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RESUMO 
 
 
 

 

Este trabalho tem como objetivo investigar como a prática da reescrita vem sendo 
realizada nas aulas de Língua Portuguesa do 6º ano do Ensino Fundamental II, 
considerando o professor enquanto mediador do conhecimento no processo de 
produção escrita do educando. O estudo tem por pressuposto que a reescrita, parte 
do processo de produção escrita que envolve a revisão do texto, tem sido pouco 
explorada, uma vez que o professor não considera a sua importância ou não sabe 
como efetivamente desenvolvê-la, o que pode comprometer a reflexão do aluno 
acerca das suas produções. O referente estudo é uma pesquisa de campo de 
abordagem qualitativa e fundamenta-se na vertente interacionista da Linguística 
Aplicada. Com base na revisão da literatura e após a submissão do projeto ao CEP-
CONEP/UESC, CAAE: 62164616.0.0000.5526, observou-se a prática pedagógica de 
dois professores de Língua Portuguesa do 6º ano do Ensino Fundamental II no 
município de Teixeira de Freitas - Bahia, no tocante à produção e reescrita e 
percebeu-se que o trabalho de correção realizado aborda principalmente os 
aspectos ortográficos, e a responsabilidade pela reescrita fica a cargo dos discentes. 
Para a observação do trabalho foi utilizado um tempo de 5 (cinco) aulas de 50 
(cinquenta) minutos cada aula. Reconhece-se, então, a importância da criação de 
uma sequência didática que auxilie o professor nas estratégias de reescrita, 
objetivando o amadurecimento do discente sobre os seus escritos e a percepção de 
que esses não são produzidos sem finalidade, mas têm um propósito dialógico que é 
a comunicação social. 

 
Palavras-chave: Produção textual. Análise linguístico-discursiva. Sequência 
didática. 



 

ABSTRACT 
 
 
 
 

This work aims to investigate how the practice of rewriting has been carried out in 
Portuguese Language classes of the 6th grade of Middle School, considering the 
teacher as mediator of knowledge in the process of written production of the student. 
The purpose of the study is that rewriting, part of the written production process that 
involves the revision of the text, has been little explored, since the teacher does not 
consider its importance or does not know how to effectively develop it, which can 
compromise the student's reflection about their productions. The referent study is a field 
research of qualitative approach and it is based on the interactionist strand of Applied 
Linguistics. Based on literature review and after submission of the project to the CEP-
CONEP/UESC, CAAE: 62164616.0.0000.5526, it was observed the pedagogical 
practice of two teachers of Portuguese Language of the 6th grade of Middle School in 
the city of Teixeira de Freitas – Bahia, on the production and rewriting and it was 
noticed that the work of correction carried out mainly involves the orthographic 
questions and the responsibility for the rewriting is in charge of the students. For the 
observation of the work was used a time of 5 (five) classes of 50 (fifty) minutes each 
class.It is recognized, then, the importance of creating a didactic sequence that helps 
the teacher in the rewriting strategies, aiming at the student´s maturation about his 
writings and the perception that these are not produced without purpose, but have a 
dialogical purpose that is social communication. 
 
 
 
Keywords: Textual production. Linguistic discursive analysis. Didactic sequence. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Um dos maiores desafios enfrentados pelos professores e alunos de Língua 

Portuguesa refere-se às condições relativas à produção textual na escola. 

Normalmente, as produções realizadas são resultados da leitura de um texto ou 

mesmo de um tema determinado pelo professor ou pela escola. Também são 

motivadores da produção escrita os concursos de redação que são promovidos por 

empresas locais e multinacionais1. Porém, nem sempre esse trabalho leva em 

consideração as condições de produção, o gênero textual solicitado, a finalidade da 

produção, desconsiderando, ao menos em parte, a função social da escrita. Antunes 

(2003, p. 59) ajuda a compreender como a prática da escrita ainda é desenvolvida na 

escola: 

 

A prática das ‘redações’escolares – normalmente realizada num limite escasso de 
tempo, frequentemente improvisada e sem objetivos mais amplos que aquele de 
simplesmente escrever – leva os alunos a produzir textos de qualquer maneira, 
sem um planejamento prévio e, ainda, sem uma diligente revisão [...]. 

 

As palavras da autora, infelizmente, ainda revelam muito da prática de produção 

escrita que acontece na escola, apesar dos avanços nos estudos teóricos sobre o 

tema. A escrita não pode ser realizada pelo objetivo simples de escrever por escrever, 

para cumprir um protocolo ou ser o resultado de um projeto escolar para celebrar uma 

data comemorativa como ainda ocorre. 

A produção escrita é um processo que envolve etapas intimamente 

relacionadas: leitura, produção, revisão e reescrita. Cada uma dessas etapas exerce 

                                                      
1 Os concursos de redação aqui mencionados são oferecidos nas escolas pelas próprias empresas, com 

material impresso via correio, sites ou divulgação de folders. As escolas não são obrigadas a aderir. O 
fazem por livre e espontânea vontade e desejo de trabalhar as temáticas propostas para o concurso e 
também pelo material que vem para os professores e alunos que são muito explicativos tanto em relação 
ao tema quanto ao gênero solicitado, bem como o desejo de serem premiados.São exemplos destes 
concursos: A Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, um concurso de produção de 
textos para alunos de escolas públicas de todo o país, do 5º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do 
Ensino Médio. Iniciativa do Ministério da Educação e da Fundação Itaú Social, com coordenação técnica 
do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec), em 2016 
promoveu sua 5ª edição; Concurso de Redação Unimed Extremo Sul, realizado desde 2000, promovido 
pela Unimed Extremo Sul, em parceria com o Sescoop/BA. Acontece anualmente no período de abril a 
junho para alunos do 6º ao 9º ano das escolas públicas e particulares de Teixeira de Freitas que atuam 
com o público solicitado pela empresa. 
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um papel fundamental na produção escrita, são igualmente importantes e precisam ser 

trabalhas pelo professor. Esse trabalho envolve sentidos, ideias, pontos de vista, erros, 

adequações, enfim, um fazer e refazer até que o texto fique adequado à situação de 

comunicação requerida. Nesse contexto, Fiad e Mayrink-Sabinson (1991, p. 63) 

afirmam que, a partir da concepção de texto como processo, “[...] os alunos passam a 

considerar o texto escrito como resultado de um trabalho consciente, deliberado, 

planejado, repensado”. 

No entanto, ainda é possível observar, na escola, que o conceito de escrita está 

amparado na ideia de produto, de uma produção acabada. Nessa perspectiva, as 

atividades de produção escrita nas instituições de ensino vão à contramão da escrita 

como processo2, pois se costuma considerar o texto que o aluno produziu em sua 

primeira e única versão. O texto é corrigido pelo professor e devolvido ao aluno com as 

falhas descritas no papel e uma nota aferida pelo conceito que o professor teve desta 

produção. Nesse caso, o aluno não é estimulado a compreender os motivos dos seus 

erros e acertos, não podendo assim melhorar as suas produções escritas. Se essa 

prática é recorrente nas aulas de Língua Portuguesa, a concepção que o aluno pode 

formar da sua capacidade para a escrita é que escreve bem se a nota aferida para a 

sua produção foi boa ou que não sabe escrever se a nota da sua produção foi ruim. 

Percebe-se que o desenvolvimento da escrita como processo nem sempre 

acontece na escola, pois, nessa perspectiva, a escrita exige condições de produção, 

maior elaboração verbal, bem como a revisão do discurso para que o mesmo seja 

compreendido em seus objetivos. Para desenvolver um ensino de produção escrita que 

contemple essas etapas, o educando precisa do tempo de realização para cada uma 

delas. No entanto, na maioria das vezes, o tempo destinado àprodução escrita é 

apenas o da produção realizada pelo estudante e o da correção realizada pelo 

professor. Em alguns casos, o aluno não tem a informação de como foi corrigida a sua 

produção textual, os critérios utilizados pelo professor e o que precisa verificar para a 

melhoria do seu texto. 

                                                      
2 A abordagem processual da escrita é concebida como um processo de estágios que didaticamente 

correspondem a três momentos. O primeiro chamado de pré-escrita engloba atividades que auxiliem o 
autor a abordar a tarefa, gerar ideias. Após gerar as ideias o autor as organiza de forma mais apropriada 
para apresentá-las a sua audiência, o que demonstra preocupação com o leitor e com o contexto para o 
qual o texto é endereçado. O segundo momento é a fase da escrita do texto e se encerra quando o texto 
está pronto para ser revisado. As atividades de revisão, ou pós-escrita, incluem um período de leitura e 
avaliação do que escreveu, e recebe o feedback, do professor e ou colegas, sobre o conteúdo do texto 
para que o autor possa melhorá-lo (SOARES, 2009, p. 23-24). 
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Ainda sobre o caráter processual da escrita, recorre-se, novamente, a Antunes 

(2003, p. 60) quando afirma que a maturidade na atividade de escrever textos 

adequados e relevantes é uma conquista possível a todos, mas “[...] não acontece 

gratuitamente, por acaso, sem ensino, sem esforço, sem persistência. Supõe 

orientação, vontade, determinação, exercício, prática, tentativas (com rasuras, 

inclusive!), aprendizagem. Exige tempo, afinal”. 

Compreende-se, assim, que a maturidade na atividade de escrever envolve 

leituras prévias para conhecer o objeto de escrita, para refletir sobre as intenções 

pretendidas que se quer destacar, deixar que sejam “ouvidas” por outrem. E, sendo 

assim, não acontece por acaso, com um tempo determinado de cinquenta minutos, 

sem as leituras e reflexões necessárias. Escrever um texto é uma atividade complexa. 

Requer planejamento, requer um conjunto de ações que, por sua vez, também requer 

técnica. Figueiredo (1994, p.159) ajuda a entender que “[...] escrever não é um dom 

nem um privilégio inato de gênios [...]”, mas um trabalho que envolve o fazer e o 

refazer. O procedimento de revisão possibilita ao aluno enxergar em seu texto 

elementos/possibilidades que antes não via. Quanto mais o ato de reescrever 

acontecer, o autor irá perceber que o texto pode ser modificado e que o mesmo não é 

um produto de dimensões significativas acabadas, mas com possibilidades de 

interação com outros textos e novas ideias. 

Nesse sentido, o objetivo geral da pesquisa é investigar de que forma o trabalho 

com a reescrita vem sendo realizado nas turmas do 6º ano do Ensino Fundamental II, 

sendo o professor o mediador desse processo. Dessa forma, pretende-se avaliar a 

mediação pedagógica e ampliar o conhecimento acerca do trabalho com a produção 

textual que atenda às propostas sociointerativas do ensino da Língua Portuguesa, a 

qual incentive os alunos a participarem das etapas da sua produção de forma 

consciente do seu papel de autor do texto, aprendendo a refletir sobre os aspectos 

discursivos, semânticos e gramaticais com vistas a considerar-se autor de seus 

próprios textos e co-responsável pelos mesmos. 

E, para alcançar tal objetivo, propõem-se como objetivos específicos: a) 

descrever as orientações dadas pelo professor no trabalho de escrita e reescrita de 

textos; b) analisar, através da correção realizada pelo professor no texto do aluno, 

quais os fatores linguístico-discursivos e ortográficos foram apontados para a reescrita 
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e se esses fatores foram contemplados pelo aluno em sua reescrita3 e c) propor 

atividades que viabilizem a reescrita textual através de uma sequência didática que 

auxilie o professor nesta etapa da produção textual. 

A pesquisa de campo foi realizada em duas escolas municipais de Ensino 

Fundamental II, em Teixeira de Freitas, Extremo Sul da Bahia. As escolas atuam com o 6º 

ano, e o universo pesquisado abrangeu duas turmas com 64 (sessenta e quatro) alunos e 

dois professores de Língua Portuguesa. São ao todo 66 (sessenta e seis) participantes. 

Optou-se por realizar a observação no 6º ano por ser a série que a pesquisadora atua no 

Ensino Fundamental II (salvo quando sofre alguma modificação para atender as 

necessidades da escola), por isso o interesse em saber como outros profissionais 

trabalham a reescrita. 

O interesse por essa temática resulta de uma preocupação profissional com as 

dificuldades encontradas no ensino da produção escrita na escola, especificamente no 

que diz respeito à reescrita. A dificuldade em realizá-la de forma satisfatória acontece 

com o docente, que espera uma resposta do seu próprio trabalho nas competências 

previstas para o aluno no que concerne à produção escrita, e acontece com o próprio 

educando que precisa perceber-se avançando em seus conhecimentos e 

competências. Essa dificuldade caracteriza-se de diversas formas como, por exemplo, 

dar conta do que propõe o trabalho de reescrita com a quantidade de alunos por sala, 

somada às dificuldades de cada discente no que concerne à escrita, aspectos 

linguísticos, dificuldades de coesão e coerência, dentre outros fatores que influenciam 

a constituição de um texto que tem como objetivo a comunicação. 

Nesse caso, o trabalho de leitura e produção textual sobrepõe-se ao da 

reescrita, etapa que precisa ser considerada pelo professor como parte integrante da 

produção textual. Normalmente faz-se como reescrita apenas as indicações dos erros 

nos textos dos alunos, sejam elas de ordem gramatical, de concordância, de coesão, 

de coerência, ou outras necessidades que os alunos precisam realizar para a melhoria 

do texto. Mas nem sempre as indicações realizadas nos textos são compreendidas 

pelos alunos ou são desprezadas por eles pela falta de vontade ou responsabilidade 

para fazê-lo. 

                                                      
3 A pesquisadora utilizará para avaliar essas ações do professor o quadro de critérios proposto por 
Santos e Teixeira (2016), que será apresentado no capítulo II, no intuito de perceber os critérios 
valorizados pelo professor na correção e reescrita de textos. 
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Dessa forma, para que as modificações sejam efetivamente realizadas, é 

preciso a mediação pedagógica do professor auxiliando-os nas dificuldades 

encontradas. No entanto, alguns professores desconhecem a organização e as etapas 

da reescrita e como cumpri-las efetivamente. Por conseguinte, o aluno deixa de 

compreender que os textos por ele produzidos têm uma função social e uma carga de 

conhecimento linguístico-discursivo que se adquire no exercício de cada etapa da 

produção escrita. 

Sabe-se que nem sempre os professores da área podem contar com o apoio 

familiar do educando e das outras disciplinas que fazem parte do currículo da referida 

série no sentido de incentivar os alunos, orientá-los ou até mesmo questionar a prática 

pedagógica utilizada pelos profissionais da área. Mas, sobretudo o professor de Língua 

Portuguesa tem essa responsabilidade. Para tanto, precisa de estudos teóricos para a 

realização de um trabalho coeso com a participação do seu educando nas etapas 

necessárias à produção textual. 

Além do aprofundamento teórico ou a partir dele, é necessário ao professor 

compreender e procurar mediar às dificuldades encontradas pelo educando. No caso 

desta pesquisa, especificamente no que concerne ao processo de reescrita, o docente 

precisa compreender o texto do aluno, as intenções ali expressas para que o trabalho 

de reescrita se efetive de forma a ampliar a capacidade de comunicação do educando. 

Isto se concretiza através da mediação realizada pelo professor enquanto interlocutor 

(ouvinte/leitor) das produções escritas dos discentes.  

A respeito do conceito de mediação pedagógica, Costa (1997), baseado nos 

referenciais sócio-históricos, apresenta o conceito de “scaffold” (andaime, escora, 

suporte) desenvolvido por Bruner (1975)4, que consiste em o par mais experiente em 

uma relação construir estruturas interacionais apropriadas para que o desenvolvimento 

mental se processe. O autor defende que o apoio é mais do que ajudar a criança a 

completar uma tarefa. “A criança internaliza a essência do pensamento, conhecimento 

ou estratégia de apoio e será capaz de executar tarefas semelhantes sem ajuda” 

(COSTA, 1997, p. 39). No exemplo citado, o autor fala sobre a criança, mas o mesmo 

processo acontece com o adolescente, público do 6º ano do Ensino Fundamental II. 

                                                      
4 Jerome Seymour Bruner (1915-2016), psicólogo estadunidense, de família polonesa. Professor de 

psicologia em Harvard e depois em Oxford, escreveu importantes trabalhos sobre educação, liderou o 
que veio a ser conhecido como Revolução Cognitiva (novas perspectivas no estudo da mente - 1960).  
(Disponível em:  https://pt.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner. Acesso em 15 de out. de 2017).  
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1915
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psic%C3%B3logo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estadunidense
https://pt.wikipedia.org/wiki/Harvard
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oxford
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_cognitiva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner.%20Acesso%20em%2015%20de%20out.%20de%202017
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 À vista disso, por compreender a importância da reescrita para as práticas de 

letramento e as dificuldades vivenciadas pelos docentes de Língua Portuguesa no 

processo de mediação da produção escrita dos educandos, deter-se-á nesse aspecto 

da produção textual, com o intuito de aprofundar o conhecimento nessa área que, se 

mediada de forma que cumpra cada etapa da produção escrita, poderá resultar em 

produções linguísticas relevantes por parte dos educandos. 

Deve-se ressaltar que, para esta pesquisa, adotar-se-ão os termos revisão e 

reescrita como partes de um mesmo processo, o da produção textual, entendendo que 

a reescrita é mais abrangente, pois necessita da revisão para acontecer de forma mais 

satisfatória. No entanto, serão salientados os aspectos avaliativos da reescrita como 

proposto nos objetivos do trabalho. 

O presente trabalho é uma pesquisa de campo, visto que para a investigação 

precisa buscar a informação diretamente com a população pesquisada, professores 

que atuam no 6º ano do Ensino Fundamental II e seus respectivos alunos, com o 

intuito de observar a atuação do docente e do educando em relação ao procedimento 

de reescrita. Para tanto, o projeto foi submetido ao CEP- CONEP/UESC, CAAE: 

62164616.0.0000.5526, data de aprovação 19/04/2017. Por possibilitar a leitura da 

realidade, enquadra-se em uma abordagem qualitativa. Para realizar a pesquisa, foram 

utilizados como instrumentos para a coleta de dados a observação de 5 (cinco) aulas 

de 50 (cinquenta minutos/cada aula), no tocante à produção e reescrita; um 

questionário para os professores responderem sobre sua experiência profissional e o 

planejamento específico das aulas que foram observadas; a análise dos critérios de 

correção e avaliação dos textos privilegiados pela professora, como também, se os 

discentes realizaram a reescrita dos textos e se esta estava conforme os 

apontamentos das professoras. 

Para atingir os objetivos propostos, a pesquisa foi organizada em quatro 

capítulos. O capítulo I, intitulado Pressupostos teóricos e sua aplicação no ensino da 

escrita, apresenta a fundamentação teórica que versará sobre a concepção de língua 

como prática social e histórica. Essa concepção reflete no ensino que valoriza as 

práticas comunicativas e culturais do uso dos textos como forma de desenvolvimento 

da escrita (DOLZ, 2010), não apenas na apropriação das regras da língua e nem 

apenas a intenção do escrito, mas a interação escritor-leitor. Para isso, leva em conta o 

planejamento, a escrita, a revisão e a reescrita em prol de um texto que mantenha sua 

função social de comunicação. Dessa forma, discorre sobre os critérios de textualidade 
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e a importância dos mesmos para a construção do texto, bem como sobre algumas 

orientações didáticas para o trabalho com a reescrita no ensino fundamental II, com o 

intuito de contribuir com algumas reflexões para o ensino de produção e reescrita nas 

aulas de Língua Portuguesa. 

O capítulo II, Procedimentos metodológicos, apresenta os caminhos 

metodológicos utilizados para o tratamento do tema. A pesquisa define-se como uma 

pesquisa de campo, visto que, para a investigação, precisa buscar a informação 

diretamente com a população pesquisada, professores e alunos no processo de 

produção e reescrita de texto. Segundo Gonçalves (2001), o pesquisador precisa ir ao 

espaço onde o fenômeno ocorreu e reunir um conjunto de informações a serem 

documentadas. Enquadra-se em uma abordagem qualitativa que possibilita a leitura da 

realidade. Para a coleta de dados, realizou-se a observação direta e um questionário 

com perguntas abertas, de forma que o professor participante pudesse responder 

conforme a sua prática docente a sua experiência com a produção e reescrita de 

textos.  

O capítulo III, Práticas pedagógicas de reescrita em sala de aula: retrato 

dasescolas visitadas, apresenta as análises das práticas pedagógicas observadas 

nasaulas de Língua Portuguesa no tocante à produção e reescrita de textos em duas 

escolas do município de Teixeira de Freitas, Extremo Sul da Bahia. Para tanto, serão 

registradas as observações realizadas pela pesquisadora, as falas dos interlocutores 

participantes, o relato do questionário respondido pelos professores e a análise da 

correção e reescrita dos textos produzidos pelos alunos participantes. 

No capítulo IV, Reescrita do gênero fábula: uma proposta didática apresenta-se 

uma proposta organizada em forma de Sequência Didática (SD) que será norteada 

pelos pressupostos teóricos de Bakhtin (1997) e pelo agrupamento sugerido por Dolz 

(2010) e tem como objetivo auxiliar na prática dos professores do Ensino Fundamental 

II, no tocante à produção e reescrita de textos, a partir do gênero fábula. As atividades 

envolvem o conteúdo temático, a construção composicional, as marcas linguístico-

enunciativas, a produção textual e a reescrita. O corpus para proposição das 

atividades, em forma de sequência didática (SD), constitui-se da fábula de Esopo, O 

lobo e o cão e de duas versões da mesma fábula, escritas pelos autores Ruth Rocha e 

La Fontainne, com o objetivo de analisar as semelhanças e diferenças entre as 

versões apresentadas, avaliando as características das personagens, do tempo 

presente na narrativa e da moral da história. 
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Nesse sentido, pretende-se colaborar com a prática pedagógica do professor 

para atuar com a reescrita por meio de ações didáticas propostas em uma sequência 

didática ao final desse trabalho. Além disso, tem-se o intuito de avançar na linha de 

pesquisa publicando, em esferas acadêmicas, artigos científicos, resultados de 

pesquisas, projetos de ensino, enfim, produções que possam contribuir para uma 

melhor compreensão da reescrita como uma das etapas necessárias para que um 

texto possa se constituir comunicativo e valorizar o educando como parte integrante 

dessa ação pedagógica. 

Compreende-se que a proposta de trabalho apresentada insere-se na 

perspectiva de formação do Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS), uma 

vez que o programa objetiva o aumento da qualidade de ensino dos alunos do nível 

fundamental, com vistas a efetivar a proficiência desses alunos no que se refere às 

habilidades de leitura e de escrita através da capacitação dos docentes participantes 

do seu programa. Também tem como objeto de investigação um problema da 

realidade escolar do mestrando, no que concerne ao ensino e à aprendizagem na 

disciplina de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental, com o objetivo de contribuir 

para a melhoria da qualidade do ensino do país. 
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1 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E SUA APLICAÇÃO NO ENSINO DA  
ESCRITA 
 

 

1.1 Introdução 

 

Neste capítulo, abordar-se-ão os pressupostos teóricos que embasam esta 

pesquisa e ajudaram na compreensão dos dados que foram analisados e que estão 

relatados no capítulo 3 desta dissertação. Além disso, esse mesmo embasamento 

teórico ajudou na formulação da proposta didática que consta no capítulo 4. 

Dessa forma, versará sobre a concepção de língua adotada para o presente 

estudo e as concepções que fizeram (e fazem parte) do ensino de Língua Portuguesa, 

influenciando o trabalho com a produção escrita em sala de aula. As concepções de 

escrita que embasam o trabalho comungam com os pressupostos de Dolz (2010), que 

valorizam as práticas comunicativas e culturais do uso dos textos como forma de 

desenvolvimento da escrita. Uma das etapas da escrita, a reescrita, aborda sobre a 

reflexão e aperfeiçoamento do autor com sua obra. A linguística textual compreende o 

texto como um processo social, objetivando a comunicação entre os interlocutores. Ao 

final, serão apresentados os Critérios de Textualidade que contribuem para a formação 

de sentido do texto. 

 

1.2 Concepção de língua e práticas docentes 

 

O presente trabalho assume a concepção de língua como um sistema de 

práticas sociais e históricas sensíveis à realidade sobre a qual atua, com o qual os 

falantes/ouvintes (escritores/leitores) agem e expressam suas intenções com ações 

adequadas aos objetivos em cada circunstância. Admite também que a língua seja 

sistemática e constitui-se de um conjunto de símbolos ordenados (MARCUSCHI, 

2008). Essa concepção de linguagem compreende os aspectos formais e a 

regularidade sistemática da língua, levando em conta a interação verbal como modo de 

existir da língua e reconhece que a mesma sofre modificações pela ação dos falantes 

nos processos de interlocução. 

Com relação ao ensino, essa perspectiva conduz ao desenvolvimento de 

competências discursivas funcionalmente adequadas e “[...] prevê a inter-relação de 
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suas formas e significados com as situações de uso e com o trabalho linguístico de 

interlocutores no processo de produção e compreensão dos textos” (VAL ET AL., 2009, 

p. 24). A partir desse olhar, adequa-se o texto à situação de interlocução, do suporte e 

do campo de circulação de sua fala ou escrita, valorizando o desenvolvimento dos 

processos argumentativos e o raciocínio crítico. Dessa forma, o educando vai 

amadurecendo acerca do processo da escrita e da sua finalidade comunicativa. 

A ideia da autora é reforçada por Antunes (2009), que acreditava na 

indispensabilidade desses objetivos na construção de um dialeto onde se combinem 

funcionalidade e interatividade. A obtenção de tal interatividade é entendida como a 

viabilidade da comunicação entre dois ou mais indivíduos através de qualquer um dos 

meios acessíveis. Portanto, a classificação perde sua posição prioritária para um novo 

foco educacional, definido por Antunes (2009) como a dialogicidade da língua, além do 

desenvolvimento e manifestação da lógica e do propósito, através de toda e qualquer 

diversidade de texto. Nesse sentido, colabora Neto (1996, p.19-20) quando afirma que 

“É imprescindível que o aluno tenha a língua em suas mãos com o sentimento e a 

razão. Ele usa a palavra, observa o uso, e o professor vai acentuando esse acesso e 

aprofundamento a ela, lenta e atentamente. E é longo esse caminho”. 

Garantir a efetivação dessas propostas, através de uma prática educacional, 

beneficia a interatividade do ensino, envolvendo os indivíduos na construção dos 

propósitos de maneira original, tolerante e prática, além de empregar o dialeto a partir 

da execução das atividades constituídas socialmente e historicamente dentro da 

linguagem. Assume-se, então, baseando-se nas ideias de Marcuschi (2008), que a 

coesão verdadeira da comunicação onde os interlocutores se posicionam em situações 

reais de sua sociedade é encarnada pelo enunciado, o que permite uma atividade 

pedagógica que envolva a linguagem de maneira reflexiva. Quanto às relações que 

abrangem a língua, a história, a sociedade e a cultura, Antunes (2009, p. 36) alega 

que:  

 

[...] há uma estreita e inexorável reciprocidade entre língua e sociedade, entre 
língua e história, entre língua e cultura, por conta mesmo dessa funcionalidade 
da linguagem. Na verdade, sociedade, história e cultura se constroem também 
pela ação da linguagem, e vice-versa: a linguagem se faz na sociedade, sob as 
marcas da história e da cultura. 

 

Essa visão de língua que tem como objetivo a interação entre os sujeitos e, 

consequentemente, uma interação social é relativamente recente. Na verdade, a nossa 
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educação foi fruto, durante muitas décadas, de uma educação “bancária” (FREIRE, 

1987), onde a preocupação com a comunicação e com a interação social entre os 

sujeitos não era contemplada. Talvez, por esses motivos, ainda aconteça, na prática 

educacional, um ensino que reflete ações pedagógicas mecânicas, falseadas, ao 

contrário do que deveria ser o ensino. Dessa forma, no sentido de refletir sobre os 

trabalhos realizados em sala de aula ao longo das décadas e o que tem ocorrido de 

modificação a partir de reflexões realizadas no que concerne à ampliação das 

competências comunicativo-interacionais dos educandos, é necessário tratar de 

algumas concepções sobre a linguagem que guiaram o ensino no Brasil durante muitas 

décadas, determinando a forma de fazer educação. 

 Bakhtin/Voloshinov (1992), ao procurarem delimitar a linguagem como objeto de 

estudo específico, encontraram-se em presença de duas orientações do pensamento 

filosófico-linguístico que denominaram subjetivismo individualista, a primeira, e 

objetivismo abstrato a segunda. Posteriormente versarão sobre a interação verbal ou 

concepção dialógica da linguagem defendida pelo Círculo de Bakhtin5. 

 Sobre essa temática, Geraldi (2000), um dos estudiosos das teorias 

Bakhtinianas, no Brasil, buscou renomear essas orientações, ampliando-as à realidade 

brasileira do ensino de Língua Portuguesa: A linguagem é expressão do pensamento; 

A linguagem é instrumento de comunicação; A linguagem é forma de interação. 

 Geraldi (2000) afirma que, antes de qualquer atividade de sala de aula, é preciso 

que se considere que toda metodologia de ensino envolve uma opção política que 

envolve uma teoria de interpretação da realidade – com os mecanismos utilizados em 

sala de aula. Reflete que é comum os profissionais da educação indagarem, em busca 

de uma maior qualificação para o seu trabalho, para que realmente ensinam 

determinados conteúdos em suas aulas, em que servirão na vida prática dos seus 

                                                      
5Mikhail Mikhailovich Bakhtin (17/11/1895-07/03/1975) foi um filósofo e pensador russo e pesquisador da 
linguagem humana. Dentre as suas obras destaca-se a teoria dos gêneros do discurso.Foi líder 
intelectual de estudos científicos e filosóficos desenvolvidos por um grupo de estudiosos russos, que 
ficou conhecido como o Círculo de Bakhtin, que trouxe como inovação a forma de enxergar a linguagem 
como um constante processo de interação mediado pelo diálogo. Para esses estudiosos a língua existe 
em função do uso que os sujeitos, locutores e interlocutores, fazem dela em situações de comunicação 
seja em situações formais ou informais, bem como, aprendem com seus conhecimentos anteriores para 
formular suas falas e redigir seus textos.  (Disponível em: 
https://novaescola.org.br/conteudo/1621/makhail-bakhtin-o-filosofo-do-dialogo; www.wikipédia.com.br. 
Acesso em 13 de ago. 2017).  
 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1895
https://pt.wikipedia.org/wiki/1975
https://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Humana
https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%AAneros_do_discurso
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo_de_Bakhtin
https://novaescola.org.br/
http://www.wikipédia.com.br/
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alunos? O autor afirma que uma das respostas ao “para que”, envolve tanto uma 

concepção de linguagem quanto uma postura relativa à educação.  

A linguagem como expressão do pensamento – Nessa concepção, a função da 

língua é representar, refletir o pensamento humano através da linguagem. Refere-se, 

assim, aos estudos tradicionais. E “[...] se concebemos a linguagem como tal, somos 

levados a afirmações – correntes – de que pessoas que não conseguem se expressar 

não pensam” (GERALDI, 2000, p. 41). Ao contrário dessa afirmação, a exteriorização 

do pensamento por meio de uma linguagem organizada reflete um ato de criação 

individual. Indica que a pessoa consegue elaborar o pensamento de forma lógica, 

articulando pensamento e linguagem. Esta concepção foi baseada na tradição 

gramatical grega, transitou pelos latinos, pelas idades Média e Moderna, tendo fim com 

Saussure, no princípio do século XX (PERFEITO, 2005). 

Nessa perspectiva, o conhecimento se baseia apenas no estudo popularizado 

pela tradição, aceitando apenas o que é posto nos livros. Entendia-se por progresso na 

aprendizagem a capacidade do aluno de absorver e demonstrar o conhecimento da 

forma que foi ensinado. A capacidade de interagir, embora seja uma parte da 

diversidade do aprendizado, era tida como irrelevante. Nesse sentido, Travaglia (1996) 

considera a enunciação como uma prática individual, pois não é afetada por outrem 

nem mesmo “[...] pelas circunstâncias que constituem a situação social em que a 

enunciação acontece” (TRAVAGLIA, 1996, p. 21). 

Assim, se evidenciaria a ideia da existência de uma verdade absoluta, 

antagonizando, desta maneira, a ideologia de Paulo Freire, que afirmava que quem 

ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender, considerando que 

para operarem, é fundamental o diálogo fecundo, crítico e reflexivo que se constitui 

entre intencionalidades e ações. De acordo com Bakhtin/Voloshinov (1992), a visão do 

subjetivismo idealista, onde a psicologia individual é a única base para a criação 

linguística, é delimitada, o que dá à enunciação um rumo que parte de dentro até a 

parte externa, desprezando todos os elementos exteriores à comunicação, como o 

interlocutor. A língua é concebida, assim, como um produto acabado, um sistema 

estável, um depósito inerte. 

 Nessa perspectiva, Santos et al (2006, p. 13) afirmam que um dos objetivos dos 

gramáticos da época era a garantia do patrimônio cultural grego através: 
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Do zelo pela cultura e língua gregas consideradas mais puras e elevadas. 
Cabia, portanto, aos gramáticos oferecerem os padrões da linguagem 
presentes nas obras consideradas de excelência em contraste com a 
linguagem corrente utilizada pelos bárbaros. É, portanto, essa concepção de 
gramática que permite conhecer o padrão a ser seguido no uso da língua, que 
a cultura ocidental herdou e é seguida pelo currículo tradicional. De acordo 
com esta forma de compreensão da gramática e da boa escrita, a 
aprendizagem da língua consiste na arte do bem falar e bem escrever, ou seja, 
usar corretamente a gramática. 

 

Dessa forma, o professor era identificado como o único detentor do saber, e os 

alunos assumiam apenas o papel de receptor do conhecimento. Eram considerados 

bons alunos aqueles que dominavam as normas gramaticais. Acerca dessa visão de 

ensino, é atribuído ao texto o papel de: 

 

Produto lógico do pensamento (representação mental) do autor, nada mais 
cabendo ao leitor senão “captar” essa representação mental, juntamente, com 
as intenções (psicológicas) do produtor, exercendo, pois, um papel passivo 
(KOCH; ELIAS, 2006, p.10). 

 

 O ensino educacional, nessa época, valorizava os aspectos fonético-

fonológicos, a representação gráfica e sonora – grafia, padrões de entoação, 

pontuação e pronúncia. Esse posicionamento didático é definido por Kleiman (2008, p. 

21) como “Leitura como avaliação ou leitura em voz alta.” Nessa perspectiva, a prática 

de leitura é utilizada para exteriorizar o pensamento e avaliar a capacidade do aluno 

para a expressão correta da oralidade, no intuito de treiná-lo para a arte do bem falar e 

do bem escrever. 

 A escrita, nessa concepção, também assume um caráter de reprodução. De 

acordo com Santos et al (2006, p. 15), “O texto é visto como um conjunto de unidades 

linguísticas (palavras, frases, períodos) através do qual se pode expressar um 

pensamento”. Dessa forma, a escrita era norteada por aspectos da gramática 

normativa – ortográficos, léxicos, morfológicos, sintáticos –, pois através do domínio 

das regras se chegaria à produção escrita. Suassuna (2009, p. 42) afirma que o ensino 

dessas regras pautava-se em três etapas: “assimilação da nomenclatura gramatical, 

autocontrole gramatical e caracterização do certo e errado”. Percebe-se, assim, um 

caráter pontual da escrita, não cogitando aqui a escrita enquanto processo de 

aprendizagem. 

 É importante ressaltar que a concepção de linguagem como expressão do 

pensamento orientou a educação brasileira na década de 1950, e não apenas pautou o 
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seu ensino em uma prática baseada na transmissão de conhecimentos e valorização 

dos aspectos normativos, como atendeu a interesses político-ideológicos. Nessa 

época, a escola priorizava as classes mais privilegiadas economicamente, ficando à 

margem da educação a maior parte da população brasileira. Conforme explica Soares 

(1998), nessa linha de pensamento, a escola e os processos de ensino e 

aprendizagem fornecidos por essa instituição asseguravam a ordem – estrutura social 

– vigente e, acima de tudo, os privilégios que gozavam alguns segmentos sociais. 

A linguagem é instrumento de comunicação – essa concepção de ensino está 

ligada à teoria da comunicação e vê a língua como um código capaz de transmitir ao 

receptor certa mensagem. “Em livros didáticos, é a concepção confessada nas 

instruções ao professor, nas introduções, nos títulos, embora em geral seja abandonada 

nos exercícios gramaticais” (GERALDI, 2000, p. 41). A comunicação só é estabelecida 

quando emissor e receptor conhecem o código, que é utilizado de maneira 

preestabelecida e convencionada, como exemplo, a língua portuguesa, o código de 

trânsito, a linguagem de sinais. Essa segunda opção tem como base os estudos da 

Linguística Estruturalista. Conforme Bakhtin/Voloshinov (1992), nessa orientação, a 

língua é um sistema estável e imutável com leis específicas e objetivas, sem vínculo 

entre o seu sistema e a sua história. Pode-se compreender, dessa forma, que a 

concepção de linguagem como instrumento de comunicação assim como a concepção 

de linguagem como expressão do pensamento não valorizam o homem em seu contexto 

social, pois se limitam apenas ao estudo do funcionamento interno da língua. 

A linguagem como instrumento de comunicação, no Brasil, estava inserida em 

um contexto político-ideológico que tinha como objetivo o desenvolvimento da 

industrialização e, para tanto, era necessária para o trabalho nas fábricas uma mão de 

obra qualificada. Dessa forma, após a década de 1960, a classe popular conquista o 

direito à escolarização, que anterior a essa época era direito apenas das classes 

consideradas privilegiadas socialmente. De acordo como Soares (1998), as classes 

populares trazem para os ambientes escolares padrões culturais e variantes 

linguísticas diferenciadas. Na mesma época, é implantado no país o regime militar, 

buscando desenvolver o capitalismo. Nesse contexto, a concepção de ensino da língua 

materna também sofre modificação para adaptar-se a essa nova realidade. 
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Destacam-se também os pressupostos teóricos tecnicistas de cunho 

behaviorista, de Watson6, que postulavam a interferência no comportamento humano 

através da internalização de hábitos e práticas. Apesar de apoiar-se em novas teorias, 

essa concepção de ensino ainda se moldava no ensino de normas gramaticais, 

pautando-se na articulação entre palavras, frases e períodos e, como defendem 

Santos et al (2006), na tríade canônica que predominou o processo de escolarização 

brasileira nessa época – Descrição, Dissertação e Narração. Os autores defendem 

que: 

 

Embora os defensores da nova legislação propagassem a introdução de novos 
elementos no processo de ensino aprendizagem da língua, não se observa um 
completo rompimento com a visão de língua e de seu ensino até então 
efetuadas pela escola. Para as propostas curriculares elaboradas neste 
período escrever é, antes de tudo, uma questão de conhecimento linguístico 
com atenção focalizada no vocabulário e na sintaxe. Além disso, o 
desenvolvimento da escrita continua sendo visto como resultado da prática de 
imitação de modelos de boa escrita (SANTOS ET AL, 2006, p. 13-14). 

 

Portanto, havia um elo entre ensinar as particularidades da língua nos âmbitos 

escritos e literários e treinar as práticas de leitura que intuíam na memorização e 

reprodução dos mecanismos de codificar e decodificar, o que, de acordo com Kato 

(1986), significa passar o código de sua forma escrita para a oralidade. O total 

entendimento do que é dito textualmente só pode ser alcançado a partir da codificação 

de cada letra e de cada palavra. Alguns modelos de práticas que compõem esse 

conceito são dados por Menegassi e Ângelo (2005), sendo estes os questionamentos 

presentes no escrito, a pesquisa em dicionários, a leitura em voz alta e práticas que 

fazem do texto um motivo para apresentar diversas atividades gramaticais.  

Conforme explica Bezerra (2001; 2010), nessa época surgem os Livros 

Didáticos de Língua Portuguesa, não tendo o mesmo formato que assumem nos dias 

atuais, pois os mesmos vêm passando por modificações desde a década de 1970. 

Nesse contexto, as práticas pedagógicas presentes na escolarização brasileira 

passaram a utilizar não apenas os textos literários como instrumentos de ensino, mas 

também de outra incipiente diversidade de textos, como entrevistas, histórias em 

                                                      
6 John Broadus Watson (09/01/1878-25/09/1958) foi um psicólogo estadunidense, considerado o 
fundador do comportamentalismo ou behaviorismo (do inglês Behaviorism, derivado de behavior que 
significa comportamento, conduta) é a teoria e método de investigação psicológica que procura examinar 
de modo mais objetivo o comportamento humano e dos animais, caracterizado pela resposta aos 
estímulos externos. Watson tinha como um dos seus objetivos com o método prever e controlar o 
comportamento. (Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/John_B._Watson. Acesso em 13 de ago. de 
2017). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/John_B._Watson
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quadrinhos, notícias, propagandas, reportagens e tirinhas. Apesar de apresentar uma 

relativa diversidade textual, o direcionamento pedagógico dado aos gêneros não 

valorizava os aspectos linguístico-discursivos (coerência, coesão, concordância, 

conectivos, linguagem), mas seguia os moldes tradicionais de extrair do texto a sua 

mensagem, a classificação e aprendizagem das regras gramaticais por meio de 

exercícios repetitivos. 

A escrita, nessa concepção, assume também o caráter de reprodução das 

técnicas de redação e das características estruturais dos gêneros textuais que 

deveriam ser reproduzidas conforme os modelos apresentados. Como define 

Suassuna (2009, p. 4), caracterizava-se pela “[...] elaboração de um texto escrito sobre 

um tema proposto (ou imposto), em que o aluno deveria por em prática as regras 

gramaticais aprendidas em momento anterior”. Confirma, então, que, nesse momento, 

perpetuava o ensino de regras normativas, não fazendo parte do processo de 

produção textual o caráter dialógico autor/texto. Koch e Elias (2009, p. 33) definem que 

“[...] o texto é visto como simples produto de uma codificação realizada pelo escritor a 

ser decodificada pelo leitor, bastando a ambos, para tanto, o conhecimento do código 

linguístico utilizado”. 

Percebe-se que, tanto para a produção de texto quanto para a leitura, bastava o 

trabalho de codificação e decodificação do código estabelecido, não importando a 

interação leitor/autor, o que caracterizava uma abordagem superficial do uso da língua, 

desvinculando-a do contexto social. Como postula Travaglia (1996), a concepção de 

linguagem como instrumento de comunicação separa o homem do seu contexto social, 

por se limitar ao estudo do funcionamento interno da língua. 

