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PRODUÇÃO DE TEXTOS NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NA 
PERSPECTIVA DO LETRAMENTO ESCOLAR 

 

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa aborda a produção de textos no ensino de Língua Portuguesa na 
perspectiva do letramento escolar no Ensino Fundamental II. Acreditamos que discutir 
produção de textos no ensino de língua portuguesa, na perspectiva do (e para) o 
letramento escolar, seja o ponto de partida para a definição de uma política de ensino-
aprendizagem da escrita como função social. Para isso, traçamos como objetivo 
principal contribuir para aprimorar o processo de ensino-aprendizagem de produção 
textual nas aulas de Língua Portuguesa a partir do desenvolvimento de uma proposta 
didática que contribua para amenizar as dificuldades que envolvem a produção de 
textos escritos. Apresentamos duas propostas de sequência didática: proposta 1- 
gênero textual: poema para alunos do 8º ano e proposta 2 – gênero textual crônica 
para alunos do 9º ano. Salientamos que a produção textual na perspectiva do 
letramento escolar no ensino fundamental II contribui para melhorar o desempenho 
dos alunos no que se refere às competências de leitura e produção textual. A escola 
precisa desenvolver competências e habilidades que permitam aos discentes 
compreender e produzir textos orais e escritos dos quatro campos de atuação: campo 
jornalístico/midiático, campo de atuação na vida pública, campo das práticas de 
estudo e pesquisa e campo artístico-literário. A escola é sem dúvida uma das maiores 
responsáveis pela inserção dos discentes na sociedade como cidadãos da cultura 
escrita. Portanto, é possível afirmar que, no espaço escolar, a escrita seja utilizada 
também para além dela. É exatamente esse processo de aquisição da escrita como 
função social que passa a ser o eixo a partir do qual se problematiza a produção 
textual no contexto escolar de modo que o aluno possa perceber a importância do uso 
da escrita como prática social. Esse processo deve ser construído com alicerces 
profundos, por meio das práticas da leitura e produção, na qual a escrita será 
trabalhada em suas diferentes funções. Responder a esse questionamento será nosso 
empenho: Como o ensino-aprendizagem da produção de texto na escola pode 
contribuir para o letramento escolar? Para isso, apresentamos reflexões sobre o 
trabalho com gêneros na sala de aula, o processo de produção textual: a escrita como 
prática social, o letramento: relações com a prática pedagógica. Etapas da produção 
textual escrita. O estudo ancora-se na reflexão dos seguintes teóricos e 
pesquisadores: Bakhtin (2000), Marcuschi, (2005, 2008), Koch (1997, 2004, 2009), 
Kato (1986), Antunes (2003, 2010), Dolz, Schneuwly e Noverraz (2004), Geraldi 
(1993, 1997), Kleiman (1995, 2009), Lerner (2002), Soares (1996, 1998, 2011). A 
metodologia utilizada foi a pesquisa qualitativa de caráter bibliográfico. 
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PRODUCTION OF TEXTS IN PORTUGUESE LANGUAGE TEACHING IN THE 

PERSPECTIVE OF SCHOLL LITERACY 

 

ABSTRACT 

 

 

