‘c’ e, em seguida, de um ‘h’, feita pelo aluno na sequência da escritura do texto no
papel. O destaque a este fato se dá no sentido das possibilidades linguístico-textuais avultadas nestes
momentos, e, em contrapartida, no realçamento da importância de promover nos alunos a
compreensão do quanto suas escolhas e decisões linguísticas e textuais podem interferir nos
resultados de suas produções escritas, habilitando-os, nesta direção, a realizá-las de modo consciente
e articulado aos conhecimentos apropriados, tal como apregoado por Chen e Myhill (2016).

Em outro segmento dialogal, mais um termo linguístico é evidenciado e problematizado pela aluna:
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SARA: E quando é que vem o ponto final?

CRISTIANO: Ah... (rindo e olhando para a folha de papel)

SARA: Aqui, em Snopy... (Sara aponta na folha o local para a inserção do ponto final)

CRISTIANO: (inserindo o ponto no local indicado pela colega) Simm...

No exemplo exposto, Sara requisita pontualmente ao colega a inclusão de um elemento linguístico
essencial na arquitetura textual, o ‘ponto final’, demonstrando assim dispor de um conhecimento
acerca deste item e de sua função na composição textual que segue elaborando juntamente com o
colega.

Conduta semelhante é observada no trecho reportado logo abaixo:

SARA: (tentando pegar a caneta da mão do colega) Então, ponto final!... ponto final, anda...

CRISTIANO: Computador... não, eu só escrevi uma, duas, três, quatro, cinco... (referindo-se às
linhas já escritas da história)

SARA: Mas ponto final, dá mesmo... (Cristiano insere o ponto final sugerido pela colega ao
final da 6ª linha do texto inscrito) fazes mais cinco depois... (referindo-se às linhas a serem ainda
escritas para a conclusão do texto)

Como constatado, Sara é incisiva com relação à inserção do elemento ‘ponto final’ no texto em
construção. Cristiano, por sua vez, apenas atenta para o emprego deste componente linguístico no
texto quando a colega o coloca em evidência nas interações dialogais da dupla, tal como ocorrido nos
dois exemplos elencados acima. Este parece ser um tópico gerador de divergências no que toca ao
nível de conhecimento metalinguístico apresentado pela dupla em relação à questão da ‘pontuação’,
dentro da configuração textual. Para ilustrar um pouco mais este nosso argumento, dispomos a seguir
mais um trecho dialogal efetuado pelos alunos, no qual é dada ênfase a outro elemento também
pertencente à categoria linguística ‘pontuação’:

SARA: E, e, e, e, vírgula! (falando em tom repreensivo)

CRISTIANO: E compra, e o, e o peloche... (inscrevendo ‘e’ e ‘o’ na sequência do texto)

SARA: (ditando) Falava...

CRISTIANO: Não... era enorme... e o peluche... (escrevendo ‘peloche’)

Novamente, aqui, percebe-se a inquietação de Sara com a ausência, na cadeia textual em produção,
de um elemento que possa lhe conferir maior organização e legitimidade – neste caso, em específico,
tratando-se da ‘vírgula’. Aparentemente, para a aluna, o fato de se escrever um texto de modo
contínuo, isto é, sem as devidas marcações e delimitações operadas pelos sinais de pontuação – tais
como o ponto final e a vírgula, ressaltados por ela nos diálogos apresentados –, não caracteriza uma
produção textual genuína. Por isso sua contestação à reiterada utilização do conectivo ‘e’ feita por
Cristiano – como atestado em “E, e, e, e, vírgula!” –, em detrimento da utilização dos referidos
elementos de pontuação. Sob esta perspectiva, a aluna categoricamente vai exigindo a presença
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destes elementos na produção que é feita em conjunto, em um movimento linguístico-reflexivo que,
ao que parece, somente é acompanhado pelo colega ao nível da execução, estimulada portanto pelos
apelos de Sara.

Não é possível dimensionarmos aqui a origem da motivação deste comportamento em Sara, embora
saibamos que suas bases remontam ao processo de ensino e aprendizagem da língua vivenciado em
sala de aula, já que, como elucidado por Gombert (2003), este tipo de conhecimento demonstrado
pela aluna é fruto de aprendizagens explícitas, geralmente de natureza escolar. Tampouco nos é
possível explicar o porquê da pressuposta indiferença à questão em relevo manifestada pelo colega
Cristiano, nos termos da interação verbal.

Indiscutivelmente, porém, é possível afirmarmos que, através desta experiência e destes
compartilhamentos consumados pelos alunos, novos conhecimentos linguísticos podem ser
produzidos, outros reinstalados e reconfigurados, tudo isso levando-se em consideração uma ampla
gama de fatores dificilmente capturáveis em sua totalidade.