A linguagem é uma forma de interação –nessa concepção de ensino, “[...] mais 

do que possibilitar uma transição de informações de um emissor a um receptor, a 

linguagem é vista como um lugar de interação humana” (GERALDI, 2000, p. 41). Para 

Geraldi (2000), essa concepção implicará em uma postura educacional diferente, uma 

vez que situa a linguagem como o lugar da constituição de relações sociais, onde os 

falantes se tornam sujeitos. Nesse contexto, estudar a língua é tentar detectar os 

compromissos que se criam por meio da fala e as condições que devem ser 

preenchidas por um falante para falar de certa forma em determinada situação 

concreta de interação. 
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Acerca disso, Travaglia (1996, p. 23) afirma que “[...] o que o indivíduo faz ao 

usar a língua não é tão somente traduzir e exteriorizar um pensamento ou transmitir 

informações a outrem, mas sim realizar ações, agir, atuar sobre o interlocutor 

(ouvinte/leitor)”. Tal abordagem remete a Bakhtin/Voloshinov (1992) que postulam que 

a língua se constitui em um processo ininterrupto, realizado através da interação 

verbal, social, entre interlocutores, não sendo um sistema estável de formas 

normativamente idênticas. 

Pode-se observar, portanto, uma diferença entre a linguagem como forma de 

interação para as duas descritas anteriormente. Nessa concepção, a língua é 

compreendida em sua atuação social; as formas como os falantes se comunicam por 

meio da linguagem são motivos de estudo assim como as transformações que ocorrem 

em seu uso. O sujeito participa e interage com os textos que lê e escreve e são 

considerados agentes sociais e, como tal, interagem uns com os outros em uma 

contínua troca de experiências e conhecimentos, não cabendo aqui a compreensão da 

língua como um objeto pontual e estanque distante da realidade comunicativa, 

aproximando-se apenas de regras e exercícios exaustivos das gramáticas. A língua é 

considerada viva e, por isso, em processo de possíveis mudanças. 

A reflexão e entendimento da língua pelo aluno acontecem por meio da 

compreensão, da análise e da produção de textos verbais. Para o discernimento da 

língua, o texto se faz de importância significativa, pois através dele o aluno alcança 

uma maior percepção da realidade ao seu redor. Segundo Koch (2002), o texto se 

torna o lugar onde a comunicação ocorre e os interlocutores têm participação ativa e 

constroem-se de forma dialógica. A comunicação com o texto se faz crescente, tanto 

para o educador quanto para o educando, que se tornam capazes de compreender as 

subjetividades e os implícitos da informação retratada. Nessa mesma perspectiva, 

Cardoso (2003, p. 9) ilustra essa proposta de mudança que ocorre no ensino a partir 

dos anos de 1980 e alguns motivos que a desencadearam: 

 

Uma proposta de mudança na forma de compreender a linguagem e seu 
processo de aprendizagem iniciou-se de fato a partir da década de 80 com a 
iniciativa de pesquisadores de algumas universidades do país, de educadores 
e de algumas Secretarias de Educação dos Estados. Pretendia-se superar o 
impasse desencadeado pela prática educativa anterior que vinha dominando 
nossas escolas desde o início dos anos 70. Um ensino de caráter 
essencialista, conteudista, tecnicista e limitado à descontinuidade e 
fragmentariedade dos livros didáticos - resumindo-se a técnicas de redação, 
exercícios estruturais, treinamento de habilidades de leitura – dominava não só 
as escolas como também o processo de formação de professores. 
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Observa-se que a concepção de linguagem como interação obteve contribuições 

de diversas áreas de estudos, que, de acordo com Travaglia (1996), buscam estudar a 

linguagem em situação de uso. Como exemplo, tem-se a linguística da enunciação (a 

Teoria da Enunciação de Benveniste, a Pragmática, a Semântica argumentativa, a 

Análise da conversação, a Análise do Discurso, a Linguística Textual, a 

Sociolinguística e a Enunciação Dialógica de Bakhtin). 

Mediante as novas contribuições e pesquisas linguísticas, educativas e 

psicológicas, observa-se o início de um processo de ruptura com o ideal linguístico 

distante da realidade social do homem, em que a língua é um sistema homogêneo e 

estático. Passa-se então a existir uma visão da língua fundada em um âmbito de 

heterogeneidade e multiplicidade,evidenciando-se a necessidade de uma perspectiva 

pragmático-enunciativa que tem como primazia a interação. Compreende-se então a 

linguística de maneira múltipla e heterogênea em que esta interação é primordial, 

sendo possível entender a língua como aquilo que se fala durante a comunicação entre 

as pessoas. A gramática não deixa de existir, “[...] pois são orientações acerca de 

como usar as unidades da língua, de como combiná-las” (ANTUNES, 2003, p. 86), 

para que se produzam efeitos de sentido adequados à situação de interação, seja ela 

oral ou escrita. 

Com base na Concepção dialógica da linguagem, a leitura passa a ser 

compreendida como um “[...] processo interativo entre autor e leitor, mediado pelo texto 

envolvendo conhecimentos (de mundo, de língua) por parte do leitor, para que haja 

compreensão” (SANTOS, 2002, p. 3). Nessa concepção, a leitura passa a ser produtora 

de sentido para o leitor, de forma que ele passa a interagir com a leitura, construindo “[...] 

relações entre o texto que lê e outros já lidos e consiga justificar e validar a sua leitura a 

partir da localização de elementos discursivos” (BRASIL, 1997, p. 54). 

A relevância atribuída ao texto foi fonte de equívocos por parte de muitos 

educadores e instituições de ensino no que concerne ao ensino da gramática. Alguns 

acreditaram que não se podia mais ensiná-la e outros usaram o texto como pretexto 

para o uso de suas normas, perpetuando dessa forma o ensino que acontecia desde 

os anos de 1950. No entanto, o método sociológico proposto por Bakhtin/Voloshinov 

(1992) entendia o estudo da língua partindo inicialmente do contexto social, depois o 

estudo das características do gênero, para, então, estudar as marcas linguístico-

enunciativas mais importantes. Tinham como objetivo um ensino que abandonasse o 
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estudo descontextualizado das regras do sistema linguístico e assumisse o trabalho 

com o enunciado. Dessa forma, postulam sobre o sentido de Língua: 

 

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato 
de formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo 
processo psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da 
interação verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações. A 
interação verbal constitui, assim, a realidade fundamental da língua 
(BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1992, p. 123). 

 

Outro equívoco aconteceu com os gêneros textuais que começaram a circular 

nos anos de 1970, cuja concepção de ensino era a linguagem como instrumento de 

comunicação, uma comunicação ainda incipiente, pois o estudo das normas 

gramaticais prevalecia sobre os aspectos discursivos da linguagem. Dessa forma, os 

gêneros tinham como propósito o estudo das normas gramaticais e o dos elementos 

presentes na superfície do texto. 

Na terceira concepção de ensino, a linguagem como produto da interação, a 

utilização dos gêneros apresentava como objetivo de estudo as normas gramaticais e 

os elementos presentes na superfície do texto. Na terceira concepção de linguagem, 

demonstrou-se a linguagem como produto da interação, creditando à proposta dos 

gêneros textuais maior valor, pois, neste caso, existe a compreensão dos gêneros 

como uma forma de caracterização dos textos que circundam na sociedade, de modo 

que o discente pudesse conhecer esses textos como forma de envolver e participar da 

realidade social em que se encontra.  

No entanto, as instituições escolares, muitas vezes, fizeram o trabalho apenas 

de reconhecimento dos diversos gêneros textuais, sem, contudo, realizar com os 

alunos a produção dos mesmos de maneira que se sentissem inseridos no processo 

da escrita e conhecedores dos textos que circulam na sociedade. 

Adaptar-se às mudanças significava uma série de outras atitudes como o estudo 

das novas teorias e a adaptação das instituições de ensino a esse novo contexto 

educacional. Percebe-se que o ensino atual ainda apresenta características 

tradicionalistas quando permite que o texto seja apenas um pretexto para ensinar as 

regras gramaticais, não o valorizando “[...] como uma entidade comunicativa” 

(MARCUSCHI, 2008, p. 72). Quando o professor age dessa forma, deixa de 

oportunizar aos educando o contato com os textos que circulam na sociedade e a 

necessidade de aprendê-los como forma de expressão, autoria e também cidadania. À 
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vista disso, é também um direito do aluno aprender a comunicar-se na sua língua com 

competência linguística, tanto na forma oral como na forma escrita, de forma que atue 

com segurança nas exigências sociais que lhe serão impostas. 

 

1.3 Escrita: prática social da linguagem 

 

A aprendizagem da produção escrita é uma das finalidades fundamentais do 

ensino das línguas, sendo este também um dos objetivos no Ensino Fundamental II. 

Essa aprendizagem ocorre de forma progressiva ao longo de todos os níveis da escola 

obrigatória e exige do educando conhecimento sobre a língua, sobre os conteúdos a 

serem abordados e as convenções sociais que caracterizam o uso dos textos a serem 

redigidos, mobilizando esforços e conhecimento teórico por parte dos educadores na 

condução do processo da aprendizagem escrita. 

Para esta pesquisa, a concepção de escrita que norteia o trabalho comunga 

com os pressupostos teóricos de Dolz (2010). O autor faz referência ao termo 

produção textual, aos cenários de comunicação e às ações que interferem nas práticas 

escritas, de uma forma que busca o progresso dessa prática pelo decorrer da vida 

estudantil, levando em conta as atividades culturais e interativas acerca da utilização 

dos textos. Elementos sentimentais, intelectuais e do próprio contexto social que fazem 

parte do aprendizado são considerados relevantes. Julga-se, então, que a escrita se 

defina como um meio comunicativo, que transmite saberes e viabiliza a ação social em 

suas mais variadas formas.  

As práticas de produção escrita “[...] mobilizam múltiplos componentes 

cognitivos. É por isso que ela pode ser considerada como uma atividade mental” 

(DOLZ, 2010, p. 15). Através das produções escritas, o aluno pode expressar sua 

criatividade e impressão sobre o que o cerca. Geraldi (1997) afirma que, a partir do 

texto, o aluno pode expressar seu ponto de vista sobre o mundo e aprender a língua 

materna. Para o autor, “[...] a produção de textos deve ser o ponto de partida e o de 

chegada de todo o processo de ensino/aprendizagem de Língua Portuguesa” 

(GERALDI, 1997, p. 135). O texto do aluno é uma forma de diagnóstico para o 

professor no planejamento de suas aulas. É a partir dele, das dificuldades encontradas, 

que o professor preparará suas aulas, além de propiciar uma reflexão sobre a escrita. 

O autor, a partir da concepção interacionista de linguagem, reflete sobre as 

condições de produção necessárias para a construção de um texto, a saber: que se 
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tenha o que dizer e tenha uma razão para dizer; que o locutor se constitua enquanto 

sujeito do que diz e escreve e para quem diz e escreve, sendo necessário escolher 

estratégias para a realização dessas condições apresentadas. 

Essas estratégias de produção textual indicam uma maior elaboração do texto, o 

cuidado em relação “[...] à escolha do tema, à finalidade, ao interlocutor, à posição 

social do autor e à utilização dos recursos linguísticos próprios a cada gênero textual, 

nesta ordem” (POLESSI, 2012, p. 37). Essas condutas levam a produções textuais e, 

no caso aqui, a escrita é vista como um processo que leva em conta o planejamento, a 

escrita, a revisão e a reescrita. Esses textos passam a ter um valor e sentido social, 

pois têm como objetivo a sua produção para leitura, seja em sala de aula, na escola, 

bairro, publicações. São diferentes das redaçõesescolares, indicadas por Geraldi 

(1997) para significar os textos produzidos pelosalunos que têm como objetivo apenas 

a nota e a leitura realizada pelo professor. Nesse sentido, Koch e Elias (2006, p. 34) 

afirmam que: 

 

A escrita não é compreendida em relação apenas à apropriação das regras da 
língua, nem tampouco ao pensamento e intenções do escrito, mas, sim, em 
relação à interação escritor-leitor, levando em conta, é verdade, as intenções 
daquele que faz uso da língua para atingir o seu intento sem, contudo, ignorar 
que o leitor com seus conhecimentos é parte constitutiva deste processo. 

 

O ensino de Língua Portuguesa, atualmente, tem buscado essa concepção de 

escrita, interacionista ou dialógica. Diversos estudos, assim como os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) e Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensino Médio 

(PCNEM) orientam sobre a competência discursiva, isto é, a capacidade do aluno agir 

linguisticamente de acordo com a situação discursiva em que estiver inserido, seja em 

situações formais ou informais. Para que essa competência aconteça de forma 

satisfatória, alguns autores como Dolz (2010), Antunes (2003), dentre outros, apontam 

os gêneros do discurso como mola propulsora do processo de ensino aprendizagem, já 

que os mesmos traduzem situações reais de comunicação: uma carta, bilhete, jornal, 

receita, entre outros. 

Não se nasce leitor ou escritor. Essas competências são adquiridas com esforço 

diário, em processo contínuo de aprendizagem. Nesse sentido, no que concerne à 

escrita, essa prática social de linguagem deve ser entendida como “trabalho”, como 

afirmam Fiad e Mayrink-Sabinson (1991, p. 55): 
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A escrita é uma construção que se processa na interação e a revisão é um 
momento que demonstra a vitalidade desse processo constitutivo, pensamos a 
escrita como um trabalho e propomos o seu ensino como uma aprendizagem 
do trabalho de reescritas. Consideramos um texto como um momento no 
percurso desse trabalho, sempre possível de ser continuado. O texto original e 
os textos dele decorrentes podem nos dar uma dimensão do que é a 
linguagem e suas possibilidades. 

 

Desse modo, o texto a ser produzido deixa de ser um produto acabado, sem 

dimensões significativas, e passa a ser um produto do trabalho do aluno, da sua 

maturação em relação ao tema escolhido - para que escrevo, para quem escrevo, 

quem irá ler o meu texto -, ou seja, o texto deixa de ser voltado apenas para a pessoa 

do professor e passa a assumir uma dimensão social da linguagem, evento que não 

acontece de forma harmoniosa, pois exige dos educandos reflexão e participação ativa 

em cada etapa. 

Ao assumir esse ponto de vista, é necessário compreender, conforme se tem 

apontado, que a escrita não é um elemento isolado, mas uma prática que se 

desenvolve ao longo de um processo que se dá em três etapas, propostas por Santos 

(1998, p. 27): “planejamento, textualização e revisão”. A primeira dessas etapas, o 

planejamento, consiste em uma etapa pré-verbal em que o escritor seleciona o tema, 

define as estratégias e organiza o texto a ser escrito em função do interlocutor e dos 

objetivos propostos. Na etapa da textualização, de caráter verbal, será colocado em 

prática o planejamento realizado anteriormente, é a escrita propriamente dita. Na etapa 

da revisão, o escritor faz uma leitura crítica do materiallinguístico produzido, com o 

intuito de definir adequações que lhe permitam atingir o seu objetivo interlocutivo. É 

nessa etapa que tem lugar o processo de reescrita enquanto atividade que concretiza 

as decisões definidas no processo da revisão. 

Desse modo, ao escolher essa concepção de escrita, o profissional de Língua 

Portuguesa precisa dispensar atenção a cada etapa desta produção, não apenas para 

o seu produto final. Precisa compreender a função da reescrita como uma ação 

inerente ao processo de produção textual, exigindo uma postura por parte do professor 

que amenize o artificialismo no tratamento dado aos textos nas aulas de Língua 

Portuguesa. Para uma melhor compreensão do conceito de reescrita e sua importância 

para a produção textual, tratar-se-á especificamente desse tema a seguir. 
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1.4 A escrita como processo: o lugar da reescrita 

 

A reescrita é uma etapa de grande importância para a produção textual, pois é 

através dela que o autor aperfeiçoa sua produção. Nenhum texto toma forma na 

primeira vez que as palavras são lançadas no papel. A reescrita acontece para chegar 

ao que se quer dizer efetivamente na medida em que provoca o diálogo do autor com 

sua obra, possibilitando uma maior interação com o seu próprio texto, encontrando 

possibilidades que anteriormente não via e, quando necessário, excluindo enunciados. 

O objetivo é que o texto se torne claro em seus objetivos e dialogue com o seu 

interlocutor. Esse processo de confronto com o próprio texto aguça o senso crítico do 

escritor e possibilita o conhecimento das possibilidades da língua. Nesse sentido, 

colabora Sercundes (1997, p. 89), confirmando que: 

 

[...] partindo do próprio texto, o aluno terá melhores condições de perceber que 
escrever é trabalho, é construção do conhecimento, estará, portanto, mais bem 
capacitado para compreender a linguagem, ser um usuário efetivo, e, 
consequentemente, aprender a variedade padrão e inteirar-se dela. 

 

O processo de reescrita possibilita ao aluno o conhecimento mais aprofundado 

de temas diversos, auxilia o educando na sistematização de suas ideias e a 

compreender a estrutura de textos de diversos gêneros. Outro ponto positivo do 

trabalho com a reescrita é a aprendizagem da argumentação, da variedade padrão e a 

adequação do seu texto ao público leitor. A reescrita permite, dessa forma, uma maior 

criticidade por parte do educando das suas próprias produções, pois as mesmas 

também passam pelo crivo de outros ouvintes como professores e colegas de classe. 

Para Bakhtin (1997, p. 332), “[...] a reprodução do texto pelo sujeito [que se dá num 

processo de volta ao texto, releitura, nova redação] é acontecimento novo, 

irreproduzível na vida do texto, é um novo elo na cadeia histórica da comunicação 

verbal”. 

Dessa forma, o educando vai ganhando condições de domínio da modalidade 

escrita porque consegue internalizar as regras de composição dos gêneros textuais, 

diferenciá-las e melhor aplicá-las em contextos situacionais de escrita em que seja 

necessária. O que resulta em uma maior qualidade na escrita dos seus textos ao passo 

que também vai compreendendo o universo dos textos escritos. Schneuwly e Dolz 
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(2010, p. 40), ao se referirem às transposições dos gêneros de uso social para a 

escola, defendem a ideia de que: 

 

Um gênero é um pré-construto histórico, resultante de uma prática e de uma 
formação social. A aprendizagem da língua oral e escrita se faz pela 
confrontação com um universo de textos que já nos são ‘dados de antemão’. É 
uma apropriação de experiências acumuladas pela sociedade. Desse ponto de 
vista, o ensino escolar se organiza em uma perspectiva histórica e cultural. 
Entrando pelos gêneros textuais, contribuímos para construir referências 
culturais, não apenas em relação aos textos do patrimônio cultural, mas 
também ao conjunto da herança social inscrito nas redes de intertextualidade. 

 

Contudo, o conhecimento linguístico, a assimilação dos gêneros textuais e a 

consciência da extensão social da escrita não ocorrem apenas de forma intuitiva de 

uma série a outra. É de suma importância a mediação do professor nesse processo de 

busca e confronto pelo qual passa o educando, com a sua produção textual. Guedes 

(2002) afirma que reescrever o texto é um direito do escritor, entretanto, o leitor tem 

direito de receber uma explicação mais clara possível a respeito da leitura realizada. 

À vista disso, a reescrita faz parte do processo de escrita, sendo uma prática 

essencial para o ensino da produção textual. Se a reescrita não acontece, a correção 

realizada pelo professor terá a função apenas de indicar erros, ficando o aluno sem a 

oportunidade de poder compreender e principalmente resolvê-los. 

O trabalho de Jesus (1997) revela que a intervenção do professor no texto do 

aluno sempre esteve mais voltada às questões ortográficas e gramaticais, o que a 

autora chama de “higienização do texto”, em outras palavras, sem a preocupação com 

a reescrita do texto, encerrando a produção escrita no ato de avaliar, corrigir e passar 

a limpo a redação. Consequentemente, o aluno não se apropria do seu texto, das suas 

intenções particulares, muito menos se apropria da língua e das interações sociais que 

decorrem dessa experiência com a reescrita. 

 

Nessas condições, o aluno, solitário diante do seu texto, é levado a limpá-lo 
ortograficamente, numa atitude esvaziada de reflexão sobre a escrita e sobre 
sua condição de autor, uma vez que essas duas instâncias são colocadas à 
margem do processo de escrita (JESUS, 1997, p. 103). 

 

De acordo com Ruiz (2013), romper com a tradição de “higienização” do texto, 

tendo como objetivo apenas os aspectos ortográficos e gramaticais, tem exigido muito 

mais do que boa vontade dos professores. A autora argumenta que: 
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Trata-se de um esforço que começa pela revisão do conceito de educação e 
passa pela revisão da concepção de linguagem. Faz parte desse esforço de 
mudança a tentativa, entre os escritores que é a de refazer o próprio texto, seja 
simultaneamente ao ato da escrita, seja posteriormente a ele (RUIZ, 2013, p. 
34-35). 

 

Porém, tem-se observado nas escolas públicas Municipais e Estaduais de 

Teixeira de Freitas, nas quais a proponente da pesquisa atua profissionalmente, seja 

nos encontros semanais de Língua Portuguesa, nos momentos do intervalo, reuniões 

pedagógicas ou conselhos de classe, uma preocupação e questionamentos do que 

fazer para que o resultado das produções escritas seja mais satisfatório, o que fazer 

para que haja uma evolução na competência discursiva do educando de uma série a 

outra, pois nem sempre o resultado tem sido alcançado, persistindo, por parte do 

professor, o descontentamento e as dúvidas sobre a prática pedagógica que seria mais 

assertiva. Nesse contexto, Cardoso (2003) propõe um trabalho na perspectiva 

sociointeracionista da linguagem, o que compreende não apenas o professor, mas o 

envolvimento do aluno-autor e dos outros alunos no processo de reescrita: 

 

Na perspectiva sociointeracionista, a avaliação formativa, que se opõe à 
simples correção do professor, elege a análise e o tratamento dos problemas 
da escrita como elementos centrais do processo de aprendizagem. O texto 
produzido é lido criticamente e reelaborado ematividade que envolve o autor, 
os outros alunos e o professor ou professora (CARDOSO, 2003, p. 176). 

 

 É necessário ao educador compreender que um leitor ou escritor se constrói 

através, principalmente, do empenho que se tem com esse autor. É um processo 

naturalmente longo que deve iniciar desde as séries iniciais do Ensino Fundamental, 

dando segmento ao longo da carreira acadêmica do aluno. É preciso entrar em sintonia 

com o que dizer do aluno, suas intenções mais verdadeiras, como explica Pereira 

(1999, p. 220): 

 

Quando ‘tomamos’ um texto (é tomar mesmo, apropriar-se, apossar-se), é 
preciso percebê-lo inteiro, nas suas estruturas mais profundas, na sintaxe que 
o formou, na morfologia que o moldou, na semântica que lhe deu sentido e nas 
palavras selecionadas para tal. [...] É para que se entenda por que está ali, 
qual o seu valor, sua contribuição para o resultado final do texto. 

 

Essa relação de posse entre o professor e o texto do aluno faz compreender que 

o mesmo, no ato da correção, precisa também ter cuidado com a estrutura emocional 
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do educando, sem, contudo, deixar de salientar os pontos em que a modificação 

textual precisa acontecer em prol de uma melhor adequação linguística. 

Acerca dos aspectos que envolvem a análise do texto e a proposta desta 

pesquisa em observar o trabalho docente no que concerne à reescrita textual dos 

alunos, faz-se necessário esclarecer os critérios que serão observados e se 

naturalmente os mesmos revelam a concepção que se tem do que realizar no ‘instante’ 

da reescrita. 

Alguns autores consideram equivalentes os termos revisão, reescrita, refeitura, 

refacção, reelaboração, reestruturação. Ruiz (2013) entende revisão como trabalho de 

reescrita, refacção, reelaboração textual ou retextualização. Antunes (2003, p. 55-56) 

confirma que: 

 

A terceira etapa, a etapa da revisão e da reescrita, corresponde o momento de 
análise do que foi escrito, para aquele que escreve confirmar se os objetivos 
foram cumpridos, se conseguiu a concentração temática desejada, se há 
coerência e clareza no desenvolvimento das ideias, se há encadeamento entre 
os vários segmentos do texto, se há fidelidade às normas da sintaxe e da 
semântica – conforme preveem as regras de estrutura da língua – se respeitou, 
enfim, aspectos da superfície do texto, como a ortografia, a pontuação e a 
divisão do texto em parágrafos. É comodisse, a hora da revisão (da primeira, 
talvez), para decidir sobre o que fica o que sai, o que se reformula. Como 
afirmou Hemingway: ‘a cesta de papéis é o primeiro móvel na casa de um 
escritor’. 

 

Considera-se então que a autora compreende a revisão e a reescrita como um 

processo conjunto, normal e necessário para a produção textual. Segundo Viana 

(2012), a reescrita é diferente da revisão. A revisão, grosso modo, se concentra em 

problemas gramaticais. Por meio dela são corrigidos problemas ortográficos, de 

regência, concordância, sintaxe dos modos e tempos do verbo. “A reescrita vai além, 

implica mudar ou cortar palavras, reordenar períodos, dar nova disposição aos 

parágrafos, a fim de que o texto atinja os objetivos a que se propõe” (VIANA, 2012, p. 

2). No plano semântico, a reescrita preocupa-se com a adequação vocabular, pois esta 

contribui para a compreensão das ideias do texto. Escrever bem implica a organização 

dos aspectos ortográficos, da concordância, regência, mas, sobretudo, que o texto 

cumpra sua função comunicativa. O estudo da norma só se efetiva se o mesmo conduz 

à produção de textos, objetivando a competência discursiva do aluno. 

A revisão, segundo Passarelli (2012), tem a função de proceder à leitura do que 

foi produzido, a fim de analisar aspectos voltados à escrita, à rigorosidade quanto ao 
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conceito, da acessibilidade e aceitabilidade por parte do leitor, indicando uma revisão 

do texto realizado. Neste âmbito o escritor torna-se leitor do seu próprio texto, assim, 

faz suas modificações necessárias, como incluir uma sentença ou outra, descartar 

parágrafos, frases, ligar sentenças ou excluir redundâncias. Tem o objetivo de 

constatar se as ideias principais foram expressas de modo coerente e coeso. “Mesmo 

que a revisão se deva a um mecanismo de ordem intuitiva ou inconsciente, esse 

processo denota uma preocupação do redator em adequar seu texto ao destinatário, 

sem perder a finalidade do texto” (PASSARELLI, 2012, p. 159) e o seu sentido global. 

A autora explica que para o professor direcionar à reescrita, deve apontar o 

problema e descrevê-lo, indicando possibilidades de como resolvê-lo. Por exemplo, no 

plano da coesão textual, o professor pode utilizar códigos de correção combinados 

com os alunos previamente, e ou, registrar perguntas como (quem? o que?), quando o 

emprego das formas linguísticas não recupera com clareza o referente ou questionar o 

sentido instaurado pelo emprego de conectoressequenciais. Da mesma forma, as 

escolhas lexicais que contribuem para a manutenção do sentido, quando do uso de 

termos ou verbos genéricos, podem-se assinalar perguntas (como assim? em que 

sentido?). No plano da coerência, a intervenção realizada pelo professor volta-se para 

a significação do texto como um todo. Devem-se observar os aspectos que precisam 

ser reestruturados para dar conta da unidade temática como a sequência lógica, e da 

explicitação/ampliação das ideias, por exemplo. Orientações referentes à 

paragrafação, ao emprego dos sinais de pontuação, são relevantes por sua função 

lógica, e, se bem empregada, evita erros de interpretação. 

Como referenciado na parte da introdução deste trabalho,foram adotados os 

termos revisão e reescrita como partes de um mesmo processo, o da produção textual, 

entendendo que a reescrita é mais abrangente, pois necessita da revisão para 

acontecer de forma mais satisfatória. No entanto, serão observados os aspectos 

avaliativos da reescrita como proposto nos objetivos do trabalho. 

A observação e a prática dos critérios acima mencionados junto à produção do 

aluno é uma forma efetiva de formar escritores que atuam sobre os seus textos de 

forma coerente e consciente. Segundo os PCN, o escritor competente é alguém que: 

 

Planeja o discurso e consequentemente o texto em função do seu objetivo e do 
leitor a que se destina, sem desconsiderar as características específicas do 
gênero [...]. É também capaz de olhar para o próprio texto como um objeto e 
verificar se está confuso, ambíguo, redundante, obscuro ou incompleto. Ou 
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seja, é capaz de revisá-lo e reescrevê-lo até considerá-lo satisfatório para o 
momento. É, ainda, um leitor competente, capaz de recorrer, com sucesso, a 
outros textos quando precisa utilizar fontes escritas para sua própria produção 
(BRASIL, 1997, p. 42). 

 

No entanto, o tratamento dado às produções em sala de aula ainda são muito 

superficiais, motivadas muitas vezes para a conclusão de projetos em que foram 

abordados temas importantes. A oportunidade da escrita após projetos temáticos, 

principalmente quando houve a participação dos docentes em todas as disciplinas da 

série, é um momento muito importante para realizar uma produção textual, desde que 

os educandos estejam a par dos assuntos e a implicação destes para as diversas 

áreas de estudo. É importante que não seja uma produção para servir apenas como 

uma nota qualitativa, mas que seja uma ocasião para a escrita e reescrita de textos e 

que estes possam ser apreciados pela comunidade escolar ou outros meios de 

interlocução: jornais, revistas, dentre outros. 

Muitos alunos desconhecem o que seja a reescrita de textos e quais sejam os 

seus objetivos. Ser escritor para eles é apenas para os autores renomados, não 

considerando que eles próprios sejam capazes de opinar ou argumentar sobre 

qualquer assunto. Nem sempre lhes é dado a oportunidade de se descobrir ou 

descobrir a riqueza que existe ou falta existir ao seu redor através de suas próprias 

palavras. Ficam presos aos aspectos gramaticais e também à nota como algo 

estanque, ao passo que existem infinitas possibilidades que podem acontecer a partir 

do diálogo que se abre com o texto no processo da reescrita. 

Outro princípio a ser considerado é a relação interdependente entre leitura e 

escrita. Neto (1996, p. 25) postula que, na leitura, o referencial considerado é o texto 

produzido e que vai ser o material de diferentes movimentos de leitura, a saber: 

 

Reflexão sobre as mensagens contidas no texto, estudo das ideias e da 
organização textual, busca de dados e informações, recriação de ideias, etc. E 
o impulso da leitura é que o aluno leitor troque com o texto suas experiências 
pessoais e de leitura, que ele queira ler e participe do texto como quem 
participa dos movimentos significativos de sua vida [...] o material de leitura 
funciona como referencial de organização de um outro texto, a ser produzido 
pelo leitor. 

 

 É um trabalho conjunto de momentos diferenciados que implicam no sucesso da 

produção textual: leitura, planejamento, escrita e reescrita. Nesse contexto, a 

intervenção do professor, feita por escrito no texto do aluno, implicará em respostas, 
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pois nesta concepção de escrita o professor esclarece ao educando que a sua 

produção será produto de intervenções significativas e o seu texto assume uma 

importância que vai além de escrever apenas para o seu professor, mas adota um 

caráter dialógico com o outro, um caráter também social. E, para ser “ouvido”, é 

necessário escrever com competência linguística, adquirida ao passo em que se 

reestruturam e se organizam os escritos. 

A partir deste ponto, as ações interventivas do professor poderão fazer sentido 

para o aluno, pois muitos ainda concebem as produções como sendo de utilidade 

somente para apreciação do professor, o que é compreensível, dada à dinâmica das 

produções textuais que acontecem em sala. Em alguns casos eles recebem as 

redações com nenhuma intervenção realizada ou apenas frases vagas como “Melhore 

o seu texto”, “Você pode ir mais longe” - sem esclarecimentos compreensíveis ao aluno 

- se faltou melhorar a pontuação, se falhou na coesão do texto, quais aspectos do texto 

foram positivos e tantos outros aspectos a serem revistos. É necessário que haja uma 

organização prévia entre professor e aluno no que concerne aos critérios de 

organização do texto produzido, à tipologia textual e quais os quesitos serão avaliados. 

O educando deverá participar de todo o processo de organização para que se sinta 

parte importante do processo ao qual está inserido. 

Neto (1996) diz que o professor é o sujeito na outra ponta da produção do aluno. 

O propositor, com sua história e seu conhecimento, tem uma intenção pessoal e 

profissional: pensar sobre o texto do aluno e reconhecer a importância do papel de 

mediação que exerce o professor: 

 

É por isso que o professor, em meio a todo esse contexto, se caracteriza por 
ser leitor privilegiado do texto do seu aluno. Coordenador desse processo de 
melhoria da escrita faz e explicita sua leitura aos alunos contextualizando 
observações, uma vez que sabe as condições gerais da produção. Assim, 
sugere, [...] oferece alternativas. É uma alternativa carregada de subjetividade 
[...]. É, pois, uma tarefa solitária e solidária. Visa auxiliar o aluno a sondar e 
encontrar soluções para a sua tarefa de escrever (NETO, 1996, p. 156-157). 

 

Acredita-se que as ações interventivas do professor serão melhores 

desenvolvidas se ele estiver alicerçado numa concepção de linguagem enquanto 

interação verbal, princípio fundamental de uma prática mediadora. A concepção 

dialógica da linguagem permite ao professor uma maior compreensão das intenções do 

aluno, podendo mediá-las com as exigências que cabe a cada situação comunicativa. 
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A postura dialógica conduzirá o professor às correções que sejam orientadoras, 

provocativas e problematizadoras, desafiando produções, exigindo que o mesmo se 

coloque como sujeito ativo e interessado em seu processo educativo. Uma posição 

contrária, autoritária, tradicional, que concebe o texto apenas como desculpa para se 

garantir a norma padrão, certamente contribui para que os alunos saiam do Ensino 

Fundamental e Médio com sérias dificuldades para a produção escrita e longe de 

provocar alunos autores de textos. 

Algumas dificuldades enraizadas em nossa educação são fruto de um ensino 

tradicional. Quantos dos profissionais de Língua Portuguesa não tiveram essa 

experiência em sua formação acadêmica? Quantos não sabem o papel da reescrita ou 

não sabem como fazê-lo? Outros agem intuitivamente, outros ainda de forma segura 

buscam se aprimorar sempre em prol de melhores condições de ensino para o seu 

público. 

Diante de tais reflexões, é imprescindível, ainda com tantas lacunas em sua 

formação, que o professor repense sua prática pedagógica no que concerne à 

produção textual. Antunes (2003) afirma a importância dos professores estimularem 

em seus alunos o desenvolvimento pessoal, social e político, pela ampliação gradativa 

de suas potencialidades comunicativas, o que inclui a atividade escrita. 

 

1.5 As contribuições da Linguística Textual para a produção de textos na escola 

 

A comunicação humana acontece por meio de textos e não por unidades 

isoladas como fonemas, morfemas, palavras soltas. Como postula Beaugrande (1997, 

p. 10, apud MARCUSCHI, 2008, p. 72) “O texto é um evento comunicativo em que 

convergem ações linguísticas, sociais e cognitivas”. É uma comunicação constante que 

se estabelece com outrem e conosco mesmos a partir do que se compreende sobre o 

que nos cerca e se externa seja de forma oral ou escrita, sendo esses dois aspectos 

igualmente relevantes ao evento comunicativo. Pode-se compreender o texto como um 

processo contínuo de interação e diálogo, pois os sujeitos estão sempre atualizando 

seus discursos a partir ou de acordo com a comunicação que realizam com o outro. 

Desse modo, faz-se necessário recorrer à Linguística Textual (LT) para melhor 

compreender o sentido de Texto e como ele se constituiu ao longo das décadas, as 

mudanças teóricas necessárias e as perspectivas atuais que o envolvem. 
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A LT começou a se desenvolver na Europa a partir do final dos anos de 1960 e 

tem se dedicado a estudar os princípios constitutivos do texto e os fatores envolvidos 

em sua produção. Estabeleceu-se através do desenvolvimento de três linhas teóricas, 

sendo elas: a análise transfrástica, gramáticas do texto e as teorias do texto. Essas 

três linhas teóricas têm como elemento central o texto, no entanto, cada uma 

apresenta diferentes concepções. 

Na primeira linha teórica, a análise transfrástica, a LT não considera o texto 

como objeto de análise, pois ainda faz o percurso da frase para o texto. O estudo 

realizado pelos autores é o interfrástico (elementos coesivos). Nesse sentido, autores 

renomados como Harweg (1968, p. 130, apud GALEMBERG, 2009, s/p) conceituam 

texto como “[...] uma sequência pronominal ininterrupta”. Iserberg (1971, p. 150, apud 

GALEMBERG, 2009, s/p) concebe o texto como uma “[...] sequência coerente de 

significados”. Para o autor, os elementos coesivos eram imprescindíveis para a 

coerência do texto. No entanto, essa assertiva foi questionada quando se verificou que 

os elementos coesivos não são essenciais para a compreensão do sentido global do 

texto. 

Pode-se exemplificar com a seguinte frase o questionamento acerca da 

necessidade imperativa dos elementos coesivos: Não assisti ao filme, portanto, não 

posso dizer se gostei.  Observa-se que, na ausência do conectivo (portanto), a frase 

não perde o sentido pretendido, pois o ouvinte/leitor constrói o significado global da 

frase estabelecendo as relações lógico-argumentativas entre as partes dos 

enunciados. Verifica-se então que a presença de elementos coesivos não basta para 

assegurar o sentido global do texto. Nesse sentido, Galemberg (2009, s/p) afirma que é 

necessário “[...] considerar o conhecimento intuitivo do usuário da língua naconstrução 

do sentido global do enunciado e no estabelecimento das relações entre as sentenças, 

e o fato de vínculos coesivos não assegurarem unidade ao texto conduzem à 

construção de outra linha de pesquisa” queconsidera o texto como uma unidade 

própria, dotada de sentido e não como um conjunto de frases. 

Em gramáticas de texto, segunda linha teórica, de acordo com Marcuschi 

(2012), propõe-se o texto como elemento central da linguística. Apesar dos avanços 

conquistados nessa fase, podem-se apontar alguns conceitos que merecem ser 

avaliados como a separação entre texto e discurso (unidade de uso), pois o texto só 

pode ser compreendido a partir de uma situação real de interação. Outro ponto que 

pode ser avaliado é o conceito de texto como unidade formal, estruturado a partir de 
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um sistema finito de regras, o que não confere legitimidade à teoria, pois, como postula 

Marcuschi (2008), o texto não é uma unidade formal que pode ser definida por um 

conjunto de propriedades componenciais e intrínsecas ainda que um conjunto de 

regras seja a garantia para construir textos adequados. A partir desse contexto, surge 

a necessidade, para os estudiosos, de uma teoria de texto que discutisse a 

constituição, o funcionamento, a produção dos textos em uso numa situação real de 

interação verbal. 

Em teoria de texto, terceira linha teórica, o escopo das perspectivas passa a 

compreender, além da noção de texto, a noção de contexto pragmático, ou seja, as 

condições de produção, de recepção e de interpretação que compõem o texto 

(FÁVERO; KOCH, 1994). Passa então a ter importância toda a condição em que o 

texto é produzido, isto é, “[...] os componentes lexicais, gramaticais e ortográficos [...]. 

Assim os aprendizes tomam consciência das características dos comportamentos 

linguageiros” (DOLZ, 2010, p. 16). 

A LT opera particularmente com fatos mais amplos que a linguística tradicional, 

contudo, considera que os aspectos estritamente linguísticos como a fonologia, a 

morfologia, a sintaxe e a semântica são imprescindíveis para a estabilidade textual. 

Considera o texto como um evento que ocorre na forma delinguagem inserida em 

contextos comunicativos e realiza uma perspectiva de trabalho com a língua que 

recusa a noção de autonomia da língua. 

Metodologicamente, a LT lida com um domínio empírico, ou seja, com o 

funcionamento efetivo da língua, extraído do desempenho real e não formal. Realiza 

um estudo controlado, cujos temas abrangem: Coesão superficial (nível dos 

constituintes linguísticos); Coerência contextual (nível semântico, cognitivo, 

intersubjetivo e funcional); e Sistema de pressuposições (implicações no nível 

pragmático da produção de sentido no plano das ações e intenções). 

Nesse sentido, um trabalho de língua portuguesa com base teórica na LT se 

ocuparia “[...] com algo mais do que o ensino e aprendizagem de regras ou normas de 

boa formação de sequências linguísticas”, mas privilegiaria “[...] a variada produção e 

suas contextualizações na vida diária” (MARCUSCHI, 2008, p. 76). 

Percebe-se, no ensino de Língua Materna, a influência da LT quando realiza um 

trabalho centrado no texto como unidade de ensino, mas falta uma melhor preparação 

na utilização dos conceitos e estratégias que envolvem a LT, pois o ensino ainda que 

priorize o texto, na maioria das vezes, o realiza formalmente, privilegiando os aspectos 
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gramaticais. No entanto, a LT propõe o desenvolvimento da competência textual dos 

alunos, tornando-os aptos a interagir socialmente por meio de textos de gêneros 

textuais diversificados, assim como em situações de interação social. Koch (2003, p. 2) 

afirma que isso significa, inclusive, uma revitalização do estudo da gramática que não 

deve ser realizado como um fim em si mesmo, mas evidenciar: 

 

De que modo o trabalho de seleção e combinação dos elementos, dentro das 
inúmeras possibilidades que a gramática da língua nos põe à disposição – e 
que, portanto, é preciso conhecer -, nos textos que lemos ou produzimos, 
constitui um conjunto de decisões que vão funcionar como instruções ou 
sinalizações a orientar a construção do sentido. 

 

A autora, baseando-se na concepção de texto defendida por Antos e Tietz 

(1997), reflete ainda que os textos, como formas de cognição social, permitem ao 

homem organizar cognitivamente o mundo. E, em razão dessa capacidade, são 

também meios de intercomunicação, produção, preservação e transmissão do saber, 

tornando o conhecimento visível, válido e sociocognitivamente existente. Alémdesses 

aspectos, a revolução e evolução do conhecimento necessitam e exigem 

constantemente formas de representação novas e eficientes. 

Por essa razão, a LT, baseada nessa concepção de texto e ciente da revolução 

e evolução do conhecimento, tem como perspectiva, como postula Koch (2003), ser 

parte integrante não apenas da Ciência da Linguagem, mas das demais ciências que 

têm como preocupação central o ser humano. Dessa forma, sente a necessidade de 

intensificar o diálogo com as demais Ciências, como afirma a autora: 

 

É esta a razão por que a Ciência ou Linguística do Texto sente necessidade de 
intensificar sempre mais o diálogo que já há muito vem travando com as 
demais Ciências - e não só as Humanas! -, transformando-se numa ‘ciência 
integrativa’ (ANTOS;TIETZ, 1997). É o caso, por exemplo, do diálogo com a 
Filosofia da Linguagem, a Psicologia Cognitiva e Social, a Sociologia 
Interpretativa, a Antropologia, a Teoria da Comunicação, a Literatura, a 
Etnometodologia, a Etnografia da Fala e, mais recentemente, com a 
Neurologia, a Neuropsicologia, as Ciências da Cognição, a Ciência da 
Computação e, por fim, com a Teoria da Evolução Cultural (KOCH, 2003, p. 3). 