This research deals with the production of texts in the teaching of Portuguese 
Language in the perspective of school literacy in Elementary School II. We believe that 
discussing the production of texts in Portuguese Language teaching, from the 
perspective of (and for) school literacy, is the starting point for the definition of a 
teaching-learning policy of writing as a social function. For that, we have as main 
objective to contribute to improve the teaching-learning process of textual production 
in Portuguese language classes based on the development of a didactic proposal that 
contributes to soften the difficulties involved in the production of written texts. We 
present two proposals of didactic sequence: proposal 1- textual genre: poem for 8th 
grade students and proposal 2 - chronic textual genre for 9th grade students. We 
emphasize that textual production from the perspective of school literacy in elementary 
education II contributes to improving students' performance in terms of literacy and 
reading skills. The school needs to develop skills and abilities that allow students to 
understand and produce oral and written texts from the four fields of action: journalistic 
/ media field, field of action in public life, field of study and research practices and 
literary-artistic field. The school is undoubtedly one of the main responsible for the 
insertion of the students in the society as citizens of the written culture. Therefore, it is 
possible to affirm that, in the school space, writing is also used in addition to it. It is 
precisely this process of acquisition of writing as a social function that becomes the 
axis from which the textual production is problematized in the school context so that 
the student can perceive the importance of the use of writing as a social practice. This 
process must be built with deep foundations, through the practices of reading and 
production, in which writing will be worked on in its different functions. Answering this 
questioning will be our commitment: How can the teaching-learning of text production 
in school contribute to school literacy? For this, we present reflections on work with 
genres in the classroom, the process of textual production: writing as social practice, 
literacy: relationships with pedagogical practice. Stages of written textual production. 
The study is anchored in the reflection of the following theoreticians and researchers: 
Bakhtin (2000), Marcuschi (2005, 2008), Koch (1997, 2004, 2009), Kato (1986), 
Antunes (2003, 2010), Dolz, Schneuwly and Noverraz (2004), Geraldi (1993, 1997), 
Kleiman (1995, 2009), Lerner (2002), Soares (1996, 1998, 2011). The methodology 
used was qualitative bibliographic research. 
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, as escolas ainda enfrentam desafios e insucessos no que se 

refere às competências de leitura, produção de textos, interpretação e compreensão 

leitora. Isso significa que as escolas ainda não têm conseguido desenvolver 

competências e habilidades que permitam aos discentes compreender e produzir 

textos orais e escritos dos quatro campos de atuação: campo jornalístico/midiático, 

campo de atuação na vida pública, campo das práticas de estudo e pesquisa e campo 

artístico-literário. A escola é sem dúvida uma das maiores responsáveis pela inserção 

dos discentes na sociedade como cidadãos da cultura escrita, pois em várias 

circunstâncias da vida escrevemos textos para diversos interlocutores, com 

finalidades diferentes e em diversos gêneros dos quais muitos fazem parte do 

currículo escolar.  

Assim, neste trabalho, destacamos a produção de textos no ensino de língua 

portuguesa na perspectiva do letramento escolar. Acreditamos que discutir produção 

de textos no ensino de Língua Portuguesa, na perspectiva do (e para) o letramento 

escolar seja o ponto de partida para a definição de uma política de ensino-

aprendizagem da escrita como função social. Dessa forma, temos como objetivo geral: 

• Contribuir para aprimorar o processo de ensino-aprendizagem de 

produção textual nas aulas de Língua Portuguesa a partir do desenvolvimento de uma 

proposta didática que contribua para amenizar as dificuldades que envolvem a 

produção de textos escritos. 

A fim de alcançarmos nosso objetivo maior, elencamos os seguintes objetivos 

específicos que direcionam as ações didáticas na operacionalização da proposta 

didática que pretendemos: 

• Refletir sobre a prática pedagógica voltada ao letramento escolar de 

forma a auxiliar o professor de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental II; 

• Discutir o trabalho com gêneros textuais na sala de aula; 

• (Re) elaborar conceitos sobre a revisão e correção da produção textual 

na escola; 

• Compreender a diferença entre gênero textual e tipologia textual; 
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• Distinguir a diferença entre “redação” e “produção textual” no âmbito do 

contexto escolar e sua implicância na formação do escritor; 

• Refletir sobre o trabalho de produção de textos, entendendo-o não como 

mera atividade mecânica, mas como prática social; 

• Propor estratégias significativas de produção textual através dos 

gêneros textuais; 

É possível afirmar que, no espaço escolar, a escrita seja utilizada também para 

além dela. É exatamente esse processo de aquisição da escrita como função social 

que passa a ser o eixo a partir do qual se problematiza a produção textual no contexto 

escolar de modo que o aluno possa perceber a importância do uso da escrita como 

prática social. Esse processo deve ser construído com alicerces profundos, por meio 

das práticas da leitura e produção, na qual a escrita será trabalhada em suas 

diferentes funções. Responder a esse questionamento será nosso empenho: Como o 

ensino-aprendizagem da produção de texto na escola pode contribuir para o 

letramento escolar? Embora o texto tenha ganhado centralidade no ensino-

aprendizagem da Língua Portuguesa e o esforço por parte de muitos educadores 

preocupados em trabalhar a escrita como função social, a inserção dos alunos do 

Ensino Fundamental II no mundo da escrita ainda é precário em muitas escolas 

públicas brasileiras.  