Este tipo de experiência, como a que aqui pôde ser relatada, dentre outras possibilidades, permite-nos
desvendar e compreender o percurso trilhado pelos alunos desde a folha em branco até a versão final
de seus textos produzidos (CALIL, 2013, 2016), demarcando as inúmeras conjecturas, aceitações,
dissensões, reelaborações que, em geral, perpassam estes processos, mediando também o surgimento
das operações metalinguísticas a eles subjacentes, o que pode servir como uma medida interessante
para se observar os níveis de aprendizagem percebidos pelos alunos.

Em forma de síntese, podemos dizer ainda que as diversas ocasiões em que os alunos puseram em
relevo os termos linguísticos, tal qual explanado anteriormente, indicam um reconhecimento da
importância destes elementos para o processo de produção e para o manuscrito em si. Igualmente, o
que diz o aluno durante estes momentos “explicita o que ele sabe e pensa sobre esse termo e,
principalmente, sugere a relação que o escrevente faz sobre sua pertinência (ou não) para o que está
sendo escrito” (CALIL, 2016, p. 535).

No quadro destes construtos teóricos e deste significativo arsenal de recursos e informações advindos
da análise deste tipo de práticas de textualização, pensamos estar hospedada também uma inadiável
reflexão sobre o papel decisivo das intervenções pedagógicas na promoção destas aprendizagens aqui
tematizadas. O apelo que fazemos, portanto, vai na direção de que tais intervenções possam se
aproximar cada vez mais destes conhecimentos produzidos no domínio da aprendizagem da língua
escrita, de modo a serem devidamente instrumentalizados e se tornarem, assim, cada vez mais
eficazes.

Considerações

Camps et al. (2000, p. 105) declara que “aprender a escrever é alcançado apenas escrevendo, isto é,
atividades de escrita devem ser consideradas como um objetivo e como um meio para se aprender a
escrever”. Somado a isso, a autora salienta que as ações para o ensino e a aprendizagem da escrita
podem ser incorporadas precisamente dentro do processo de composição, caracterizado como terreno
fértil para a emergência de reflexões e atividades metalinguísticas nas suas mais diversas
manifestações. Além disso, defende-se que a realização de um trabalho em modo colaborativo sobre
a escrita eleva a níveis consideráveis a ocorrência e a diversificação deste tipo de atividades
(CAMPS, 2009).

A observação dos dados deste estudo nos leva a concluir que os estudantes, de fato, estabelecem uma
relação bastante recursiva com o texto que produzem (CALIL, 2016). Este retorno constante ao texto
e as reflexões – linguísticas, textuais – decorrentes deste trabalho, feitas simultaneamente pelos
alunos, se apresentam sob formas bastante diversas (CAMPS et. al., 2000; CALIL, 2016, 2017),

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/reflexoes_sobre_praticas_de_textualizacao_escolares_e_a_emergenci.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.13-19,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



conforme descrevemos nas discussões anteriores. Uma análise mais acurada dos registros nos
permitiu identificar a ocorrência de atividades e reflexões metalinguísticas que eram operadas tanto
de modo implícito – quando os alunos não verbalizavam ou realçavam determinados termos
linguísticos especificamente, mas seus enunciados a eles faziam remissão direta, sinalizando seu
lançamento como objeto de reflexão –, quanto explicitamente[xi], sendo este último modo aquele
sobre o qual nos detivemos nesta investigação.

Nossa intenção com esta proposta de pesquisa não necessariamente esteve focada na quantificação de
ocorrências de atividades metalinguísticas realizadas pelos alunos durante a tarefa de produção
textual compartilhada em sala de aula, bem como não era nossa pretensão primeira dimensionar os
níveis aos quais estas atividades poderiam ser alçadas no contexto da atividade proposta. De maneira
mais ampla, nosso olhar investigativo esteve voltado para todo um conjunto de fatores que podem ser
intervenientes neste processo, embora esta seja uma discussão ainda em vias de maiores
aprofundamentos, à qual pretendemos nos dedicar em trabalhos futuros.

Na esteira desta pesquisa e a reboque dos demais estudos a partir dos quais estabelecemos nossas
análises e reflexões, podemos reafirmar aqui a importância de nos voltarmos para as práticas de
produção textual realizadas em ambiência escolar, seja em Portugal, seja no Brasil, como forma de
compreendermos cada vez mais esclarecidamente os processos que se desdobram no misterioso
terreno da aprendizagem da escrita.

Sobre estes processos, concordamos com Gombert (1992) quando diz que o desenvolvimento
metalinguístico parece ser de primeira importância para a aprendizagem da escrita, descortinando-se
aí um processo de aprender como construir sentidos com base nos recursos semióticos disponíveis
(CHEN e MYHILL, 2016). E isto significa, para além de um acúmulo de conhecimentos linguísticos
(gramaticais), uma capacidade de operar com eles nesta construção de sentido, o que inevitavelmente
toca também na questão das práticas de ensino da língua efetivadas nas escolas. Mas esta é uma
questão para outro momento.