 

Assim, para a autora a LT passa a ser “multi” e “transdisciplinar”, na busca de 

compreender e explicar a “[...] entidade multifacetada que o texto – fruto de um 

processo extremamente complexo de interação e construção social de conhecimento e 

linguagem” (KOCH, 2003, p. 3-4). 
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Percebe-se assim a importância da LT para os estudos e ensino da Língua 

Portuguesa. Marcuschi (2012, p. 33), ao definir o tratamento da LT dado ao texto 

postula que: 

 

A LT trata o texto como um ato de comunicação unificado num complexo 
universo de ações humanas. Por um lado deve preservar a organização linear 
que é o tratamento estritamente linguístico abordado no aspecto da coesão e, 
por outro, deve considerar a organização reticulada ou tentacular, não linear, 
portanto, dos níveis de sentido e intenções que realizam a coerência no 
aspecto semântico e funções pragmáticas. 

 

Pelo cuidado da LT dado aos aspectos de coesão e sentido do texto, o autor 

reflete a sua importância para o ensino da língua e para a elaboração de manuais que 

intencionam o estudo do texto, pois contribui para a elaboração de exercícios, bem 

como para “[...] a formação da capacidade hermenêutica do leitor, ao lhe dar o 

instrumental que o capacita para a compreensão de textos” (MARCUSHI, 2012, p. 33). 

Por isso, a necessidade de se aprofundar nos estudos realizados pela LT, na busca de 

fazer um trabalho com o texto, no sentido de promover a construção social de 

conhecimento e linguagem do educando. 

 

1.6 Texto: unidade comunicativa 

 

O texto é considerado uma unidade comunicativa e de sentido realizado tanto 

no nível do uso como no nível do sistema, não sendo uma unidade formal da língua 

como, por exemplo, o fonema, o morfema, o sintagma e a frase, mas uma 

sequenciação de enunciados que não pode ser aleatória sob o ponto de vista 

linguístico, discursivo ou cognitivo, ou seja, esses aspectos precisam ser considerados 

numa perspectiva discursiva. 

O texto dessa maneira é concebido numa visão interacionista da linguagem, o 

que caracteriza um processo interlocutivo que objetiva a relação dos indivíduos entre si 

e com as situações discursivas. Esses aspectos exigem dos falantes e escritores uma 

preocupação em articular seus textos, tendo em vista seus interlocutores no ato da 

escrita. 

Nesse sentido, Marcuschi (2008, p. 77) explica que “[...] os falantes/escritores da 

língua, ao produzirem textos, estão enunciando conteúdos e sugerindo sentidos que 

devem ser construídos, inferidos, determinados mutuamente”. Ou seja, tanto o 
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“ouvinte/leitor” quanto o “falante/escritor” ao produzirem textos estão construindo 

sentidos que precisam ser compreendidos em sua essência e para isso necessitam da 

colaboração de um e outro para que a comunicação sociointerativa se estabeleça 

(MARCUSCHI, 2008). 

Ressalta-se que, ainda que haja a colaboração dos participantes do processo 

interativo, a língua e, como extensão, o texto estão sujeitos a uma pluralidade de 

sentidos, fazendo com que a compreensão comunicativa não aconteça de forma 

desejada. Dessa forma, é necessário conhecer alguns componentes que podem 

orientar no processo da escrita de forma a minimizar os problemas de ordem textual 

que impedem uma comunicação efetiva entre os falantes. Recorre-se, então, à 

gramática textual e à linguística textual, por meio da textualidade, para melhor se 

entender as propriedades que fazem com que um texto seja considerado texto e 

necessariamente cumpra sua função comunicativa, a saber, os critérios de 

textualidade. Esses critérios precisam ser ensinados e observados nas produções dos 

educandos como princípios norteadores para a construção do texto escrito. 

 

1.7 Os critérios de textualidade e a construção de sentido do texto 

 

Os critérios de textualidade que serão aqui reunidos como princípios 

delimitadores para a produção textual também servirão para estabelecer diretrizes para 

uma adequada avaliação dos encaminhamentos/critérios estabelecidos pelos 

professores para as produções textuais dos seus alunos. É importante ressaltar que 

esses critérios não são compreendidos como princípios de formação textual e sim 

critérios de acesso à formação de sentido. Segundo Marcuschi (2008), o que faz um 

texto ser considerado texto é a discursividade, inteligibilidade e articulação que põem 

em andamento e que aparecerão em condições particulares na produção de cada 

texto. Nesse sentido, os critérios de textualidade são uma tentativa de apontar as 

relações linguísticas, sociais e cognitivas (que não são estanques) envolvidas na 

construção textual. 

Esses critérios foram primeiramente definidos por Beaugrande/Dressler (1981), 

que “[...] apresentam sete critérios sendo dois deles (coesão e coerência) centrados no 

texto” e cinco (situacionalidade, informatividade, intertextualidade, intencionalidade e 

aceitabilidade) “centrados no usuário” (KOCH, 2015, p. 45). 
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Marcuschi (2008) organiza o seguinte esquema em que apresenta a distribuição 

dos critérios gerais da textualidade com objetivo de uma melhor visualização. 

 

Figura 1: Critérios de textualidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Marcuschi (2008, p. 96). 

 

O autor orienta a explicação dos critérios de textualidade a partir de três pilares: 

um produtor (autor), um leitor (receptor) e um texto (o evento) – o texto considerado 

como processo não um produto acabado. Esses três pilares são divididos em dois 

conjuntos imbricados que podem definir um acesso pelo aspecto da cotextualidade, ou 

seja, conhecimentos linguísticos (coesão e coerência) e outro feito pelo aspecto 

contextual, ou seja, conhecimento de mundo (aceitabilidade, informatividade, 

situacionalidade, intertextualidade, intencionalidade). 

 

1.7.1 Coesão 

 

Os processos de coesão se relacionam com a estruturação da sequência 

superficial do texto (conectivos ou referenciais) e não são apenas princípios sintáticos, 

mas transmitem conhecimentos e sentidos facilitando a compreensão e a produção de 

sentidos (MARCUSCHI, 2008). 

Koch (2015) define cinco formas de coesão propostos por Halliday/ Hassan 

(1976): a referência, a substituição, a elipse, a conjunção e a coesão lexical. E elucida 

que a explicação dos autores acerca dos temas substituição, referência e elipse 

trouxeram questionamentos por parte de muitos pesquisadores, portanto, estes 

passaram a classificar os recursos coesivos em dois grupos responsáveis pela 

construção do texto. 
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Coesão referencial - responsável por elementos anteriores presentes no texto – 

inclui-se aqui a referência, a substituição e a elipse e uma parcela significativa da 

coesão lexical e exemplifica elementos que podem atuar como coesivos referenciais: 

“[...] pronomes terceira pessoa (retos e oblíquos), os demais pronomes (possessivos, 

demonstrativos, indefinidos, interrogativos, relativos), os numerais, o artigos definidos 

e alguns advérbios locativos, como lá, aí, ali” (KOCH, 2015, p. 46), bem como alguns 

elementos de ordem lexical. Como exemplo, a autora cita: 

 

(1) Vá buscar as crianças na escola. Elas saem às cinco horas. 
(2) Todos os livros estão na estante. Os meus são os de capa azul. 
(3) Você pode escolher a música para a festa: esta é mais alegre, aquela mais 

romântica. 
(4) Já avaliei os trabalhos. Alguns são excelentes! 
(5) O professor recomendou a compra de vários livros. Quais deverão ser lidos 

primeiro? 
(6) Muitos trabalhos foram premiados no concurso. Os primeiros deverão ser 

publicados ainda neste semestre. 
(7) O pobre moleiro possuía de seu apenas um burro. Um dia, o burro apareceu 

morto. 
(8) Entrei em casa e corri para o quarto. Lá estava o presente, em cima da 

cama (KOCH, 2015, p. 46). 

 

Os elementos de ordem lexical, quando repetem referentes textuais, são 

também responsáveis pela coesão referencial. Dentre outros exemplos, a autora cita 

“[...] a repetição do mesmo item lexical (com ou sem mudança de determinante)”, 

“hiperônimos”, como nos exemplos abaixo:  

 

(9) E a música vinha de longe. A música era tranquilizante, doce, cheia de 
acordes suaves. 
(11) Dois navios foram atingidos pelo fogo inimigo. Diante dos estragos, a 
esquadra fez-se ao largo (KOCH, 2015, p. 47) 

 

Ainda de acordo com a autora aelipse, seja ela nominal, verbal ou frasal,são 

outro exemplo de remissão a referentes textuais, sendo na maioria das vezes de 

ordem sintática, como por exemplo, “(15) Durante muito tempo, os escoteiros tentaram 

obter socorro. (0) Chamaram, (0) gritaram, (0) acenderam fogueiras, mas de nada 

adiantou.” (KOCH, 2015, p. 47) 

Este exemplo, diferente das situações de coesão apresentadas anteriormente, 

pois não trouxe os elementos referenciais da expressão “os escoteiros” (sujeito da 

frase, e também substantivo acompanhado de artigo definido no plural), podia-se fazer 

referência ao elemento textual “os escoteiros” recorrendo a recursos de ordem 
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gramatical: eles (pronome de 3ª pessoa do plural do caso reto) ou, por exemplo, a 

expressão “os jovens”, “o grupo”, que se refere à idade dos escudeiros. 

Nesse caso, compreende-se o que postula os autores como Marcuschi (2008) e 

Koch (2015) quando afirmam que nem sempre os referentes coesivos vêm 

expressosno texto. Ou comumente explica-se que o termo pode estar nas entrelinhas 

do texto, subtendido. Um desses casos são as anáforas. Há casos em que o referente 

anafórico, que se refere “[...] a entidades já introduzidas e vem depois das expressões 

correferidas (ou não)” (MARCUSCHI, 2008, p.111), precisa ser compreendido por 

inferência do leitor, pelo seu conhecimento de mundo, por outras leituras realizadas 

acerca do tema, experiências pessoais. Koch (2015, p. 48), utiliza o exemplo do autor 

Vater (1979) “Era um belo povoado. A igreja ficava numa colina”, neste caso, 

subtende-se que, em um povoado, a igreja é um local importante para a população por 

representar a fé local, bem como lugar de encontro da população e local turístico para 

os visitantes.  

São muitas as situações em que o leitor necessita estar atento para a 

compreensão do sentido do texto, assim também para a escrita e conferência dos 

textos, seja o seu próprio texto ou, no caso dos professores, os textos dos seus 

alunos.  Por isso a importância de avaliar o texto na sua totalidade de sentidos de 

forma a avaliar se essas substituições contribuem com o texto e se os elementos não 

ditos são resultado de referenciações que promovem uma associação ou se na 

verdade faltam elementos para a sua efetiva compreensão. Segundo Koch (2015, p. 

49), a “Coesão sequencial – é responsável pela progressão da produção textual e 

estabelecem uma relação semântica entre os segmentos do texto (enunciados, partes 

de enunciados, parágrafos e mesmo sequências textuais)”. 

Os casos de coesão aqui citados são apenas alguns exemplos das 

possibilidades de utilização e compreensão destes elementos para a estruturação e 

entendimento da sequência superficial do texto (fatores de coesão), como também 

possibilita alternativas para a produção escrita de forma que esta não se torne 

repetitiva, mas promova a compreensão e a produção de sentidos do texto escrito. 

 

1.7.2 Coerência 

 

A coerência viabiliza a interpretação do discurso. É “[...] o resultado de uma 

série de atos de enunciação que se encadeiam sucessivamente e que formam um 
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conjunto compreensível como um todo” (MARCUSCHI 2008, p. 121), não de forma 

localizada, mas global. 

A análise da coerência de um texto não pode ser realizada com base apenas na 

estrutura linguística que a forma, apesar de essa ser fundamental, mas existem outros 

fatores que, de acordo com Koch e Travaglia (2001), são determinantes para a 

coerência de um texto: os elementos linguísticos, conhecimento de mundo, 

conhecimento partilhado e inferências. Esses fatores levam à conclusão de que a 

coerência é “[...] um trabalho do leitor sobre as possibilidades interpretativas do texto” 

(MARCUSCHI, 2008). Sobre essa temática, Dolz (2010, p. 26) organiza da seguinte 

forma as condutas que precisam ser respeitadas para assegurar a coerência e a 

progressão do texto: 

 

- A presença ou ausência de informações em contradição com os 
conhecimentos do mundo do destinatário (o leitor-modelo inscrito no texto); 
- A presença de elementos que se repetem para assegurar o fio condutor e 
a continuidade do texto; 
- A presença de novas informações de modo a assegurar a progressão da 
informação; 

- A ausência de contradições internas. 
 

As novas informações devem acontecer de forma que o conhecimento que se 

acrescenta ao texto não seja demasiado, mas que seja dosado de modo que o leitor 

sinta vontade de continuar a leitura e não abandoná-la por constituir-se de apenas 

informações desconhecidas ao seu conhecimento. São possibilidades de sentido, sem, 

necessariamente, haver coesão. 

 

1.7.3 Intencionalidade 

 

A intencionalidade é a intenção do autor como fator de importância para a 

textualização. “Com base na intencionalidade, um ato de fala, um enunciado, um texto 

são produzidos com um objetivo, uma finalidade que deve ser captada pelo leitor” 

(MARCUSCHI, 2008, p. 127). Assim sendo, a intencionalidade, no sentido estrito, é a 

intenção do locutor de produzir uma manifestação linguística coesiva e coerente, ainda 

que essa intenção nem sempre se realize na sua totalidade (MARCUSCHI, 2008). Em 

outras palavras, o autor tem como meta informar suas intenções, impressões, 

questionamentos e ou criar um pensamento crítico no interlocutor. 
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1.7.4 Situacionalidade 

 

Segundo Marcuschi (2008), a situacionalidade pode ser vista como critério de 

adequação textual. Refere-se ao fato de se relacionar o evento textual à situação 

(social, política, cultural, ambiente, etc.) em que ele ocorre, determinando escolha em 

termos, como grau de formalidade, regras de polidez, variedade linguística empregada, 

tratamento a ser dado ao tema, dentre outros. Esse critério de textualidade serve 

também para interpretar o texto ao seu contexto interpretativo e orientar a própria 

produção. Pode relacionar-se com a noção de gêneros discursivos, pois, de certa 

forma, os gêneros se aplicam a certas situações pré-estabelecidas que suscitem 

contextos específicos de uso. 

 

1.7.5 Aceitabilidade 

 

A aceitabilidade diz respeito à atitude do receptor que recebe o texto como 

coerente e coeso, significativo. Esse critério de textualidade tem estreita interaçãocom 

a intencionalidade. Em sentido restrito, “[...] refere-se à atitude dos interlocutores de 

aceitarem a manifestação linguística do parceiro como um texto coeso e coerente, que 

tenha para eles alguma relevância” (KOCH, 2015, p. 51). Neste caso, o leitor/ouvinte, 

ainda que encontre incoerências, fará o possível para atribuir sentido ao texto. A 

aceitabilidade poderá ocorrer em maior ou menor grau a partir dos conhecimentos 

enciclopédicos de quem é o interlocutor do texto. 

 

1.7.6 Intertextualidade 

 

O critério da intertextualidade pode ser entendido como as relações existentes 

“[...] entre um dado texto e os outros textos relevantes encontrados em experiências 

anteriores, com ou sem mediação [...]” e é, de certa forma, um princípio inerente e 

constitutivo de todo texto, pois “[...] todos os textos comungam com outros textos, ou 

seja, não existem textos que não mantenham algum aspecto intertextual, nenhum texto 

se acha isolado e solitário” (MARCUSCHI, 2008, p. 129). Segundo Koch (2001), a 

textualidade será explícita quando no próprio texto é feita a alusão à fonte do intertexto 

como nos resumos, citações, resenhas e traduções, na argumentação por aporte a 

autoridade e em interações face a face, onde retorna ao texto do interlocutor seja para 
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concordar, acrescentar ou contrapor as opiniões ali expressas. Assim, a textualidade 

será subentendida quando compreende no texto um intertexto alheio, sem menção de 

fonte, partindo de uma orientação argumentativa independente de questioná-la, 

ridicularizá-la ou argumentar em sentido oposto. Nesta situação, o leitor, mesmo que 

encontre incoerências, fará o possível para conferir significado ao texto. Ressaltando 

que a aceitação ocorrerá de acordo com os conhecimentos enciclopédicos de quem é 

o interlocutor do texto. 

 

1.7.7 Informatividade 

 

A informatividade, segundo Koch (2015, p. 50), “[...] diz respeito ao grau de 

previsibilidade da informação contida no texto”. Ainda, segundo a autora, este critério 

possibilita distinguir que “[...] um texto será tanto menos informativo, quanto mais 

previsível ou esperada for a informação por ele trazida” (KOCH, 2015, p. 50). A 

informatividade ajuda na organização cognitiva que o leitor faz de um texto, pois, 

dependendo da intenção do autor, este leitor pode perceber o sentido das informações 

contidas no texto com maior ou menor dificuldade. Marcuschi (2008, p. 62) acrescenta 

que a informatividade “[...] é um critério bastante complexo e pouco específico, não 

pode ser analisado como se fosse responsável por unidades informacionais”. 

Após observar os critérios de textualidade, é possível entender a habilidade que 

todas as pessoas que falam uma determinada língua têm de compreender a diferença 

entre um texto completamente coerente e um compilado de sentenças sem nenhuma 

coerência. Na comunicação cotidiana, durante os diálogos, a utilização dos critérios de 

textualidades é feita naturalmente, utilizando como aliada neste processo as 

expressões corporais, que auxiliam a comunicação oral. A produção escrita, entretanto, 

exige uma maior elaboração verbal, o que não se faz habitualmente. Sendo assim, 

conhecer esses critérios colabora na elaboração dos textos escritos e, nesta pesquisa, 

estão vinculados aos critérios dos próprios docentes para a mediação da produção 

escrita em sala de aula, bem como para análises textuais de alguns discentes 

vinculados ao projeto de observação da pesquisadora. 

A produção escrita é uma atividade muito complexa, pressupondo um sujeito 

atento ao seu contexto histórico, cultural e “[...] capaz de realizar diversas ações e 

projeções de natureza textual, discursiva e cognitiva, antes e no decorrer da 

elaboração textual” (MARCUSCHI, 2010, p. 65), o que exige do professor de Língua 
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Portuguesa a busca de caminhos que aproximem o educando da escrita, levando em 

consideração seus conhecimentos, dificuldades e valorizando suas aprendizagens 

diárias. Com o intuito de apresentar algumas questões sobre o ensino de Língua 

Portuguesa que proporcionem reflexão e também uma prática que contemple as 

práticas sociointerativas da língua, tratar-se-á, no próximo tópico, da didatização da 

reescrita nas aulas de Língua Portuguesa, sua definição e importância para o ensino 

da produção escrita. 

 

1.8 Orientações didáticas para o trabalho com a escrita no ensino fundamental II 

 

As teorias e concepções que elucidam e orientam o trabalho do educador 

implicam em ações pedagógicas, ou seja, é necessário que as teorias escolhidas 

sejam praticadas em sala de aula no intuito de alcançar os objetivos. É na prática que 

se podem observar os pontos positivos e negativos do processo de ensino-

aprendizagem que podem ser melhor adaptados às dificuldades do educando. Nesse 

contexto, o professor de português deve intervir para que o trabalho com a escrita 

aconteça, efetivamente; o aluno precisa aprender a escrever e o professor deve 

ensiná-lo. Como explica Dolz (2010), a escrita vai do gesto gráfico à planificação, 

envolvendo a textualização, a revisão e os produtos dessa atividade, os textos, que 

apresentam características que podem ser analisadas do ponto de vista pragmático, 

textual, semântico e morfossintático. 

Dessa forma, reunir-se-ão algumas orientações didáticas para o ensino da 

escrita em sala de aula que traduzem a concepção de ensino explicitada nessa 

pesquisa no item 1.3, Escrita: prática social da linguagem. Com base em Antunes 

(2003, p. 61-66) serão apresentadas algumas características que implicam uma ação 

pedagógica sócio-interativa. 

a) Uma escrita de autoria também dos alunos – a produção de textos escritos 

naescola deve incluir os alunos como seus autores, de forma que se sintam sujeitos do 

dizer que circula na escola. Essa prática exercita a participação social do aluno pelo 

recurso da escrita. 

Gurgel (2016) explica que para escrever com autoria é preciso pensar no enredo 

e na estrutura do texto. É preciso dar conta de elementos para atingir o leitor. Esse 

processo denomina-se construção do percurso de autoria e se adquire com prática e 

reflexão. É necessário fazer rascunhos; reler o que está escrevendo, para controlar a 
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progressão temática, contemplar os aspectos discursivos e notacionais (como a 

ortografia). Revisar o que está sendo escrito (própria e dos outros colegas), assumindo 

o ponto de vista do leitor evitando, assim ideias incompletas ou repetitivas, evitar 

ambiguidades, contemplar a concordância verbal e nominal. Diferente da redação 

como tema livre que, por muito tempo, acreditou-se que desenvolveria a criatividade 

para a escrita para escrever com autoria, é preciso conhecer sobre o gênero a ser 

usado, o tema e objetivar alcançar a interação com o leitor. No caso deste trabalho, em 

que o 6º ano foi especificado, podem desenvolver desafios como a elaboração de 

tensões na narrativa, paródias e outros gêneros próprios da série. 

b) Uma escrita de textos que objetiva a competência comunicativa, necessita 

valorizar o ambiente social do aluno e deve ser realizada como unidade de sentido de 

forma que haja produções coerentes, diferentes de frases soltas sem objetivos 

comunicativos. “É a competência para juntar, para articular palavras, orações, 

períodos, parágrafos. É com essa articulação que nos expressamos naturalmente” 

(ANTUNES, 2003, p. 62) 

Pode-se observar que não basta contemplar os aspectos gramaticais e 

notacionais que costumam ser o centro das atenções na construção da escrita, mas a 

elaboração e revisão do discurso. 

c) Uma escrita de textos socialmente relevantes – que corresponda aos 

diferentesusos sociais da escrita, o que se escreve fora da escola, ou seja, gêneros 

com uma função social determinada conforme as práticas vigentes na sociedade. 

Como exemplo, cita-se a elaboração de um pedido de troca de mercadoria 

através do e-mail; participar da elaboração de um jornal na escola, abordando 

temáticas relativas à própria escola e ou acontecimentos no bairro ou cidade. Os 

alunos podem ir à gráfica conhecer como é feita a impressão de um jornal ou do jornal 

produzido por eles próprios. O jornal produzido pode circular pela escola entre os 

colegas de outras turmas, mural na escola, direção, pais, irmãos, vizinhos. Essas 

ações valorizam as produções realizadas pelos alunos e eles compreendem a 

finalidade de escrever para se ter um leitor que não seja apenas o professor, a nota. 

Compreende-se que o seu texto assume uma dimensão muito maior que as paredes 

da sala de aula e os muros da escola. 

d) Uma escrita funcionalmente diversificada – as diferenças formais exigidas 

pelostextos envolvem diferenças nas escolhas das palavras, estruturação sintática das 

orações e períodos na organização do texto. Cada texto corresponde a uma função 
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interativa, em que escrever um artigo é diferente de escrever um conto. O que a autora 

considera “impossível” é escrever bem um texto sem saber sua função, ou pior, 

escrever para cumprir apenas um exercício escolar, sem um direcionamento didático. 

Sobre essa questão, é relevante levar ao conhecimento do aluno, antes da 

produção sobre qualquer gênero, exemplos do gênero que se quer produzir, para que 

o aluno se familiarize com a sua estruturação, pedir ao aluno que reconheça 

determinadas características próprias da organização do gênero, dividir a sala em 

grupos de forma que cada grupo traga o exemplo do gênero e exponha para os 

colegas, com certeza cada grupo trará temas diferenciados dentro do mesmo gênero. 

Em caso de receitas cada um trará uma receita diferente, podendo ao final do trabalho 

fazer a receita que cada grupo pesquisou. Depois da familiarização com o gênero, sua 

organização textual, suas características e formatos próprios, podemos pensar, então, 

em uma produção, exercitando antes com o aluno os pontos que precisam ser 

contemplado em seu texto, a pesquisa/leitura sobre a temática que irá retratar para que 

o seu texto tenha repertório, informação. 

e) Uma escrita de textos que tem leitores – Os textos dos alunos são “atos 

delinguagem”, por isso, devem ter leitores concretos, reais e diversificados, devendo 

ser previstos e levados em consideração no momento da escrita para que o escritor 

possa escolher o que dizer e como fazê-lo. 

Para isso, é necessário pensar como os textos irão circular. No mural da escola, 

é uma forma de atingir leitores diversificados dentro da própria escola, além dos 

alunos, direção, secretários, coordenadores, serventes, pais, visitantes, circulam pelos 

corredores da escola e se interessam por um mural com fotos dos alunos e suas 

produções. 

f) Uma escrita contextualmente adequada – O bom texto precisa estar 

adequado àsnormas gramaticais e principalmente às “[...] regras sociais presentes no 

espaço de circulação do texto que definem sua qualidade” (ANTUNES, 2003, p. 64). 

Sobre esse aspecto, Dolz (2010, p. 22) explica que o lugar social leva a considerar os 

parâmetros das situações de interação que servem para analisar a produção textual e 

destaca os seguintes: 

 

- o enunciador (Qual é o papel social a adotar para escrever?) 
- o objetivo comunicativo a atingir (O que se pretende com o texto a ser 

produzido? Quais são as expectativas?); 
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- o destinatário (A quem se dirige o texto? Quais são as características 

particulares do meu leitor? Qual é o seu estatuto? Como adaptar-se a ele?); 
- o lugar social (Quais são as características da instituição em que o texto vai 

circular?). 

 

 g) Uma escrita metodologicamente ajustada – essa etapa se refere ao tempo 

eplanejamento dedicado à produção escrita. A escrita de qualquer texto exige 

planejamento, escrita e revisão. O ideal é que se crie a prática para cada umadessas 

etapas para que os alunos vivenciem as experiências de fazer e refazer seus textos 

quantas vezes forem necessárias como todos que se preocupam com a qualidade dos 

seus textos, tornando a revisão e a reescrita um hábito previsto para as atividades com 

a escrita. 

Nesse sentido, é preciso que os professores conversem com seus alunos sobre 

a necessidade de revisar o texto antes de entregá-lo realmente ao professor. Para isso, 

o professor pode fazer a produção de um texto em sala após o estudo e familiarização 

de um gênero. E, após a produção, por exemplo, com o auxílio de um datashow e um 

computador, para que todos possam participar do processo decorreção do texto 

produzido, o professor pode fazer a correção em conjunto com os alunos para que eles 

possam compreender os aspectos que precisam ser observados na correção do texto. 

Se o gênero foi contemplado em suas características e particularidades, a coerência, a 

coesão, a progressão do texto, frases repetitivas ou incompletas, e todos os ajustes 

necessários para que o texto fique pronto para que seja lido pelos leitores a começar 

pelo professor. Dessa forma, os alunos compreendem que esse procedimento é 

normal e essencial à melhoria e valorização do texto. Além de contribuírem com ideias 

criativas que, além de contemplar as características do gênero, assumem uma 

criatividade e uma beleza próprias da idade e série em que estão estudando. 

 h) Uma escrita orientada para a coerência global – são os critérios 

daorganização e compreensão do texto como “[...] a clareza e a precisão da linguagem 

(a escolha da palavra certa), a adequação das expressões à função do texto e aos 

elementos de sua situação, o encadeamento dos vários segmentos do texto” 

(ANTUNES, 2003, p. 65), isto é, a coesão, coerência, informatividade, clareza, 

concisão, enfim os aspectos que envolvem a textualidade. 

 i) Uma escrita adequada também em sua forma de se apresentar – Os aspectos 

da superfície do texto merecem todo o cuidado: ortografia, pontuação “(que devem ser 

percebidos na sua estreita relação com a coerência, com o valor informativo e 
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expressivo das unidades do texto)”, a organização das subpartes do texto (parágrafos). 

Esses aspectos constituem sinais de competência de quem escreve para se adequar 

às exigências da situação comunicativa. O cuidado com a apresentação do trabalho 

faz parte da cooperação do escritor com o leitor, “[...] para que ele chegue aos sentidos 

e às intenções pretendidos” (ANTUNES, 2003, p. 66). 

Explorando cada uma das implicações acima, os docentes contribuem para a 

formação de autores textuais e a escola estará cumprindo o seu papel social de intervir 

na formação das pessoas para o exercício da cidadania. 

 

1.8.1 A capacitação do professor frente às dificuldades do educando 

 

A atividade de escrita envolve conhecimentos que necessitam de aprendizagem, 

o que corresponde a um processo longo e difícil para o educando. “Desenvolver o 

saber-escrever implica uma transformação dos conhecimentos e das capacidades de 

linguagem do aprendiz” (DOLZ, 2010, p. 31). O autor chama a atenção para a 

necessidade de o docente conhecer os componentes da escrita com o objetivo de 

descrever e antecipar os obstáculos possíveis na aprendizagem do aluno. Os 

obstáculos podem ser percebidos a partir dos erros cometidos nas atividades textuais 

do estudante. A palavra erro para Dolz (2010) é um indicador de processo, que informa 

ao professor as capacidades do aprendiz e a necessidade do docente avaliar a sua 

didática para melhor atender o aluno nas dificuldades apresentadas. A propósito do 

erro como instrumento indicador de processo, Neto (1996, p. 24) postula que: 

 

O erro, o experimentado e que não surtiu efeito esperado ou não supriu uma 
necessidade mais abrangente, passa a ser reformulado, revisto, questionado e 
refeito. E o erro vai crescendo e virando um acerto, o melhor, o adequado, o 
viável, o certo. 

 

Dolz (2010) apresenta algumas fontes de dificuldade dos educandos que 

necessitam um planejamento mais específico por parte do professor no sentido de 

auxiliar o seu aluno: 

a) Motivacionais: a observação das necessidades do aprendiz, a relação 

entre oesforço feito por ele e os resultados obtidos. Se o aluno apresenta insegurança 

linguística para a escrita é um fator que precisa ser considerado pelo professor, no 

intuito de descobrir as fontes de suas dificuldades, podendo, então, auxiliá-lo. 
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b) Enunciativas: o professor deve observar se o aluno é capaz de 

produzirenunciados correspondentes ao cânone discursivo de referência. 

c) Procedimentais: envolvem as estratégias convocadas durante a escrita e 

asoperações aplicadas para ultrapassar os obstáculos. Dentre eles os processos de 

planificação, textualização, e, sobretudo, o ajuste necessário na releitura, revisão e 

reescrita. 

d) Textuais: nesse caso, a fonte das dificuldades envolve o gênero textual a 

serproduzido e a não-conformidade com as convecções que os caracterizam. 

Analisando os mecanismos constitutivos do texto, fica mais fácil detectar os problemas. 

Por exemplo: a coerência do conjunto, a progressão temática, a organização; a 

segmentação e a conexão entre as partes do texto; a gestão do paratexto (títulos, 

subtítulos, esquemas e figuras); a coesão verbal; acoesão nominal (retomada 

anafórica); e a utilização dessas unidades linguísticas. 

e) Linguísticas: Envolve os usos das unidades linguísticas, lexicais e a 

construção defrases. Exemplos: Quando eu cheguei, eles falarão. - eles falarão no 

lugar de elesfalaram. 

f) Ortográficas: relativa à base alfabética da escrita e às regras ortográficas. 

g) Sensório-motoras: se relacionam ao domínio da coordenação manovisual, 

àprecisão e rapidez no gesto gráfico. Nessa fase, a demonstração de cansaço nas 

primeiras etapas de conquista da escrita são também um indicativo de dificuldade. 

Como se pode observar, não é fácil o processo de aquisição da linguagem 

escrita, pois suas fontes de dificuldade são de naturezas distintas e todas elas devem 

ser contempladas na ação pedagógica do professor. Essas dificuldades não significam 

incapacidade, mas tempo de apreensão de conhecimentos.No caso específico do 6º 

ano do Ensino fundamental II, os alunos estão em adaptação às mudanças acerca dos 

professores, um para cada disciplina e cada um com personalidade e métodos 

pedagógicos particulares, diferente do Ensino Fundamental I, que tem apenas um 

professor para lecionar todas as disciplinas da série (no caso do município, no Ensino 

Fundamental I apenas uma professor para todas as disciplinas da série). Bemcomo, 

passam por mudanças físicas e psicológicas que acontecem nessa fase. Todos esses 

fatores requerem do professor uma atenção maior no sentido de observar e orientar os 

seus alunos nas dificuldades apresentadas. 

Nesse sentido, as propostas de produção escrita precisam ser bem explicitadas, 

bem como o contexto de produção dos textos. Como postula Dolz(2010), deve conter o 
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objetivo pretendido com a produção e para a produção; o espaço de circulação, ou 

seja, onde o texto ficará exposto para ser lido, por exemplo: na escola, de que forma? 

No mural na sala de aula, no mural da escola, em uma apresentação? Em um jornal, 

uma revista, e serão lidos ou ouvidos por quais leitores, pais, colegas professores, 

comunidade do bairro? A linguagem adequada para o texto será formal, informal, 

irônica, assumirá um tom próximo ou distante? O gênero textual a ser produzido será 

uma crônica, uma reportagem, uma notícia, um artigo de opinião, um anúncio 

publicitário, um artigo científico, e-mail, pôster, resenha, seminário, dentre outros? 

Importante dizer que o gênero textual implica diretamente no tipo de linguagem que 

será utilizada. 

Assim, o aluno compreende a importância dos seus escritos. Todos esses 

detalhes/objetivos a serem atingidos podeminicialmente gerar um sentimento de 

impotência no discente, mas ao longo do trabalho, e após ver o resultado do seu 

empenho exposto para o público leitor, compreenderá a importância de fazê-lo, 

respeitando os critérios necessários.  

Os gêneros textuais são um instrumento cultural, na medida em que fazem a 

mediação indivíduo-objeto, e é um instrumento didático porque articula as práticas 

sociais e os objetos escolares. Orienta a realização da ação linguageira dos conteúdos, 

da estrutura comunicacional e das configurações das unidades linguística 

(textualização), permitindo ao professor significar a produção textual e o seu ensino e 

ao aprendiz o desenvolvimento das suas capacidades linguageiras. 

Marcuschi (2010) declara que o estudo dos gêneros trouxe respostas 

satisfatórias para o ensino didático da produção escrita, pois integram os diferentes 

eixos de ensino da língua portuguesa, leitura, capacidades leitoras e os diversos tipos 

de conhecimento linguístico - semânticos, sintáticos, morfológicos, pragmáticos e 

discursivos - necessários à produção de textos e à oralidade.  

A escola objetiva para o estudante uma preparação e participação mais ativa na 

sociedade. Por esse motivo, a proposta dos gêneros textuais, que são textos que 

circulam na sociedade, quando aplicada em sala de aula é, de certa forma, uma 

preparação para as exigências próprias de interpretação e escrita que fazem parte da 

nossa sociedade. Para tanto, o ensino dos gêneros, assim como o ensino de qualquer 

outra atividade de ensino de Língua Portuguesa, deve vir acompanhado do auxílio às 

fontes de dificuldades do educando. 
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1.8.2 Ações didáticas para o ensino da reescrita 

 

A escrita pressupõe etapas interdependentes de realização que compreende 

planejamento, escrita, revisão e reescrita, cada uma com sua função específica, mas 

todas necessárias para alcançar a versão final do texto produzido. A reescrita é uma 

das etapas que necessita ser didatizada, a fim de tornar o processo de escrita mais 

acessível à aprendizagem e necessidade dos alunos. 

A reescrita tem como objetivo a análise e melhoramento do texto, a verificação da 

execução dos objetivos da macroestrutura textual (o atendimento à temática; pertinência 

entre o título e o texto; a sequência lógica dos argumentos; a progressão de ideias) e da 

microestrutura textual (o uso dos operadores argumentativos e dos marcadores textuais 

para a manutenção da coesão; verificar a sintaxe de regência e de concordância verbo-

nominal; o uso da pontuação, da acentuação gráfica e a tipologia textual). 

São muitos os aspectos que precisam ser observados para a construção e a 

correção de um texto. Por isso, torna-se necessário, então, “[...] encontrar os meios 

para realizar a avaliação didática dos erros dos aprendizes. A elaboração de uma 

grade de análise é um recurso adequado” (DOLZ, 2010, p. 57). 

A grade de análise ou grade de correção é um recurso importante porque 

organiza o trabalho de correção dos textos dos alunos através de competências que 

avaliam o registro linguístico formal, os recursos expressivos da língua, o entendimento 

da proposta de produção, o conhecimento dos elementos e da estrutura do gênero 

textual solicitado. Abaurre (2012, p. 47) afirma que a adoção de critérios “[...] será não 

só uma avaliação mais objetiva por parte do professor; será, principalmente, uma 

possibilidade de trabalhar melhor os problemas identificados com os alunos, durante as 

aulas de produção de texto”. 

Dolz (2010) e Abaurre (2012) apresentam em suas obras modelos de grades de 

critérios para análises de produções escritas com o objetivo de contribuir para a revisão 

de textos. No entanto, a pesquisadora optou pela utilização do quadro apresentado por 

Santos e Teixeira (2016) que sugere critérios de avaliação agrupados por competências, 

porque essa é a forma adotada nos exames nacionais, como o SAEB – Sistema de 

Avaliação da Educação Básica e o ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio. Na 

avaliação por competências, “[...] busca-se verificar a capacidade do educando de 

mobilizar e articular os recursos e conhecimentos de que dispõe desenvolvido formal e 

informalmente, para realizar as tarefas satisfatoriamente (DEPRESBITERIS, 1989, apud 
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SANTOS; TEIXEIRA, 2016, p. 27). Esses conhecimentos podem ser relativizados a 

depender da série, porém, devem ser considerados mais importantes “[...] os aspectos 

relativos à coerência, à coesão e às exigências estruturais dos tipos ou gêneros textuais 

(competências 2 e 3), por estarem mais diretamente ligados à construção dos objetivos e 

sentidos do texto” (SANTOS; TEIXEIRA, 2016, p. 31). 

Para isso, é importante o conhecimento do quadro abaixo (Quadro 1) que 

contribui para o trabalho do professor e do aluno quanto aos aspectos de correção e 

avaliação dos textos. Os alunos precisam conhecer os critérios utilizados, estar a par 

de como são avaliados pelo professor ou outros segmentos da educação, e 

principalmente do que contribui para que um texto seja considerado informativo e 

atenda às perspectivas do gênero que está sendo produzido. Para tanto, o professor 

pode explicar as competências e os itens que fazem parte dessas competências por 

partes para os alunos se familiarizarem com as competências. Interessante fazer de 

forma prática com os alunos, corrigindo um texto construído pela turma, por exemplo, e 

a cada aula corrigirem uma das competências, assim, os educandos aprendem na 

prática o uso dos critérios. É importante também que o quadro fique exposto na sala de 

aula para que os alunos possam pesquisar, além de terem cada um em seu caderno 

para a consulta pessoal tanto em sala ou quando necessitar fazer a pesquisa em sua 

casa. 

O modelo que segue pode ser alterado pelo professor de acordo com a 

necessidade do gênero que esteja trabalhando com os alunos, da série ou outras 

necessidades. A nota também pode ser alterada de acordo com o conhecimento a ser 

avaliado. 

 

Quadro 1 – Critérios de correção e avaliação de textos narrativos e argumentativos 

 

Conceito Pontuação Aspectos considerados 

C
o

m
p

e
tê

n
c
ia

 1
 

 

Excelente 

Bom 

Regular 

Insuficiente 

Copia  

 

2,5/3,0 

1,75/2,25 

1,0/1.5 

0,25/0,75 

0,0 

Competência 1–uso das normas/ regras do 

registrolinguístico formal/ padrão. 

(a) Ortografia 

(b) Concordância verbal e nominal 

(c) Regência verbal e nominal 

(d) Colocação pronominal 

(e) Flexão de nomes e verbos 

(f) Uso dos tempos e modos verbais 
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C
o

m
p

e
tê

n
c
ia

 2
 

Excelente 2,5/3,0 Competência2–usodos  recursos  expressivos  da  

Bom 1,75/2,25 língua, construindo um texto coeso e coerente.  

Regular 1,0/1.5 (a) Uso vocabulário  

Insuficiente 0,25/0,75 (b) Clareza e completude das frases  

Copia 0,0 (c) Não fragmentação dos parágrafos 
 
 

  

(d) Uso dos sinais de pontuação  

(e) Uso de conectivos para relacionar elementos/  

segmentos de texto  

(f) Uso de recursos de referência 
 
 

(g) Progressão (ausência de redundância)  

(h) Encadeamento de ideias/ informações  

(i) Ausência de contradição  
    

 

 Excelente 3,25/4,0 Competência 3(narração)–entendimento da proposta  

C
o

m
p

e
tê

n
c
ia

 3
 (

n
a
rr

a
ç
ã
o

) 

Bom 2,25/3,0 e conhecimento dos elementos e da estrutura do tipo/  

Regular 1,25/2,0 gênero textual solicitado.  

Insuficiente 0,25/1,0 (a) Atendimento a proposta  

Copia 0,0 (b) Observância ao tipo e ao gênero textual  

  
(c) Manutenção do foco narrativo 

 
   

  
(d) Construção coerente das personagens 

 
   

  (e) Referência adequada ao tempo a ao lugar  

  (f)Enredo (apresentação, conflito, clímax e  

  desfecho)  
  

(g) Sequência lógica dos fatos 
 

   

  (h) Emprego do discurso direto indireto livre  

  
 

 

 

 



63 

 
C

o
m

p
e
tê

n
c
ia

 3
 (

a
rg

u
m

e
n

ta
ç
ã
o

) 
Excelente 

Bom 

Regular 

Insuficiente 

Copia 

3,25/4,0 

2,25/3,0 

1,25/2,0 

0,25/1,0 

0,0 

Competência 3 (argumentação)–entendimento  daproposta e 

conhecimento dos elementos e da estruturatipo gênero textual 

solicitado. 

a) Atendimento a proposta 

b) Observância ao tipo e ao gênero textual 

c) Presença de posicionamento pessoal/ critico(ponto de 

vista) condizente com tema – problema 

d) (ponto de vista) condizente com tema – problema 

e) Desenvolvimento apresentado 

argumentosconsistentes e relação entre o 

posicionamentopessoal/ crítico e os argumentos 

f) Conclusão condizente com a argumentação 

g) Elaboração de proposta (e exigida no Enem, maspode 

ser omitida, a critério do professor) 

 

Fonte: Santos; Teixeira (2016, p. 28-29) 

 

A primeira competência refere-se ao entendimento das especificidades da língua 

escrita: a escolha do registro linguístico adequado ao tipo/gênero textual e, diante da 

necessidade de emprego de registro formal, à observância de suas normas. Trata-se 

de identificar os possíveis problemas do texto do aluno. Dessa forma, o professor 

precisa analisar a organização estrutural dada ao texto para responder a algumas 

indagações exemplificadas por Abaurre (2012, p. 49): 

 

O grau de formalidade da linguagem corresponde ao esperado para o gênero 
proposto? O aluno demonstrou conhecimento e domínio das estruturas 
gramaticais da língua e da sua ortografia de modo a atender às exigências 
associadas ao gênero proposto? Que uso o aluno faz de recursos de 
linguagem de modo a tornar mais claras suas ideias? 