Na maioria das vezes, as aulas de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental 

II têm como objetivos interpretar e produzir textos diretamente vinculados às práticas 

tradicionais de escolarização.  As raras vezes em que são consideradas as situações 

sociocomunicativas, ou seja, proposta de produção de gêneros para um interlocutor 

especifico, com objetivo determinado, os textos dificilmente circularão socialmente, 

reforçando assim, a artificialidade existente no cotidiano escolar. Com isso, a maioria 

dos alunos se sente desmotivados nas aulas de língua portuguesa e, 

consequentemente, perdem o interesse pela mesma.  

A partir das considerações supracitadas, podemos dizer, numa visão 

tradicional, que desenvolver a competência leitora e escritora significa, os alunos 

saberem ler e escrever os gêneros específicos de cada série/ano. Sendo assim, a 

escola desconsidera as práticas que levam em conta fatores de produção, tais como: 

Quem escreve? Onde escreve? Para quem escreve? Com que intenção escreve? 
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Com isso, as aulas de produção textual não apresentam “sentido” para os alunos. A 

falta de respostas a tais perguntas talvez contribua para o insucesso dos alunos 

quanto ao uso da modalidade escrita da língua.  

É sabido que a escrita deve cumprir funções sociais, portanto, cabe à escola 

a função de desenvolver competência nas modalidades de leitura e escrita da língua 

conforme sugeridos na Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental II: 

 

As práticas de linguagem contemporâneas não só envolvem novos gêneros 
e textos cada vez mais multissemióticos e multimidiáticos, como também 
novas formas de produzir, de configurar, de disponibilizar, de replicar e de 
interagir. As novas ferramentas de edição de textos, áudios, fotos, vídeos 
tornam acessíveis a qualquer um a produção e disponibilização de textos 
multissemióticos nas redes sociais e outros ambientes da Web. Não só é 
possível acessar conteúdos variados em diferentes mídias, como também 
produzir e publicar fotos, vídeos diversos, podcasts, infográficos, 
enciclopédias colaborativas, revistas e livros digitais etc. Depois de ler um 
livro de literatura ou assistir a um filme, pode-se postar comentários em redes 
sociais específicas, seguir diretores, autores, escritores, acompanhar de 
perto seu trabalho; podemos produzir playlists, vlogs, vídeos-minuto, 
escrever fanfics, produzir e-zines, nos tornar um booktuber, dentre outras 

muitas possibilidades [...] (BRASIL, 2016, p. 66) 
 

 

A afirmação acima ratifica a concepção de leitura e escrita como as atividades 

que podem obter resultados positivos quando são efetivas, significativas e 

contextualizadas. Nesse sentido, a leitura e a escrita assumem, de fato, as funções 

de instrumentos de interação social. O sujeito, envolvido no processo de 

aprendizagem, encontrará sentido e funcionalidade naquilo que constitui o foco dos 

estudos em situações diversas nas aulas de Língua Portuguesa. Considerando a 

importância tanto da escrita quanto da leitura para a formação do indivíduo, Moacir 

Gadotti diz que: 

 

O ato de ler é incompleto sem o ato de escrever. Um não pode existir sem o 
outro. Ler e escrever não apenas palavras, mas ler e escrever a vida, a 
história. Numa sociedade de privilegiados, a leitura e a escrita são um 
privilégio. Ensinar o trabalhador apenas a escrever o nome ou assiná-lo na 
carteira profissional, ensiná-lo a ler alguns letreiros na fábrica como perigo, 
atenção, cuidado, para que ele não provoque algum acidente e ponha em 
risco o capital do patrão não é suficiente... Não basta ler a realidade. É preciso 
escrevê-la. (GADOTTI Apud VARGAS 2000, p. 14) [Grifos da autora]. 
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É preciso repensar a concepção de produção textual escrita no Ensino 