[i] Processos que dão conta de um conhecimento sobre o próprio conhecimento. Particularmente em
relação ao desenvolvimento da linguagem, Karmiloff-Smith (1983) apresenta uma interessante
discussão acerca dos metaprocessos envolvidos na dinâmica de aquisição da linguagem oral e escrita.
[ii] No tópico referente ao percurso metodológico, explicitamos as características e vantagens
associadas à escolha deste tipo de procedimento escritural, promovido em nossas pesquisas.
[iii] Na atualidade, existem diferentes correntes teóricas que se propõem a explicar o fenômeno da
aquisição da linguagem oral pelas crianças (SCARPA, 2001). Algumas com foco em aspectos
comportamentais, outras baseadas em perspectivas inatistas, construtivistas, sócio-interacionistas,
sejam quais forem estas correntes, é possível identificarmos, a partir delas, um elemento em comum:
a compreensão de que este processo de aquisição da linguagem oral pelas crianças se dá de forma
espontânea, assistemática – no sentido de uma ação não planejada previamente – desdobrando-se no
cotidiano da criança através das práticas interacionais que ela estabelece com os outros sujeitos ao
seu redor. É neste sentido que o termo “natural” é empregado na presente explanação.
[iv] Para um melhor entendimento destas diferentes, porém, correlatas noções, de acordo com a
literatura da área (GUTIÉRREZ, 2008; CAMPS et al., 2000), pode-se dizer que: o ‘conhecimento
metalinguístico’ é relativo a um conhecimento sobre a língua, o qual é nutrido e ativado mediante a
realização de ‘atividades metalinguísticas’; estas, por sua vez, estão relacionadas ao conceito de
‘habilidade metalinguística’, correspondente à capacidade que os indivíduos têm de refletir sobre a
língua (Bialystok, 2001), e à ‘função metalinguística’, que diz respeito à propriedade da língua de
referir-se a ela mesma (Jakobson, 1960).
[v] Na primeira metade do século vinte, o ensino da gramática do Inglês como língua materna foi
suprimido do currículo na maioria das escolas dos países de língua inglesa. Contudo, desde os anos
de 1960, esse conteúdo tem sido gradualmente resgatado e reinserido nos programas de ensino, sob a
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influência da Linguística, ocupando agora um lugar de destaque nos currículos oficiais do ensino da
língua inglesa.
[vi] Atualmente, o LAME dispõe de dados coletados em escolas tanto do Brasil quanto do exterior.
Assim, há, por exemplo, pesquisas realizadas em escolas portuguesas, francesas e, futuramente,
também oriundas de outras nacionalidades.
[vii] Para uma compreensão mais ampla acerca destas pesquisas, ver, por exemplo, os estudos de
Calil (2003, 2009, 2012, 2013 e 2016).
[viii] As orientações para o processo de produção textual a ser realizado pela díade de alunos
participantes da pesquisa (e também pelo restante dos alunos da turma, também distribuídos em
duplas) diziam respeito à produção de uma narrativa ficcional a ser inventada e escrita
colaborativamente pela dupla, isto é, a partir de um momento inicial, em que os alunos combinariam
a história a ser produzida, eles passariam então a escrever conjuntamente essa história, com um dos
alunos sendo o escrevente e o outro o ditante, durante o processo escritural. A culminância da tarefa
se daria com a entrega dos manuscritos produzidos pelas díades e a produção de desenhos
individuais feitos por cada um dos alunos relativamente à sua história.
[ix] Os trechos entre parêntesis nas transcrições dos diálogos da dupla são rubricas acrescentadas ao
texto dialogal com o intuito de ampliar a compreensão acerca do que estava acontecendo
contextualmente no momento exato em que o diálogo fora efetuado.
[x] Aqui, a noção de ‘menção’ é aplicada de acordo com as definições estabelecidas nos estudos da
Semântica e da Filosofia da Linguagem, significando, pois, a referência a algum termo (expressão,
palavra, enunciado, etc.) dissociada de seu significado usual; o que difere da noção de ‘uso’, pela
qual as palavras, expressões, enunciados são tomados literalmente, isto é, aplicados/utilizados em um
determinado contexto tal e qual aquilo que de fato significam. Dizendo de outro modo, menção seria
a ênfase ou destaque de um termo, expressão, palavra, enunciado que se apresenta sob análise
linguística, e uso seria este mesmo termo, expressão, palavra, enunciado sendo aplicado em sua
condição de uso comum, em sua significação costumeira.
[xi] Uma interessante discussão acerca da categorização das atividades metalinguísticas em
implícitas e explícitas pode ser encontrada em Gombert (1992) e em Karmiloff-Smith et. al. (1996).
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[i] Processos que dão conta de um conhecimento sobre o próprio conhecimento. Particularmente em
relação ao desenvolvimento da linguagem, Karmiloff-Smith (1983) apresenta uma interessante
discussão acerca dos metaprocessos envolvidos na dinâmica de aquisição da linguagem oral e escrita.