 

A autora explica que a correção gramatical é um ponto importante do texto 

escrito, mas não pode simbolizar uma contagem de erros e propõe que o professor 

selecione de um lado as inadequações que comprometem o sentido/compreensão do 

texto e do outro lado as inadequações que revelam a falta de familiaridade do aluno 

com as estruturas próprias do texto escrita. E exemplifica: 

 

Poderíamos citar alguns desses problemas: utilização dos tempos e modos 
verbais (com o cuidado de diferenciar o aluno que tem apenas um problema de 
acentuação gráfica, confundindo, digamos, falara e falará, por usar o acento 
de forma equivocada, daquele que realmente optou por uma flexão de tempo 
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inadequada); concordância verbal e nominal; escolha lexical (por exemplo, a 
substituição sistemática de ter por possuir, ou porque porpois, como se 
houvesse palavras ‘melhores’ e ‘piores’...); utilização não autorizada de 
estruturas da linguagem oral no texto escrito representativo de um determinado 
gênero discursivo (ABAURRE, 2012, p. 64). 

 

Além de contribuir para os problemas na construção do texto, a autora afirma 

que é importante que o professor reconheça e valorize os casos em que o aluno optou 

por uma estrutura sintática, ou mesmo por uma determinada palavra, e essa opção 

contribuiu de forma significativa para o texto, pois os docentes estão acostumados a 

corrigir “erros” e nem sempre se valorizam os acertos. No entanto, cabe ao professor 

identificar os erros e os acertos e ponderá-los ao fazer sua avaliação. 

A segunda competência “[...] refere-se à necessidade de o aluno mobilizar 

conhecimentos sobre os recursos linguísticos para a construção da unidade textual” 

(SANTOS; TEIXEIRA, 2016, p. 30), o que implica no uso adequado dos elementos 

coesivos identificados na superfície textual (conectores, pronomes, advérbios) e dos 

mecanismos de coerência global nos níveis semânticos, temáticos, estilísticos. Dessa 

forma, o professor estará trabalhando numa perspectiva interacionista da linguagem, 

pois passa a refletir sobre o texto em sua totalidade de sentidos, bem como a utilização 

das regras gramaticais que melhor se aplicam a produção: pontuação, concordância 

verbal, concordância nominal, paragrafação, coesão, coerência, dentre outros. Ou seja, 

é a adaptação das regras normativas a situações enunciativas dialógicas. 

A terceira competência avalia se o aluno compreendeu a proposta de redação, 

desenvolvendo adequadamente o tema, se os elementos linguísticos característicos do 

gênero discursivo desenvolvido encontram-se no texto. Avalia também a capacidade 

de selecionar, organizar e relacionar dados e informações para partindo do seu 

conhecimento de mundo construir um texto narrativo, argumentativo ou outro gênero 

não explicitado no quadro de critérios acima. 

Para a realização desse trabalho, a orientação do professor é de grande 

importância, sendo necessário que o mesmo tenha conhecimento das propostas 

didáticas para agir com segurança, observando as necessidades do educando. De 

acordo com os PCN (1997), os professores precisam ter o conhecimento da língua, 

das características dos gêneros textuais e serem bons escritores. O hábito da leitura 

de gêneros diversos contribui para a atuação do professor como parceiro experiente 

dos seus alunos, pois quanto mais o docente compreende e conhece os 
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textos/gêneros que ensina melhor será a sua intervenção durante o processo de 

reescrita. 

Nesse contexto, Ruiz (2013) chama a atenção para um aspecto fundamental no 

processo de reescrita: a forma como o professor corrige a primeira versão do texto do 

aluno. De acordo a autora, certas correções podem parecer incompreensíveis aos 

alunos, ocasionando na não realização da reescrita, justamente pela falta de clareza 

da intervenção feita pelo professor. Dessa forma, pode-se entender que diferentes 

correções resultam em diferentes reflexões e produções de reescrita. 

Ruiz (2013) afirma também que, além de auxiliar na resolução dos problemas 

nas construções textuais, é necessário que o docente compreenda e valorize as 

situações em que o discente escolher, como por exemplo, certa estrutura sintática ou 

palavra e como essa opção colaborou para a produção, valorizando os acertos. 

Entretanto, é preciso também identificar os erros e ponderá-los junto aos acertos para 

a realização da avaliação.  

É necessário também que o professor junto aos alunos organize critérios de 

correção e participe com o seu aluno, deixe exposto em um mural ou o aluno deverá 

tê-los em seu caderno, enfim, o aluno precisa estar ciente dos procedimentos de 

correção, pois os mesmos envolvem o seu texto. Sobre esse aspecto, é importante 

participar alguns pontos específicos do trabalho da autora que contribuirão como 

critério de análise dos procedimentos de registro do professor no texto do aluno. 

Os instrumentos teóricos utilizados por Ruiz (2013), como fundamento de 

análise, assentam-se na teoria sociointeracionista de linguagem, centrada no texto (ou 

no discurso). A autora, com base no trabalho de Serafini (1989), classificamétodos 

para a revisão textual feita por profissionais da educação, trabalho este que exige uma 

leitura realizada pelo professor, que deve buscar intervir ou coproduzir as criações. De 

tal modo, são apresentadas pela autora as seguintesformas de correção: 

Correção indicativa: marca as sinalizações do texto por meio de sinalizações ou 

símbolos icônicos que o professor utiliza, apontando apenas o local que deve ser 

alterado pelo aluno. Essa estratégia é percebida quando o professor sublinha, risca, 

circula ou faz um X em algum termo, expressão ou pontuação do texto. Limita-se a 

indicar o erro, normalmente os ortográficos e lexicais. 

Correção classificatória: identificação não ambígua dos erros através de 

símbolos com as letras iniciais do problema em questão. Por exemplo, a letra P para 
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indicar (pontuação). O próprio professor sugere as modificações, mas propõe que 

oaluno corrija sozinho. 

Correção resolutiva: solução dos problemas detectados no texto. Ao reescrever 

o seu texto, o aluno copia praticamente todas as alterações apresentadas in loco pelo 

professor. Nesse caso, o professor apresenta a solução para o aluno, oque impede o 

aluno de procurar soluções para os problemas da sua própria redação. 

Correção textual-interativa: bilhetes deixados pelo professor que visam 

estabelecer diálogo com o aluno sobre problemas e acertos no texto. É tentar ir além 

das formas corriqueiras e tradicionais de intervenção. Uma forma alternativa 

encontrada pelo professor para dar conta de apontar, classificar ou até mesmo resolver 

problemas que ele não consegue via corpo do texto, margem ou símbolos, 

evidenciando uma atitude responsiva que as tarefas de produção e co-produção textual 

requerem. 

Pode-se avaliar queo trabalho de reescrita começa desde a explicação da 

proposta de produção textual, passando pela escrita, a correção do professor, até 

chegar à reescrita propriamente dita. Cada uma dessas fases é importante para que o 

aluno se inteire de todo o contexto da produção, o gênero, o tema, o enunciador, o 

objetivo a atingir, o destinatário, o lugar social, saber a importância de o seu texto ser 

corrigido e se inteirar dos critérios avaliativos que serão utilizados, e saber que o texto 

será devolvido com as devidas correções e o mesmo passará por transformações e 

reescritas para que atenda aos padrões normativos de forma que possa alcançar o seu 

objetivo comunicativo. 

No caso de alguma das etapas de produção e correção não serem devidamente 

explanadas pelo professor, o trabalho de reescrita ficará comprometido, pois o aluno 

não compreenderá o que deve ser feito e o motivo de fazê-lo. Ressalta-se ainda que o 

professor participe de cada fase da produção com os discentes, não exime os mesmos 

das dificuldades e até das resistências que podem vir a ter, o que faz parte da 

produção escrita, mas não orientá-lo para o processo de produção e reescrita, 

compromete a aprendizagem do educando. 

 

1.8.3 A mediação pedagógica: elemento essencial para a prática da reescrita 

 

As mudanças na interação entre professor e aluno ao longo dos anos têm sido 

positivas para os educandos. O professor tem deixado de ser um mero transmissor de 
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conhecimentos para se posicionar como um mediador de oportunidades educativas, 

estimulando a construção de conceitos, valores, atitudes e habilidades que permite 

crescerem como pessoas e cidadão atuantes. 

O educador Reuven Feuerstein7 postula que fazer mediação é diferente de 

interagir e de ensinar. Alguns aspectos são essenciais para o processo de mediação, 

como a intencionalidade e a reciprocidade. A primeira compreende a possibilidade do 

mediador de fazer uso dos artefatos ao seu alcance, incluindo os suportes 

tecnológicos, para que se possa fazer a melhor explicação possível, objetivando a 

compreensão dos educandos. A reciprocidade é o que define o desejo de aprender do 

aluno. Uma outra característica do método de mediação é a transcendência, neste 

caso, há a promoção da compreensão de conceitos sem objetivos avaliativos. Além 

disso, a mediação do significado acontece quando se entende um conceito e pode-se 

interligá-lo a outros conhecidos anteriormente, atribuindo ao mediados a contribuição 

da ampliação do aprendizado. 

Para que essa aprendizagem se efetive, é necessário relacionar os temas 

trabalhados em sala com a experiência do estudante, elaborar questionamentos, 

utilizar a relação dialógica com o estudante para que ele possa ter resultados 

significativos em sua aprendizagem. 

Segundo Amaral e Miguel (2008) a abordagem do autor centra-se na presença 

de um mediador humano, que introduz valores e códigos culturais fundamentais para o 

desenvolvimento intelectual e autônomo do aprendiz. Para Feuerstein (1980, p. 73), a 

aprendizagem mediada é “Uma interação marcada por uma necessidade cultural, de 

que cada geração dê forma à estrutura de comportamento das gerações sucessivas, 

transmitindo a eles as dimensões passadas, presentes e futuras de sua própria cultura” 

(Apud AMARAL; MIGUEL, 2008). 

Para o educador Paulo Freire, essa interação é marcada por uma relação 

dialógica entre as pessoas, entre educadores e educandos.  Assim, compreende-se 

que “[...] o educador já não é mais o que apenas educa, mas o que enquanto educa, é 

educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. [...] Os 

homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 1987, p. 78-

79). O sentido atribuído ao diálogo, que pressupõe uma relação horizontal entre os 

                                                      
7REUVEN FEUERSTEIN (1921-2014): Professor mediador. Disponível em 

http://educacaointegral.org.br/glossario/professor-mediador. Acesso em 29 de ago. de 2017. 
 

http://educacaointegral.org.br/glossario/professor-mediador
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seres, é fundamental para a estrutura do conhecimento, que implica também em uma 

colaboração contínua entre as pessoas. 

Corroborando com Oliveira (1997), que, apoiada em Vigotsky, destaca o 

conceito de mediador como “[...] aquele que ajuda o aprendiz a concretizar um 

desenvolvimento que ele ainda não atingiu sozinho” (VYGOTSKY, apud OLIVEIRA, 

1997, p. 30), compreende-se, então, que a mediação pedagógica é como uma ponte 

entre os aprendizes e os conhecimentos a serem aprendidos.  

As proposições Vygotskianas contemplam a dupla natureza do homem, membro 

de uma espécie biológica que só se desenvolve no interior de um grupo cultural. Esta 

compreensão torna-se ainda mais clara, quando o autor apresenta o seguinte 

pensamento: 

 

Desde os primeiros dias do desenvolvimento da criança, suas atividades 
adquirem um significado próprio num sistema de comportamento social e, 
sendo dirigidas a objetivos definidos, são refratadas através do prisma do 
ambiente da criança. O caminho do objeto até a criança e desta até o objeto 
passa através de outra pessoa. Essa estrutura humana complexa é o produto 
de um processo de desenvolvimento profundamente enraizado nas ligações 
entre história individual e história social (VYGOTSKI, 1984, p. 33). 

 

Corroborando com a teoria de Vygotski acima, o autor Gasparin (2005, p. 

108) postula que o professor atua como um agente cultural externo, pois tem a 

responsabilidade de possibilitar ao educando o contato com o conhecimento 

científico. Dessa forma, pode-se compreender que ele é “[...] o caminho do objeto 

até a criança” (VIGOTSKY, 1984, p. 33), atuando como mediador do conhecimento. 

Na afirmação de Gasparin, compreende-se o papel do professor mediador: 

 

A mediação realiza-se de fora para dentro quando o professor, atuando como 
agente cultural externo, possibilita aos educandos o contato com a realidade 
científica. Ele atua como mediador, resumindo, valorizando, interpretando a 
informação a transmitir. Sua ação desenrola-se na zona de desenvolvimento 
imediato, através da explicitação do conteúdo científico, de perguntas 
sugestivas, de indicações sobre como o aluno deve iniciar e desenvolver a 
tarefa, do diálogo, de experiências vividas juntos, da colaboração. É sempre 
uma atividade orientada, cuja finalidade é forçar o surgimento de funções ainda 
totalmente desenvolvidas (GASPARIN, 2003, p. 108). 

 

A partir desse entendimento, faz-se necessário refletir sobre a mediação 

docente na prática da reescrita. Sabe-se que o trabalho da reescrita é uma atividade 

complexa e que coloca em prática inúmeros conhecimentos teorizados aolongo das 

aulas de língua portuguesa, como exemplo, o gênero, os critérios de textualidade, a 
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ortografia, dentre outros, e exigirá do professor um estudo mais profundo dos mesmos, 

para que o docente consiga mediá-los em uma prática reflexiva da língua junto aos 

seus educandos. Esta prática deve ser vista de forma positiva, pois, ao passo que 

forem corrigindo os textos, observando os critérios de correção e avaliação, as dúvidas 

que eram silenciadas em inúmeras atividades gramaticais estanques e distantes da 

prática da escrita e do uso corrente da língua, precisarão vir à tona para serem 

novamente teorizadas e, então, praticadas na atividade de reescrita 

Suassuna (2011) aborda a importância do planejamento docente para a 

mediação entre a teoria e a prática pedagógica, assim também a avaliação como 

reflexão do processo de ensino. Nessa perspectiva, Neto (1996, p. 153) postula que a 

avaliação da leitura e da reescrita deve acontecer de forma significativa e devem ser 

“[...] frutos das necessidades e decorrentes do trabalho com a palavra que vai se 

processando.” É a busca de um ponto comum em meio à diversidade de ideias. Deve 

ser um momento de revisão do processo de escrita e produção realizado em sala de 

aula. Dessa forma, o autor fala da importância sobre as reflexões em conjunto com o 

aluno dos pontos positivos e negativos do texto: 

 

É esse movimento que revê, repensa, provoca novas direções, retomadas, 
apontam os avanços e as dificuldades superadas, bem como as dificuldades 
ainda a serem superadas. Não é algo que se faz de forma aleatória, 
mensurável tão apenas quantitativamente, como e quando o professor assinala 
o certo e o errado nas questões pré-estabelecidas das provas, nas notas e nas 
médias, como verdades absolutas e que acabam sendo reveladoras dos 
fracassos, ou sucessos individuais, individualistas. 

 

Dessa forma, o docente reflete a trajetória do aluno, as aprendizagens e 

deficiências e busca, então, uma forma de mediar suas dificuldades. Para Neto (1996, 

p. 156), “O professor é o sujeito na outra ponta da produção do aluno”, pois ele é “o 

propositor e, com sua história e seu conhecimento, tem uma intenção pessoal e 

profissional: pensar sobre o texto do seu aluno” e oferecer alternativas que assegurem 

a interlocução do mesmo, pois conhece “os dados psicológicos revelados pelo texto” 

(NETO, 1996, p. 156). A mediação deve acontecer não apenas para os textos de 

alunos que têm facilidade com a escrita, esses seriam exemplos reveladores de 

sucessos individuais, mas também para os textos que revelam problemas linguísticos e 

por essa razão necessitam de maior atenção do professor. 

A atividade da reescrita vai exigir dos educadores e discentes uma postura 

mais responsável e reflexiva da língua. É necessário ao professor valorizar e estimular 
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os alunos no processo de ensino-aprendizagem, promovendo um ambiente de trabalho 

que os estimulem a criar, comparar, discutir, rever, perguntar e ampliar ideias sobre as 

suas produções e sobre o uso da língua em diversas situações de produção. O aluno 

passa a ser também o sujeito do seu processo de construção dos conhecimentos a 

partir dos recursos e estímulos propiciados pelo professor, para que sua aprendizagem 

ocorra de forma ativa, crítica, construtiva, reflexiva e recíproca. 

 

1.9 Sintetizando o capítulo 

 

 Ao final desse capítulo, compreende-se a língua como um sistema de práticas 

sociais e históricas sensíveis à realidade sobre a qual atua, com o qual os 

falantes/ouvintes (escritores/leitores) agem e expressam suas intenções com ações 

adequadas aos objetivos em cada circunstância. E sob a perspectiva de uma língua 

que se constitui funcional e interativa, as práticas de ensino precisam seguir esses 

propósitos. 

Dessa forma, as práticas de ensino precisam levar o aluno a refletir sobre a 

língua mediante a compreensão, análise, interpretação e à produção de textos verbais. 

Estes são concebidos numa visão interacionista da linguagem, o que caracteriza um 

processo interlocutivo que objetiva a relação dos indivíduos entre si e com as situações 

discursivas. Esses aspectos exigem dos falantes e escritores uma preocupação em 

articular seus textos, tendo em vista seus interlocutores no ato da escrita. 

Para que as produções cumpram o seu papel dialógico, é necessário conhecer 

alguns componentes que podem orientar no processo da escrita, de forma a minimizar 

os problemas de ordem textual que impedem uma comunicação efetiva entre os 

falantes, a saber, os critérios de textualidade: a coesão, a coerência, aintencionalidade, 

a situacionalidade, a aceitabilidade, a intertextualidade, a informatividade. Esses 

critérios contribuem para a formação de sentido do texto. No entanto, algumas dúvidas 

podem ocorrer na prática dos mesmos no momento da escrita, nesse caso, 

professores e alunos podem criar situações práticas de revisão e reescrita acerca das 

dificuldades encontradas nas produções com relação ao uso dos critérios de 

textualidade. 

O discente precisa do auxilio do professor, pois o objetivo do ensino não é que 

os alunos escrevam somente, mas que sejam produções de qualidade. Sendo assim, é 

necessário que o educando produza textos relevantes socialmente e adequados ao 
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gênero proposto pelo professor para que o leitor possa desfrutar das produções. Os 

textos dos alunos, assim como os de todo o escritor, necessitam de uma revisão, por 

isso precisam ser reescritos para se adequarem as diferentes situações de 

comunicação. Neste sentido, surge a necessidade de um quadro de critérios que 

auxilie o processo de avaliação dos textos. É primordial, além disso, que os discentes 

também tenham conhecimento dos critérios que seus textos precisam ter para que 

cumpram seu papel comunicativo. 

Explicitadas as reflexões acima, passar-se-á, no capítulo a seguir, à exposição 

dos pressupostos metodológicos que embasaram e nortearam a pesquisa, 

apresentando os caminhos utilizados para o tratamento do tema. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os pressupostos e procedimentos 

metodológicos adotados nesta pesquisa. Para tanto, serão apresentados o tipo de 

pesquisa realizada, os instrumentos para as coletas de dados utilizados, além de 

explicitar as etapas e procedimentos de análise realizados. O capítulo ainda descreve 

o contexto da pesquisa e apresenta os sujeitos participantes deste trabalho. 

 

2.1 Sobre o tipo de pesquisa 

 

Toda pesquisa parte de estudos teóricos e revisão da literatura, com a 

perspectiva de compreender e atuar em algum problema da vida prática. Nesse 

sentido, Minayo (1994, p. 17) define como pesquisa: 

 

A atividade básica da Ciência na sua indagação e construção da realidade. 
É a pesquisa que alimenta a atividade de ensino e a atualiza frente à 
realidade do mundo. Portanto, embora seja uma prática teórica, a pesquisa 
vincula pensamento e ação. Ou seja, nada pode ser intelectualmente 
umproblema, se não tiver sido, em primeiro lugar, um problema da vida 
prática.As questões da investigação estão, portanto, relacionadas a 
interesses e circunstâncias socialmente condicionadas. São frutos de 
determinada inserção no real, nele encontrando suas razões e seus 

objetivos. 
 

Nesse contexto científico, a pesquisa possui aspectos teóricos, metodológicos e 

práticos onde a realidade é interpretada a partir de um embasamento teórico. Minayo 

(1994) afirma que a teoria é um conhecimentodo qual o pesquisador se serve no 

processo de investigação como um sistema organizado de proposições que orienta a 

obtenção de dados e a análise dos mesmos, e de conceitos que veiculam seu sentido, 

evidenciando que nenhuma teoria, por mais bem elaborada que seja, dá conta de 

explicar todos os fenômenos e processos. 

Assim, a presente pesquisa traz como objeto de estudo a reescrita textual na 

aula de Língua Portuguesa no município de Teixeira de Freitas, Extremo Sul da Bahia. 

Dessa forma, foi investigado como o trabalho de reescrita é realizado em aulas de 

Língua Portuguesa, no 6º ano do Ensino Fundamental II, em duas escolas municipais 
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em Teixeira de Freitas, considerando o professor enquanto mediador do conhecimento 

no processo da construção leitora do educando.  

Em conformidade com esse objetivo, serão apresentados, neste capítulo, os 

pressupostos teórico-metodológicos sobre os quais esta pesquisa se embasou. Na 

ordem, abordar-se-ão o tipo de pesquisa, o contexto em que se realizou, os 

instrumentos que foram utilizados para coleta de dados e os sujeitos envolvidos. 

Para a realização da pesquisa, é necessário a escolha de um método científico, 

que “[...] é o conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos adotados para atingir o 

conhecimento” (GIL, 2008, p. 8). Assim, o método adotado foi o observacional, e, para 

Gil (2008, p. 16), este método: 

 

Pode ser considerado como o mais primitivo, e consequentemente o mais 
impreciso. Mas, por outro lado, pode ser tido como um dos mais modernos 
vistos ser o que possibilita o mais elevado grau de precisão nas ciências 
sociais... O método observacional difere do experimental em apenas um 
aspecto: nos experimentos o cientista toma providências para que alguma 
coisa ocorra, a fim de observar o que se segue, ao passo que no estudo por 
observação apenas observa algo que acontece ou já aconteceu. 

 

              O objetivo da escolha desse método é a proposta da pesquisadora em 

observar as aulas de Língua Portuguesa no tocante à reescrita. A observação será 

seguida da análise das práticas pedagógicas mediadas pelas professoras e se estas, 

em conjunto com seus educandos, têm alcançado êxito nas produções.  

           Esta pesquisa classifica-se no grupo dos estudos exploratórios, pois, de acordo 

com Gil (2008): 

 

As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, 
esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de 
problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores... 
Habitualmente envolvem levantamento bibliográfico e documental, entrevistas 
não padronizadas e estudos de caso. Procedimentos de amostragem e 
técnicas quantitativas de coleta de dados não são costumeiramente aplicados 
nestas pesquisas (GIL, 2008, p. 27) 

 

           O objetivo é “[...] proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de 

determinado fato”. É “realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco 

explorado e torna-se difícil sobre ele formular hipóteses precisas e operacionalizáveis” 

(GIL, 2008, p. 27). 

           Como a realização da reescrita em sala de aula costuma ser uma prática 

individualizada, ou seja, cada professor com os seus textos para corrigir, dentro de 
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objetivos propostos a serem alcançados a partir das aulas por ele ministradas, a 

precisão torna-se dificultosa.  Mas, a pesquisa tem como intuito maior a observação 

dos aspectos positivos, bem como a formulação de problemas ali encontrados, para 

pesquisas e proposta de uma sequência didática que objetiva auxiliar o professor na 

pratica da reescrita. 

A pesquisa enquadra-se em uma abordagem qualitativa, que possibilita a leitura 

da realidade, pois, segundo Chizzotti (1995, p. 79): 

 

A abordagem qualitativa parte de um fundamento de que há uma relação 
dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o 
sujeito e o objeto, um vinculo indissociável entre o mundo objetivo e a 
subjetividade do sujeito. O conhecimento não se reduz a um rol de dados 
isolados, conectados por uma teoria explicativa; o sujeito-observador é parte 
integrante do processo de conhecimento e interpreta os fenômenos, atribuindo-
lhes um significado. O objeto não é um dado inerte e neutro, está possuído de 
significados e relações que sujeitos concretos criam em suas ações. 

 

Estas características fazem desse trabalho uma pesquisa de campo, visto que 

para a investigação precisa buscar a informação diretamente com a população 

pesquisada. Segundo Gonçalves (2001, p. 67), “[...] o pesquisador precisa ir ao espaço 

onde o fenômeno ocorre, ou ocorreu e reunir um conjunto de informações a serem 

documentadas [...]”. No caso desta pesquisa, observar a atuação do docente e do 

educando em relação ao procedimento de reescrita em duas escolas municipais em 

Teixeira de Freitas, Bahia. 

 

2.2 O contexto da pesquisa: o contato com a Direção Escolar, Professores, 
Secretaria de Educação do Município 
 

Os sujeitos da pesquisa foram definidos a partir de critérios utilizados pela 

pesquisadora e relatados a seguir: dois professores que atuam no 6º ano do Ensino 

Fundamental II do município de Teixeira de Freitas, Bahia. Para a escolha do primeiro 

sujeito da pesquisa, teve-se como critério que este fizesse parte da escola de atuação 

da professora. O segundo sujeito da pesquisa foi definido a partir do interesse em 

observar a prática de reescrita realizada pelos colegas da turma de Letras – 

Habilitação em Língua Portuguesa e Literaturas da Língua Portuguesa (1997 a 2001), 

turno noturno, da UNEB/CAMPUS X8, turma da pesquisadora. Para tanto, definiu-se 

                                                      
8 UNEB– Universidade do Estado da Bahia. CAMPUS X – Teixeira de Freitas/BA. 
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que deveriam atuar na rede municipal de Teixeira de Freitas e no 6º ano do Ensino 

Fundamental II. Destes, cinco atuavam na rede municipal, sendo que o primeiro 

encontrava-se afastado por licença sem vencimentos, atuando apenas na rede 

estadual. O segundo atuava no 7º ano, o terceiro na EJA(Educação de jovens e 

adultos), o quarto no 9º ano e a quinta no 6º ano do Ensino fundamental II. A partir da 

seleção dos sujeitos da pesquisa, a pesquisadora foi até as escolas de atuação dos 

profissionais para explicar-lhes a pretensão da pesquisa e interrogar-lhes se teriam 

interesse em participarem da mesma.  

             O primeiro contato com as escolas aconteceu inicialmente com a direção que 

explicou a necessidade de apresentar inicialmente o projeto à Secretaria de Educação 

e que, após a aprovação da Secretaria, pudesse comparecer à escola em dia de A.C 

(Articulação de Área), encontro realizado às terças-feiras pelos professoresda área de 

Língua Portuguesa junto com a coordenação, com o objetivo de planejar as aulas, 

corrigir as atividades realizadas com os discentes e outras atividades inerentes à 

referida área.  

Após a apresentação da intenção do projeto à Secretaria de Educação, os 

responsáveis explicaram que necessitariam da aprovação dos professores e da 

direção das duas escolas e de um documento oficial da Universidade a qual estava 

vinculada a pesquisadora. Os mesmos disseram que o documento enviado ao 

CEP/UESC servia de comprovação que a pesquisadora estava realmente vinculada à 

Universidade. 

A partir desses esclarecimentos, a pesquisadora retornou às escolas onde 

conversou novamente com a Direção, Coordenação e as professoras das referidas 

séries, que se mostraram dispostas a contribuírem com o projeto, que seria de carga 

horária de 5 (cinco) aulas de cinquenta minutos cada aula, bem como que a 

pesquisadora apenas observaria as aulas de reescrita. Vale ressaltar que este tempo 

foi estabelecido pelas professoras como tempo necessário para a conclusão da 

reescrita, não havendo por parte da pesquisadora nenhuma interferência. Para isso, a 

pesquisadora colocou-se a disposição das professoras para as datas que melhor se 

adaptassem ao planejamento de cada uma para a realização da pesquisa. Torna-se 

necessário esclarecer que a parte anterior à reescrita, temática, gênero e produção 

textual, foram descritos nos questionários respondidos pelas respectivas professoras e 

consta nos anexos desta dissertação. 
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  Na ESCOLA 1, apenas uma professora assume as três turmas do 6º ano, no 

turno Matutino e Vespertino, fechando uma carga horária de 20h em cada turno. Na 

ESCOLA 2, a situação é a mesma, apenas uma professora assume as três turmas do 

6º ano do Ensino Fundamental II, fechando uma carga horária de 20h. No turno 

Matutino dessa respectiva escola funciona o Ensino Fundamental I. 

Portanto, a pesquisa de campo foi desenvolvida em duas escolas municipais. A 

ESCOLA 1, localizada no município de Teixeira de Freitas, Bahia, no bairro Bela Vista, 

pertencente à rede pública municipal de ensino, e foi fundada em 2002 nesta atual 

localidade. A sua formação anterior data de 1993, sendo que teve sua sede no mesmo 

bairro, mas com endereço e nome diferentes da escola atual. As informações foram 

retiradas do decreto nº 059/2002 presente na escola e apresentado à professora pela 

vice-direção da escola.  

A escola oferta o Ensino Fundamental II, no período matutino e vespertino, e a 

EJA no período noturno. Com a intenção de favorecer a aprendizagem dos alunos, 

oferece em turno oposto “oficinas do Programa Mais Educação9, acompanhamento 

pedagógico, enfim atividades diferenciadas com as quais os alunos possam 

complementar o seu tempo e melhorar o desempenho na escola” (PPP, 2015, p. 4). O 

espaço físico da escola conta com: 

 

Um pátio, sala de professores, três sanitários para os funcionários, direção, 
secretaria, cantina, dois almoxarifados, seis sanitários entre masculino e 
feminino para os alunos, um sanitário para acessibilidade, sete salas de aula 
com capacidade máxima de 35 alunos, biblioteca e laboratório de informática 
com 16 computadores para atendimento ao aluno, bem como ao atendimento 
oficina do Programa Mais Educação e uma cantina (PPP, 2015, p. 4). 

 

                 O espaço, apesar de contar com essa estrutura física, necessita de uma 

quadra de esporte e um auditório para receber melhor os projetos de responsabilidade 

da escola, palestrantes, dentre outros. Pode-se reiterar a situação através do 

documento da escola quando afirma que: 

 

                                                      
9O Programa Mais Educação, criado pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e regulamentado pelo 

Decreto 7.083/10, constitui-se como estratégia do Ministério da Educação para indução da construção 
da agenda de educação integral nas redes estaduais e municipais de ensino que amplia a jornada 
escolar nas escolas públicas, para no mínimo 7 horas diárias, por meio de atividades optativas nos 
macrocampos: acompanhamento pedagógico; educação ambiental; esporte e lazer; direitos humanos 
em educação; cultura e artes; cultura digital; promoção da saúde; comunicação e uso de mídias; 
investigação no campo das ciências da natureza e educação econômica. (Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/programa-mais-educacao/apresentacao?id=16689. Acesso em 22 de agosto de 
2017). 

http://portal.mec.gov.br/component/docman/?task=doc_download&gid=2446&Itemid=
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7083.htm
http://portal.mec.gov.br/programa-mais-educacao/apresentacao?id=16689
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Tem alguns entraves que prejudicam a execução de projetos e algumas 
atividades necessárias para a melhoria do aprendizado dos educandos, que 
são: precariedade do espaço físico, falta de uma quadra poliesportiva, acervo 
de livros na biblioteca e falta de um auditório. Essas são as condições 
desfavoráveis ao processo ensino/ aprendizagem (PPP, 2015, p. 7). 

 

De acordo com o documento, a escola apresenta como um dos objetivos a 

interação com todos os envolvidos no processo educativo e a qualidade da educação 

de forma que possibilite a igualdade de condições para o acesso e permanência do 

aluno na escola, buscando promover a autonomia e a responsabilidade dos mesmos 

no intuito de tornarem-se cidadãos atuantes. 

            O quadro docente é formado por professores formados na sua área de atuação, 

sendo que a maioria são professores efetivos e apenas alguns com contratos 

temporários. As diretoras possuem graduação, uma em História e outra em Geografia, 

e ambas são especialistasem gestão escolar. E contam com três coordenadoras 

pedagógicas. O corpo técnico administrativo é formado por profissionais formados em 

nível de Ensino Médio, com uma secretária autorizada, uma auxiliar de secretaria, uma 

auxiliar de biblioteca. 

            A escola está engajada no desenvolvimento de projetos, como por exemplo, 

construção de projetos de leitura, gincana cultural, esportiva e de artes para promover 

o dia da família na escola. E tem como missão “Formar indivíduos transformadores da 

realidade, conscientes, críticos, reflexivos, capazes de construir sua história, vivendo 

em sociedade, respeitando os valores e princípios que norteiam esta vivência” (PPP, 

2015, p. 15). 

            A escola também recebe alunos com necessidades especiais, dentre essas: 

“Síndrome de Asperger, deficiência auditiva parcial, síndrome de down, deficiência 

intelectual e transtornos de aprendizagem” (PPP, 2015, p.10). A instituição respeita as 

diferenças e também trabalha em prol de qualificar a prática inclusiva e, para esse 

objetivo, conta com o apoio da Secretaria Municipal de Educação através do CREI 

(Centro de Referência à Educação Inclusiva), para informações e suporte pedagógico. 

Além desse apoio, a escola busca estratégias de intervenção junto às famílias no 

sentido de compreender mais as necessidades e particularidades de cada uma dessas 

necessidades e também aprender com o convívio diário entre escola e estudante. E, 

pensando no bem estar destes alunos, a escola fez uma reforma para a construção de 

um banheiro para atender os alunos cadeirantes. 
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            Observa-se, assim, que, apesar das dificuldades vivenciadas com espaço 

físico, aprendizagem dos alunos e tantos outros motivos que impedem que o trabalho 

saia a contento para todos, profissionais, escola e família, percebe-se uma busca 

constante por parte dos seus membros para aproximar a família da escola, atender às 

necessidades pedagógicas de apoio ao estudante e principalmente cumprir os 

objetivos e metas propostas e registradas no Projeto Político Pedagógico da escola. 

Essa organização e desejo de melhorar em prol do educando e do bem estar de todos 

que fazem parte da organização da escola só traz benefícios para todos os envolvidos. 

 A ESCOLA 2, localizada no município de Teixeira de Freitas, Bahia, no bairro 

Monte Castelo, pertence à rede pública municipal de ensino e, de acordo com o Projeto 

Político Pedagógico (2015), iniciou suas atividades em 1977,  recebendo autorização 

de funcionamento pela secretaria de Educação em 1996. A escola atualmente atende 

ao Ensino Fundamental I e II no período matutino e vespertino, respectivamente. É 

importante ressaltar que a escola é de difícil acesso, pois alguns alunos, a depender do 

bairro onde moram, precisam atravessar um trecho da BR 101 para chegarem até a 

escola.   

A primeira reforma para ampliação da escola contou com a construção do 

auditório e seis banheiros. Em 2008, foi realizada uma nova reforma que contou com a 

construção de uma quadra de esporte com vestiário feminino e masculino. Atualmente 

a escola conta com a seguinte estrutura física: 09 salas de aula, 01 biblioteca, 01 sala 

de direção com banheiro, 01 secretaria com banheiro, 01 auditório com vestiário, 01 

cozinha com dispensa, 01 cantina, 01 sala pequena para arquivo, 01 sala de 

informática com computadores, mas atualmente sem uso para alunos ou professores, 

12 banheiros, sendo que seis estão desativados, 01 sala de professores, 01 sala para 

coordenação. 

 A equipe da escola é formada por um diretor, um vice-diretor, duas 

coordenadoras, 23 professores graduados e pós-graduados, dois com mestrado e um 

finalizando o doutorado, cada professor atua na sua área de formação, duas 

secretárias, não tem bibliotecária, 03 serventes, 03 merendeiras, 01 guarda, 02 

auxiliares de disciplina. 

             De acordo com o Projeto Político Pedagógico, a escola apresenta como um 

dos objetivos “Elevar o desempenho e aprendizagem dos estudantes nas diversas 

áreas do conhecimento” (PPP, 2015, p. 15). Para tanto, está engajada no 

desenvolvimento de projetos, como por exemplo, “Educar para a promoção humana e 
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social” (desde 2007), aplicado durante todo o ano letivo, durante as sextas feiras, com 

o objetivo de “Levantar a autoestima dos alunos conscientizando-os da importância do 

estudo na formação do cidadão” (PPP, 2015, p. 22), projetos literários, JERP (Jogos 

Estudantis da Rede Pública da Bahia), dia da família e, no ano de 2016, o projeto 

“Aprofundando raízes” foi criado com o objetivo de: 

 

Servir de instrumento gerador de consciência crítica, de sorte que os alunos se 
reconheçam como protagonistas e sujeitos de suas trajetórias. Trabalhar as 
diversidades em todos os aspectos é também construir identidade, pois esta 
não se constrói apenas no nível cultural, mas também, os níveis sócio-políticos 
e históricos de cada sociedade. Dessa forma a identidade supõe-se firmada 
em dimensões sociais, mas de maneira alguma construída no isolamento 
(PPP, 2015, p.22). 

 

A escola atende alunos com necessidades especiais e tem cobrado, junto à 

Secretaria de educação, ajudantes de ensino, para contribuir com o professor no 

atendimento aos alunos de formaque seja garantido o atendimento “[...] às 

necessidades educacionais especiais, assegurando condições de acessibilidade aos 

espaços e ao currículo, bem como sensibilizar a comunidade para o respeito às 

diferenças e incentivar o educador a desenvolver práticas educacionais inclusivas” 

(PPP, 2015, p. 37). 

            Uma das dificuldades encontradas pela escola é a distorção série/idade dos 

alunos, repetência, alguns alunos com desvios de conduta. Para tanto, a escola conta 

com a Promotoria Pública, Conselho Tutelar do Menor (estes nem sempre podem 

desenvolver o trabalho como deveriam por ter apenas cinco conselheiros para 

atenderem toda a cidade) e também um professor de Artes do Departamento de 

Cultura da cidade, que desenvolve um trabalho na área de dança e teatro na escola, 

uma vez por semana, com o apoio da Secretaria Municipal de educação. 

Percebe-se, então, que a ESCOLA 1 e a ESCOLA 2 não têm apenas objetivos 

pretendidos no PPP da escola, mas se organizam de forma a fazer valer as suas 

metas mesmo diante das diversidades que acompanham o trabalho docente e o 

trabalho administrativo.  

 

2.3 Instrumentos de coleta de dados 

 

Uma pesquisa precisa do apoio de técnicas e de instrumentos metodológicos 

adequados, que permitam a aproximação ao objeto de estudo. Podem ser utilizados 
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questionários, entrevistas, observação participante, análise de conteúdos, dentre 

outros. Segundo Oliveira (1997), a escolha do método e técnica utilizada depende do 

objetivo da pesquisa, dos recursos financeiros disponíveis, da equipe e elementos no 

campo da investigação. Para esta pesquisa, foram selecionadas duas técnicas, que 

poderiam ser usadas separadamente ou em conjunto para atender os objetivos do 

estudo: questionário e observação 

 

2.3.1 Técnica de coleta de dados: questionário 

 

A primeira técnica utilizada para a obtenção de coleta de dados foi o 

questionário. Gil (2008) afirma que o questionário é a técnica de investigação 

composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por 

escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, 

sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas. E tem como vantagem 

sobre outras técnicas, no caso específico desta pesquisa, permitir que os professores o 

respondam no momento em que julgarem mais conveniente e não expõe os 

pesquisadores à influência das opiniões e do aspecto pessoal do entrevistado. Em 

relação à forma, optou-se pelas questões abertas para que os professores 

participantes soubessem o objetivo da pesquisa. 

O primeiro instrumento de coleta de dados consistiu em dois questionários 

abertos, com oito perguntas cada um. Na elaboração do questionário, procurou-se 

investigar a formação e a(s) especialização(ões) dos professores e há quanto tempo 

atuam no ensino de Língua Portuguesa na rede pública de ensino, no intuito de 

averiguar se esses fatores contribuem para o processo de ensino da reescrita em sala 

de aula. 

O outro questionário tratava-se de perguntas relativas à prática de produção e 

reescrita que seriam observadas, pois se compreende que mesmo o docente aceitando 

ser observado em sua atuação profissional, o mesmo pode sentir-se invadido no seu 

espaço, perdendo um pouco a naturalidade do seu trabalho, o que pode, algumas vezes, 

interferir na prática com os educandos, já que os mesmos ficam curiosos com a situação 

de também estarem sendo observados e, por isso, sentirem-se intimidados. Com o intuito 

de minimizar esses problemas e, principalmente, deixar o professor a par dos 

procedimentos que seriam observados em suas aulas, elaborou-se, então, o questionário. 
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2.3.2 Técnica de coleta de dados: observação 

 

 A outra técnica realizada foi a observação, pois a mesma apresenta como 

vantagem a observação direta dos fatos sem qualquer intermediação. “Desse modo, a 

subjetividade, que permeia todo o processo de investigação social, tende a ser 

reduzida” (GIL, 2008, p. 110). O grau de participação foi participante artificial, “[...] 

quando o observador se integra ao grupo com o objetivo de realizar uma investigação” 

(GIL, 2008, p.113). A observação da pesquisa foi realizada do ambiente natural de aula 

dos alunos, pois as atividades de produção e reescrita fazem parte das atividades de 

Língua Portuguesa. Foram observadas 05 (cinco) aulas de 50 (cinquenta minutos) 

cada aula, durante as quais a pesquisadora analisou a prática pedagógica das 

professoras no tocante à produção e reescrita de textos. Para isso, houve a 

necessidade da pesquisadora ser fiel à realidade vivenciada, transcrevendo para o 

diário de campo as suas anotações, o que de fato aconteceu em sala de aula na 

mediação do professor com os seus educandos no processo de produção escrita até a 

fase da reescrita 

“Na pesquisa de campo, as técnicas e métodos de coleta de dados exigem 

atenção especial do pesquisador enquanto observador e também anotações de 

campo, com o diário de campo” (TRIVIÑOS, 1987, p. 154), que foi utilizado pela 

pesquisadora durante a observação das aulas para anotar o trabalho desenvolvido 

pelos docentes e a reação dos educandos à prática pedagógica. 