Fundamental II, pois ainda é direcionada para a redação escolar. Esse modelo de 

ensino-aprendizagem que a escola ainda insiste em oportunizar aos alunos, sem uma 

finalidade comunicativa reconhecível gera textos escritos de forma artificial, redigidos 

mecanicamente, não importando a construção de sentidos, mas apenas a correção 

da superfície linguística quanto à ortografia, à concordância verbal e outras questões 

gramaticais. Segundo Antunes: 

 

[…] elaborar um texto é uma tarefa cujo sucesso não se completa, 
simplesmente, pela codificação das ideias ou das informações, através de 
sinais gráficos. Ou seja, produzir um texto não é uma tarefa que implica 
apenas o ato de escrever. Não começa, portanto, quando tomamos nas mãos 
papel e lápis. Supõe, ao contrário, várias etapas, interdependentes e 
intercomplementares, que vão desde o planejamento, passando pela escrita 
propriamente, até o momento posterior da revisão e da escrita. (ANTUNES, 
2003, p. 54). 

 

Logo, elaborar um texto é uma atividade complexa.  E a escola é a instituição 

responsável por ensinar a produzir textos, e para isso, é preciso considerar: planejar, 

escrever, revisar e reescrever. Essas etapas serão abordadas no decorrer dessa 

pesquisa.  

Sabemos que a escola é um espaço onde o letramento escolar deve garantir 

a interação com a linguagem nas mais diversas situações sociais. Mas o que nos 

parece é que a escrita escolar não tem cumprido sua função, pois fora da escola, os 

sujeitos que supostamente já tiveram acesso à escolarização têm encontrado 

dificuldades ao deparar-se com situações de comunicação social. Soares (1998:72) 

salienta que “Letramento é o que as pessoas fazem com as habilidades de leitura e 

de escrita, em um contexto específico, e como essas habilidades se relacionam com 

as necessidades, valores e práticas sociais”. 

Partindo desse pressuposto de concepção de letramento, podemos 

considerar o sujeito letrado aquele capaz de desenvolver efetivamente a língua em 

várias situações de comunicação, interagindo verbalmente, fazendo uso de diálogos 

com os interlocutores e ampliando os saberes, demonstrando domínio da norma culta 

e da variedade escrita da língua. Na concepção de Soares (2006) a escrita tem uma 

grande relevância na vida do indivíduo, pois 
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O leitor/produtor de textos é um ser consciente do que a escrita pode 
acarretar sobre o indivíduo e sobre a sociedade como um todo. Nesse sentido 
o ato de escrever traz consequências sociais, políticas, culturais, econômicas, 
cognitivas, linguísticas, seja para o grupo social em que seja introduzida a 
escrita, seja para o indivíduo que aprenda a usá-la (SOARES, 2006, p.17). 

 

Observando-se a essa proposição, é possível refletir sobre a função da escola 

e seu papel dentro da sociedade. Partindo do conceito de letramento de Magda 

Soares (2004, p.47) – “estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, 

mas cultiva e exerce as práticas sociais da escrita”, - acreditamos que o aluno não 

apenas seja capaz de decifrar o texto, mas também de se apropriar efetivamente 

desses textos assumindo uma postura de cidadão crítico, ético, livre, participativo e 

construtor de uma sociedade mais igualitária.  

É justamente em razão das dificuldades dos docentes e do insucesso dos 

discentes no que se refere à produção textual nas aulas de Língua Portuguesa, e 

evidentemente, minha experiência como docente de Produção Textual e Língua 

Portuguesa no ensino fundamental II na rede municipal de ensino nos municípios de 

Gandu e Teolândia e como articuladora da Área de Linguagens anos finais do 

fundamental II no município de Gandu que a produção desta dissertação se justifica. 