[ii] No tópico referente ao percurso metodológico, explicitamos as características e vantagens
associadas à escolha deste tipo de procedimento escritural, promovido em nossas pesquisas.

[iii] Na atualidade, existem diferentes correntes teóricas que se propõem a explicar o fenômeno da
aquisição da linguagem oral pelas crianças (SCARPA, 2001). Algumas com foco em aspectos
comportamentais, outras baseadas em perspectivas inatistas, construtivistas, sócio-interacionistas,
sejam quais forem estas correntes, é possível identificarmos, a partir delas, um elemento em comum:
a compreensão de que este processo de aquisição da linguagem oral pelas crianças se dá de forma
espontânea, assistemática – no sentido de uma ação não planejada previamente – desdobrando-se no
cotidiano da criança através das práticas interacionais que ela estabelece com os outros sujeitos ao
seu redor. É neste sentido que o termo “natural” é empregado na presente explanação.

[iv] Para um melhor entendimento destas diferentes, porém, correlatas noções, de acordo com a
literatura da área (GUTIÉRREZ, 2008; CAMPS et al., 2000), pode-se dizer que: o ‘conhecimento
metalinguístico’ é relativo a um conhecimento sobre a língua, o qual é nutrido e ativado mediante a
realização de ‘atividades metalinguísticas’; estas, por sua vez, estão relacionadas ao conceito de
‘habilidade metalinguística’, correspondente à capacidade que os indivíduos têm de refletir sobre a
língua (Bialystok, 2001), e à ‘função metalinguística’, que diz respeito à propriedade da língua de
referir-se a ela mesma (Jakobson, 1960).
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[v] Na primeira metade do século vinte, o ensino da gramática do Inglês como língua materna foi
suprimido do currículo na maioria das escolas dos países de língua inglesa. Contudo, desde os anos
de 1960, esse conteúdo tem sido gradualmente resgatado e reinserido nos programas de ensino, sob a
influência da Linguística, ocupando agora um lugar de destaque nos currículos oficiais do ensino da
língua inglesa.

[vi] Atualmente, o LAME dispõe de dados coletados em escolas tanto do Brasil quanto do exterior.
Assim, há, por exemplo, pesquisas realizadas em escolas portuguesas, francesas e, futuramente,
também oriundas de outras nacionalidades.

[vii] Para uma compreensão mais ampla acerca destas pesquisas, ver, por exemplo, os estudos de
Calil (2003, 2009, 2012, 2013 e 2016).

[viii] As orientações para o processo de produção textual a ser realizado pela díade de alunos
participantes da pesquisa (e também pelo restante dos alunos da turma, também distribuídos em
duplas) diziam respeito à produção de uma narrativa ficcional a ser inventada e escrita
colaborativamente pela dupla, isto é, a partir de um momento inicial, em que os alunos combinariam
a história a ser produzida, eles passariam então a escrever conjuntamente essa história, com um dos
alunos sendo o escrevente e o outro o ditante, durante o processo escritural. A culminância da tarefa
se daria com a entrega dos manuscritos produzidos pelas díades e a produção de desenhos
individuais feitos por cada um dos alunos relativamente à sua história.

[ix] Os trechos entre parêntesis nas transcrições dos diálogos da dupla são rubricas acrescentadas ao
texto dialogal com o intuito de ampliar a compreensão acerca do que estava acontecendo
contextualmente no momento exato em que o diálogo fora efetuado.

[x] Aqui, a noção de ‘menção’ é aplicada de acordo com as definições estabelecidas nos estudos da
Semântica e da Filosofia da Linguagem, significando, pois, a referência a algum termo (expressão,
palavra, enunciado, etc.) dissociada de seu significado usual; o que difere da noção de ‘uso’, pela
qual as palavras, expressões, enunciados são tomados literalmente, isto é, aplicados/utilizados em um
determinado contexto tal e qual aquilo que de fato significam. Dizendo de outro modo, menção seria
a ênfase ou destaque de um termo, expressão, palavra, enunciado que se apresenta sob análise
linguística, e uso seria este mesmo termo, expressão, palavra, enunciado sendo aplicado em sua
condição de uso comum, em sua significação costumeira.

[xi] Uma interessante discussão acerca da categorização das atividades metalinguísticas em
implícitas e explícitas pode ser encontrada em Gombert (1992) e em Karmiloff-Smith et. al. (1996).
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