 

2.4 Os sujeitos da pesquisa 

 

            A pesquisa foi realizada com uma amostra da população pesquisada, dois 

professores do 6º ano e duas turmas de 6º ano. Nesse caso, Gil (2008, p. 89) postula 

que o pesquisador “[...] espera que ela seja representativa dessa população que 

pretende estudar”. A amostra também é considerada não probabilística porque “[...] 

não apresenta uma fundamentação matemática ou estatística” (GIL, 2008, p. 91), pois 

depende apenas dos critérios do pesquisador, e argumenta que“[...] os procedimentos 

deste último tipo são muito mais críticos em relação à validade de seus resultados, 

todavia apresentam algumas vantagens, sobretudo no que se refere ao custo e ao 

tempo despendido” (GIL, 2008, p. 91). 
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No caso dessa pesquisa, apesar de trazer números matemáticos, é para efeito 

de análise posterior e não têm como intenção um rigor estatístico de dados, portanto, 

encaixa-se no tipo de amostragem por acessibilidade. Neste caso, Gil (2008, p. 94) 

define que este método: 

 

Constitui o menos rigoroso de todos os tipos de amostragem. Por isso mesmo 
é destituída de qualquer rigor estatístico. O pesquisador seleciona os 
elementos a que tem acesso, admitindo que estes possam de alguma forma, 
representar o universo. Aplica-se este tipo de amostragem em estudos 
exploratórios ou qualitativos, onde não é requerido elevado nível de precisão. 

 

Fato que ocorre nesta pesquisa, onde o nível de precisão não é requerido, mas 

uma observação da experiência e/ou dificuldades vivenciadas pelo professor no que se 

refere à reescrita, levando em consideração a mediação do professor.  

A escolha do público desta pesquisa, professores que atuam no 6º ano do 

Ensino Fundamental II, deve-se à necessidade de observar como a prática da reescrita 

é realizada na referida série e se essa prática tem contribuído para a aquisição das 

competências necessárias para o conhecimento e a reflexão do educando sobre a 

língua através dos seus próprios textos. Ao mesmo tempo, esta série inicia o ciclo do 

Ensino Fundamental II, para tanto os docentes em conjunto com os educandos 

precisam construir as competências necessárias à escrita e produção para a referida 

série.  

 Embora a pesquisadora tenha definido os professores como sujeitos da 

pesquisa, pois o foco desta está na mediação docente para o trabalho de reescrita, em 

alguns momentos da análise dos dadospossivelmente serão feitas referências à reação 

dos alunos frente às propostas do professores, bem como serão avaliadas a sua idade, 

localidade onde moram e situação socioeconômica, pois estes fatores contribuem para 

a compreensão da realidade pesquisada, bem como podem influenciar a análise de 

dados que será feita posteriormente.  

 Os sujeitos dessa pesquisa foram identificados por nomes de flores: Rosa e 

Violeta. Suas falas registradas nas análises estarão sempre reconhecidas pela 

identificação do profissional. Vale destacar que os profissionais são do sexo feminino. 

            É importante ressaltar que tanto a professora,Rosa, da ESCOLA 1, quanto a 

professora, Violeta, da ESCOLA 2, têm três turmas de 6º ano. Dessa forma, a 

pesquisadora optou por observar apenas uma turma de 6º ano de cada professora, 

pois o projeto de cada professora era o mesmo para as suas respectivas turmas. 
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Assim, as professoras usaram como critério de seleção as turmas mais participativas 

para a pesquisadora realizar a observação das reescritas. 

A professora Rosa, da ESCOLA 1, é servidora efetiva e leciona na escola desde 

2006. Possui licenciatura em Letras Português (1997-2000) e Especialização em 

Literatura Brasileira, ambos pela Universidade Estadual da Bahia /UNEB – Campus X – 

Teixeira de Freitas e atua na escola nas séries de 6º e 7º anos. 

Os alunos do 6º ano A tinham entre onze e quinze anos, muitos moravam no 

próprio bairro e outros em bairros próximos à escola, alguns mais distantes e outros 

dois moravam na zona rural, mas todos localizados no município de Teixeira de 

Freitas, Bahia, como pode ser observado no quadro abaixo: 

 

Quadro 2 – Quadro informativo sobre os alunos da ESCOLA 1 

Quantidade de alunos 35 

Quantidade de alunos nascidos no ano 2001 (15 anos) 01 

Quantidade de alunos nascidos no ano 2002 (14 anos) 02 

Quantidade de alunos nascidos no ano 2003 (13 anos) 03 

Quantidade de alunos nascidos no ano 2004 (12 anos) 22 

Quantidade de alunos nascidos no ano 2005 (11 anos) 06 

Moradores do bairro Bela Vista 18 

Moradores da Zona Rural 02 

Moradores de bairros próximos da escola e também 
bairros distantes 

15 

Recebem bolsa escola 26 

 

Sobre a idade dos alunos, a diferença observada entre os mais novos e os mais 

velhos é de quatro anos, isso pode acarretar diferença nos relacionamentos entre eles 

ou desinteresse por parte dos mais velhos por estarem repetindo a série. Nas aulas em 

que a pesquisadora esteve presente, cinco aulas de cinquenta minutos, esse 

comportamento não foi perceptível e nem a aparência física (tamanho, por exemplo) 

destoava tanto dos demais alunos. A convivência entre os colegas e a professora era 

de harmonia e respeito. A movimentação percebida era normal para a série.  

Dos 35 (trinta e cinco) alunos, 26 (vinte e seis) recebem bolsa escola, o que 

significa que a maioria deles necessita da ajuda do governo para complementar o 

orçamento familiar. 

A quantidade de alunos por sala era de 35 (trinta e cinco alunos), um número 

grande de alunos por série. Nas aulas observadas, a pesquisadora percebeu a 
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dificuldade da professora em se movimentar na sala devido à quantidade de alunos e 

carteiras. E a sala era pequena para comportar a todos eles. Uma situação que 

dificulta o trabalho do professor seja em qualquer série.      

A professora Violeta, da ESCOLA 2, é servidora efetiva e lotada na escola. 

Possui licenciatura em Letras Português/Inglês (2006 a 2009) e Especialização em 

Gestão Escolar (2011 a 2012). Atua na escola no turno matutino com as turmas do 5º 

ano do Ensino Fundamental I e no turno Vespertino com as turmas do 6º ano do 

Ensino Fundamental II.  

Os alunos do 6º ano tinham entre onze e dezesseis anos, pois alguns eram 

repetentes, outros apresentavam problemas de distorção série/idade. A maioria dos 

alunos era do próprio bairro, uma boa parte de bairros vizinhos e dois da zona rural, 

todos localizados no município de Teixeira de Freitas, Bahia. 

 

Quadro 3 – Quadro informativo sobre os alunos da ESCOLA 2 

Quantidade de alunos 29 

Quantidade de alunos nascidos no ano 2000 (16 anos) 02 

Quantidade de alunos nascidos no ano 2002 (14 anos) 03 

Quantidade de alunos nascidos no ano 2003 (13 anos) 05 

Quantidade de alunos nascidos no ano 2004 (12 anos) 17 

Quantidade de alunos nascidos no ano 2005 (11 anos) 02 

Moradores do bairro Monte Castelo 14 

Moradores da Zona Rural 02 

Moradores de bairros próximos da escola ou de bairros 
distantes 

13 

Recebem bolsa escola 20 

Recebem tratamento pelo CAPSIA10 02 

Alunos faltosos 02 

 

             Essa turma, especificamente, tinha um número menor de alunos, mas 

percebeu-se que ainda era uma sala cheia. Vinte e nove alunos para serem 

observados dificultam o trabalho de mediação do professor, mas é uma realidade no 

ensino público municipal na cidade de Teixeira de Freitas. Percebe-se, pelo quadro 

apresentado, que cinco alunos são repetentes (13 anos) e cinco alunos têm problemas 

muito sérios de distorção série/idade (14 e 16 anos).  

O problema da distorção série/idade, dentre outros, é o desinteresse desse 

aluno por rever os mesmos conteúdos de séries anteriores (e normalmente não 

                                                      
10 Centro de Atenção Psicossocial da Infância e Adolescência 
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apresentam interesse em aprendê-los ainda com a mediação do professor), por fazer 

parte de uma turma que não compartilha dos seus mesmos interesses e descobertas. 

Outro problema é a influência que os alunos mais novos passam a ter com a presença 

dos alunos mais velhos, como por exemplo, o comportamento desligado e os 

desacatos ao professor.  

Uma experiência vivenciada pela pesquisadora11 na ESCOLA 2, acerca do 

problema distorção série/idade, aconteceu em uma turma do 6º ano, onde a maioria 

dos alunos da sala, ao longo do primeiro semestre, foram modificando a sua conduta 

em sala de aula com o objetivo de serem bem vistos pelos alunos mais velhos. Uns 

adotaram comportamentos violentos com os colegas e com os professores, um aluno 

já chegou a abrir a porta da sala de aula dando chutes ao invés de pedir licença para 

entrar e assim que teve tal comportamento olhou para os colegas mais velhos no 

sentido de buscar aprovação. As meninas amarravam as blusas com um nó para 

marcarem o corpo, além de no momento da explicação olharem constantemente para 

trás ou colocarem as carteiras no fundo da sala para ficarem perto de onde sentavam 

os colegas mais velhos.  

Os professores, ao observarem tal situação, relataram no conselho de classe, e 

estes alunos (eram apenas dois) foram encaminhados para a EJA em outra escola 

com a autorização dos pais.  Após a saída desses colegas, a sala voltou a se 

comportar como no início do ano letivo, os alunos faziam as atividades propostas para 

a casa e se interessavam pelas aulas. A movimentação da sala passou a ser da 

própria idade e série, algumas conversas paralelas, todos falando ao mesmo tempo 

para darem opinião sobre algum tema tratado, as dificuldades individuais de cada 

aluno, timidez, dentre outros. Mas que estavam dentro de um padrão esperado para a 

idade e série. 

Em relação à localidade onde moram, 14 (quatorze) são do bairro Monte 

Castelo, 02 (dois) alunos são da zona rural, pertencente a Teixeira de Freitas, e o 

restante dos alunos são de bairros vizinhos à escola e alguns um pouco distantes, 

necessitando de transporte escolar. 

Percebe-se, pelo registro na pasta dos alunos, que dos 29 (vinte e nove) alunos, 

20 (vinte) recebem bolsa escola, podendo-se constatar que a maioria deles é de classe 

baixa, pois necessita da ajuda do governo para a complementação do orçamento 

                                                      
11 A pesquisadora faz parte do quadro efetivo da ESCOLA 2. 
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familiar. Acerca da situação econômica dos alunos, o PPP (2015, p. 30) pontua que o 

nível de escolaridade dos pais dos alunos “[...] vai desde o analfabetismo até o 

segundo grau completo, por isso também, o nível socioeconômico é baixo, obrigando a 

maioria das mães a trabalharem fora para aumentar a renda do lar”, fato que, de 

acordo com o documento, tem influenciado na educação, formação do caráter e 

personalidade das crianças.  

Dos 29 (vinte e nove) alunos, 02 (dois) recebiam tratamento no CAPSIA (Centro 

de atenção Psicossocial da Infância e Adolescência). Estes alunos tinham em suas 

pastas o encaminhamento dos médicos, indicando o tipo de deficiência, assim os 

professores tinham ciência da situação e buscavam junto à escola e aos profissionais 

responsáveis o tipo de acompanhamento necessário dentro da sua formação 

profissional. 02 (dois) alunos estavam com problemas por faltas, as mães foram 

avisadas da situação dos alunos e assinaram um documento de ciência da situação, 

comprometendo-se com a presença do aluno na escola.  

No próximo capítulo, serão apresentadas as análises dos dados obtidos por 

meio das observações das aulas de língua portuguesa nas duas escolas municipais de 

Teixeira de Freitas, Bahia, bem como a análise das respostas obtidas nos 

questionários aplicados aos dois professores de Língua Portuguesa destas escolas. 

Também será apresentado o objetivo geral do trabalho, bem como a organização das 

análises que foram divididas a partir de cinco categorias: a) O discurso do professor 

sobre reescrita; b) A reescrita na sala de aula: entre o discurso e a prática; c) A prática 

da reescrita do professor: a “higienização” do texto; d) O aluno frente às atividades da 

reescrita; e) A mediação do professor: a reescrita em sala de aula. 
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3 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE REESCRITA EM SALA DE AULA: 
RETRATOS DAS ESCOLAS VISITADAS. 
 

 

3.1 introdução 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar as análises dos dados obtidos por 

meio das observações de aulas de língua portuguesa nas escolas de Teixeira de 

Freitas, bem como as respostas obtidas nos questionários aplicados a dois professores 

de português destas escolas. O objetivo geral da pesquisa foi investigar de que forma o 

trabalho com a reescrita vem sendo realizado nas turmas do 6º ano do Ensino 

Fundamental II, sendo o professor o mediador desse processo. Para tanto, a análise foi 

organizada a partir de cinco categorias: a) O discurso do professor sobre reescrita; b) A 

reescrita na sala de aula: entre o discurso e a prática; c) A prática da reescrita do 

professor: a “higienização” do texto; d) O aluno frente às atividades da reescrita; e) A 

mediação do professor: a reescrita em sala de aula. 

Com o intuito de preservar as professoras participantes da pesquisa, bem 

como os seus alunos e as escolas, as professoras foram nomeadas com nomes de 

flores, Rosa e Violeta; os alunos foram nomeados por letras do alfabeto, A, B, C, D, E; 

as escolas por números, 1 e 2. 

 

3.2 Categoria 1: O discurso do professor sobre reescrita 

 

A categoria 1 será relatada através do instrumento de pesquisa, questionário, 

que se encontra nos anexos desta pesquisa, onde as professoras responderam sobre 

a sua prática com a produção, escrita e reescrita de textos. Inicialmente será feito o 

relato da professora Violeta da ESCOLA 2 e depois o relato da professora Rosa da 

ESCOLA 1, pois, ao final deste capítulo, serão avaliados os textos dos alunos 

entregues pela professora Rosa à pesquisadora. 

A professora Violeta, ESCOLA 2, explicou no questionário que inicialmente 

trabalhou com o projeto “Aprofundando raízes”, que tinha como objetivo a minimização 

do preconceito e a valorização das diferenças raciais e fazia parte do projeto da escola. 

Sobre o gênero que seria proposto aos alunos para a produção, a docente disse que 

ficaria a cargo dos alunos, podendo ser textos de opinião, relatos e uma inicialização 

de dissertações. Aperfeiçoamento e organização do oral para o escrito. 
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Observa-se o cuidado da professora com a exploração do tema do projeto, o 

que contribuiu de forma muito positiva para a elaboração das produções textuais. No 

entanto, o gênero proposto precisava ter sido esclarecido para o educando, como 

propõe Bakhtin (1997) acerca das peculiaridades de cada gênero discursivo que 

devem ser observadas na produção escrita, a saber: a composição, a estrutura e o 

estilo. 

Infere-se, pela fala da docente, que os gêneros texto de opinião, relato e a 

iniciação de dissertação foram vistos pelos alunos no decorrer do ano letivo, ainda que 

não tivessem sido aprofundados e que o gênero dissertativo estivesse sendo iniciado 

com os educandos. Ainda assim, ressalta-se a importância de optar por um gênero, de 

forma que suas características fossem evidenciadas na produção, principalmente 

tendo em vista a sua reescrita. 

Acerca da realização da produção textual, se seria individual, dupla ou grupo, a 

professora respondeu que seria em grupo, pois teria como objetivo: 

 

[...] a sintetização das diferentes ideias e organização das mesmas, 
formandoum só texto, sem deixar de acolher todos os pensamentos. [...] 
Inicialmente, serão convidados a promoverem diálogos sobre o assunto. 
Partindo do diálogo surgido, comporão os textos que serão revistos por outros 
leitores da própria classe (PROFESSORA VIOLETA - ESCOLA 2). 

 

A pesquisadora perguntou à docente, durante as observações, sobre 

apontamentos no texto dos alunos, a professora explicou que “quando necessário ia 

até os grupos orientando nas colocações sobre o tema ou tirando dúvidas 

ortográficas”. Para a professora não havia a necessidade de fazer os apontamentos 

nos textos, pois havia passado nos grupos para verificar as dificuldades, mas quando 

há produção escrita, asdúvidas relativas à norma padrão, coesão, coerência, bem 

como o atendimento à proposta surgem constantemente e é normal que essas 

dúvidas passem para a escrita, por isso é importante a atenção do professor também 

para a produção escrita. 

Nesse sentido, recorre-se a Geraldi (1997, p. 136), quando estabelece a 

diferença entre produção de texto e redação: “Nesta produzem-se textos para a 

escola; naquela produzem-se textos na escola”. Compreende-se, assim, que no caso 

da professora Violeta, as produções realizadas tinham como maior preocupação a 

finalização de um trabalho que teve como objetivo a conscientização dos alunos 

acerca das consequências do preconceito racial e não precisamente a revisão e a 
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reescrita do texto, tendo em vista o gênero a ser produzido, a esfera de circulação, os 

interlocutores e o objetivo da escrita. Para Guedes e Souza (1998), ensinar a escrever 

na aula de Português é apresentar “[...] os contextos de diálogo em língua escrita e 

propiciar aos alunos a participação nesses contextos. O mais amplo deles é o da 

língua escrita, que organiza nossa vida na sociedade em que vivemos” (GUEDES; 

SOUZA, 1998, p.149). 

Assim, para que o educando compreenda a prática da reescrita do seu próprio 

texto, com o objetivo de adequá-lo ao seu interlocutor e às exigências da escrita, é 

necessária a mediação do professor por meio de diferentes estratégias que permitam 

ao aluno perceber que reescrever é interagir com o próprio texto de forma reflexiva. 

Sobre a questão do porquê de aferir ou não alguma nota para as produções, a 

docente respondeu que “Sim. Os textos serão postados no jornal mural produzidos 

pelas classes”. 

A preocupação dos alunos com a nota tem sido uma constante em sala de aula. 

E, muitas vezes, não compreendem que a nota varia de acordo com a qualidade do 

trabalho apresentado, por vezes fazem o trabalho sem o devido cuidado e anseiam 

receber a nota máxima. Dessa forma, fica inviável para o professor não atribuir uma 

nota aos trabalhos, pois, na prática, o aluno não se interessa em realizar qualquer 

trabalho se o mesmo não for pontuado. Alguns autores, como Santos e Teixeira (2016) 

e Neto (1996), defendem que a primeira produção poderia não ser avaliada por nota e 

sim após as observações do professor e a revisão do mesmo pelo aluno. Mas, 

compreendendo o processo da sala de aula, é necessário afirmar para o aluno que a 

primeira produção vale nota para que o mesmo se interesse por realizá-la. 

Sobre o procedimento de reescrita, a professora Violeta respondeu que “[...] em 

grupo ou individualmente [...] irão analisar as produções uns dos outros. Após a 

análise farão uma roda de conversa sobre o que perceberam nos textos uns dos 

outros. Depois, então, cada um, ou cada grupo, retoma o seu texto para reescrevê-lo. 

Os mesmos tinham como função sócio-comunicativa a exposição no jornal mural da 

escola. 

A professora Rosa, da ESCOLA1, ao ser indagada sobre o texto de apoio para 

a produção textual, respondeu no questionário que foi o livro Amanhecer Esmeralda, 

de Ferrez, dentre outros textos e depoimentos. Em sala de aula, no primeiro dia de 

observação da pesquisadora, a docente relatou que os depoimentos escolhidos foram 

de pessoas famosas e anônimas, falando sobre o preconceito vivido ao longo da vida 
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por sua cor. O tema foi escolhido pelo dia da Consciência Negra, no entanto a escola 

não trabalhou o tema. 

Sobre o gênero textual, a professora respondeu no questionário que seria o 

gênero narrativo, trabalhado no livro didático e a produção seria realizada em dupla, 

depois corrigida em grupo. O objetivo de oferecer confiança aos colegas, bem como 

realizaria a produção em uma folha pautada e com o título solicitado pela docente, o 

texto tinha como função sócio-comunicativa banir o preconceito. Sobre aferir alguma 

nota, a professora respondeu de forma afirmativa, justificando que, caso contrário, os 

alunos não fariam a produção, pois só realizam as produções se as mesmas valerem 

nota. E quanto à reescrita, informou que seria realizada em grupo, com duas duplas, 

uma corrigindo o texto da outra. Nesse sentido, afirma Santos e Teixeira (2016, p. 33): 

 

[...] é essencial promover a reescrita dos textos para que os alunos, sozinhos, 
em dupla ou em pequenos grupos, possam se autoavaliar; perceber o que 
precisa ser mudado nos textos, comparar suas produções com as dos 
colegas; questionar os critérios utilizados pelo professor, enfim, serem reais 
autores dos seus próprios textos. 

 

Observa-se que as professoras Violeta e Rosa comungam de práticas 

pedagógicas comuns como a exploração do tema, o trabalho em grupo, a pontuação 

da atividade e a correção dos textos pelos colegas. No tocante ao gênero, a 

professora Rosa especificou o tipo narrativo, o que direcionou melhor a produção dos 

alunos e a correção das produções textuais. A respeito das correções, a professora 

Rosa realizou-as, ainda que tenha se preocupado bastante com o tempo das 

atividades referente ao conteúdo da unidade. A professora Violeta não realizou a 

correção no texto do aluno, a correção foi realizada oralmente, com quatro textos, a 

reescrita foi realizada pelos alunos com a supervisão da professora de carteira em 

carteira para auxiliar nas dúvidas. 

Acerca da importância do tempo necessário para realizar a revisão e a reescrita 

dos textos, em conjunto com os conteúdos da unidade, Irandé Antunes (2016) 

defende que seria preferível que os professores produzissem menos textos e 

organizassem mais o tempo para efetivar a prática da revisão e reescrita com os seus 

educandos. Esse tempo não se pode precisar, vai depender da organização do 

professor com os seus alunos, por exemplo cinco aulas de 50 (cinquenta) minutos 

para a turma reescrever os textos, com a supervisão do professor e a produção 

finalizada para a exposição? Somente o professor tem como se organizar para o 
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trabalho, visto que cada turma tem suas particularidades. Normalmente no ensino 

Fundamental II, são cinco aulas de 50 (cinquenta) minutos, o professor pode reservar 

uma ou duas aulas durante a semana para a revisão dos textos e as outras três ou 

quatro aulas seguir com os conteúdos previstos para a unidade, por exemplo. 

A afirmação de Antunes (2016) deve ser uma reflexão para a prática docente 

de Língua Portuguesa no tocante às reescritas textuais que normalmente são 

dificultosas para o professor por motivos como o número excessivo de alunos em sala, 

que acarreta uma quantidade excessiva de textos para realizar a correção, por isso a 

preocupação do docente em conciliar as tarefas de preparar para a produção, fazer a 

correção, a reescrita e dar conta do conteúdo do trimestre, bem como a falta de 

instrumentalização para o exercício da reescrita. 

A próxima categoria abordará a prática docente das professoras, contrapondo-

as com o discurso relatado no questionário respondido pelas professoras, observando 

o que houve de coerência e possíveis incoerências entre o discurso e a prática 

docente. 

 

3.3 Categoria 2: A reescrita na sala de aula: entre o discurso e a prática 

 

A professora Violeta, ESCOLA 2, atua no 6º ano, é formada em Letras - 

Português/Inglês, pós graduada em gestão escolar e leciona apenas nessa escola. A 

observação da pesquisadora foi realizada quando a escola estava envolvida no projeto 

Aprofundando raízes. A discussão do tema na disciplina de Língua Portuguesa 

aconteceu através de leitura de textos e reportagens sobre o tema. Alguns alunos 

reconheceram-se preconceituosos e o quanto essa atitude causava dano na vida das 

pessoas envolvidas. 

Após as discussões sobre o tema, foi proposta uma produção textual que seria 

exposta no jornal mural da própria escola para que a comunidade escolar pudesse ler 

as produções. Não houve um gênero específico para a produção, ficou a cargo dos 

alunos a escolha do gênero, que poderia ser um texto de opinião, relatos ou uma 

dissertação. As produções foram realizadas individualmente ou em dupla e os alunos 

foram atendidos em suas dúvidas durante o processo de escrita. 

As produções foram entregues para a docente, mas a mesma não fez as 

correções no texto escrito do aluno, levou-as para a sala de aula e fez a leitura de 

quatro produções para os educandos e pediu que os mesmos prestassem atenção ao 
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que poderia ser alterado nos textos, como as questões ortográficas, repetição de 

palavras ou ideias. Os alunos, então, apontaram alguns erros gramaticais a partir do 

que ouviram.  

A professora Violeta compreendeu que não havia a necessidade de fazer os 

apontamentos no texto do aluno, pois havia passado nos grupos para verificar as 

dificuldades apresentadas, mas quando há produção escrita as dúvidas envolvendoo 

uso das normas, os recursos expressivos e atendimento à proposta textual, 

normalmente acontecem e por vezes os alunos podem não contemplar de forma 

devida na escrita, havendo a necessidade do professor verificar no próprio texto. 

Durante a leitura do primeiro texto, a professora enfatizou o trecho: “[...] às 

vezes violentamos e discriminamos por ser mais fraco que nós” (ALUNO A DA 

ESCOLA 2) e chamou a atenção sobre a colocação do plural e singular, mostrando a 

forma adequada, segundo a norma culta, de se apresentar essas flexões: “[...] às 

vezes os violentamos e discriminamos por serem mais fracos que nós”. 

É necessário fazer as correções formais, mas poderia comentar sobre a frase 

da aluna, que traduz o preconceito que a mesma percebe nas atitudes das pessoas 

com o negro e acredita que o preconceito aconteça porque eles são pessoas fracas, 

frágeis. Essa fraqueza evidenciada pela aluna também pode ter como interpretação 

deixar-se dominar, ou seja, a aluna não compreende ainda que o preconceito está nas 

pessoas, e que foi construído historicamente. Dessa forma, seria importante o docente 

explicar, por exemplo, que os negros não são mais fracos, mas que todos os 

indivíduos são iguais e fazem parte da raça humana, sejam negros, brancos, 

indígenas, dentre outras etnias, todos têm antepassados, histórias próprias, assim 

como têm qualidades, defeitos, fraquezas, sonhos, fortaleza, inteligência. E é preciso 

respeitar o próximo e também ser respeitado, independente da cor da pele. Essa 

interferência, por exemplo, poderia refletir no texto da aluna quando a mesma o 

refizesse. 

Com relação ao segundo texto, a professora leu-o como estava escrito na 

produção, e os alunos fizeram interferências orais: “Para mim esse texto está todo no 

singular” (ALUNO B DA ESCOLA 2); “Tem palavra errada no texto, professora” 

(ALUNO C DA ESCOLA 2). Dessa forma, a correção ficou superficial, pois precisaria 

verificar junto ao texto o porquê de estar no singular. Foi realmente o que aconteceu? 

Os alunos que posteriormente ficariam com o texto prestaram atenção a essa 

questão? Foi-lhes alertado sobre essa questão? 
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Antes de ler o terceiro texto, a professora pediu que os alunos percebessem a 

mensagem do texto do colega. Depois de ler o texto como o aluno o escreveu, a 

professora discorreu sobre os erros gramaticais. Os alunos se posicionaram: “A 

mensagem tá boa, professora” (ALUNO D DA ESCOLA 2); “Falta a ortografia” 

(ALUNO E DA ESCOLA 2). A professora falou, então, da importância de ver como se 

escreve a palavra e sempre que possível usar o dicionário. 

A partir da leitura do quarto texto, a professora Violeta teceu os seguintes 

comentários: “É preciso ter certeza do que escreve e não do que acha para ir para o 

jornal”; “Não usar o texto na primeira pessoa. Em uma dissertação não podemos 

colocar o texto na primeira pessoa”. Os comentários por parte da docente são 

legítimos, ela poderia ter colocado no quadro, por exemplo, algum trecho do texto que 

estivesse com problema e junto com os alunos tê-lo refeito. Certamente, ao 

visualizarem as correções no quadro, eles conseguiriam perceber os problemas em 

seus próprios textos como mais clareza. 

A leitura dos textos em conjunto com a professora e os alunos foi positiva 

porque os mesmos ficaram atentos às produções e aos problemas observados, 

compreenderam a necessidade de reverem os seus próprios textos para que a leitura 

destes seja compreendida por outras pessoas que os lerem. No entanto, a professora 

e os alunos prestaram mais atenção aos problemas da superfície do texto: ortografia, 

pontuação e concordância verbal ou nominal. Não foram considerados outros critérios 

em relação à representação geral do texto, como por exemplo, conteúdos temáticos, 

adaptação à situação de comunicação, planificação e textualização. 

Na aula seguinte, duas aulas de cinquenta minutos, a professora pediu que os 

alunos se reunissem em grupos de cinco pessoas, escolheu alguns textos que 

considerou mais legíveis e dentro da proposta abordada em aula. Pediu que cada 

grupo corrigisse um texto, mas antes explicou sobre o respeito que deveriam ter com 

as produções dos colegas e o empenho em melhorá-las. Alguns alunos, em clima de 

descontração, pediram que os colegas não falassem mal dos seus textos. Durante a 

aula, a professora circulou pelos grupos, auxiliando os alunos em suas dúvidas. 

O gênero, como relatado anteriormente, podia ser escolhido pelos alunos entre 

textos de opinião, relato e uma inicialização de dissertações, o que dificultou muito 

para que o aluno conseguisse contribuir para a produção do colega, portanto, foi feito 

um trabalho mais intuitivo. Para conseguirem auxiliar de forma mais efetiva, os alunos 

teriam de conhecer o gênero em questão, a professora deveria ter assinalado as 
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modificações necessárias nos textos e explicado aos alunos os símbolos que utilizou 

para a correção, além de bilhetes deixados na própria produção. A docente, por sua 

vez, não fez esse trabalho, realizou apenas as correções de quatro textos oralmente, e 

depois distribuiu alguns que foram selecionados por ela, considerando como critérios, 

conforme relato da professora Violeta no momento da observação, os quais a 

pesquisadora relatou no diário de bordo, a legibilidade dos textos e os menos 

problemáticos para que os alunos conseguissem realizar a correção com mais 

facilidade. 

Acerca da revisão dos textos pelos educandos, Soares (2009, p. 93) postula 

que “[...] as interações que ocorrem durante estas revisões trazem benefícios 

cognitivos porque dão aos alunos a oportunidade de assumirem um papel mais ativo 

na sua própria aprendizagem”. Essa intervenção acrescenta novas ideias, que podem 

vir a contribuir para a produção original, e demonstra a importância das impressões do 

interlocutor/leitor sobre o texto. O autor, a partir desses comentários, terá a 

oportunidade de saber como outros leitores, que não seja apenas o professor, 

interpretam os seus escritos. Guardando os devidos cuidados, como foi o caso da 

professora Violeta que conversou com os alunos sobre o respeito que se devia ter às 

leituras e contribuições para as produções, essa prática pode ser muito positiva.  

A respeito da revisão colaborativa dos alunos, a autora Soares (2009), apoiada 

em Hyland (2003, p, 202), aponta algumas regras que podem esclarecer e organizar a 

atividade dos alunos: 

 

 Respeite o texto do colega. 

 Seja consciencioso, leia com atenção e pense sobre o que o autor está 
tentando dizer. 

 Seja organizado e legível, caso você faça comentários escritos. 

 Responda de forma positiva e encoraje o autor. 

 Dê sugestões. 

 Seja específico nos seus comentários (SOARES, 2009, p. 105). 

 

Dessa forma, os discentes compreendem a responsabilidade de revisor e leitor 

do texto, bem como a necessidade de fazê-lo de forma organizada para que o colega 

compreenda as suas considerações e possa então avaliá-las com o objetivo de 

melhorar os seus escritos. 

Após essas aulas, a docente disse à pesquisadora que haveria na escola 

votação para direção escolar, com a qual a mesma estava envolvida diretamente e, 
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dessa forma, não poderia continuar com os trabalhos e que ao fim das eleições 

retornaria o contato com a pesquisadora. A pesquisadora aguardou o contato, mas 

como não ocorreu, entrou em contato com a professora para ir até a escola. A 

professora Violeta, então, explicou que o processo de eleição acabou coincidindo com 

o final da unidade, dessa forma, a mesma precisou dar continuidade ao planejamento, 

a revisão de alguns assuntos para a prova, bem como a necessidade de fechar notas 

para colocar no diário e que havia realizado, então, o trabalho de reescrita, como 

consta no trecho abaixo reproduzido do questionário, e os textos foram devolvidos aos 

alunos: 

 

- roda de conversa sobre as descobertas; 
- cada qual com seus textos em mãos; irão fazer uma releitura, observando as 
anotações feitas na roda de conversa. 
- Em grupo ou individual, irão reescrever seus textos; 
- o professor acompanhará passo a passo, fazendo as intervenções 
necessárias e no final recolherá os textos para análises e avaliações devidas 
(PROFESSORA VIOLETA, ESCOLA 2). 

  

 Fiad (1991) remete à reescrita do texto pelo discente como um trabalho de 

investigação onde o autor tem a oportunidade de realizar operações linguísticas com 

objetivo de modificar aspectos que comprometem o sentido e os objetivos 

comunicativos do texto. No entanto, para que o aluno compreenda essa prática, com o 

objetivo de adequá-lo ao seu interlocutor e às exigências da escrita, é necessária a 

mediação do professor por meio de diferentes estratégias que permitam ao aluno 

perceber que reescrever é interagir com o próprio texto de forma reflexiva. 

A professora foi coerente em sua prática com o que respondeu no questionário. 

Ressalta-se apenas o que diz respeito às produções que não foram colocadas no 

mural da escola, e sim devolvidas todas aos alunos. Infere-se que os projetos em que 

a escola esteve envolvida na unidade, como os jogos estudantis (neste a escola toda 

participa não havendo aula nesses dias) e a eleição, em conjunto comoplanejamento 

da unidade, tenham alterado muito a rotina proposta inicialmente pela professora 

Violeta, ESCOLA 2. 

A professora Rosa, da ESCOLA 1, é servidora efetiva e leciona na escola desde 

2006. Possui licenciatura em Letras Português (1997-2000) e Especialização em 

Literatura Brasileira, ambas pela Universidade Estadual da Bahia /UNEB – Campus X 

– Teixeira de Freitas e atua na escola nas séries de 6º e 7º anos. 
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No período em que foi realizada a leitura e a escrita dos textos pela professora 

ROSA, a escola não estava envolvida com um projeto específico que envolvesse os 

professores da área de linguagens ou todo o corpo docente, conforme relato da 

professora no questionário entregue à pesquisadora, que consta nas páginas em 

anexo desta pesquisa. 

A docente relatou à pesquisadora, nas aulas de observação, que havia feito um 

trabalho sobre preconceito racial com as turmas de 6º ano em que atua. Para 

despertar o interesse da turma pelo tema, escolheu para a leitura o livro Amanhecer 

Esmeralda, do autor Ferréz. Para que todos tivessem acesso ao livro, a professora 

providenciou cópias para as duplas, pois havia poucos exemplares na biblioteca. Após 

a leitura e discussão do livro, a professora levou reportagens de pessoas famosas que 

relatavam o preconceito que sofreram na infância e nos ambientes em que convivem. 

Após as leituras, pediu que os alunos fizessem um texto narrativo, não 

especificou o gênero, em dupla, com o título “As pessoas não devem julgar pela 

aparência”, no qual contariam histórias verídicas ou criadas por eles que falassem 

sobre o preconceito contra os negros. A docente relatou à pesquisadora também no 

primeiro dia da observação que achou melhor escolher o título para facilitar a 

produção e, conforme relato no questionário, esclareceu que já havia explicado para 

os alunos as características do texto narrativo antes dessa produção específica. A 

produção foi avaliada por nota, pois os alunos não fazem as atividades quando sabem 

que não vale nota. 

A educadora comentou com a pesquisadora, por telefone, antes do inicio da 

pesquisa em sala, quando se decidia a data para o inicio das observações, sobre a 

preocupação com o tempo escasso para a correção dos textos e a preocupação com o 

conteúdo de gramática que precisava explicar aos alunos antes da avaliação da 

unidade, mas conseguiu realizar a correção de todas as produções textuais. 

Após as correções da professora no texto dos alunos, a pesquisadora iniciou as 

observações. No primeiro dia de observação, que contou com duas aulas de cinquenta 

minutos, a professora levou para a sala as produções dos alunos e, antes, de entregá-

las, conversou com os discentes sobre as correções que havia feito e gostaria que, ao 

receberem os textos, as duplas observassem as anotações feitas e corrigissem, pois 

seriam reavaliadas por ela. Após esses apontamentos, pediu que a turma prestasse 

atenção e respeito, pois iria ler os textos de duas duplas e gostaria que identificassem 

o que poderia ser melhorado nas redações. 
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Na sequência, a professora fez a leitura do primeiro texto exatamente como os 

alunos haviam escrito e teceu o seguinte comentário: “A dupla esqueceu de colocar o 

título, mas fez um texto muito bom”. Após a leitura, a professora e os alunos falaram 

sobre alguns problemas ortográficos e de concordância verbal do texto. 

Com relação ao segundo texto, a professora também fez a leitura como os 

alunos haviam escrito e comentou: “O texto ficou muito bom, mas a dupla fez toda a 

redação em apenas um parágrafo”. Em seguida, solicitou que a dupla, ao receber a 

produção, deveria fazer as modificações necessárias. Os alunos prestaram atenção à 

leitura da segunda produção, e a professora perguntou o que eles achavam que 

faltava na redação. Os alunos falaram que precisava melhorar a ortografia e listaram 

alguns problemas: “– Ingreja, repetição da palavra ingreja, professora. Precisa 

escrever igreja e não repetir tantas vezes a mesma palavra” (ALUNO A DA ESCOLA 

1). A professora, então, ressaltou que, no texto da dupla, faltavam algumas 

informações, como por exemplo: “[...] no texto fala que o mendigo tirou a roupa na 

igreja. Como assim tirou a roupa? Ele ficou pelado? As pessoas viram ele pelado? 

Tem que prestar atenção para não dar dupla interpretação ou faltar informações para 

quem está lendo o texto”. 

Após a leitura das duas produções, a professora informou aos alunos que ela 

formaria quartetos e uma dupla corrigiria o texto da outra com a atenção e o respeito 

devidos. A professora relatou à pesquisadora, ainda no primeiro dia da observação, 

que fez questão de formar ela mesma os quartetos com a intenção de minimizar 

conversas, bem como a contribuição efetiva que cada dupla apresentaria à outra. Os 

alunos não conseguiram concluir o trabalho nessas aulas e precisaram de outra aula 

para a conclusão. 

Na aula seguinte, duas aulas de cinquenta minutos, as duplas finalizaram as 

reescritas, a professora recolheu os textos, a primeira e a segunda versão de cada 

dupla. As correções realizadas na primeira e na segunda versão foram, em sua 

maioria, relativas à superfície do texto: ortografia, pontuação e concordância verbal ou 

nominal. Apenas um texto fugiu ao tema proposto, e a professora alertou os alunos 

sobre o problema escrevendo no texto: “Fala sobre preconceito racial?”. Na reescrita 

do texto, a dupla não corrigiu o problema apontado pela professora Rosa. 

Percebe-se que, entre o primeiro texto e a sua reescrita, as mudanças 

realizadas pelos alunos foram mínimas. Talvez porque não compreenderam as 

sinalizações da professora nas redações, por não terem utilizado o dicionário ou não 
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saberem realmente como fazerem as modificações. A professora Rosa não tinha como 

intenção a exposição dos textos, mas a conscientização e o respeito pelas diferenças 

entre as pessoas, no caso aqui o respeito aos negros que sofrem preconceito na 

sociedade por sua cor. Os textos não foram entregues para os alunos. A professora 

deixou com a pesquisadora para serem analisados e retornarem à docente e aos 

alunos após a conclusão da pesquisa. 

A docente relatou no último dia das observações da pesquisadora, no momento 

em que entregou os textos para a professora fazer as devidas avaliações, que achava 

muito cansativo para o aluno fazer a reescrita das produções e que ela compreendia 

que o incentivo às produções era mais importante. Ela está certa quando diz ser 

cansativa para o aluno a reescrita. E realmente é, tanto para o aluno quanto para o 

professor, que tem a responsabilidade, tanto na correção dos textos, quanto em 

auxiliar nos problemas que surgem com a escrita e a necessidade de adequações 

linguísticas. Principalmente na idade em que estão os alunos, que anseiam por 

novidade em todas as aulas. Mas faz-se necessário, pois a reescrita mobiliza as 

competências linguísticas que não acontecem somente no momento da produção 

textual. 

A professora Rosa foi coerente com as anotações realizadas no questionário 

sobre a sua prática pedagógica com o trabalho de produção e a reescrita de textos. A 

próxima categoria especificará essa prática a partir das correções realizadas nos 

textos dos educandos e que constitui um material de análise importante dentro da 

pesquisa com a reescrita bem como responde à última pergunta do questionário 

“Como é realizado o trabalho de reescrita do texto?”. 

 

3.4 Categoria 3 - A prática da reescrita do professor: a “higienização”12 do texto 

 

A fim de cumprir o objetivo de compreender como o processo de revisão e 

reescrita aconteceu no 6º ano do Ensino Fundamental II da ESCOLA 1 em Teixeira de 

Freitas, Bahia, faz-se necessária a determinação de critérios para a análise das 

produções e reescritas, a saber: 

                                                      
12O termo “higienização” utilizado para o título da categoria 3, refere-se a autora  Jesus (1997), quando 
explica que, no processo de higienização do texto, o professor acaba apenas corrigindo as 
transgressões gramaticais sem se importar com as relações de significados na interlocução. 
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 Realização de pesquisa qualitativa, que usa dados numéricos para sustentá-

la, respaldada em Minayo (1994).

 Levantamento dos tipos de correção utilizados pelas professoras, com base 

em Ruiz (2010).

 Levantamento dos critérios de correção e avaliação de textos narrativos com 

base nos critérios adotados nos exames nacionais como o Saeb – Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (BRASIL, 2011) e o Enem – Exame Nacional do 

Ensino Médio (BRASIL, 2013), apresentados por Santos (2016).

 Levantamento das reescritas e como foram realizadas.

O levantamento desses critérios possibilitou uma visão do trabalho realizado 

pelo professor e se os procedimentos com a reescrita têm sido realizados de forma 

efetiva, contribuindo para a construção das competências necessárias para a escrita e 

produção de textos para a série em questão.  

a) O recolhimento do material 

A análise realizada foi relativa aos textos da ESCOLA 1, pois na ESCOLA 2 a 

professora devolveu os textos para os alunos. As avaliações dos procedimentos de 

produção e reescrita aconteceram na sala de aula com as observações e anotações 

da pesquisadora realizadas no diário de bordo e através dos textos dos alunos. 

Na ESCOLA 1 foram recolhidos 14 (quatorze) textos produzidos em dupla. 

Todos os 28 (vinte e oito) alunos presentes em sala de aula participaram da escrita e 

da reescrita dos textos. Dos textos coletados, 11 (onze) apresentaram uma versão 

reescrita e 3 (três) possuem a segunda versão reescrita.  

b) Os tipos de correção utilizados pelo professor. 

Com base nos tipos de correção apresentadas por Ruiz (2013), definiram-se as 

correções realizadas pelo professor nas quatorze produções realizadas, conforme 

mostra o quadro abaixo. 