Assim, neste trabalho, intitulado “Produção de Textos no Ensino de Língua 

Portuguesa na Perspectiva do Letramento Escolar, a partir da nossa 

instrumentalização teórica e pedagógica adquirida nesse programa de Mestrado 

Profissional em Letras – PROFLETRAS, propomos desenvolver um trabalho por meio 

de uma proposta didática, com o objetivo de colaborar com o desenvolvimento das 

habilidades essenciais para a produção textual na perspectiva do letramento escolar 

e, assim, amenizar as dificuldades que envolvem a prática pedagógica dos 

professores de Língua Portuguesa e Produção Textual.  

No que compete ao aporte teórico, este construto inclui abordagens sobre 

diversos temas, como a origem e o conceito do termo letramento, gênero textual e 

tipologia textual, concepções de linguagens, letramento escolar, letramentos 

dominantes e marginalizados, etapas da produção escrita dentre outros. Sendo assim, 

para este trabalho buscamos embasamento teórico fundamentado no campo da 

linguagem em estudiosos como: Bakhtin (2000), Marcuschi, (2005, 2008), Koch (1997, 

2004, 2009), Kato (1986), Antunes (2003, 2010), Dolz, Schneuwly e Noverraz (2004), 
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Geraldi (1993, 1997), Kleiman (1995, 2009), Lerner (2002), Soares (1996, 1998, 

2011), entre outros no intuito de analisar os problemas relacionados à produção 

textual escrita na sala de aula e, assim, elaborar uma proposta didática, por 

acreditarmos, que este trabalho possa auxiliar os professores de Língua Portuguesa 

a responder como o ensino-aprendizagem da produção de texto na escola pode 

contribuir para o letramento escolar. 

Esse referencial aponta para o desafio do ensino-aprendizagem de produção 

textual e leitura, visto que são dois processos complexos e requer um ensino 

significativo que traz como foco a leitura e a escrita de diversos gêneros textuais com 

função social.  

Para uma exposição esquemática desta pesquisa, podemos mencionar que 

este trabalho está dividido em quatro capítulos. O primeiro capítulo, “O letramento a 

partir de uma proposta teórica”, destacamos a origem e o conceito de letramento; O 

letramento escolar: uma reflexão sobre a produção textual na escola; Os letramentos 

que são valorizados na vida cotidiana das pessoas e também aos que são ignorados 

pelas instituições educacionais; O processo de produção textual: a escrita como 

prática social e Etapas da produção textual escrita considerando a escrita como 

processo.    

No segundo capítulo “A produção textual na escola” aborda-se o texto como 

referência de estudo com foco nos procedimentos teóricos: conceito, elementos 

essenciais à compreensão textual, a diferença entre gênero e tipo textual, bem como 

a importância de trabalhá-los em sala de aula e a compreensão do que vem a ser 

redação e produção textual. Refletiremos sobre as possibilidades de que dispõe o 

professor para efetuar a revisão e correção do texto do aluno interferindo 

positivamente no processo de aquisição da escrita; e por fim, Obstáculos, dificuldades 

e erros de escrita. 

No terceiro capítulo trataremos da metodologia. Nesse capítulo apresentamos 

uma proposta de sequência didática para o ensino da produção textual na perspectiva 

do letramento escolar para alunos do ensino fundamental II. Nosso modelo de 

sequência didática desenvolverá um trabalho sistemático com gêneros textuais 

alinhados à BNCC, e também fundamentado na teoria subjacente do grupo de 

Genebra Dolz e Noverraz e Schneuwly (2004), e na teoria de Bakhtin (1997), “a 



18 
 

 
 

comunicação verbal só é possível por algum gênero textual” e em teorias que levam 

em consideração a aprendizagem como atividade intra e interpsicológica desenvolvida 

na zona proximal de desenvolvimento (ZPD) (VYGOTSKY, 1998). 