 

Quadro 4 – Quantidade de ocorrências dos tipos de correção 
 

Quantidade total de Número de Número de Número de 

textos produzidos Apontamentos Apontamentos apontamentos Textual- 
 Resolutivos Indicativos Interativos 
    

14 138 90 2 
    

 
 

Neste quadro, percebe-se que a correção resolutiva foi o método de intervenção 

mais encontrado no conjunto de produções analisadas com 138 (cento e trinta e oito) 
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apontamentos. Esse tipo de estratégia de correção, de acordo com Ruiz (2013, p. 41, 

apud SERAFINI, 1989), consiste em: 

 

[...] corrigir todos os erros, reescrevendo palavras, frases e períodos inteiros. 
O professor realiza uma delicada operação que requer tempo e empenho, isto 
é, procura separar tudo o que no texto é aceitável e interpretar as intenções 
do aluno sobre trechos que exigem uma correção; reescreve depois tais 
partes fornecendo um texto correto. Nesse caso, o erro é eliminado pela 

solução que reflete a opinião do professor. 
 

No exemplo abaixo, do texto 2, verifica-se que os erros apontados através da 

correção resolutiva foram de pontuação, acentuação, como nas palavras “aparências”, 

“até”, “também” e a crase em “às vezes”. Outro problema apontado foi relativo às 

palavras homófonas mau e mal, os alunos costumam confundi-las, pois possuem o 

mesmo som, mas têm significados diferentes. A intenção do aluno era usá-la como 

advérbio, indicando o contrário de bem, como no exemplo, “E sem saber falam mal”. 

Observa-se também o apontamento referente ao uso de letra maiúscula no meio da 

frase, na palavra “Pode”, a professora, chamou a atenção, colocando de caneta 

vermelha a letra “p” minúscula. Outro exemplo foi com relação ao uso do verbo de 

ligação “virar”, com o sentido de tornar-se, o aluno escreveu “Pode ate vera amiga da 

pessoa”, na palavra vera a professora consertou aletrarr que vem depois da letra ee 

colocou o outro r no final da palavra indicando o infinitivo. 

 

Figura 2 –T2 (Texto 2) – correção resolutiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O segundo método de intervenção mais encontrado foi o indicativo com 90 

(noventa) apontamentos, que tiveram por objetivo a marcação das inadequações 

encontradas no texto através de sinalizações ou símbolos icônicos. Ruiz (2013, p. 40) 
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explica que a correção indicativa “[...] consiste na estratégia de simplesmente apontar, 

por meio de alguma sinalização (verbal ou não, na margem e/ou no corpo do texto), o 

problema de produção detectado”. 

No exemplo dos textos com correção indicativa, percebem-se símbolos, elípse 

e palavras sublinhadas, indicando problemas ortográficos, como nos exemplos: ”otro”, 

“profeso”, “eduçaro”. Nestes casos, a professora não faz a correção, apenas indica. 

 
Figura 3 –T9 (Texto 9) – correção indicativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na figura 4, a correção indicativa com utilização do símbolo de interrogação e o 

comentário da professora na margem do texto deveram-se ao fato da dupla ter fugido 

ao tema proposto: 

 

Figura 4 –T4 (Texto 4) Correção indicativa com sinalização verbal sobre o tema 
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O tema da produção era preconceito racial, porém a dupla escreveu sobre o 

preconceito econômico social, respeitando apenas o tipo textual solicitado pela 

professora, o tipo narrativo. No trecho acima, a dupla fala sobre um menino que havia 

se perdido do seu irmão e pedia esmola para matar a fome, pois não sabia como 

voltar para casa. Nesse caso, o professor poderia auxiliar os alunos, pois os mesmos 

não adequaram o texto ao tema da redação em nenhuma das versões reescritas, 

ainda que não apresentassem problema com a tipologia textual. 

No quadro abaixo, fez-se o levantamento dos símbolos indicativos encontrados 

nos quatorze textos. A letra T significa texto e os números foram ordenados de um a 

quatorze, que foi a quantidade dos textos produzidos. 

 
Quadro 5 – Símbolos encontrados na correção indicativa dos textos avaliados.  
 

Escola 2 – 6º A 
 

Símbolo Função T T T T T T T T T T T T T T Total 
 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
 

                   
 

?  Palavra deconexa 2 1 2           2 11 
 

                   
 

?  Falta informação   1      2     1  
 

                   
 

Palavra Ortografia 3   3 4    31  1  1  43 
 

Sublinhada                 
 

                   
 

  _______  Indica continuação    1           4 
 

   do período                
 

                   
 

  _______  Falta a palavra     1  1 1        
 

                   
 

   Palavra  1             1 
 

   Desconexa                
 

                   
 

   Ortografia    1 1  1  2 1 1    1 
 

                   
 

   Ortografia  1             1  

                
 

                   
 

                   
  

 
 

O maior número de indicações foi a palavra sublinhada indicando problemas 

ortográficos. Outros dois símbolos também foram utilizados para indicar o mesmo 

problema: a elipse          e o retângulo           .   . 

 Para as palavras que estavam foram do contexto, foram usados os símbolos: 

de interrogação ?e a elipse         . 
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Para indicar que o período precisava de continuidade foi utilizada a linha 

___________. 
 

Para indicar a falta de uma palavra na frase o sinal utilizado também era a 

linha ___________. 
 

Pode-se perceber que um mesmo sinal representava problemas diferentes. De 

acordo com Dolz (2010) e Soares (2009), os professores em conjunto com os alunos 

precisam criar códigos para a correção das produções. E é necessário queseja de 

conhecimento do grupo. Nas aulas em que a pesquisadora esteve presente, os 

códigos de correção não foram explicados. 

O terceiro método de intervenção encontrado foi o textual-interativo, com 

apenas 2 (dois) exemplos. De acordo com Ruiz (2013), trata-se de comentários mais 

longos do que os que se fazem na margem do texto, geralmente escritos em 

sequência ao texto do aluno ou pode-se chamar de “pós-texto”. São comentários 

deixados pelo professor referentes a um problema do texto, um incentivo, depende da 

intenção do professor. Esse tipo de intervenção reflete uma visão interativa, como 

afirma Bakhtin (1997), a língua só encontra sua verdadeira substância na interação, 

evidenciando uma atitude responsiva. No exemplo abaixo, pode-se conferir: 

 

Figura 5 –T9 (Texto 9) - Correção textual-interativa 
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Nesse exemplo, o comentário da professora foi sobre a necessidade de 

parágrafos, a pontuação, a repetição de palavras como em “ele” e os erros 

ortográficos. Observa-se também que a professora usou a correção indicativa para 

chamar a atenção do aluno para os erros cometidos que precisavam ser consertados 

no momento da reescrita. Acerca dos parágrafos, não foi encontrado naredação um 

símbolo que indicasse para o aluno a necessidade e o local do parágrafo. 

A importância de demonstrar os tipos de correção é por serem estas formas do 

professor realizar a revisão dos textos e estabelecer uma comunicação com o seu 

aluno sobre os problemas que precisam ser reescritos para a melhoria do texto. No 

entanto, para que melhor se efetive é necessário que o professor e o aluno 

conheçam os códigos utilizados e o sentido da sua aplicabilidade. 

A seguir, serão avaliados os textos por critérios de competências. Esse tipo de 

avaliação foi escolhido por fazer parte das avaliações do SAEB, ENEM e também por 

algumas dessas avaliações nacionais acontecerem nas turmas do 6º ano do Ensino 

Fundamental II (SANTOS; TEIXEIRA, 2016). Os comentários sobre o quadro e as 

competências que fazem parte do mesmo estão no capítulo 1 desta dissertação, 

pressupostos teóricos e sua aplicação no ensino da escrita. Aqui serão retomados a 

partir dos comentários da pesquisadora acerca da observação realizada nos textos 

dos discentes que fizeram parte do projeto. 

Inicialmente fez-se a classificação geral dos problemas levantados pela 

professora nos quatorze textos que foram produzidos. Os problemas foram 

ordenados de acordo com cada competência estabelecida, sendo que o quadro 6 

refere-se à competência 1, que trata das normas do registro linguístico padrão; o 

quadro 7 refere-se à competência 2, que trata do uso dos recursos expressivos da 

língua que contribuem para a coesão e coerência do texto; o quadro 8 refere-se à 

competência 3 (narração), que trata do entendimento da proposta e conhecimento 

dos elementos e da estrutura do tipo/ gênero textual solicitado que foi a narração. Os 

textos receberam os títulos de T1, T2 até chegar ao T14. A letra T significa texto e os 

números indicam a sequência numérica dos textos produzidos. 

 

Quadro 6 – Número de apontamentos relativos à competência 1 (Uso das 
normas/regras do registro linguístico formal-padrão) 
 
 
 

Escola 1  T T T T T T T T T T T T T T To- 
6º ano A  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tal 

a) Ortografia  3 8 12  6 1 3  33  13 2   81 
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b) Acentuação 4      2   3 5   2 16 

c) Concordância 1 3    1    5    2 12 

Verbal e                 

   Nominal                 

d) Regência                 

Verbal e                 

Nominal                 

e) Colocação                 

Pronominal                 

f) Flexão dos        1       1 

Nomes e Verbos                 

g) Uso dos tempos  

e modos verbais   1       2 1     4 

 

A professora Rosa chamou a atenção para os aspectos do registro formal da 

língua através dos apontamentos de ordem resolutiva e indicativa, como avaliado 

anteriormente. Esses critérios são importantes para a compreensão e qualidade do 

texto, bem como revela a compreensão que o usuário tem da língua constituída 

historicamente. Acerca da importância da competência gramatical ou linguística, 

Travaglia (2009, p. 17) afirma que: 

 

É a capacidade que tem todo usuário da língua (falante, escritor/ouvinte, leitor) 
de gerar sequências linguísticas gramaticais, isto é, consideradas por esses 
mesmos usuários como sequências próprias e típicas da língua em questão. 
Aqui não entram julgamentos de valor, mas verifica-se tão-somente se a 
sequência (oração, frases) é admissível, aceitável como uma construção da 
língua. (...) é a capacidade de, com regras da língua, gerar um número infinito 
de frases gramaticais. 

 

A gramática, dentro da perspectiva de construção textual que envolve sentidos, 

precisa adequar-se aos objetivos comunicativos e interlocutivos a que se propõe a 

produção realizada, seja ela de qualquer gênero ou tipologia textual. Acerca da 

importância da gramática estar em consonância com o sentido de texto, Antunes 

(2009, p. 35-36) postula que:  

 

As línguas estão a serviço das pessoas, de seus propósitos interativos reais, 
os mais diversificados, conforme as configurações contextuais, conforme os 
eventos e os estados em que os interlocutores se encontram. Daí porque o 
que existe, na verdade, é a língua-em-função, a língua concretizada em 
atividades, em ações e em atuações comunicativas; isto é, a língua como1 
modo de ação, como forma de prática social, direcionada para determinado 
objetivo. 

 

É nesse contexto que a gramática precisa ser verificada e avaliada nas 

correções textuais, de acordo com o sentido e os propósitos do texto. A professora 
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buscou atender a essa competência, de forma que o aluno compreendesse também a 

necessidade de uso dos mesmos. 

 
Quadro 7 – Número de apontamentos relativos à Competência 2(Uso dos recursos 
expressivos da língua, construindo um texto coeso e coerente) 
 
 

 Escola 2  T T T T T T T T T T T T T T To- 
 6º ano A.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tal 

a) Uso vocabular                 

                  

b) Clareza e   1     1      2 4 

Completude  das                

Frases                  

c) *Sentido das  1 2   1 1    1   6 12 

Palavras  na                

Construção  das                

frases e texto.                 

d) **Uso adequado           1   1 2 
da letra maiúscula e                

minúscula                  

e) Não fragmentação  1  1          2 4 

dos parágrafos                 

f) Uso dos sinais de  3  1  3    1    2 10 

Pontuação                  

g) Uso de conectivos                

Para relacionar                

elementos/segmentos                

do texto                  

h) Uso de recursos                

de referência                 

i) Progressão                

(ausência  de                

redundância)                 

j) Encadeamento de   1 1           2 

ideias/informações                

k) Ausência de                

Contradição                  

*e ** Foram acrescentados pela pesquisadora 

 
 

Em relação à competência 2, acerca do uso dos recursos expressivos da 

língua, os critérios que se encontram nas letras a, b, c, d, e, f foram apontados pela 

professora no texto dos alunos. Já nos critérios que se encontram nas letras g, h, i, j e 

k percebeu-se que, nos textos em que esses critérios foram contemplados 

naturalmente, a professora conseguiu fazer os apontamentos das falhas referente à 

competência 2 com mais propriedade. Mas se no texto faltavam os quesitos g, h, i, j, k, 

não houve apontamentos nos textos dos alunos que indicassem esses problemas, 

como no T 2 (Texto 2), em que não se fez um texto narrativo, apesar de esse 

problema não ter sido apontado pela professora. Infere-se que a docente percebeu 



107 

 

que o texto estava com muitos problemas referentes à categoria, exigindo dos alunos, 

então, apenas a competência 1. 

Em relação aos alunos, o que se observou foi que, ao realizarem as questões 

de da categoria 1, relativas às normas linguísticas propostas pela professora, 

acabaram modificando o texto e comprometendo intrinsecamente a coerência, a 

coesão e a informatividade do texto, pois essa “[...] constitui um dos mecanismos 

prováveis da organização do texto” (ANTUNES, 2009, p. 135). Assim, na primeira 

versão do texto 2, os alunos apresentaram menos problemas de informatividade, 

coesão e coerência. Esses textos precisariam retornar aos alunos para em conjunto 

com o professor reescreverem de forma que esses critérios não ficassem seriamente 

comprometidos, como se pode perceber nos textos, os quais podem ser vistos na 

integra nos anexos desta pesquisa. 

 

Quadro 8 – Número de apontamentos relativos à Competência 3 – narração 
(Entendimento da proposta e conhecimento dos elementos e da estrutura do tipo/ 
gênero textual solicitado) 
 
Escola 2 – 6º 
ano A 

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
5 

T
6 

T
7 

T
8 

T
9 

T 
10 

T 
11 

T 
12 

T 
13 

T 
14 

To
tal 

a) Atendimen-
to à proposta 

   1           1 

b) Observân-
cia ao tipo e 
ao gênero 
textual 

               

c) Manuten-
ção do foco 
narrativo 

               

d) Construção 
coerente das 
personagens 

               

e) Referência 
adequada ao 
tempo e ao 
lugar 

               

f) Enredo 
(apresentação, 
conflito, clímax 
e desfecho) 

               

g) Sequência 
lógica dos 
fatos 

               

h) Emprego do 
discurso 
direto/indireto/ 
indireto livre 
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A competência 3 foi pouco valorizada pela professora Rosa, no entanto, a 

exploração dos gêneros contribuem por: 

 

[...] suas propriedades funcionais, estilo e composição organizados em 
razão do objetivo que cumprem na situação comunicativa. Explicando 
melhor: isso significa que, a cada vez produzo um texto, seleciono um 
gênero...  
... em função daquilo que desejo comunicar;  
... em função do efeito que desejo produzir em meu interlocutor;  
... em função da ação que desejo produzir no meio em que me inscrevo. 
Isso vale das trocas mais prosaicas do cotidiano, nos bilhetes registrados 
em post-its colados nas geladeiras, passando pelas mensagens 
eletrônicas, entrevistas (orais e escritas), bulas de remédio, orações, 
cordéis, dissertações, romances, piadas etc. Uma das principais 
características dos gêneros é o fato de serem enunciados que apresentam 
relativa estabilidade. É esse aspecto que permite, justamente, com que 
sejam compreendidos13.  

 

Em conjunto com o ensino dos gêneros, é necessário também observar os itens 

c, d, e, f, g e h da competência 3, no caso do textos T2 e T4, esses itens apresentaram 

deficiência o que prejudicou o sentido do texto. Ainda que não houvesse sido 

trabalhado um gênero específico, mas para atender à tipologia narrativa far-se-ia 

necessário respeitá-los para a construção coerente do texto. Infere-se que, no caso do 

texto 2, os alunos não alcançaram os objetivos propostos pela professora, por não 

conseguirem decidir dentro do tema/título dado um tema específico para desenvolver a 

narrativa e, no texto 4, além de fugirem da proposta não chegaram à conclusão de um 

tema ainda que este fosse diferente da proposta da professora, revelando uma 

dificuldade que precisa ser mediada. 

Percebe-se, assim, que a preocupação maior da professora foi com os aspectos 

de higienização do texto, expressão utilizada por Jesus (2004) para nomear a 

atividade de reescrita que se pauta na profilaxia linguística do certo e errado: 

 

[...] o trabalho de reescrita de textos caracterizava-se por aquilo que 
podemos chamar de ‘higienização do texto do aluno’. A reescrita 
transformava-se numa espécie de ‘operação limpeza’, em que o objetivo 
principal consistia em eliminar as ‘impurezas’ previstas pela profilaxia 
lingüística, ou seja, os textos são (eram) analisados apenas no nível da 
transgressão ao estabelecido pelas regras de ortografia, concordância e 
pontuação, sem se dar a devida importância às relações de sentido 
emergentes na interlocução. Como resultado, temos um texto, quando 
muito, ‘linguisticamente correto’, mas prejudicado na sua potencialidade de 
realização (JESUS, 2004, p. 101-102). 

                                                      
13Disponível em: https://novaescola.org.br/conteudo/194/o-que-e-um-genero-textual. Acesso em 21 de 

ago. 2017. 
 

https://novaescola.org.br/conteudo/194/o-que-e-um-genero-textual
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Infere-se que talvez a competência3 não tenha sido explorada pela professora 

Rosa, por ela não ter comparado os textos entre si e visto que alguns problemas que 

havia assinalado anteriormente não foram corrigidos pelos alunos ou porque a 

docente tinha como intenção valorar mais a produção escrita sobre o tema 

preconceito racial, ainda que a mesma percebesse os problemas.  

 

3.5 Categoria 4: O aluno frente às atividades da reescrita 

 

Após a observação dos aspectos relativos à revisão dos textos, foram 

avaliadas, então, as reescritas realizadas pelos discentes. Os textos foram agrupados 

por problemas que possuem características próximas e, destes, cinco textos foram 

escolhidos para amostra das situações de correção e reescrita. 

 

1) Textos T1, T7, T8, T10, T12, T13 

 

As duplas realizaram todas as correções apontadas no texto. Apenas um 

problema ortográfico com a palavra “profição”, indicado com um círculo pela 

professora, na versão reescrita, não foi corrigido. A docente corrigiu as duas versões 

apresentadas, a primeira versão e a reescrita como se pode acompanhar: 

 

Figura 6 – Primeira versão –T 
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Figura 7 – Versão reescrita –T 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A professora Rosa corrigiu as duas versões apresentadas, a primeira e a 

reescrita, e, como se pode observar no exemplo acima, a palavra “profição” 

permaneceu como estava na primeira versão. A professora circulou-a. Não houve a 

reescrita da segunda versão, mas o texto contemplou os critérios propostos pelas 

competências 1, 2 e 3 do quadro de critérios de correção e avaliação apresentado por 

Santos e Teixeira (2016). 

 

2) Textos T9, T3, T11, T14 

 

Os alunos permaneceram com o mesmo texto, mas não se atentaram para os 

apontamentos resolutivos e indicativos da professora. Neste exemplo específico, a 

primeira versão do texto foi feita por um colega da dupla e a reescrita por outro colega 

da mesma dupla, isso também pode ter influenciado na correção. Não houve a 

segunda versão da reescrita. 

 

Figura 8 – Produção do texto 14 
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Nesse trecho da primeira produção, a professora faz apontamentos resolutivos 

nas palavras “estam”, “julgando”, que estava ilegível, acentuou a palavra “aparência”. 

 

Figura 9 – Reescrita do texto 14 

 

 

 

A reescrita foi realizada por outro colega da dupla, como se pode perceber pela 

caligrafia, ele mantém os mesmos erros ortográficos não se atentando para a correção 

das palavras “estam” e “aparência”, apenas a palavra julgando foi alterada. Na versão 

reescrita, a professora indica com um retângulo as palavras “escola” que estão 

repetidas na frase. Essas palavras estavam repetidas também na primeira versão, 

mas não foi apontada pela professora. Infere-se que os alunos talvez não tenham 

discutido sobre os problemas do texto apontados pela professora, como fariam as 

mudanças, se precisavam usar o dicionário, ou outras mudanças como havia sido a 

proposta da professora para eles, mas apenas um colega fez a correção sem maiores 

discussões ou revisões com o outro colega da dupla. 

 

3) Texto T2 

 

O aluno apresentou um texto argumentativo com o tema preconceito racial, no 

entanto a proposta era de um texto narrativo, mas a professora não chamou atenção 

para esse problema. A dupla apresentou, então, a versão reescrita do texto 

argumentativo. A seguir, será apresentada a primeira versão e a reescrita deste texto: 
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Figura 10 – Texto argumentativo –T2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na primeira versão, a professora Rosa indicou as palavras “Quais”, “racimo”, 

“umanidade” e “alfentida” para que fossem corrigidas. Percebe-se, quanto às palavras 

“Quais” e “alfentida”, que o aluno escreveu como fala em seu cotidiano, talvez por isso 

sintam maior dificuldade em buscar as palavras no dicionário. 

No primeiro parágrafo, os autores escreveram: “As pessoas não devem julgar 

pela aparência”, e a professora fez uma interrogação depois de pessoas, indicando 

que falta um elemento na frase. No segundo parágrafo, a professora indicou com um 

círculo a expressão “da” racimo, que no contexto seria não se pode ser racistas. 

O texto apresenta alguns outros problemas em sua estrutura, que poderiam ser 

apontados pelo professor para que se tornasse coeso como, por exemplo, a repetição 

das ideias, algumas frases soltas, descontextualizadas que prejudicaram a progressão 

e o sentido do texto, pode-se acompanhar no segundo parágrafo: Os alunos 

argumentam que não pode haver racismo, pois é feio e, além disso, as pessoas que 

agem com racismo podem ir para a cadeia. E no mesmo parágrafo os alunos falam 
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que as pessoas que são julgadas não devem julgar os outros por ser falta de respeito 

com a humanidade. Infere-se que os alunos quiseram reforçar a argumentação do 

início do parágrafo, acrescentando que julgar as pessoas por sua cor e ou aparência é 

falta de respeito com o outro, mas não conseguiram articular as ideias com coerência. 

Outro problema foi que os alunos não fizeram um texto narrativo como foi a 

proposta do trabalho, mas um texto argumentativo e nessa questão não houve 

interferência da professora no texto dos alunos e nem na correção realizada oralmente 

na sala de aula. Nesse caso, permaneceu o erro e também a dúvida da pesquisadora 

se os alunos não prestaram atenção à proposta de trabalho apresentada. Acerca da 

professora não pedir que refizessem em forma de texto narrativo, compreende-se que 

a intenção maior era a escrita de um texto que revelasse a interpretação dos alunos 

sobre o tema preconceito racial. 

 

Figura 11 – Reescrita do texto argumentativo –Texto T2 
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A dupla fez a reescrita do texto argumentativo, manteve o tema preconceito 

racial, mas modificou todo o texto. Os alunos apresentaram uma diversidade de 

assuntos sobre o tema, iniciam o texto falando que não se deve julgar as pessoas pela 

aparência, depois falam sobre o racismo sofrido pelos negros africanos que vieram da 

África, não se compreende o contexto se foi na época da escravidão ou atualmente. 

Depois se referem ao respeito por si mesmo e pelos outros e no final falam de uma 

criança negra humilhada na escola e finalizam dizendo que é muito feio julgar, pois se 

pode acabar sozinho.  

Pode-se inferir que os alunos modificaram as frases por não conseguirem 

corrigir as palavras anteriores, substituindo-as, então, por outras palavras e frases, 

bem como encontraram dificuldade na tipologia que escolheram, pois não 

conseguiram sustentar a temática dentro do texto argumentativo, que exigia dos 

mesmos segurança no tema e argumentos que convencessem o leitor dos problemas 

causados às pessoas negras quando se age com preconceito contra elas. Também 

observou-se a dificuldade em articular o tema preconceito racial com o título “As 

pessoas não devem julgar pelas aparências”. 

Apresentaram também segmentação de ideias e palavras como em “O respeito 

com você mesmo uns aos outros”, que seria “O respeito por você mesmo epelos 

outros”. Ou seja, abordaram diversas temáticas dentro do mesmo texto, sem concluí-

las, comprometendo a coesão e a coerência do texto. As correções da professora na 

primeira e na segunda versão da reescrita apontaram apenas os problemas 

ortográficos, no entanto, o texto precisa ser tomado como unidade de sentido para que 

seja corrigido em sua essência e limitações. 

Nesse caso específico a docente poderia, por exemplo, mostrar à dupla 

exemplos de narrações retiradas do livro didático ou de um livro da biblioteca que 

explicitassem um texto narrativo, como fora a proposta inicial, bem como esclarecer o 

tema com os alunos para que os mesmos pudessem refazer o texto mais confiantes 

quanto à tipologia textual e o tema. 

 

4) Texto T4 

 

O texto fugiu do tema nas três versões. Apesar do bilhete textual indicativo, os 

alunos não compreenderam que o texto estava fora do tema. Na primeira versão, a 
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professora chamou atenção para o tema, na segunda versão apontou os problemas 

ortográficos. 

 

Figura 12 – Proposta fora do tema – Texto T4 – primeira versão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na primeira versão a professora indica que o texto está fora do tema. 

 

Figura 13 – Proposta fora do tema – Texto T4 – versão reescrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os alunos não modificaram o tema. A professora marcou os problemas 

ortográficos. 
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Figura 14 – Proposta fora do tema–Texto T4 – segunda versão reescrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na segunda versão reescrita, o texto continua fora do tema proposto que era 

preconceito racial e não econômico, porém a professora não fez nenhum registro 

sobre o problema. Como sugestão, a docente poderia pedir aos alunos que 

retomassem o tema preconceito contra os negros e narrassem uma historia que 

tivesse um personagem ou mais de um que passaram por uma situação de 

preconceito e dessa forma, explicassem/ narrassem a situação vivida por eles, quais 

os sentimentos decorridos da situação e o que o(s) personagem(ns) fizeram para 

superar a humilhação sofrida ou se não conseguiram, bem como cuidar da conclusão 

da narração.  

Pode-se analisar que a intenção da professora Rosa era que os alunos se 

responsabilizassem pela correção dos seus textos, para que desta forma eles 

pudessem aprender com os seus próprios erros, ao passo que fossem fazendo as 

devidas correções. E também por estarem em grupos de quatro pessoas, sendo duas 

duplas, cada uma com um texto, uma dupla ajudaria a outra a avaliar os problemas na 

produção dos colegas, fosse eles de qualquer ordem, não apenas ortográfica, como 

se pode acompanhar na fala da professora no primeiro dia de observação da 

pesquisadora, quando os textos foram entregues aos alunos: “[...] no texto fala que o 

mendigo tirou a roupa na igreja. Como assim tirou a roupa? Ele ficou pelado? As 
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pessoas viram ele pelado? Tem que prestar atenção para não dar dupla interpretação 

ou faltar informações para quem está lendo o texto”. No entanto, ainda que o trabalho 

tenha sido em grupo, nem todos os alunos conseguiram corrigir os textos como a 

professora pediu que realizassem, seja através dos erros apontados nas produções 

ou realizados oralmente, como na frase acima. 

Conclui-se, portanto, que os alunos, apesar das tentativas observadas, não 

conseguiram realizar as modificações por não saberem realizá-las, por não estarem 

também instrumentalizados com dicionários, gramáticas como também por não terem 

recebido o auxílio do professor para a atividade que, na primeira e na segunda 

tentativa de reescrita, ficou apenas na responsabilidade dos próprios alunos quando 

seriam necessárias as intervenções realizadas pelo professor durante o processo de 

reescrita. 

Ainda que pareça repetitivo dizer, mas não tem como produzir um texto, corrigi-

lo, reescrevê-lo, sem que haja anteriormente um esclarecimento sobre o gênero, os 

interlocutores, o lugar que será divulgado (DOLZ, 2010), o quadro de critérios 

(SANTOS; TEIXEIRA, 2016). Se isso tivesse sido realizado, talvez até a correção dos 

alunos, ainda que inexperientes para o trabalho com a reescrita, apresentassem 

melhores resultados. Percebe-se, portanto, que a intenção do professor era apenas a 

produção escrita no intuito de suscitar no educando o prazer da criação, da produção, 

sem a preocupação com um gênero específico, interlocutores, regras, categorias, mas 

que apenas escrevessem sobre o que discutiram sobre o preconceito racial e o que 

ficara de conhecimento para eles sobre o tema e também que praticassem o respeito 

e não perpetuassem ações preconceituosas em suas relações pessoais. No entanto,  

 

O trabalho não acaba quando os alunos reescrevem, mas quando realizam a 
leitura e a revisão coletiva, em dupla e individual, retomando a sua escrita, 
passando a limpo, revisando termos utilizados e reescrevendo trechos, se 
necessário. Novamente, o professor é fundamental durante o procedimento de 
revisão, pois deverá instigar seus alunos a refletirem sobre os fatos e os 
aspectos discursivos presentes ou não, garantindo uma escrita cada vez mais 
aprimorada e favorecendo a formação de escritores competentes e 
autônomos.14 

 

 

 

                                                      
14Disponível em: www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/pedagogia/o-uso-da-reescrita-no-
trabalho-com-producao-de-texto-nos-anos-iniciais/58487. Acesso em 21 de mai. De 2017. 
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3.6 Categoria 5 - A mediação do professor: a reescrita em sala de aula 

 

Após a observação das aulas, da análise das correções e das reescritas notou-

se que o professor preocupou-se com o conteúdo das aulas, deixando pouco tempo 

para o trabalho com a produção e reescrita de textos. A reescrita, na maioria das 

vezes, é realizada com apontamentos que refletem mais os problemas de 

“higienização” do texto, como afirma Jesus (2004), ao passo que outros aspectos das 

competências necessárias para a construção do texto não foram valorizados, como 

por exemplo, as leituras que tomam os textos dos alunos como unidades de sentido, 

estas têm se revelado mais produtivas do que aquelas que apenas focalizaram partes 

do texto ou seus aspectos gramaticais. Após compreender o sentido/intenções do 

aluno, o professor, então, pode fazer a categoria 1, analisando a ortografia. Ainda 

assim não significa necessariamente que deva começar pela ortografia, vai depender 

do texto, das necessidades primeiras de organização, do sentido pretendido pelo 

autor. 

Sobre a escolha do gênero para a produção textual, a professora Violeta deixou 

a escolha do mesmo a cargo dos alunos, assim, fica difícil para os alunos realizarem a 

produção textual como também dificulta a correção para o professor. A professora 

Rosa apesar de não ter especificado o gênero, especificou a tipologia textual, 

narração, assim, os alunos tiveram um melhor direcionamento, o que facilitou a 

produção. 

É importante que se estabeleça um gênero para a produção escrita. Não que 

este signifique uma camisa de força para o escritor, mas caminhos a serem seguidos, 

adequações, pois os gêneros possuem particularidades próprias que o identificam e 

assim facilitam a escrita e a compreensão do mesmo, tanto por parte do escritor 

quanto por parte do leitor,  do contrário, torna-se difícil produzir um texto como 

também perceber neste os pontos positivos e as suas falhas, pois falta um norte. 

Acerca das tipologias textuais, os autores Schneuwly e Dolz (2004) e Dolz 

(2010), têm posição contrária à tipologia clássica – narração, dissertação, descrição – 

pois estas apresentam apenas a organização textual, mas não direcionam às 

particularidades sócio-discursivas dos gêneros. Como exemplo de algumas dessas 

particularidades, podem ser citados um conto de aventura no caso de uma narração, 

um anúncio de classificados para uma descrição ou uma dissertação para se 

defender uma ideia ou um ponto de vista. De acordo com Bakhtin (1992, p. 274): 
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[...] os gêneros constituem formas relativamente estáveis de enunciados, 
disponíveis na cultura, caracterizados por três elementos: conteúdo temático, 
estilo e construção composicional. As intenções comunicativas, como parte 
das condições de produção dos discursos, geram usos sociais que 
determinam os gêneros que darão forma aos textos. 

 

O trabalho com os gêneros contribui de maneira significativa para que os 

estudantes sejam mais competentes em suas atividades de produção textual, como 

também em suas práticas sociais. 

Sobre os interlocutores das produções dos alunos, a professora Violeta, da 

ESCOLA 2, disse que colocaria os textos escolhidos no mural da escola, dessa forma, 

poderiam ser vistos pelos colegas. Mas a docente não conseguiu deixar os textos no 

mural da escola conforme planejamento realizado no questionário. Infere-se que pela 

dinâmica da escola, com jogos estudantis e mobilização para eleições de direção e 

vice-direção, bem como o fechamento da unidade, alterou-se em muito a rotina, tanto 

da professora quanto de toda a escola. 

A professora Rosa, da ESCOLA 1, não indicou nenhum interlocutor para os 

textos dos alunos, a produção foi realizada em sala e os textos foram para a correção 

apenas da própria professora e entregues à pesquisadora. Acerca dos interlocutores 

dos textos produzidos pelos educandos, Antunes (2003) afirma que, exatamente por 

serem atos de linguagem, os textos devem ter leitores, devem dirigir-se a um alguém 

concreto, real, para que quem escreve possa tomar as devidas decisões na seleção 

do que dizer e de como fazê-lo. 

A respeito das correções dos textos dos alunos, a professora Violeta relatou 

que não havia lido as produções dos alunos e fez a correção de apenas quatro 

produções, as quais realizou oralmente, observando os aspectos ortográficos. A 

professora Rosa fez as leituras dos textos, apontando aspectos ortográficos e de 

concordância nominal e verbal. Sobre critérios de correção de um texto, Serafini 

(2001, p. 108-113) estabelece seis princípios básicos: 

 

Os três primeiros remetem-se a métodos para uma correção eficaz (1. a 
correção não deve ser ambígua; 2. os erros devem ser reagrupados e 
catalogados; 3. o aluno deve ser estimulado a rever as correções feitas, 
compreendê-las e trabalhar sobre elas). O quarto princípio refere-se à reflexão 
do aluno mediante às correções (4. deve-se corrigir poucos erros em cada 
texto). E os dois últimos princípios tratam da postura que o professor deve 
assumir (5. o professor deve estar predisposto a aceitar o texto do aluno; 6. a 
correção deve ser adequada à capacidade do aluno). 
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Nesse sentido, havia a necessidade das professoras auxiliarem os alunos, não 

apenas apontando os erros ortográficos, mas corrigindo o texto no quadro, usando 

recursos tecnológicos ou aproximando-se da dupla para monitorá-los em suas 

dificuldades, pois estes ainda não têm competência linguística para realizarem a 

reescrita de forma independente, como foi a proposta apresentada pelas professoras. 

Ou poderiam fazê-lo observando cada competência por vez, pois o trabalho da 

reescrita não é rápido e necessita de mais tempo das aulas e sempre com a atenção 

dos professores, uma vez que é necessária a reflexão do aluno sobre a própria escrita, 

bem como no trabalho de reelaboração do texto. E para isso o diálogo com o professor 

e os colegas, não apenas com os colegas, torna-se indispensável. 

Suassuna (2011) afirma que o retorno da produção do aluno é uma ação 

indispensável, uma vez que os resultados da aprendizagem são melhores quando, nos 

procedimentos de refacção, alunos e professor, num movimento dialógico, tomam 

como objeto de discurso não apenas o texto produzido, mas também o trabalho com o 

texto, o que permite uma análise mais adequada dos processos por meio dos quais se 

dá a apropriação das estratégias de procedimentos discursivos. Dessa forma, o 

professor, interlocutor efetivo dos alunos, fará perguntas a esses textos, motivadas, 

sobretudo, pelos problemas neles encontrados. É no esforço de responder aos 

questionamentos do professor e dos pares que o aluno propõe novas versões para a 

sua produção, para o que terá de desenvolver e acionar estratégias linguísticas e 

discursivas as mais diversas. Por meio dessa metodologia, o aluno assume o papel de 

leitor crítico do próprio texto e, assim, pode aprender de forma mais duradoura as 

peculiaridades da escrita. 

Em consonância com esse tema, Ruiz (2013) aponta que o professor tem 

grande responsabilidade como professor corretor, pois a reescrita do aluno está 

intrinsecamente ligada à interpretação que ele faz da correção do professor. Deste 

modo, “[...] toda e qualquer consideração que se faça a respeito do maior ou menor 

sucesso do aluno na tarefa de revisão (retextualização) deve inalienavelmente levar 

em conta a participação efetiva do mediador (o professor) no processo como um todo” 

(RUIZ, 2013, p. 26). 

Acerca dessa reflexão, conclui-se que a reescrita, como propõe os autores que 

embasam essa pesquisa, é uma prática ainda pouco exercitada nas escolas e torna-se 

um desafio para o professor com turmas de trinta a quarenta alunos em sala de aula e 
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com recursos tecnológicos escassos, como é o caso da maioria das escolas públicas 

do nosso país. O que exige do professor o conhecimento sobre o tema, estratégias de 

reescrita que sejam efetivas para as necessidades dos educandos e que contemplem 

a quantidade de alunos presentes em sala. 

Conclui-se, também, que a prática das professoras pesquisadas foi limitada, 

pois lhes falta a instrumentalização, como também a consciência de que o trabalho 

com a reescrita não é realizado. Pode-se questionar aqui se a formação acadêmica 

das professoras preparou-as para o exercício da reescrita, pois há entre as duas 

diferenças de quase uma década de formação acadêmica, como se pode verificar nos 

questionários em anexo, e, tanto uma quanto a outra, desconhecem os procedimentos 

com a reescrita, como propõem os autores que embasam essa pesquisa. Dessa 

forma, infere-se que os cursos acadêmicos da área de Letras não têm em seus 

conteúdos programáticos a reescrita. Acerca da formação dos professores, Irandé 

Antunes (2016, p. 19) faz uma observação sobre os cursos de Letras: 

 

Essa formação dos professores remonta aos cursos de Letras (onde deveria 
ser concedido mais espaço ainda para o estudo da Linguística de Texto, da 
Pragmática, da Sociolinguística, da Análise do Discurso, da Semântica, da 
Lexicologia) e aos cursos de Pedagogia, onde também caberiam estudos 
sobre a linguagem, mais especificamente sobre o processo de alfabetização e 
iniciação ao letramento. 

 

A autora reitera que a formação do profissional de Letras não se completa com 

o final do curso, mas continua renovando e ampliando-se ao do exercício do trabalho 

pedagógico. 

Observa-se que o relacionamento entre alunos e professoras era de muito 

diálogo e respeito. As professoras conseguiam mobilizar a atenção dos alunos durante 

a aula e os educandos participaram de todas as etapas com muita atenção, mesmo 

com a presença da pesquisadora em sala, observando e escrevendo toda a rotina das 

aulas. O que reforça a hipótese da falta de instrumentalização do professor para o 

trabalho de reescrita, pois se o mesmo soubesse efetivamente como praticá-lo não 

encontraria dificuldade junto ao seu aluno, pois os mesmos mostraram disposição para 

o trabalho de refacção dos textos durante todo o período das observações realizadas 

pela pesquisadora. 

Sobre a instrumentalização do professor de Língua Portuguesa, Irandé Antunes 

(2003, p. 171) argumenta que: 
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[...] é preciso dispor de tempo para estudo e reflexão; é preciso inserir-se em 
projeto de pesquisa; é preciso ter acesso a uma biblioteca especializada; é 
preciso ter oportunidade de participar de cursos de atualização e estar em 

sintonia com as mais novas orientações e propostas da área de linguagem. 
 

Talvez seja necessário ao professor “fazer” esse tempo, programar-se para o 

estudo além das exigências dos conteúdos programáticos previstos para as aulas. E 

realmente, como alerta a autora, participar de cursos atuais na área de linguagem, 

seja em universidades, congressos e exigir também da Secretaria de Educação da sua 

cidade cursos de atualização para a sua área. 

Faz-se necessária uma reflexão por parte dos professores das séries do Ensino 

Fundamental II, em conjunto com a coordenação e direção escolar, naquestão de 

estabelecer um número de conteúdos por unidade que comungue com o trabalho de 

escrita e reescrita, afinal, ao revisar e reescrever os textos, naturalmente os conteúdos 

estarão sendo praticados. A questão de envolver o corpo docente e a direção é 

principalmente pela insatisfação gerada nas séries seguintes de um trabalho que faltou 

ser desenvolvido satisfatoriamente nas séries anteriores. E, nesse caso, quando o 

trabalho não é realizado todos perdem, professores, alunos, pais, coordenadores e a 

escola. 

Nesse sentido, a proposta de trabalho que será apresentada no próximo 

capítulo pretende atingir o número de alunos presentes em sala de aula. Talvez nunca 

se consiga atender todos os alunos, pois cada um apresenta suas dificuldades 

individuais, mas é preciso tentar. Por conhecer pessoalmente as dificuldades 

vivenciadas pelo professor de Língua Portuguesa, far-se-á a seguir uma proposta de 

produção e reescrita do gênero fábula, que objetiva contribuir com a prática 

pedagógica da reescrita nas aulas de Língua Portuguesa. 
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4 REESCRITA DO GÊNERO FÁBULA: UMA PROPOSTA DIDÁTICA 

 

 

4.1 Introdução 

 

Considerando que um dos objetivos no ensino de produção de textos é 

desenvolver habilidades necessárias para que os alunos possam, de forma autônoma, 

revisar e reescrever os seus textos, ressalta-se, então, a prática da reescrita nas aulas 

de Língua Portuguesa. É revendo o que escreveu, reformulando as ideias, substituindo 

palavras, adequando-se à modalidade escrita exigida pelo contexto que o aluno 

conseguirá melhorar sua produção. 

Com base nos autores Antunes (2003), Geraldi (2000), Soares (2009), na 

prática como professora de Língua Portuguesa e na pesquisa realizada com dois 

professores da disciplina Língua Portuguesa no município de Teixeira de Freitas- 

Bahia, pode-se considerar as dificuldades do docente dessa disciplina em atingir todos 

os alunos das turmas, que geralmente constam de trinta a quarenta alunos, no tocante 

à reescrita de textos. 

Tendo estudado e compreendido a reescrita nos capítulos anteriores, passa-se 

a defender a necessidade de um ensino produtivo no ambiente escolar, contemplando 

as competências necessárias: o uso das normas do registro linguístico padrão; o uso 

dos recursos expressivos da língua; o entendimento da proposta e conhecimento dos 

elementos e da estrutura do gênero textual solicitado. Pensando nisso, propõe-se uma 

atividade de intervenção que visa proporcionar ao professor a prática das 

competências acima citadas, trabalhando com o objeto dessa pesquisa, a reescrita. 

 

4.2 Proposta didática: reescrita do gênero fábula 

 

A proposta consiste numa sequência didática (SD) que objetiva alcançar cada 

etapa da produção textual, desde conhecer as marcas características encontradas na 

estrutura e organização do gênero até chegar à reescrita de texto de forma que esta 

contemple cada aluno presente em sala de aula. Não se deve deter-se apenas na 

reescrita do texto, pois a mesma só alcançará êxito se todas as etapas da produção 

forem contempladas. 
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A SD será norteada pelos pressupostos teóricos de Bakhtin (1997) e pelos 

pesquisadores suíços Dolz, Noverraz e Schnewly (2004). As narrativas selecionadas 

pertencem ao gênero fábula e têm como objetivo auxiliar na prática dos professores 

do Ensino Fundamental II, no tocante à produção e reescrita de textos. As propostas 

de reescrita serão embasadas nos autores Dolz (2010), Soares (2009) e Santos e 

Teixeira (2016). 

Para os pesquisadores suíços, uma sequência didática (SD) é um conjunto de 

atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero 

textual oral ou escrito e tem como finalidade ajudar o aluno a dominar melhor um 

gênero de texto, permitindo-lhe, assim, escrever ou falar de uma maneira mais 

adequada numa dada situação de comunicação (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEWLY, 

2004). A estrutura de base de uma sequência didática pode ser representada pelo 

seguinte esquema: 

 

Figura 15 – Esquema da sequência didática 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dolz; Noverraz; Schnewly (2004, p. 98) 

 

Sinteticamente, o trabalho com o procedimento SD pode ser descrito a partir de 

quatro etapas: 

1. Apresentação da situação: O aluno deve ser exposto e motivado ao 

projeto de produção de um gênero. Constrói-se, também, uma representação da 

situação de comunicação e da atividade de linguagem a ser executada. 

2. Produção inicial: é uma forma de avaliação diagnóstica que define os 

pontos em que o professor precisa intervir e permite ao professor adaptar as oficinas 

de maneira mais precisa às capacidades dos alunos. 

3. Oficinas (módulos): trabalham-se os problemas de níveis diferentes: nível 

contextual, discursivo e linguístico. 
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4. Nova produção: Permite ao professor realizar uma avaliação formativa: 

avaliação do desenvolvimento real do aluno por meio da comparação com a primeira 

produção. Já as reescritas e refacções, por meio de estratégias de autoavaliação, 

avaliação em pares e avaliação coletiva, permitem que o conhecimento adquirido nas 

oficinas seja retomado e ressignificado. 

A visão bakhtiniana da linguagem será considerada na perspectiva dialógica 

que considera os gêneros como elementos organizadores do discurso. Para Bakhtin 

(1997), o uso da língua ocorre em forma de enunciados os quais possuem condições 

e finalidades específicas ancoradas em três elementos: conteúdo temático (tema 

abordado), estilo de linguagem (os recursos linguístico-expressivos do gênero e as 

marcas enunciativas do produtor do texto) e construção composicional (a estrutura de 

textos pertencentes a um gênero), promovendo um aprofundamento e a integração 

das práticas de leitura, de análise linguística e de produção/refacção textuais 

Dolz, Gagnon e Decânio (2010), apoiados pelos pressupostos teóricos de 

Bakhtin, propõem um agrupamento dos gêneros discursivos com o objetivo de auxiliar 

no processo ensino-aprendizagem em função de regularidades, o de definir “[...] as 

capacidades de linguagem globais em relação às tipologias existentes” (2010, p. 45), 

consta dos domínios sociais de comunicação, aspectos tipológicos de linguagem e 

exemplos de gênero orais e escritos. Será apresentado, a seguir, o agrupamento dos 

gêneros em que se insere o gênero fábula. 

 

Quadro 9 – Agrupamento dos gêneros 
 

Domínios sociais de Aspectos tipológicos Exemplos de gêneros orais e 

Comunicação Capacidades de linguagem Escritos 

 Dominantes  

Cultura literária Mimeses da ação por meio da criação Conto maravilhoso 
 da intriga no domínio do verossímil Conto de fadas 
  Fábula 

  Lenda 

  Narrativa de aventura 
  Narrativa de ficção cientifica 
  Narrativa de enigma 
  Narrativa mítica 
  Esquete ou historia engraçada 
  Biografia romanceada 

  Romance 
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   Romance histórico 
   Novela fantástica 
   Conto 
   Crônica literária 
   Adivinha 
   Piada 

Documentação e Representação pelo discurso    de Relato de experiência vivida 

Memorização das experiências vividas, situadas no tempo. Relato de viagem 

ações humanas   Diário íntimo 
   Testemunho 
   Anedota ou caso 
   Autobiografia 
   Curriculum vitae 

   ... 
   Noticia 
   Reportagem 
   Crônica social 
   Crônica esportiva 
   ... 
   Histórico 
   Relato histórico 
   Ensaio ou perfil biográfico 
   Biografia 

   ... 
 
 

O gênero “fábula” apresenta em sua estrutura composicional os elementos 

essenciais da estrutura narrativa: enredo (conjunto de acontecimentos, de fatos, de 

ações de uma narrativa), personagens (seres que realizam as ações, participam dos 

acontecimentos), narrador (quem transmite a história e estabelece o contato entre 

texto e leitor), tempo (quando acontece a história), espaço (onde acontece a história). 

Aveleza (2002) caracteriza as fábulas como uma breve narrativa alegórica, de caráter 

individual, moralizante e didático. 

É importante que o aluno reconheça a estrutura na qual se configura o enredo: 

uma situação central, vividas por duas ou três personagens, situadas em tempo e 

lugar não muito detalhados, visto que o quando e onde acontece a história não são 

tão importantes para que o leitor apreenda a moral da história, foco principal da fábula. 

O gênero foi escolhido como proposta didática porque o mesmo possui uma 

narrativa curta, que auxilia na mobilização de conhecimentos para a reescrita. A fábula 

tem como uma das suas características ensinamento de valores morais, importantes 

para a construção da personalidade humana de forma positiva e valores sólidos 

baseados no trabalho, na inteligência, na bondade que realiza ações produtivas, 

ressaltando o lado negativo das más ações e suas consequências para a vida das 

pessoas envolvidas. Temas importantes para serem abordados no 6º ano do Ensino 
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Fundamental II, fase em que os alunos vivenciam conflitos de identidade e questionam 

o padrão de comportamento adotado pela família e sociedade. 

Após o trabalho realizado com um gênero menor como a fábula, o professor 

pode fazer o mesmo procedimento, fazendo as adaptações necessárias, com gêneros 

que exijam maior conhecimento e atenção dos alunos, pois os mesmos estarão mais 

familiarizados com as estratégias de produção e reescrita. E, de acordo com cada 

gênero estudado, o professor, em conjunto com a turma, sentirá necessidade de criar 

novas estratégias de correção para os textos. 

 

4.2.1 Sequência didática – Gênero textual fábula 

 

Público alvo: Alunos do 6º ano do Ensino Fundamental II. 

 

Conteúdos: 

• Análise de fábulas 

• Atividades de interpretação das fábulas 

• Produção textual 

• Reescrita textual 

 

Objetivo geral: 

• Desenvolver comportamentos leitores e escritores associados à situação de 

fábulas, tendo em vista a produção textual do gênero fábula e a sua reescrita para que 

a produção esteja apta a ser observada pelo público leitor. 

 

Objetivos específicos: 

• Observar, através de atividades, a organização geral (construção 

composicional) e as marcas linguístico-enunciativas temporais do gênero fábula. 

• Escrever textos com propósitos definidos, pensando no gênero e no leitor. 

•   Reescrever as produções observando os critérios de revisão de forma que 

essas produções estejam aptas para a observação do público leitor. 

 

Recursos: 

• Produção escrita dos alunos; 

• Computador; internet; 

• Quadro; pincel, apagador 
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Tempo Previsto: dez a doze aulas. 

 

1ª etapa – Motivação: preparação dos alunos para a leitura do texto 
 

 

Com o intuito de sensibilizar os alunos, bem como para ativar o conhecimento 

prévio a respeito do gênero que será estudado, o professor solicita aos alunos que 

leiam dois textos previamente selecionados para a aula. Esses textos podem ser 

colocados no quadro de forma que os alunos copiem e participem da análise ou se o 

professor preferir pode entregar à parte. 

 
 

Texto 1: 
 

Um asno, vítima da fome e da sede, depois de longa caminhada, encontrou um 

campo de viçoso feno ao lado do qual corria um regato de límpidas águas. Consumido 

pela fome e pela sede, começou a hesitar, não sabendo se antes comia do feno e 

depois bebia da água ou se antes saciava a sede e depois aplacava a fome. Assim, 

perdido na indecisão, morreu de fome e de sede (Fábula de Buridan, filósofo da Idade 

Média). 

 
 

Texto 2: 
 

Um indivíduo, colocado diante de dois objetos igualmente desejados, pode ficar 

de tal forma indeciso que acaba por perder a ambos (SAVIOLI; FIORIN,1995). 

 

 

Após a leitura, comentar que os dois textos querem dizer basicamente a mesma 

coisa, no entanto, são estruturados de maneiras diferentes. Para iniciar a discussão, o 

professor deve perguntar aos alunos qual a diferença existente entre os dois textos e 

permitir que deem suas opiniões acerca do que perceberam de diferença entre os 

textos. 

Após essa discussão inicial, o professor esclarece os conceitos, observando 

que o primeiro texto é mais concreto; o segundo, mais abstrato. O primeiro texto 

remete a elementos naturais, que fazem parte de elementos que identificam a vida no 

campo, em uma fazenda: asno, campo, feno, regato, águas, etc. O segundo remete a 

elementos mais abstratos, que elucidam condutas e sentimentos humanos: indivíduo, 

objeto desejados, sentimento de indecisão, entre outros. 
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Pode-se perceber que tanto no primeiro texto quanto no segundo há o mesmo 

esquema narrativo, o sujeito encontra-se privado de dois objetos e quer conquistar a 

posse de ambos, ao encontrá-los precisa optar por um deles e, sendo igualmente 

atraído pelos dois, é incapaz de realizar a escolha e permanece privado de ambos os 

objetos. 

Em seguida, o professor pode perguntar aos alunos qual o nome dado ao texto 

que usa animais para contar uma história, indagando, em seguida, se os mesmos 

conhecem alguma fábula que leram ou ouviram na escola, em casa ou na igreja. Deve 

explicar, também, aos alunos que o mundo representado (asno, regato e feno) foi 

criado para cumprir um papel pedagógico: convencer o leitor dos perigos da indecisão 

e que, no gênero fábula, a argumentação é feita com exemplos de um mundo natural e 

antigo, em que o comportamento e as ações dos animais transmitem mensagens de 

valor moral. 

O professor pode relatar aos alunos a origem das fábulas e os propósitos do 

gênero. Fábula é uma narrativa vivida por animais em uma situação que só poderia 

ser vivenciada por humanos, tendo como objetivo passar um certo tipo de lição. Esses 

textos caracterizam o aspecto moral da época em que se inserem. Sendo assim, dois 

modos de conduta são apresentados ao leitor, o certo, a ser imitado e o errado, a ser 

evitado. Na Idade Média, por exemplo, a moral era valorizada a ponto de que a lição, 

ao final do texto, fosse grifada em dourado, de modo que esta fosse destacada 

(PORTAL DA EDUCAÇÃO, 2012)15. 

Uma das principais características da fábula, a constante presença de animais, 

também é atribuída ao contexto histórico, enfatizando a convivência entre animais e 

homens da época. A utilização deste artifício pode ser considerada como uma 

tentativa de aproximação do leitor à moral. Até hoje se encontram histórias que 

associam características humanas a animais, leões como realeza e ovelhas como 

sinônimo de pureza, são exemplos disso (PORTAL DA EDUCAÇÃO, 2012).  

A fábula propõe a ligação entre o lúdico e o pedagógico. Os autores das fábulas 

pensavam que, para que a moral pudesse ser entendida e absorvida pelas crianças, a 

história precisava ter aspectos alegres e distrativos, por isso, os textos, mesmo 

                                                      
15 Disponível em: https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/pedagogia/fabulas/24613 último 

acesso em 15 de out. de 2017.  

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/pedagogia/fabulas/24613%20último%20acesso%20em%2015%20de%20out.%20de%202017
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/pedagogia/fabulas/24613%20último%20acesso%20em%2015%20de%20out.%20de%202017
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apresentando defeitos humanos, conseguem distrair os leitores. Assim, a didática é 

camuflada pelo entretenimento (PORTAL DA EDUCAÇÃO, 2012). 

 

2ª etapa – Introdução: apresentação do autor e da obra 

 

Após a motivação inicial, o professor deve levar para a sala a fábula “O lobo e o 

cão”, de Esopo, para ser lida e interpretada pela turma. Antes de ler a fábula, 

perguntar aos alunos o que o título “O lobo e o cão” sugere. Após ouvir os comentários 

dos alunos, falar um pouco sobre o autor do texto. É necessário explicar aos alunos 

que não existe uma biografia em que se pode comprovar a vida de Esopo. Sendo 

assim, reuniram-se aqui algumas informações encontradas em sites educativos e 

livros didáticos. 
 
 

Esopo foi um fabulista grego, nascido na Trácia (região da Ásia Menor), do 

século VI a.C.. Personagem quase mítico sabe-se que foi um escravo libertado pelo 

seu último senhor, o filósofo Janto (Xanto). Considerado o maior representante do 

estilo literário "Fábulas", possuía o dom da palavra e a habilidade de contar histórias 

curtas retratando animais e a natureza e que invariavelmente terminavam com tiradas 

morais. As suas fábulas inspiraram Jean de La Fontaine e foram objeto de milhares de 

citações através da história (Heródoto, Aristófanes, Platão, além de diversos filósofos e 

autores gregos). 
 
As primeiras versões escritas das fábulas de Esopo datam do séc. III d. C. 

Muitas traduções foram feitas para várias línguas, não existindo uma versão que se 

possa afirmar ser mais próxima da original. Destaca-se, entre os estudiosos da obra 

esopiana, Émile Chambry, profundo conhecedor da língua e da cultura gregas. Em 

1925 o escrito Chambry publicou, Aesopi - Fabulae (Fábulas de Esopo), contendo 358 

fábulas atribuidas ao grande mestre das fábulas. A Raposa e as Uvas é um exemplo 

dos mais conhecidos entre as centenas de fábulas que produziu. 
 
Encantando velhos e crianças há 25 séculos, as fábulas de Esopo têm uma 

mensagem radical e poderosa. Elas refletem a vida como ela é. Revelam com lucidez 

implacável os jogos de dissimulação, e colocam em cima da mesa, para que todos 

vejam, a ambição, o medo e a inveja que ameaçam cada alma em sua jornada pela 

vida. Mas também revelam as qualidades positivas que permitem a libertação  
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espiritual. Uma fábula é uma história carregada com simbolismo, que traz em si uma 

lição de vida e na qual os animais possuem o dom da fala. 

Esopo é o fundador do gênero, e suas fábulas reúnem três atributos principais: 

são curtas, belas e úteis. Elas nos ensinam, entre outras coisas, que a vida é um dom 

de supremo valor; mas que viver é perigoso, e que, por esse motivo, cada alma deve 

desenvolver ao máximo as virtudes como atenção, vigilância, coragem, prudência e 

equilíbrio. 
 
A vida de Esopo não é uma mera suposição. Ele existiu de fato, e é citado por 

Platão, Aristófanes, Xenofonte e Aristóteles. Mas os detalhes da sua vida, esses, sim, 

são mais lendários que literais. Os diferentes relatos são contraditórios. A biografia 

mais detalhada dele, escrita por Planudes, é considerada fantasiosa. 
 

 É verdade que La Fontaine adotou como válida a narrativa de Planudes, mas 

parece ter feito isso por seu valor como lenda. Calcula-se que Esopo tenha nascido 

em torno de 620 antes da era cristã. Escravo, gago, com o rosto deformado por uma 

extrema feiúra, Esopo era dotado de uma extraordinária sabedoria prática: 

desmoralizar os procedimentos injustos das elites. 
 
Os deuses curaram sua gagueira. Por causa do seu talento, acabou sendo 

libertado por seu dono. Então o ex-escravo foi para Atenas, e ali dedicou-se a 

defender as pessoas pobres e humildes. Usava suas fábulas para denunciar a 

hipocrisia dos poderosos.  

 

 
3ª etapa – Leitura da fábula 

 

Após a abordagem sobre o autor, o professor fará a leitura da fábula “O lobo e o 

cão” de Esopo. Ao concluir a etapa da leitura o professor pode comentar que a fábula 

“O lobo e o cão” utiliza-se da figura do lobo, que por natureza é um animal selvagem e 

acostumado à caça de outros animais para garantir sua subsistência, representa uma 

pessoa que não permite se escravizar por outrem, ainda que para isso encontre 

inúmeras dificuldades para sobreviver. A figura do cão, animal que foi domesticado 

pelo homem e mantém uma convivência normalmente pacífica, demonstrando alegrar-

se com a presença e o cuidado humano, representa as pessoas que se contentam 

com o pouco que têm, não buscando outros meios de subsistência ou de mudanças 

para a sua própria vida. 
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4ª etapa: Construção composicional e marcas linguístico-enunciativas temporais 

 

O professor pode explorar o texto escolhido, a partir de dois aspectos: a 

organização geral (construção composicional) e as marcas linguístico-enunciativas. 

Quanto ao primeiro aspecto, nota-se que a fábula apresenta tempo e espaço não 

definidos; é uma narrativa curta, apresentando os elementos básicos da narrativa; o 

título chamativo; utiliza-se de uma linguagem simples, pois se dirige ao povo; as 

personagens são animais que apresentam comportamento humano; apesar de tratar-

se de uma narrativa, é perpassada por certa argumentatividade; apresenta uma 

situação problemática, um acontecimento com uma situação de conflito; e é narrada 

em 3ª pessoa. 

Já com relação às marcas linguístico-enunciativas, nas fábulas de Esopo a 

indicação de tempo e espaço é vaga e imprecisa para que o ensinamento proposto 

torne-se atemporal e universal: Certa vez; depois. Na fábula “O lobo e o cão” a 

expressão usada é “Numa noite enluarada”, confirmando a imprecisão do tempo na 

narrativa. 

Há, também, na fábula, o predomínio do discurso direto, pois se trata de um 

diálogo entre dois personagens sobre o meio de subsistência de cada um, as 

dificuldades vivenciadas pelo lobo e as facilidades encontradas pelo cão que 

aparentemente não precisava se esforçar para obter seu alimento, não enfrentando 

frio, geada, dias ensolarados ou perigos constantes de se tornar presa de outros 

animais. Como se percebe nos seguintes fragmentos: “_ Você poderia viver tão bem 

quanto eu, contanto que se resolvesse a fazer o que faço.”(cão). “_ E o que é que o 

senhor faz? _ indagou o lobo empinando as orelhas.” (O lobo e o cão de Esopo. 

Versão círculo do livro, 1993.) 

O discurso indireto acontece também do início ao fim do texto, podendo-se 

perceber a fala do narrador-observador, como nesses exemplos: “Numa noite 

enluarada, um lobo solitário... comentou:”; “O cão grunhiu e respondeu abruptamente”. 

; “E, dizendo isso, o lobo fez meia volta e retornou aos bosques selvagens” (O lobo e o 

cão de Esopo. Versão círculo do livro, 1993.) . A narração é realizada em 3ª pessoa: 

“o lobo”, “o cão”. 

A adjetivação tem papel fundamental para a construção de sentido do texto, 

pois além de caracterizar os personagens, determinam o conflito e o desfecho da 

narrativa. Nas construções ”lobo solitário”, “sorrateiro”, “magro”, “passos lagos e 
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ágeis”, indica-se a condição física em que o lobo estava por não conseguir alimento. 

Os passos largos e ágeis indicam a sua condição de viver na selva, necessitando de 

agilidade para caçar e correr de outros animais predadores, indicando também um 

animal acostumado à liberdade. O cão “saudável”, “feliz”, “roliço”, indica que o mesmo 

tem uma vida tranquila, sem tantas intempéries, mas também sem muitas aventuras. 

Todas as qualidades que o lobo admirou no cão: gordo, feliz e por alguns 

instantes pensou em ter a mesma vida e exercer o mesmo ofício do colega, perderam 

o sentido quando o lobo descobriu as marcas da coleira no pescoço do cão, que 

indicava uma vida cativa. O lobo, então, desiste de viver gordo e com a aparência feliz 

do cão para continuar sua luta pela sobrevivência, ainda que magro e quase morto de 

fome, mas sem abdicar da sua liberdade. 

O substantivo lobo indica liberdade e o substantivo cão subserviência. O lobo 

se dirige ao cão pelo pronome de tratamento senhor, que indica que o lobo durante o 

decorrer da história imagina o cão como um animal superior a ele por estar bem 

nutrido e feliz. 

Ao relacionar as variedades linguísticas (uso de forma de tratamento) a 

situações sociais específicas de uso social, observa-se que o lobo dirige-se ao cão 

pelo pronome de tratamento “Senhor”, neste caso indicando que o lobo sente-se 

inferior ao cão por sua condição de fome e magreza. 

A narração é marcada pelo pretérito perfeito, denotando um distanciamento do 

narrador em relação ao que é contado, como nos exemplos: estava, grunhiu, 

envaideceu-se, virou-se, começou. O mundo comentado indica uma relação de 

proximidade com o que se diz e é marcado no texto pelos verbos no presente: “_ E o 

que é que o senhor faz?”, “_Guardo a casa durante a noite e mantenho-a a salvo de 

ladrões” (O lobo e o cão de Esopo. Versão círculo do livro, 1993.). A relação de 

proximidade também é marcada pelo discurso direto. 

Os operadores argumentativos estabelecem relações de sentidos à 

compreensão do texto e, segundo Koch (1996, p. 105), servem “[...] para determinar 

os encadeamentos possíveis com outros enunciados capazes de continuá-lo”. No 

trecho “Estava magro e quase morto de fome” o operador argumentativo e indica um 

acréscimo importante à condição do lobo que além de magro estava passando fome. 

O lobo poderia ser magro e, no entanto estar se alimentando, mas nesse caso além de 

estar magro passava fome. 
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Na frase “No entanto, o senhor anda bem alimentado, enquanto eu estou 

prestes a morrer de fome.” No entanto é um operador de contradição e enquanto um 

operador de comparação, o lobo que luta tanto por sua sobrevivência não estava tão 

bem alimentado quanto o cão que não precisava de tão grandes esforços. 

“Guardo a casa durante a noite”, durante é advérbio de tempo e indica o 

período de tempo em que o cão fica solto. 

Só me deixam andar livremente à noite. Só, operador de exclusão, o cão fica 

preso durante o dia e solto durante a noite, condição para a liberdade, olhar a casa. 

“_ Se não vou a lugar nenhum durante o dia”, o se é um operador 

argumentativo que indica uma implicação (relação de uma coisa com outra). Se o cão 

não sai de dia, ele dorme. 

“Portanto, à noite, quando me soltam, estou mais alerta.”, portanto indica 

conclusão, se dorme de dia a noite consegue ficar acordado para olhar a casa. 

“_ Não – respondeu o lobo. _ Desculpe-me, mas não posso acompanhá-lo”. O 

advérbio de negação indica também uma decisão do lobo naquele momento de não 

acompanhar o cão. 

Na expressão “a minha liberdade é preciosa demais”, o adjetivo preciosa indica 

a qualidade e o significado da palavra liberdade para o lobo, demais advérbio de 

intensidade e explica o quanto para o lobo a liberdade importava a ponto de não trocar 

suas dificuldades por uma vida aprisionada, mesmo estando bem alimentado. 

No início da fábula, as presenças dos artigos indefinidos em um lobo e um cão 

dão ideia de qualquer animal desconhecido. Porém logo na sequência faz uso do 

artigo definido o para referir-se aos mesmos personagens, identificando-os como 

aqueles já mencionados e não outros. 
 
As fábulas são textos figurativos em que as personagens (animais) representam 

tipos humanos da sociedade. É utilizada a linguagem conotativa com a presença de 

figuras de linguagem como usada em pratos de ossos (metonímia – continente pelo 

conteúdo), a metonímia consiste em empregar um termo no lugar de outro, havendo 

entre ambos estreita afinidade ou relação de sentido. No caso do exemplo, prato de 

ossos, também indica quantidade, além de ser o alimento que os cães mais gostam. 

Na expressão “por um teto quente para me proteger” a palavra teto é uma metonímia 

(parte pelo todo) a palavra teto indica casa, moradia. As expressões, “morto de fome”, 

“cem vezes maior do que o senhor” é uma hipérbole (exagero), mas ao observarmos 
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as condições do lobo na história vemos que o esforço feito pela sobrevivência e a 

condição de fome em que estava justifica essas expressões. 
 

Os aspectos apresentados nessa seção que abordam o conteúdo temático 

devem constar nas atividades propostas para a interpretação do texto adaptando-as à 

série do 6º ano do Ensino Fundamental II. 
 
Após essa abordagem inicial, é necessário também explicar aos alunos a 

estrutura do texto. De acordo com Bakhtin (1997), esses elementos são importantes 

para a compreensão do gênero e vai ajudá-los na produção do texto e na fase da 

reescrita que acontecerá posteriormente. Pedir que os educandos respondam as 

situações seguintes para que se responsabilizem pela história lida e compreendam as 

situações abaixo. O professor deverá estar atento às respostas dos alunos para 

interferir no caso de algum erro. 
 
Em geral, a fábula mantém a seguinte estrutura: 
 

1. Um conteúdo moral como fio condutor do enredo 
 
2. Situação inicial 
 
3. Conflito 
 
4. Tentativa de Solução 
 
5. Situação final 
 
6. Revelação do conteúdo moral (em geral na sua forma proverbial) 

Antes de dar inicio às atividades relacionadas ao texto “O lobo e o cão”, o 

professor pode explorar mais o tema. Muitos alunos, devido à situação de trabalho dos 

pais, ficam sozinhos em casa e ou cuidando de irmãos mais novos sendo todos 

menores de idade. Alguns não têm parentes na cidade, apenas alguns conhecidos. 

Além da situação de fragilidade a que estão expostos, alguns não sabem administrar o 

tempo para concluir os afazeres domésticos e cumprir as tarefas da escola. Nesse 

sentido, propõe-se que o professor utilize-se dos seguintes questionamentos: 

 Perguntar aos alunos o que eles pensam sobre a liberdade.

 Podemos ser totalmente livres? Podemos fazer tudo o que queremos? Falar 

sobre liberdade, razão, responsabilidade, convivência em família, sociedade, religião.

 Dar exemplos de situações que nos tornam dependentes, mas faz parte do 

processo natural da vida, o cuidado dos pais, avós ou parentes, por exemplo, é uma 

situação que mudará com o passar dos anos. Esse tempo serve para formar nossa 

base moral, recebermos proteção, amor, aprender regras em família e sociedade para 
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futuramente continuarmos o ciclo da vida quando formos adultos, tivermos nossos 

filhos, netos, etc.

 Colocar situações onde precisamos abrir mão da liberdade para cuidarmos 

de um parente doente, por exemplo: deixar de ir a uma festa para cuidar do pai que 

está acamado devido a um acidente, ou doença que precisa de apoio naquele 

momento. Podendo ir a festas em outro momento em que todos estiverem bem. 

Diferente de uma situação de doença que perdura por muito tempo onde os parentes 

podem se revezar para que todos possam ter um momento de poder descansar 

distrair para que aquela situação não os consuma a ponto de tratar mal o parente 

acamado.

 Falar com eles sobre as características do lobo, que por natureza é livre, vive 

na floresta onde tem os meios próprios de subsistência. Diferente do cão que foi 

domesticado pelo homem e tem uma convivência harmônica com ele. Mas, por 

exemplo, se o cão estivesse triste com sua condição de vida? Ele deveria permanecer 

nela?

 Se uma situação faz mal para nossa vida, devemos permanecer nela? Será 

que podemos procurar soluções e meios para sairmos de uma situação ruim 

(emprego, trabalho, amizade, vícios...) e procurar algo que irá nos fazer mais felizes?

Após essas discussões, pode-se sugerir que o professor aplique algumas 

atividades. 

 

5ª etapa: interpretação: construção de sentido do texto 

 

As sugestões de atividades procuram integrar as práticas pedagógicas de 

leitura, de análise linguística e de produção textual, englobam aspectos referentes à 

produção; ao tema; ao arranjo composicional e às marcas de linguagem. O 

professor deve aprofundar-se no gênero discursivo em foco, na sala de aula, 

propiciando aos alunos o contato com várias fábulas para que eles possam 

perceber as características do gênero. 

Para trabalhar essa atividade, o professor pode xerografá-las e distribuir em 

duplas, as respostas das atividades devem constar no caderno de atividades dos 

alunos e após o término serem socializadas. 
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Questões sobre o texto 

 

1. Leia o quadro abaixo, depois responda: você concorda com a afirmação de 

que o texto “o lobo e o cão” é fábula? Procure elementos no texto que 

comprovem sua resposta. 

“Fábulas são histórias curtas, escritas em verso ou em prosa, que geralmente 

tem como personagens animais que falam e se comportam como seres 

humanos. Caracteriza também esse gênero textual a presença de um 

ensinamento, que é a moral da história. A palavra fábula deriva do verbo latino 

fabulare “conversar, narrar”. (O substantivo fala e o verbo falar se originam 

dessa mesma palavra latina.)”16 

2. Pelo diálogo entre os personagens, podemos dizer que o lobo e o cão eram 

velhos conhecidos? Justifique sua resposta. 

3. As fábulas são organizadas em duas partes: uma narrativa e uma lição ou   

moral. A narrativa propriamente dita possui uma organização semelhante à dos 

contos populares. Veja. 

 

 Situação inicial (situação das personagens no começo da história).

 Tentativa de solução de conflito (fato que muda a situação inicial).

 Clímax (o ponto alto, o trecho mais emocionante, do qual depende o

       desfecho).
 

        

Identifique esses momentos na fábula “o lobo e o cão”, fazendo correspondên- 

cia entre as colunas em seu caderno. 

 

I. Situação inicial  

II. Surgimento do conflito  

III. Tentativa de solução do conflito  

IV. Clímax  

V. Desfecho 

                                                      
16 CARVALHO, Laiz B. de; DELMANTO, Dileta. Jornadas.port – Língua Portuguesa, 6º ano. 2. ed.São 
Paulo: Saraiva, 2012. p. 160. 
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a) O lobo, seguindo a passos largos e ágeis, topou de repente com um 

cão, muito roliço e bem-alimentado e elogia a sua excelente aparência. 
 
b) O lobo percebe uma marca no pescoço do cachorro e descobre que 

o mesmo fica preso durante todo o dia e solto apenas durante a noite. E agora, o 

lobo vai com o cão ou prefere viver mal alimentado e garantir a sua liberdade? 
 
c) Numa noite enluarada, um lobo solitário esgueira-se entre as 

sombras, sorrateiro. Estava magro, e quase morto de fome. 
 
d) O cão explica ao lobo os motivos da sua excelente aparência e 

convida o lobo a realizar o mesmo oficio que ele para ficar com a mesma 

aparênciasaudável 
 
e) O lobo dá meia volta e vai embora preferindo a sua liberdade. 

 

4. Nas fábulas, há sempre um ensinamento a respeito de algum comportamento 

humano. Esse ensinamento é resumido no final da narrativa, na chamada lição ou 

moral da historia. 
 
a) Quem apresenta a moral da historia “O lobo e o cão”, uma personagem 

ou o narrador? 
 
b) Na fabula “O lobo e o cão”, qual é e onde aparece a moral? 
 

5. Qual era a necessidade do lobo? 

a) Alimentar-se 

b) Ter um abrigo para morar 

c) Receber carinho 

d) Ser amigo do cão 

 

6. Qual o tema do texto?  

a) A fome. 

b) A dificuldade de encontrar alimento  

c) O valor da liberdade 

d) A fidelidade dos cães por seus donos.  

e) A fuga dos problemas.
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6. No trecho “minha liberdade é preciosa demais para mim...” o termo 

destacado dá ao adjetivo uma circunstância de: 

a) Intensidade  

b) Modo 

c) Dúvida 

d) Afirmação 

 

7. Na frase: “– O senhor está com excelente aparência. Acho que nunca vi 

animal mais saudável e feliz.”, percebemos que o lobo admirava as qualidades 

do cão e gostaria de ser tão saudável e feliz como ele.  

a) Qual foi a decisão do lobo ao saber as condições de vida do cão para ter 

excelente aparência? 

b) Você concorda com a decisão do lobo? 

c) O que você faria no lugar do lobo se estivesse passando fome? 

 

8. Leia o título de algumas fábulas que aparecem no livro Fábulas de La 

Fontaine 

O cisne e o cozinheiro 

A lebre e as rãs 

A perdiz e os galos 

O galo e a raposa 

O lobo e o cordeiro 

O padre e o morto 

O homem e sua imagem 

O pote de barro e o pote de ferro 
 

Nessas fábulas, aparecem só animais como personagens? Quais dos títulos 

acima justificam sua resposta? 

 

10. Consulte o dicionário e reescreva as frases abaixo substituindo a palavra 

grifada por sinônimos. 

a) O cão respondeu abruptamente. 

b) O cão era roliço e bem alimentado. 

c) O lobo disse que o acompanharia de bom grado. 

 

11. Quando contamos oralmente para alguém um fato que aconteceu 

utilizamos, geralmente, o discurso indireto. Só usamos o discurso direto  
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quando queremos enfatizar a fala da personagem. Qual é o estilo usado por 

Esopo na fábula lida? 

De quem é a voz ou as vozes apresentadas no discurso direto? 

a.( ) O lobo e o cão              b. (    ) O lobo c. (   ) O narrador-observador 

 

12. Que mudanças ocorreriam na história se ela fosse narrada por apenas 

uma das personagens? 

a. ( ) Teríamos apenas uma versão da história. 

b. ( ) Não teria narrador. 

c. ( ) A história não teria narrador 

 

13. Na fábula, as expressões que indicam tempo e lugar são vagas e 

imprecisas para que o ensinamento sirva para qualquer época. Quais as 

expressões que indicam tempo e lugar no texto? 

 

14. Qual o sentido das expressões “prato de ossos” e “teto” nas frases acima: 

a( ) um prato cheio de ossos para o cão se alimentar / uma casa para morar.  

b( )um prato feito de ossos de cabrito pintado de cor marrom / telhado da 

casa c( )um prato branco onde o dono colocava os ossos do cão / uma parte 

da casa 

 

14.1. As expressões “prato de ossos” e “um teto para morar” representam uma 

figura de linguagem. Marque a alternativa que representa essa figura de 

linguagem: 

a ( ) hipérbole b ( ) metonímia c ( ) cacófato 

 

 

15. Leia o trecho abaixo e responda: 
 

“Sem falsa modéstia, posso dizer que saio à caça e ponho minha vida em risco 

com uma frequência cem vezes maior do que o senhor. No entanto, o senhor 

anda bem-alimentado, enquanto eu estou prestes a morrer de fome.” 
 

A expressão No entanto no trecho acima significa: 
 

a( ) uma contradição com a frase anterior, o lobo se esforça muito para se 
 

alimentar e come pouco e o cão se esforça menos e se alimenta melhor. 
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b( ) uma adição de sentidos. O lobo e o cão se alimentam bem. 
 

c( ) igualdade de sentidos. Tanto o lobo quanto o cão se alimentam bem. 
 

16.  “E, dizendo isso, o lobo fez meia volta e retornou aos bosques selvagens”. 

A expressão em itálico significa: 
 

a.( ) virou-se b. ( ) seguiu em frente c. ( ) foi adiante 
 

 

17. Por que no primeiro período da fábula os personagens aparecem precedidos 

por um artigo indefinido (um) “um lobo” e “um cão” e no 2° período, são 

apresentados pelo artigo definido (o) “o lobo”, “o cão”? 
 

“É muito simples. Guardo a casa durante a noite e mantenho-a a salvo de 

ladrões.” 
 

O pronome a refere-se a qual substantivo citado anteriormente? 
 

A ( ) casa b ( ) guardo c ( ) mantenho 
 

 

18. Observe as frases abaixo e responda: 
 

“... – Isso é coisa que eu faria de bom grado, pois no momento tudo anda muito 

difícil – disse o lobo. – Trocar a minha vida nos bosques, onde eu sofro com a 

chuva, a geada e a neve...” 
 

O advérbio de lugar onde se refere a qual substantivo citado? 
 

 

19. Releia o poema observando as formas de tratamento utilizadas pelas 

personagens. 
 

a) Como o lobo trata o cão: ele usa Senhor, você ou vós? Copie um trecho que 

exemplifique sua resposta. 
 

b) E o cão como trata o lobo? 
 

 

20. Porque há essa diferença de tratamento entre as duas personagens? Marque  

a (s) resposta (s) mais adequada (s) para explicar isso: 

a) O lobo sente-se inferior ao cão por sua aparência magra aparentando 

fragilidade. 

b) O cão trata o lobo de forma comum não o desrespeitando. 

c) O lobo trata o cão pelo pronome de tratamento Senhor com a intenção de 

enganá-lo, e então devorá-lo. 
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21. “O recurso de atribuir características humanas a animais, plantas, objetos, 

lugares é conhecido como personificação. 

 

“Personificação é também muito comum nos contos maravilhosos (lembre-

se: “Porque você tem esses olhos tão grandes, vovozinha?”, “É para te olhar 

melhor – respondeu o lobo...”) e nos desenhos das crianças. Veja, no desenho 

reproduzido, a expressão do sol sorrindo.”17 

 

                                                        18 

 

Releia estes versos e indique em seu caderno a resposta correta. Não há 

personificação no verso. 

a) ( ) Numa noite ensolarada, um lobo solitário esgueira-se entre as sombras, 

sorrateiro. Estava magro, e quase morto de fome. 

b) ( )Seguindo a passos largos e ágeis, topou de repente com um cão muito 

digno e bem-alimentado. Os dois trocaram saudações, e o lobo, depois 

demedir o cão com os olhos, comentou: O senhor esta com excelente 

aparência. 

c) ( ) Já que quer saber - respondeu o cão afinal -, durante o dia me 

amarram para evitar que esta me descontrole e morda um estranho 

inocente. Só me deixam andar livremente à noite acho que nunca vi 

animal mais saudável e feliz. 

                                                      
17CARVALHO,LaizB. de; DELMANTO, Dileta. Jornadas.port – Língua Portuguesa, 6º ano. 2. ed.São 

Paulo: Saraiva, 2012. p. 162. 
18 Figura: Sol sorrindo disponível em <https://www.bing.com/images/search?view> Acesso em 04 de set. 
de 2017.  
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22. O narrador da tabula "O lobo e o cão", em alguns momentos, da voz as 

personagens, para que possamos acompanhar o diálogo entre elas. Veja um 

exemplo. 
 

— Você poderia viver tão bem quanto eu, contanto que se resolvesse a fazer 

o que eu fago. 
 

— E o que é que o senhor faz? — indagou o lobo, empinando as orelhas. 

— E muito simples. Guardo a casa durante a noite e mantenho-a a salvo de 

ladrões. 

 

a) A quem pertence cada fala? 
 

b) Localize agora outro trecho em que apareça fala das personagens e indique 

em seu caderno quem diz a fala. 
 

c) Como você percebeu onde começa e onde termina cada fala? 
 

( ) pelo parágrafo 
 

( ) pelo uso do travessão 
 

( ) pelo uso da vírgula 
 

 

23. Em alguns momentos o próprio narrador diz quem fala. Veja. — O que há 

com você? — perguntou o cão, impaciente. — Vamos logo, não se demore. — 

Não — respondeu o lobo. — Desculpe-me, mas não posso acompanhá-lo. A 

minha liberdade a preciosa demais para mim, e, nas condições que me 

descreve, eu não gostaria de ser nem mesmo um rei. 

 

a) Encontre no texto outro trecho em que isso aconteça, destacando o verbo que 

o narrador utiliza para que saibamos quem está falando. 
 

Os verbos que você destacou, utilizados para identificar a fala das personagens, 

são chamados de verbos de dizer ou verbos dicendi. São exemplos de verbos 

dicendi: falar, dizer, responder, retrucar, indagar, declarar, exclamar, insistir etc. 

Eles são escolhidos de acordo com o sentimento emoção que se deseja que o 

leitor atribua a cada fala. Veja. 
 

"Eu te amo", disse o rapaz. 

"Eu te amo", mentiu o rapaz.  

"Eu te amo", gritou o rapaz. 

"Eu te amo", insistiu o rapaz.
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24. Agora reescreva os trechos utilizando pelo menos dois verbos dicendi 

diferentes. Oriente-se pelo exemplo. 
 

- O que há com você? Perguntou o cão, impaciente – Vamos logo, não se 

demore. 

 

 
6ª etapa: Preparando-se para a produção 

 

Concluídas essas atividades, o professor pode fazer uma comparação entre a 

fábula, O lobo e o cão, de Esopo, com a versão da mesma fábula escrita por La 

Fountainne, questionando o que se pode perceber de semelhanças e diferenças entre 

elas. Na versão de La Fontainne como era o lobo? Qual delas tem mais riqueza de 

detalhes? Alguma delas apresenta uma versão poética? E a moral, foi a mesma para 

todas as fábulas? Qual das versões você gostou mais? 

Após esse debate, o professor pode comentar que nas fábulas, a moral da 

história é geralmente uma frase que resume a intenção do autor ao contar 

determinada história. Às vezes a moral pode reproduzir um provérbio. Provérbio é uma 

frase de origem popular que, de maneira bastante resumida, expressa uma verdade 

para um determinado grupo de pessoas. 

Feita essa reflexão, o professor pode fazer uma brincadeira para os alunos 

relembrarem alguns ditados populares. A metade da sala recebe o provérbio e a outra 

metade valor/ significado. Um fala a frase e o outro vê o significado. Não precisa usar 

todos os provérbios do quadro. O objetivo é que eles relembrem alguns ditos 

populares e reconheçam que alguns se encontram presentes nas fábulas. 

 
Quadro 10 – Ditados Populares e seus significado 
 

N° Dito Popular Valor/Significado  
    

1 Água mole em pedra dura tanto bate até que Persistência  

 fura.   