No quarto capítulo, apresentaremos a proposta didática de produção textual 

desenvolvida a partir do letramento escolar. Esta proposta é um material didático 

estruturado para o ensino de Língua Portuguesa no 8º e 9º ano do ensino fundamental 

II. A proposta dará ênfase a dois gêneros textuais: o poema e a crônica.  

 Finalizamos a nossa pesquisa com as considerações finais acerca do estudo 

realizado. Esperamos, a partir desse estudo, contribuir com a melhoria da educação 

ajudando a aumentar os níveis de letramento em nosso país e também contribuir com 

a prática do letramento escolar na perspectiva de que possamos levar os alunos ao 

exercício das práticas sociais da leitura e da escrita. 
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1 O LETRAMENTO A PARTIR DE UMA PERSPECTIVA TEÓRICA 
 

1.1 Contextualização 

 

Neste capítulo a abordagem é feita na intenção de demonstrar a origem do 

termo letramento não apenas no Brasil, mas também sua origem a partir de um 

panorama mundial. Trataremos do conceito do termo letramento em seu sentido mais 

amplo para então compreendermos o letramento escolar. Seguindo essa linha de 

discussão, explicitaremos por que alguns gêneros textuais são mais aceitos que 

outros no contexto escolar, e como a escola lida com essa situação. E ainda daremos 

ênfase ao processo de produção textual apresentando as etapas da produção escrita. 

  Sabemos que a linguagem não é um fenômeno estático. Ela sofre mudanças 

com o passar do tempo devido a vários fatores comportamentais, regionais, culturais 

etc. A todo o momento novos termos ou expressões surgem.  É inegável que uma 

palavra não surge do nada. Elas aparecem em função de uma demanda, de uma 

necessidade. O termo letramento no contexto brasileiro começou a ser usado a partir 

dos anos 80. De acordo com Soares (2004, p 20), “Seu surgimento pode ser 

interpretado como decorrência da necessidade de configurar e nomear 

comportamentos e práticas sociais na área da leitura e da escrita que ultrapassam o 

domínio do sistema alfabético e ortográfico”. 

 No entanto, internacionalmente, como atesta Street (2014), os estudos do 

letramento tiveram início nos Estados Unidos pouco depois da Segunda Guerra 

Mundial. Não apenas nesse país, mas em outros países da Europa, começou-se a 

notar a significativa dificuldade de leitura e de escrita de indivíduos jovens e adultos. 

Países como Bélgica, Canadá, França apresentaram na década de 80 um número 

alarmante de analfabetos entre sua população adulta. A partir desse período houve 

um aumento significativo no interesse dos estudiosos pelo letramento nas áreas de 

educação e da linguagem em diversos países. Assim como Street (2014), Magda 

Soares reafirma:  

Assim, é em meados dos anos de 1980 que se dá, simultaneamente, a 
invenção do letramento no Brasil, do illettrisme, na França, da literacia, em 
Portugal, para nomear fenômenos distintos daquele denominado 
alfabetização, alphabétisation. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, embora a 
palavra literacy já estivesse dicionarizada desde o final do século XIX [...]. 
(Revista Brasileira de Educação, 2004, nº 25) 
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Em decorrência das pesquisas sobre resultados do alfabetismo/analfabetismo 

diversos estudiosos se interessaram pelo assunto. A preocupação não mais se 

resumia apenas com o saber ler e escrever, mas com as demandas sociais de 

exercício destas práticas. 

O letramento apesar de ter surgido na mesma época em lugares 

geograficamente e socioeconomicamente diferentes tiveram causas e contextos 

diferenciados em países em desenvolvimento, como Brasil e em países da Europa. 

Sabemos, no entanto, o quanto essas razões colaboraram para o surgimento da 

necessidade de se repensar as práticas de leitura e escrita, mas não adentraremos 

nessas discussões. O foco deste trabalho será a produção textual na perspectiva do 

letramento escolar.  

Em algumas sociedades não europeias, a exemplos de Madagascar, o 

letramento de um modo geral ocorreu devido a evangelização dos missionários. 