2 Quem quer, faz; quem não quer, manda. Ação  
    

3 Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Justiça/Vingança  
    

4 Santo de casa não faz milagre. Estrangeirismo  
    

5 Papagaio velho não aprende a falar. Comodismo/cristalização/descrença na 
  mudança.  

6 Costume de casa vai à praça. Hábito/Vício  
    

7 Nem só de pão vive o homem. Fé/Inovação  
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8 Quem não quer ver lobo não lhe vista a pele. Conduta 
   

9 Quem com os porcos se mistura, farelos come. Influência 
   

10 Pau que nasce torto nunca se endireita. Rigidez/Inflexibilidade 
   

11 Diz-me com quem andas que te direi quem és. Influência 
   

12 Macaco velho não põe a mão em cumbuca. Prudência/Precaução/Cautela 
   

13 O perigo que corre o pau corre o machado. Igualdade 
   

14 Quem foi rei nunca perde a majestade. Experiência/Hábito 
   

15 Panela que muitos mexem, ou sai insossa ou Falta de Unidade de Comando/ 
 salgada. Desorganização 

16 Quem não arrisca não petisca. Risco/Ousadia/Ação 
   

17 Quem vai ao vento, perde o assento. Risco 
   

18 Em boca fechada não entra mosquito. Discrição ao falar 
   

19 Todos os caminhos levam a Roma. Escolha 
   

20 Palavra de rei não volta atrás. Firmeza 
   

21 Casa de ferreiro, espeto de pau. Incoerência 
   

22 Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Poder/Destaque 
   

23 Quem não tem cão, caça como gato. Flexibilidade/Adaptação 
   

24 Mais vale prevenir do que remediar. Prudência 
   

25 Quem tem boca vai a Roma. Comunicação/Persistência 
   

26 Deus ajuda a quem cedo madruga. Ação/Esforço 
   

27 Caititu fora da manada é papa de onça. União/Sinergia 
   

28 Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Subordinação ao poder 
   

29 Faça o que digo, e não o que eu faço. Incoerência 
   

30 Quando um não quer, dois não brigam. Permissão/Sensatez/Bom Senso 
   

Fonte: http://penseoamanha.blogspot.com.br acesso em 01 de mai. de 2017 

 

O professor deve dividir a turma, que comumente tem de trinta a quarenta 

alunos, em oito grupos, o número de componentes vai variar de acordo com a 

quantidade de alunos por turma. Não será interessante que passe de cinco alunos por 

grupo, pois normalmente alguns alunos deixam de fazer as atividades porque esperam 

que os colegas façam por eles e ou podem se dispersar. Por isso também é 

importante delegar tarefas para cada componente do grupo. Para que os alunos se 
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responsabilizem é importante que o professor explique o trabalho de pesquisa que vai 

acontecer e a importância de cada um fazer sua parte. 

O professor explica aos alunos que cada grupo ficará responsável por uma 

versão da fábula “A Cigarra e a Formiga” e seus respectivos autores. A pesquisa pode 

ser realizada na biblioteca da escola ou pela internet. 

Grupo 1- Fábula: A cigarra e a Formiga – Esopo 

Grupo 2 – Fábula: A cigarra e a Formiga – La Fontainne 

Grupo 3 – Fábula: A cigarra e a Formiga – Cordel: Severino José 

Grupo 4 – Fábula: A Formiga boa – Monteiro Lobato 

Grupo 5 – Fábula: A Formiga má – Monteiro Lobato 

Grupo 6 – Fábula: A cigarra e a formiga Millôr Fernandes 

Grupo 7 – Pesquisar os fabulistas Exopo, La Fontainne, Monteiro Lobato. Suas 

biografias e as características das suas fábulas: ironia, lição de moral. (o professor 

deve orientar sobre as fontes de pesquisa. Se a biblioteca da escola tiver o material 

disponível pode levar os alunos até a biblioteca ou trazer o material para a sala de 

aula para os alunos pesquisarem. 

Grupo 8 – Pesquisar sobre Millôr Fernandes e Severino José. Suas biografias e 

as características das suas fábulas. (o professor deve orientar sobre as fontes de 

pesquisa. Se a biblioteca da escola tiver o material disponível pode levar os alunos até 

a biblioteca ou trazer o material para a sala de aula para os alunos pesquisarem. 
 

 

Sugestão de sites para a pesquisa 
 

youtube.com/watch? 

www.entrelinhas.unisinos.br/index 

http://istyveogatinhodaserie.loveblo 

http://www.contandohistoria.com/fabulas.htm 

http://sotaodaines.chrome.pt/sotao/fabulas/fabulas.html http://www.metaforas.com.br/ 
 

Após a pesquisa, os grupos de 1 a 6 devem observar em suas versões os 

seguintes itens: 
 

 A fábula é encenada por um animal?

 A fábula satiriza ou explica determinados comportamentos e sentimentos 

humanos?

 Como os animais são caracterizados?

 Como o autor descreve o tempo e o local em que está o animal?

 Qual a moral da história? Você concorda com ela?
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 O que aprendeu com essa fábula?

 Retire do texto um exemplo de discurso direto e um exemplo de discurso 

indireto. 

  Os grupos 7 e 8 apresentarão a biografia e as características das 

fábulasrecontadas pelos respectivos autores. Já os grupos de 1 a 6 deverão ler a sua 

versão para a turma e responder as questões propostas.
 
O professor deve perguntar aos alunos as semelhanças e diferenças que 

perceberam entre as versões dos diferentes autores, deve orientar os alunos em suas 

dificuldades, ressaltando as questões estilísticas. Dessa forma, os educandos estarão 

se familiarizando com o gênero. 
 
Após as apresentações e as devidas orientações, o professor dirá que está 

chegando o momento deles se tornarem fabulistas. Cada grupo criará uma fábula com 

as características estudadas. Explicar a eles que depois do processo de produção e 

correção dos textos irão expor os textos no mural da escola para que todos da sala e 

da escola, inclusive os pais e visitantes leiam os textos e fiquem encantados com as 

produções. O professor pode fazer um livro com todas as produções realizadas 

durante o ano e apresentá-lo aos pais, familiares, a comunidade escolar ou outros 

convidados em uma exposição no fim do ano, para a apreciação de todos os 

convidados. As produções também podem fazer parte de um jornal da escola ou da 

cidade. O importante é a interatividade, a socialização das produções. 

 
 

7ª etapa: Produção em grupo: fábula 

 

Agora é a sua vez de criar uma fábula. 
 

Imagine um tema que você gostaria de discorrer: trabalho, preguiça, fé, estudo, 

liberdade, amizade, amor, traição, família, vícios, etc. Agora, siga estas orientações: 

a) As personagens da fábula devem ser preferencialmente animais com 

características humanas. Alguns fabulistas escolhem de preferência animais como 

personagens porque eles fazem nos lembrar de atitudes humanas. A formiga, por 

exemplo, é trabalhadeira, organizada; a raposa, esperta; o cão, fiel e, amigo; a cobra, 

astuta, perigosa; o leão, vaidoso; o cordeiro, ingênuo, inocente. 

b) Caracterize os personagens de forma simples. Para isso, empregue 

palavras como, por exemplo, astuto, frágil, inteligente, lento, forte, perigoso, feroz, 

desconfiado, esperto, traiçoeiro, etc. 
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c) Lembre-se de que a fábula constitui uma narrativa curta. Se quiser, você 

pode escrever sua narrativa em forma de diálogo. A linguagem empregada deve, 

entretanto, estar de acordo com a variedade padrão da sua língua. 

c) Como nas fábulas o tempo e o lugar são imprecisos, procure iniciar seu 

texto de forma direta, isto é, com personagens em plena ação. Lembre-se de que sua 

história deve transmitir um ensinamento ou ensejar uma reflexão sobre um 

comportamento virtuoso. 

d) Imagine um conflito em que esses animais estejam envolvidos 

e) No final, escreva, como moral da sua história, um dos provérbios acima 

Antes de cada grupo entregar a produção para o professor eles devem avaliar o 

que escreveram e passar o texto a limpo, prática que deverá ser habitual, depois das 

produções de texto, seja ele de qualquer outro gênero. Poderá ser utilizada uma ficha 

de autoavaliação como a que segue abaixo: 

 Escrevi uma fábula com suas características?

 A história contém título, situação inicial, complicação e situação final?

 As idéias estão bem organizadas nos parágrafos?

 Usei adequadamente o discurso direto e indireto?

 A moral está adequada à história?

 As palavras foram escritas de maneira correta?

 E o sentido das palavras usadas? Está adequado com o objetivo da 

história?19

O professor pode deixar uma aula para a produção e outra para a 

autoavaliação dos grupos. Esse tempo distante do texto pode fazer com que 

percebam melhor o que falta para a melhoria do texto. O professor pode recolher a 

primeira escrita, devolvendo-os na próxima aula para a autoavaliação, assim não tem 

perigo de sumirem ou esquecerem. 

O professor recolhe as produções e, então, faz a leitura minuciosa das fábulas 

produzidas. Algumas situações de ortografia, coesão e coerência podemrepresentar 

um problema comum na turma e outros podem ser específicos de determinado grupo, 

o professor deve anotar tudo e deverá ou entregar para os grupos já digitados ou 

                                                      
19 Disponível em: 
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/producoes_pde/artigo_viviane_aparecida_nune
s_vieira_yokomizo.pdf. Acesso em 30 de ago. 2017. 
 

 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/producoes_pde/artigo_viviane_aparecida_nunes_vieira_yokomizo.pdf
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/producoes_pde/artigo_viviane_aparecida_nunes_vieira_yokomizo.pdf
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colocar no quadro, seja de uma forma ou outra eles devem acompanhar as anotações 

do professor e a explicação. 

 

8ª etapa: Reescrita dos textos 

 

Antes de discorrer sobre os problemas a serem solucionados, deve-se elogiar o 

texto do aluno, falar da sua criatividade, dizer que produzir não é fácil e eles foram 

muito bem, foram criativos, esforçados e a partir de agora irão melhorar ainda mais 

para poderem expor suas produções. Os nomes dos componentes do grupo não 

devem ser citados e antes de iniciar a reescrita falar do respeito que é preciso ter pelo 

texto do colega e que a partir de agora irão aprender muito uns com os outros. Então o 

respeito e a cooperação mútua serão muito importantes. 

Propõe-se inicialmente a correção de um dos textos em um datashow (a 

escolha do primeiro texto fica a cargo do professor, podendo iniciar por um texto de 

nível médio, um texto sem tantos problemas não trará aprendizagem e um que 

apresenta muitas complicações pode desanimá-los). Para essa ação, é necessário 

que o professor avalie cuidadosamente o texto antes de iniciar a refeitura do mesmo 

com os alunos, no intuito de conhecer as necessidades linguísticas do texto. No 

entanto, apenas em conjunto com os alunos e de acordo com as ideias que surgirem 

ao longo da correção o texto poderá ser efetivamente finalizado. 

O quadro abaixo deve ser disposto para cada aluno da turma, explicando que 

esses critérios foram utilizados para corrigir os textos dos grupos. Neste caso, as 

produções precisam ser avaliadas pelos critérios20 que serão apresentados aos 

alunos, pois, ao lerem os seus próprios textos, conseguirão identificar com mais 

facilidade as adequações que precisam ser realizadas. Dessa forma, o professor pode 

criar o seu próprio quadro ou acrescentar alguns critérios ao quadro que segue, 

baseado em Santos e Teixeira (2016, p. 28-29), que sugerem critérios de avaliação 

agrupados por competências, porque essa é a forma adotada nos exames nacionais, 

como o Saeb– Sistema de Avaliação da Educação Básica (Brasil, 2011) e o Enem – 

Exame Nacional do Ensino Médio (Brasil, 2013). 

 
 

                                                      
20 Sugestão de alguns autores que apresentam em suas obras quadro de critérios para avaliação e 

correção de textos: Dolz (2010); Passarelli (2012); Santos, Riche e Teixeira (2013); Soares (2009). 
 



150 

 

Quadro 11 – Critérios de correção e avaliação de textos narrativos 
 

Conceito Pontuação Aspectos considerados 
 

C
o

m
p

e
tê

n
c
ia

 1
 

 

Excelente 

Bom 

Regular 

Insuficiente 

Copia  

 

2,5/3,0 

1,75/2,25 

1,0/1.5 

0,25/0,75 

0,0 

Competência 1–uso das normas/ regras do registro 

linguístico formal/ padrão. 

(g) Ortografia 

(h) Concordância verbal e nominal 

(i) Regência verbal e nominal 

(j) Colocação pronominal 

(k) Flexão de nomes e verbos 

(l) Uso dos tempos e modos verbais 
 

C
o

m
p

e
tê

n
c
ia

 2
 

Excelente 2,5/3,0 Competência2–uso dos  recursos  expressivos  da  

Bom 1,75/2,25 língua, construindo um texto coeso e coerente.  

Regular 1,0/1.5 (a) Uso vocabulário  

Insuficiente 0,25/0,75 (b) Clareza e completude das frases  

Copia 0,0 (c) Não fragmentação dos parágrafos 
 
 

  

(d) Uso dos sinais de pontuação  

(e) Uso de conectivos para relacionar elementos/  

segmentos de texto  

(f) Uso de recursos de referência 
 
 

(g) Progressão (ausência de redundância)  

(h) Encadeamento de ideias/ informações  

(i) Ausência de contradição  
    

 

 Excelente 3,25/4,0 Competência 3(narração)–entendimento da proposta  

           

C
o

m
p

e
tê

n
c
ia

 3
 (

n
a
rr

a
ç
ã
o

) 

Bom 2,25/3,0   e conhecimento dos elementos e da estrutura do tipo/  

Regular 1,25/2,0 gênero textual solicitado.  

Insuficiente 0,25/1,0 (a) Atendimento a proposta  

Copia 0,0 (b) Observância ao tipo e ao gênero textual  

  
(c) Manutenção do foco narrativo 

 
   

  
(d) Construção coerente das personagens 

 
   

  (e) Referência adequada ao tempo a ao lugar  

  
(f) Enredo (apresentação, conflito, clímax e 

desfecho) 

 

 

 

 

 

(g) Sequência lógica dos fatos 
 
(h) Emprego do discurso direto indireto livre 

 

 

  

    

Fonte:  Santos; Teixeira (2016, p. 28-29) 
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O professor deverá trazer as perguntas e direcionamentos já organizados para 

o texto que será corrigido, uma forma de roteiro para não se perder na organização 

com os alunos. A participação dos discentes em conjunto com o professor é primordial 

para essa tarefa. 

Para iniciar a reescrita, o professor deve parabenizar o grupo pelo trabalho 

realizado, pela criatividade e dizer que o texto agora ficará ainda melhor, pois farão 

alguns ajustes necessários para que todos que forem à escola leiam o texto, 

compreendam e se orgulhem das produções por eles realizadas. Depois do diálogo 

com os alunos o professor realizará a leitura como está escrito no texto original, para 

que os educandos conheçam a produção. Depois, então, iniciará as correções 

necessárias. Seria interessante o professor ter o mesmo texto em outro (s) slide (s), 

para cada fase da correção já com algumas coisas sublinhadas, destacadas, para 

cada fase da correção e fazê-la junto com o aluno de forma que ele veja no telão e se 

familiarize com a correção, como a mesma é realizada, a necessidade de retirar 

frases, períodos, trocar de lugar algumas palavras, substituí-las, deixar algumas 

separadas após o texto para o caso de precisar usá-las novamente.  

Serão apresentados abaixo apenas alguns passos para a correção, 

encontrados em Santos, Riche e Teixeira (2013, p. 105 e 106), lembrando que 

qualquer símbolo ou cor que utilizar para o aluno como referência para correção deve 

ser anotado pelo professor e pelo aluno, assim todos se familiarizam com os códigos 

utilizados pelo professor: 

 Como foi apresentada a situação de comunicação (destinatário, objetivos, 

gênero etc)?

 Como foi a elaboração dos conteúdos?

 Como foi o planejamento do texto? (fábula)

 Como foi a realização do texto? (seleção lexical, estruturas sintáticas e 

elementos semânticos). A exposição da situação está clara?

 Falta algum dado para que o leitor-alvo possa imaginar o contexto, os fatos, 

os participantes?

 Observou as características do gênero: apresentação da situação, 

problematização da situação, desfecho?

 Quanto à estrutura textual, observou: o desenvolvimento das ideias, a 

progressão temática, a organização dos parágrafos, a modalidade da língua?
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Talvez a correção de todo o texto não acontecerá em apenas uma aula, mas 

duas. Importante que ele fique pronto e o professor ressalte que o primeiro texto já 

está pronto para a exposição agora faltam os outros e logo, logo todos estarão 

prontos. Em caso de reclamação por parte dos alunos, por causa da demora, pode-se 

argumentar que faz parte e é preciso se acostumar. Mas dessa forma, há uma 

preparação para serem bons escritores. Vai valer à pena! 

Para a próxima aula não haverá mais o telão e a sugestão é que o professor 

entregue para cada grupo suas respectivas produções com as correções, bilhetes e 

direcionamentos para que os próprios alunos façam as correções. Os alunos já 

deverão ter em seu caderno de produção os critérios utilizados acima ou serem 

entregues no momento da correção para que seja colado nos cadernos, o importante é 

o professor e os alunos conhecerem os códigos. Os alunos, então, reescrevem o texto 

levando em conta os elementos do código assinalado no rascunho. É a oportunidade 

de desenvolverem melhor o tema, repensar a organização lógica das ideias, a 

estrutura do texto. O professor pode criar um código com símbolos que direcionem a 

reescrita do texto, como no exemplo abaixo: 

 

Quadro 12 – Símbolos de correção  
 

Ort. erro de ortografia 
 

V: erro no emprego do verbo (tempo, modo, aspecto, 

concordância) ^: Falta uma palavra 
 

M: erro no uso da maiúscula 
 

p: erro de pontuação  
 

/: dê parágrafo  
 

(): palavra desnecessária  
 

dd: use as convenções de discurso direto  
 

op: ordem das palavras. Mude os elementos sublinhados de posição na mesma 
 

oração.  
 

Fonte: Soares (2009, p. 74) 
 

 

Os docentes costumam ter muitas dúvidas para a realização desse trabalho, o 

professor pode estabelecer um tempo de dez a quinze minutos para que os grupos 

leiam as correções e pensem as estratégias para correção. Após esse tempo o 

professor pode ir de grupo em grupo, verificando como pensaram as modificações, o 
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que compreenderam ou não. Deve ser dado o tempo de uma aula para as 

modificações. Depois o professor recolhe a primeira e a segunda versão, corrige 

novamente os textos. Para a próxima aula deve sentar com cada grupo para finalizar 

os textos para a exposição. 

 

4.2.2.1 Considerações sobre a proposta de trabalho apresentada 

 

Ao propor essa forma de orientação da reescrita de texto, não se tem a 

intenção de priorizar uma forma em detrimento de outra. Ao contrário, entende-se que 

quanto mais variadas forem as atividades, maior será o interesse do aluno. A opção 

pela reescrita coletiva se justifica pela necessidade de atingir a todos os alunos em um 

momento inicial de mobilização de conhecimentos referente ao processo de reescrita 

que, como se pode observar, necessita de muitas aulas, pois cada etapa do 

conhecimento é necessária para fazer uma reescrita de texto consciente e 

participativa. Sendo assim, o trabalho coletivo, mediado pelo professor, pode propiciar 

maior compreensão de como se utilizar a língua em determinada situação discursiva. 

Todavia, destaca-se que, a partir da coletividade, deve-se atentar para as ações 

individuais a fim de acompanhar, mais de perto, as dificuldades de cada um, 

orientando com encaminhamentos mais específicos e, para isso, a reescrita individual 

é fundamental. Mas antes de chegar a ela, precisa-se passar por esse processo em 

grupo, em dupla, para depois chegar ao individual, onde se espera que os alunos 

estejam mais adaptados ao processo de reescrita. O trabalho em duplas, trios, pode 

continuar a acontecer de forma que eles possam se avaliar e contribuírem para o texto 

dos colegas de forma responsável, sem agressividade, não levando em conta a 

amizade, mas a responsabilidade da atividade. Devem-se observar também os alunos 

com mais dificuldade, que devem sentar-se com um colega com mais experiência e 

que tenha boa vontade para contribuir com o colega. Até o professor fazer a avaliação 

individual com cada aluno. 

Se o professor optar pela reescrita, utilizando essas estratégias, é preciso fazer 

o processo inicialmente com produções em grupo, pois se estará construindo em 

conjunto com nossos alunos os conhecimentos linguísticos, enunciativos e as 

competências necessárias para a escrita dos gêneros. Do contrário, se esse trabalho 

for feito individualmente, corre-se o risco de não se atingir todos os alunos da turma. 

Sabe-se que a aprendizagem de cada aluno acontece de forma individualizada, mas 
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como a reescrita é realizada exigindo as competências necessárias por parte do 

professor e do aluno. Os alunos que apresentam maior dificuldade ou timidez estarão 

envolvidos no processo, compreendendo que os erros e as dificuldades fazem parte 

da escrita e reescrita de textos e exige de todos empenho para a sua realização. 

Preocupa também a não realização com os discentes de todos os gêneros 

propostos no livro didático, mas precisa-se avaliar o que se conseguirá de positivo 

com um trabalho mais criterioso. Se for observado com atenção, a interpretação de 

texto, as regras gramaticais, a ortografia, a coesão, a coerência, enfim, 

ascompetências necessárias estarão sendo trabalhadas como planejadas e como se 

gostaria que acontecessem. Além de participar com o aluno cada etapa do trabalho de 

forma que ele conheça os critérios utilizados pelo professor e pelas instituições 

educacionais. 
 
Diante do exposto, consciente dos problemas enfrentados pelos professores e 

pelos alunos nas atividades de escrita e reescrita de textos, espera-se ter contribuído 

com reflexões acerca da importância de atividades interativas de produção e reescrita 

de textos no 6º ano do Ensino Fundamental II.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou investigar de que forma o 

trabalho com a reescrita vem sendo realizado nas turmas do 6º ano do Ensino 

Fundamental II, considerando o professor como mediador do conhecimento no 

processo de produção escrita do educando. Uma reflexão acerca dos conhecimentos 

e dificuldades vivenciadas pelo professor no ensino da reescrita e por extensão como 

isso influencia na produção de texto dos alunos. 

Para tanto, foram observadas às aulas de Língua Portuguesa de duas 

professoras no Município de Teixeira de Freitas - BA, referentes à produção e reescrita 

textuais, no tocante ás orientações dadas pelas professoras para o trabalho de 

produção e reescrita de textos e se os alunos eram incentivados a participar desse 

processo. Foram analisadas as correções realizadas nos textos dos educandos e se 

estes, em conjunto com o professor, conseguiram realizar as reescritas e quais os 

avanços conseguidos em suas produções após o trabalho. Por compreender que essa 

tarefa realizada com um número grande de alunos em sala, como é o caso das 

escolas municipais, dificulta o processo da reescrita no tocante à atenção que precisa 

ser dispensada a cada discente, foram observados também os 

conhecimentos/habilidades e as dificuldades encontradas pelo professor para a 

realização da reescrita. Dessa forma, sugeriu-se uma sequência didática que 

auxiliasse o docente nesta etapa da produção textual. 

A parte inicial do trabalho apresentou a fundamentação teórica que versa sobre 

a concepção de língua como prática social e histórica. Essa concepção reflete um 

ensino que valoriza as práticas comunicativas e culturais do uso dos textos como 

forma de desenvolvimento da escrita, sendo assim, valoriza a interação escritor-leitor, 

não apenas a apropriação das regras da língua e nem apenas a intenção do escrito. 

Para isso, leva em conta o planejamento, a escrita, a revisão e a reescrita em prol de 

um texto que mantenha a função social de comunicação. 

Discorreu-se sobre os critérios de textualidade, importantes para a construção e 

correção dos textos e algumas orientações didáticas sobre o tema. Essa etapa do 

trabalho permitiu refletir sobre a necessidade de estudo e técnicas para realizar de 

forma efetiva a reescrita. Do contrário, torna-se uma prática maquiada escondidanos 
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apontamentos de erros ortográficos, que são importantes, mas sem contemplar outros 

aspectos necessários à construção do texto como os recursos expressivos da língua, 

o entendimento da proposta e o conhecimento dos elementos e da estrutura do gênero 

solicitado, por exemplo. Sendo assim, o prejuízo maior passa a ser do educando que 

desconhece as estratégias de produção e reescrita textual. Ao passo que quanto mais 

cedo se inicia o discente no conhecimento da produção e reescrita, mais amadurecido 

ele chegará às séries posteriores do Ensino Fundamental II e ao Ensino Médio. 

Para estar próxima ao objeto de pesquisa e reunir o conjunto de informações 

propostas a serem documentadas, a pesquisadora optou por uma pesquisa de campo 

que permitiu buscar a informação diretamente com a população pesquisada, 

professores e alunos no processo de produção e reescrita de texto. Esta etapa da 

pesquisa foi de muitas expectativas e gratificações. Estar próximo de outros 

profissionais da área que vivenciam os mesmos percalços da reescrita e a permissão 

dos mesmos para serem avaliados em sua prática pedagógica foi de muita dignidade. 

 Ficou evidente a preocupação das professoras, durante os encontros em que a 

pesquisadora explicava os objetivos da observação que realizaria nas aulas e 

respectivas turmas das docentes, sobre a reescrita e como praticá-la de forma efetiva. 

Ressalta-se também a dedicação de cada uma para que tudo saísse a contento, 

desde a resposta ao questionário, passando pela recepção dos alunos e a 

compreensão do projeto pelos pais. Incluem-se aqui a direção, secretários e todos os 

que fazem parte do andamento da escola. Todos colaboraram para que a pesquisa 

fosse realizada de forma satisfatória. 

Para a coleta de dados, foi realizada a observação direta e um questionário com 

perguntas abertas, de forma que o professor participante pudesse responder conforme 

a sua prática docente a sua experiência com a produção e reescrita de textos, ao 

mesmo tempo ficaram a par das intenções da pesquisadora em relação à observação 

das aulas ministradas pelas docentes no tocante à produção e reescrita de textos. 

Ficaram comprovadas as habilidades das professoras na preparação dos alunos para 

a escrita do texto, cuidando para que os mesmos conhecessem sobre o tema proposto 

para realizarem com segurança a produção do texto. A leitura de todas as produções 

foi realizada por apenas uma professora que relatou preocupação em não conseguir 

corrigir todas as redações e dar conta do conteúdo programático. A outra professora 

optou pela leitura de algumas produções em conjunto com os alunos com a intenção 

de despertar nos educandos a responsabilidade pelacorreção do texto. As dificuldades 
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foram pontuadas nas correções, que ficaram apenas nos aspectos ortográficos e na 

especificação do gênero para o aluno. Uma das professoras solicitou o gênero 

narrativo, não especificando o tipo de texto, e a outra professora deixou livre para que 

o aluno fizesse a sua própria escolha, o que dificultou para o professor e o aluno, pois 

ambos sentiram dificuldade, o aluno para produzir e o docente para corrigir e avaliar. A 

reescrita especificamente não ocorreu como propõem os autores responsáveis por 

este tema, pois, para que a mesma aconteça a contento, é necessário que os alunos 

modifiquem para melhor o seu texto, o que não aconteceu com os textos dos alunos 

das respectivas turmas observadas. Por falta de instrumentalização dos professores 

acerca dos procedimentos com a reescrita, a mediação não ocorreu de forma 

satisfatória, os professores deixaram sob a responsabilidade dos alunos o trabalho 

com a reescrita. 

Considerou-se ao longo da dissertação que o trabalho de reescrita do professor 

costuma ser mais intuitivo e um pouco distante das propostas dos autores 

apresentados, um trabalho teórico com uma organização própria que auxilia a prática 

pedagógica da reescrita. O conhecimento sobre os autores citados nessa pesquisa, 

bem como outros que não foram utilizados pela pesquisadora, podem servircomo 

estudo teórico e aplicação pedagógica, sob pena de avaliação docente, acerca dos 

pontos positivos e negativos de cada teoria.Ressalta-se que o trabalho docente será 

individual mesmo com a orientação dos autores, pois a necessidade de adaptação à 

realidade de cada turma caberá ao professor. 

Acerca disso, pretendeu-se, com a proposição de uma sequência didática, 

contribuir para a prática do professor em relação à produção e reescrita, 

demonstrando a importância de explorar o gênero didático que se pretende conhecer e 

produzir, pois, quanto mais se conhece o gênero, melhorse realizauma produção. É 

importante ressaltar que a SD proposta não contempla todas as dificuldades advindas 

da reescrita e as dificuldades apresentadas pelos educandos. Propõe-se, assim, uma 

organização desse processo, reconhecendo a dificuldade de atingir a todos os alunos 

presentes em sala e sugere-se como forma de minimizar o problema, logo, nas 

primeiras produções textuais da referida série fazer uma produção coletiva ou em 

grupos, de forma que os mesmos possam ver os seus textos corrigidos no slide ou 

quadro como forma de mobilizar os conhecimentos para o gênero, a produção e a 

reescrita. Dessa forma, a SD apresentada pode ser revista, modificada, adaptada de 

acordo com a necessidade do docente e a série que pretende realizar o trabalho. 
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Questiona-se quando o trabalho de produção não for mais em grupo, mas 

individual, como  auxiliar a reescrita de um texto em conjunto com o seu autor dentro 

de uma sala com tantos alunos e sem alterar a rotina da escola?  O restante da turma 

poderia fazer uma atividade lúdica, por exemplo? Não se pode negar a necessidades 

de mediar o trabalho com a reescrita individualmente, especialmente no ensino 

público, no entanto, como se pode perceber pelos números registrados no capítulo II, 

Procedimentos metodológicos, as necessidades são ainda maiores, pois algumas 

famílias não possuem o conhecimento cientifico para auxiliar os seus filhos e contam 

exclusivamente com a escola para esse papel. 

Neste sentido, corrobora Irande Antunes (2003) quando reforça a questão da 

mediação do professor para a aprendizagem do aluno, pois este não sabe. A autora 

não quer dizer que o aluno não sabe nada, pois este traz consigo a inteligência, o 

conhecimento de mundo (FREIRE, 1991), experiências, sonhos, desejo de aprender, 

conhecer e interagir com o ambiente escolar, mas se refere ao conhecimento 

científico, que é papel da escola. Por isso também a responsabilidade docente pelo 

estudo teórico e o compromisso de ensiná-lo em meio a todos os problemas que 

dificultam a prática pedagógica como as salas cheias, a indisciplina, ainda assim é 

preciso comprometer-se seja em qualquer disciplina. 

Sobre o trabalho de reescrita, especificamente, a pesquisadora conclui que as 

dificuldades irão permanecer e cabe ao docente lidar com elas com objetividade, fazer 

programações dentro das dificuldades encontradas na escola e a partir daí planejar-se 

para procurar atender cada aluno, pois as dificuldades não mudam. 

Compreende-se que o trabalho aqui apresentado foi uma pesquisa de como a 

reescrita tem sido realizada nas aulas de Língua Portuguesa e se essa prática tem 

contribuído para a escrita/produção dos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental II. 

Não se tratou, no entanto, da contribuição específica ao trabalho do professor, que 

inclusive, nesta pesquisa, relatou à pesquisadora as suas dificuldades e desejo de 

poder contribuir com essa área do conhecimento para os seus educandos. Dessa 

forma, torna-se necessário um trabalho com o professor para dividir os conhecimentos 

específicos sobre o tema bem como praticar essas teorias nas aulas de Língua 

Portuguesa de forma a atender às necessidades dos educandos. 

Outra questão analisada a partir da fala das professoras e da experiência da 

pesquisadora quando aluna universitária diz respeito aos currículos universitários de 

Letras que contemplam o tema sobre reescrita de forma superficial. Essas questões 
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são motivo de análise ediscussão por parte de pesquisadores da área, em prol de 

melhorias no currículo deste curso com vistas à formação de futuros profissionais 

melhor preparados para a prática docente. 

Portanto, acredita-se na relevância da pesquisa, pois visa promover a discussão 

da importância de se realizar a reescrita para a melhoria da produção de textos dos 

alunos do 6º ano do Ensino Fundamental II. A proposta de intervenção sugerida, 

“Proposta didática: a reescrita do gênero fábula”, pretende auxiliar principalmente o 

professor do Ensino Fundamental II no trabalho com a produção e reescrita de textos, 

contribuindo, assim, para a reflexão crítica e imaginativa, para o exercício de formas 

de pensamento mais elaboradas e abstratas e para a plena participação dos 

educandos numa sociedade letrada. 
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ANEXO 1 – Fábula utilizada na elaboração da sequência didática 
 

O lobo e o cão 
Esopo 

 
Numa noite enluarada, um lobo solitário esgueirava-se entre as sombras, 

sorrateiro. Estava magro, e quase morto de fome. Seguindo a passos largos e ágeis, 
topou de repente com um cão muito roliço e bem alimentado. Os dois trocaram 
saudações, e o lobo, depois de medir o cão com os olhos, comentou: 
   _ O senhor está com uma excelência aparência. Acho que nunca vi animal 
mais saudável e feliz. Diga-me: por que é que o senhor parece viver tão melhor do que 
eu? Sem falsa modéstia, posso dizer que saio a caça e ponho minha vida em risco 
com uma frequência cem vezes maior do que o senhor. No entanto, o senhor anda 
bem alimentado, enquanto eu estou prestes a morrer de fome, 
  O cão grunhiu e respondeu abruptamente: 
  _ Você poderia viver tão bem quanto eu, contanto que se resolvesse a fazer o 
que faço. 

 _ E o que é que o senhor faz? _ indagou o lobo empinando as orelhas. 
O cão envaideceu-se, como todos os que têm um conhecimento secreto, e 

respondeu: 
_ É muito simples. Guardo a casa durante a noite e mantenho-a a salvo de 

Ladrões. 
_ Isso é coisa que eu faria de bom grado, pois no momento anda tudo muito 

difícil – disse o lobo. _ Trocar a minha vida nos bosques, onde sofro com a chuva, a 
geada e a neve, por um teto quente para me proteger e boa comida seria um 
excelente negócio. 

O cão virou-se e, fazendo sinal ao lobo para que o acompanhasse, começou a 
seguir pela estrada. 

Enquanto avançavam, lado a lado, o lobo notou por acaso uma marca estranha 
no pescoço do cão, e dominado pela curiosidade, perguntou qual era a causa daquilo. 
O cão tentou esquivar-se à pergunta, mas o lobo insistiu. 

_ Já que quer saber – respondeu o cão afinal _, durante o dia me amarram para 
evitar que eu me descontrole e morda um estranho inocente. Só me deixam andar 
livremente à noite. 
  Calou-se por um instante e logo continuou, que parecia dar a entender que 
aquilo era muito normal: 

_ Se não vou a lugar algum durante o dia _ disse _, tudo o que posso fazer é 
dormir. Portanto, a noite, quando me soltam, estou mais alerta. O meu dono e toda 
sua família gostam muito de mim, e me alimentam com pratos de ossos e sobras da 
mesa. A minha recompensa é considerável, garantindo-lhe: 

O lobo parou imediatamente. 
  _ O que há com você? _ perguntou o cão impaciente. _Vamos logo, não se 
demore. 

_ Não _ respondeu o lobo. _ Desculpe –me, mas não posso acompanhá-lo. A 
minha liberdade é preciosa demais para mim, e, nas condições que me descreve, eu 
não gostaria de ser nem mesmo um rei. 

E, dizendo isso, o lobo fez meia-volta e retornou aos bosques selvagens. 
A liberdade é melhor do que o conforto no cativeiro. 

(Fábulas de Esopo,Círculo do livro,1993) 
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ANEXO 2: Fábulas utilizadas na 6ª etapa da sequência didática - Preparando-se para 

a produção - como sugestão do trabalho em grupo 

 

A Cigarra e a Formiga 
Esopo 

Num belo dia de inverno as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar 

suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado 

completamente molhados. De repente aparece uma cigarra: 

“Por favor, formiguinhas, me dêem um pouco de trigo! Estou com uma fome 

danada, acho que vou morrer.” 

As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e 

perguntaram: 

“Mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de 

guardar comida para o inverno?” 

“Para falar a verdade, não tive tempo”, respondeu a cigarra. “Passei o verão 

cantando!” 

“Bom... Se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando”, 

disseram as formigas, e voltaram para o trabalho dando risada. 

Moral: Os preguiçosos colhem o que merecem 

("Fábulas de Esopo" - São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2004) 

 

A cigarra e a formiga 
La Fontaine 

 
La Fontaine (1621-1695) 

Tradução de Bocage (1765-1805) 
A Cigarra e a Formiga 
Tendo a cigarra, em cantigas, 
Folgado todo o verão, 
Achou-se em penúria extrema, 
Na tormentosa estação. 
Não lhe restando migalha 
Que trincasse, a tagarela 
Foi valer-se da formiga, 
Que morava perto dela. 
– Amiga – diz a cigarra 
– Prometo, à fé de animal, 
Pagar-vos, antes de Agosto, 
Os juros e o principal. 
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A formiga nunca empresta, 
Nunca dá; por isso, junta. 
– No verão, em que lidavas? 
– À pedinte, ela pergunta. 
Responde a outra: – Eu cantava 
Noite e dia, a toda a hora. 
– Oh! Bravo! – torna a formiga 
– Cantavas? Pois dança agora! 

(O Livro das Virtudes.Uma antologia de William J. Bennett, 1995) 
 

A cigarra e a formiga 
Severino José 

 
Aquele que trabalha 
E guarda para o futuro 
Quando chega o tempo ruim 
Nunca fica no escuro 
Durante todo o verão 
A cigarra só cantava 
Nem percebeu que ligeiro 
O inverno já chegava 
E quando abriu os olhos 
A fome já lhe esperava 
E com toda humildade 
À casa da formiga foi ter 
Pediu-lhe com voz sumida 
Alguma coisa pra comer 
Porque a sua situação 
Estava dura de roer 
A formiga então lhe disse 
Com um arzinho sorridente 
Se no verão só cantavas 
Com sua voz estridente 
Agora aproveitas o ritmo 
E dance um samba bem quente. 

(Cordel: Severino José, São Paulo: Editora Hedra, 2004) 
 

A formiga boa  
Monteiro Lobato 

 
Houve uma jovem cigarra que tinha o costume de chiar ao pé dum formigueiro. 

Só parava quando cansadinha; e seu divertimento então era observar as formigas na 
eterna faina de abastecer as tulhas. 

Mas o bom tempo afinal passou e vieram as chuvas. Os animais todos 
arrepiados, passavam o dia cochilando nas tocas. 

A pobre cigarra, sem abrigo em seu galhinho seco e metida em grandes apuros, 
deliberou socorrer-se de alguém. 

Manquitolando, com uma asa a arrastar, lá se dirigiu para o formigueiro. Bateu: 
tique, tique, tique... 

Aparece uma formiga friorenta, embrulhada num xalinho de paina. 
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"Que quer?", perguntou, examinando a triste mendiga suja de lama e a tossir. 
"Venho em busca de agasalho. O mau tempo não cessa e eu..." 
A formiga olhou-a de alto a baixo. 
"E que fez durante o bom tempo, que não construiu sua casa?" 
A pobre cigarra, toda tremendo, respondeu depois dum acesso de tosse. 
"Eu cantava, bem sabe..." 
"Ah!", exclamou a formiga recordando-se. "Era você então quem cantava nessa 

árvore enquanto nós labutávamos para encher as tulhas?" 
"Isso mesmo, era eu..." 
"Pois entre, amiguinha! Nunca poderemos esquecer as boas horas que sua 

cantoria nos proporcionou. Aquele chiado nos distraia e aliviava o trabalho. Dizíamos 
sempre: que felicidade ter como vizinha tão gentil cantora! Entre amiga, que aqui, terá 
cama e mesa durante todo o mau tempo." 

A cigarra entrou, sarou da tosse e voltou a ser a alegre cantora dos dias de sol. 
(Monteiro Lobato - Fábulas, São Paulo, Editora Brasiliense, 1966) 
 

 
A formiga má  

 Monteiro Lobato 
Já houve, entretanto, uma formiga má que não soube compreender a cigarra e 

com dureza a repeliu de sua porta. 
Foi isso na Europa, em pleno inverno, quando a neve recobria o mundo com 

seu cruel manto de gelo. 
A cigarra, como de costume, havia cantado sem parar o estio inteiro e o inverno 

veio encontrá-la desprovida de tudo, sem casa onde abrigar-se nem folhinhas que 
comesse. 

Desprovida, bateu à porta da formiga e implorou - emprestado, notem! - uns 
miseráveis restos de comida. Pagaria com juros altos aquela comida de empréstimo, 
logo que o tempo o permitisse. 

Mas a formiga era uma usurária sem entranhas. Além disso, invejosa. Como 
não soubesse cantar, tinha ódio à cigarra por vê-la querida de todos os seres. 

- Que fazia você durante o bom tempo? 
- Eu... eu cantava!... 
-Cantava? Pois dance agora, vagabunda! - e fechou-lhe a porta no nariz. 

Resultado: a cigarra ali morreu entanguidinha; e quando voltou a primavera o mundo 
apresentava um aspecto mais triste. É que faltava na música do mundo o som 
estridente daquela cigarra, morta por causa da avareza da formiga. Mas se a usurária 
morresse quem daria pela falta dela? 

 
http://www.recantodasletras.com.br/contos/1184720 

 
A cigarra e a formiga 

Millôr Fernandes. 
 

Cantava a Cigarra 
Em dós sustenidos 
Quando ouviu os gemidos 
Da Formiga, 
Que, bufando e suando, 
Ali, num atalho, 

http://www.recantodasletras.com.br/contos/1184720
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Com gestos precisos 
Empurrava o trabalho: 
Folhas mortas, insetos vivos. 
Ao ver a Cigarra 
Assim, festiva, 
A Formiga perdeu a esportiva: 
“Canta, canta, salafrária, 
E não cuida da espiral inflacionária! 
No inverno, 
Quando aumentar a recessão maldita, 
Você, faminta e aflita, 
Cansada, suja, humilde, morta, 
Virá pechinchar à minha porta. 
E, na hora em que subirem 
As tarifas energéticas, 
Verá que minhas palavras eram proféticas. 
Aí, acabado o verão, 
Lá em cima o preço do feijão, 
Você apelará pra formiguinha. 
Mas eu estarei na minha 
E não te darei sequer 
Uma tragada de fumaça!” 
. 
Ouvindo a ameaça, 
A Cigarra riu, superior, 
E disse com seu ar provocador: 
“Você está por fora, 
Ultrapassada sofredora. 
Hoje eu sou em videocassete 
Uma reprodutora! 
Chegado o inverno, 
Continuarei cantando 
– sem ir lá – 
No Rio, 
São Paulo 
Ou Ceará. 
Rica! 
E você continuará aqui 
Comendo bolo de titica. 
O que você ganha num ano 
Eu ganho num instante 
Cantando a Coca, 
O sabãozão gigante, 
O edifício novo 
E o desodorante. 
E posso viver com calma 
Pois canto só pra multinacionalma”. 

http://blogln.ning.com/profiles/blogs/a-cigarra-e-a-formiga 

http://blogln.ning.com/profiles/blogs/a-cigarra-e-a-formiga-de
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APÊNDICE A – Questionários utilizados com as professoras na pesquisa de campo 

 

PROFESSORA VIOLETA ESCOLA 2 
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PROFESSORA ROSA- ESCOLA 121 

 

 

 

 

 

                                                      
21 O nome da Professora e o nome da Escola foram ocultados no questionário para preservar a identidade de ambas. 
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APÊNDICE B: Produções realizadas pelos alunos do 6º ano da ESCOLA 2 

 

T 1 - Escrita 

 

 

 

 

 

 

 



183 

 

T1 - Reescrita 
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T2 – Escrita 
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T2 – 1ª reescrita 
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T4 – Escrita 
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T4 – 1ª reescrita 
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T4 – 2ª reescrita 
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T9 – Escrita 
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T 9 – 1ª reescrita 
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T 9 – 2ª reescrita 
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T 14 – Escrita 
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T 14 – Reescrita 

 

 

 

 