Conforme sinaliza Street (2014), nos países desenvolvidos ou em desenvolvimento 

colonizados pelos países do ocidente a partir da imposição da cultura do dominador,  

a exemplos da Inglaterra medieval e do Irã ocorreram o letramento dominante1, diz o 

autor: “muitas vezes, o letramento está sendo introduzido junto com toda uma gama 

de características da sociedade ocidental – formas de industrialização, burocracia, 

escolarização formal [...]” (p. 52). A mudança não era apenas de procedimentos 

técnicos, mas de toda uma mentalidade permeada de: cultura, ideologia, forma de 

pensar e outros. 

 Em 1990, Ano Internacional da Alfabetização, foi um período de consolidação 

de políticas públicas de avaliação da compreensão leitora, de investimento público 

para a formação de professores alfabetizadores, enfim, foi um período que se buscava 

atrair recursos financeiros para a educação. Nesse período, o problema envolvendo 

práticas sociais de leitura e de escrita e o alto índice de “analfabetos” chamavam a 

atenção tanto dos países desenvolvidos quanto dos países de Primeiro Mundo.  

 
1A respeito do letramento dominante Street (2014, p. 45), “Em muitas situações, é um grupo dominante 
dentro de uma sociedade que se responsabiliza por difundir o letramento a outros membros dessa 
sociedade e a subcultura dentro dela”. Esse tem sido o paradigma em muitos casos europeus de 
transmissão de letramento, como na França e na Grã-Bretanha, onde grupos burgueses justificaram 
os custos da difusão do letramento em termos da difusão de certos valores da classe dominante (cf. 
Donald, 1981; Furet e Ozouf, 1984.) 
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 Segundo Street (2014, p. 34): 

 

Militantes, agências e governos também fazem grandes alarde de números 
que mostram, digamos, 25% de britânicos “analfabetos”, ou 25 milhões nos 
Estados Unidos. “Um item na avaliação do grau de “desenvolvimento” de 
países do Terceiro Mundo continua sendo sua “taxa de alfabetização”, e das 
Nações Unidas enfatizam o crescente número absoluto de “analfabetos” no 
mundo, ao mesmo tempo que conclamam, futilmente, “à erradicação do 
analfabetismo no ano 2000”.  

 

 Ainda segundo o mesmo autor, esse desencontro de informações se tratava 

de uma jogada política dos militantes que conseguindo alterar os dados, 

consequentemente conseguiriam ajuda financeira dos governos incomodados, ou 

agências de cooperação para chamar a atenção do público para o letramento e ao 

mesmo tempo disseminar vários dos estereótipos do modelo autônomo, dentre eles a 

crença de que “os ‘analfabetos’ careciam de habilidades cognitivas, viviam na 

‘escuridão’ e no ‘atraso’” (STREET 2014, p. 29). Ademais, “a aquisição do letramento 

causaria (por si só, ‘autonomamente’) grandes ‘impactos’ em termos de habilidades 

sociais e cognitivas e de ‘desenvolvimento’ (STREET 2014, p. 29)”. 

 Esse discurso estereotipado inevitavelmente seria, de certa forma, uma 

humilhação aos adultos que apresentavam dificuldades de letramento. Outro 

argumento defendido pelo autor era de que poderia se criar falsas expectativas na 

sociedade sobre o resultado que um indivíduo alcançaria quando este adquirisse 

habilidades letradas.  

 Declarações dos defensores da necessidade do letramento equivocadamente 

propagavam a ideia de que as pessoas ao adquirirem o letramento, 

consequentemente estariam em uma condição favorável, como por exemplo, 

conseguir um emprego. Segundo Street (2014), essas considerações estariam 

fundamentadas no modelo fundado nos usos e associações particulares do letramento 

na história recente da Europa e América do Norte. E a falta de sucesso das 

campanhas de alfabetização nos últimos tempos pode ter explicação nesses 

pressupostos restritos sobre letramento.  

  Essa realidade tão complexa quanto difícil de resolver no campo político 

mostra uma realidade mais preocupante na qualidade do que necessariamente nos 

números apresentados.  Conforme Street (2014) “quando se trata de conseguir 
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emprego o nível de letramento é menos importante do que aspectos de classe social, 

gênero e etnia [...]” (p.34).   

 De acordo com Levine (1986 apud STREET, 2014, p. 34), “os testes de 

letramentos elaborados pelas empresas para os candidatos podem estar distantes 

das habilidades exigidas na prática”. O que necessariamente estaria por trás de tal 

atitude? Provavelmente a intenção das empresas seria eliminar alguns candidatos 

pertencentes a certos grupos e tipos sociais, como se pode observar no exemplo 

citado por Street (2014, p. 34), no qual ele afirma que alguns empregadores 

acreditavam que os empregados mais letrados lidavam melhor com as novas 

tecnologias, computadores etc. e, seriam os testes de letramento que eliminariam os 

indivíduos que eram considerados iletrados.   

 Nesse contexto desfavorável aos trabalhadores, o governo atribuía o alto 

índice de desemprego a esses possíveis “analfabetos”, mesmo sabendo que existem 

tarefas que não dependem necessariamente de habilidade letrada ou um mínimo de 

letramento ensinados na escola, podem ser ensinadas no local de trabalho no dia a 

dia.  

 Dessa forma, o domínio das habilidades de leitura e de escrita ainda não eram 

satisfatórias para as práticas sociais e profissionais da população, embora esta fosse 

alfabetizada. Assim sendo, esperava-se que pelo menos as pessoas alfabetizadas 

apresentassem competência leitora e escritora.  De acordo com Soares (2004), é 

nesse cenário que na França e nos Estados Unidos o despertar para os problemas de 

illettrisme, de literacy/illiteracy surgem de forma independente da questão da 

aprendizagem básica da escrita. 

 Ainda, segundo Soares: 

Com base em resultado obtido principalmente em avaliações realizadas no 
final dos anos 70 e início dos anos 80 pela National Assessment of 
Educational Progress (NAEP), de que jovens graduados na high school não 
dominavam as habilidades de leitura demandadas em práticas sociais e 
profissionais que envolvem a escrita (Kirsch & Jungeblut, 1986, p. 2). 
Também neste caso as discussões, relatórios, publicações não apontam 
relações entre as dificuldades no uso da língua escrita e a aprendizagem 
inicial do sistema de escrita – a reading instruction, ou a emergent literacy, a 
beginning literacy; assim, Kirsch e Jungeblut, como conclusão da pesquisa 
sobre habilidades de leitura da população jovem norte-americana, afirmam 
que o problema não estava na illiteracy (no não saber ler e escrever), mas na 
literacy (no não-domínio de competências de uso da leitura e da escrita). 
(REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO, 2004) 
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 De acordo com os resultados obtidos com a pesquisa, o problema não estaria 

na alfabetização, mas na falta de domínio das competências de leitura e de escrita 

como requisitos para as práticas sociais letradas. Nessa perspectiva, conforme 

Soares (2004) pode-se dizer que, letramento e alfabetização são processos 

indissociáveis. Enquanto este cuida da habilidade de ler e escrever, aquele 

desenvolve a competência leitora e escritora para as práticas sociais. Nessas 

condições, um indivíduo alfabetizado é capaz de codificar e decodificar o sistema de 

escrita, já um indivíduo considerado letrado domina a língua nos mais diversos 

contextos. 

 No cenário brasileiro, como já mencionado nessa pesquisa, o termo 

letramento passou a ser usado pelos educadores na década de 80. A princípio, assim 

como atualmente, o termo é assunto que vem sendo estudado e discutido por muitos 

estudiosos. Segundo Soares (2004), diferente do mencionado no parágrafo anterior, 

no Brasil, a preocupação com as habilidades da leitura e da escrita “tem sua origem 

vinculada à aprendizagem inicial da escrita, desenvolvendo-se basicamente a partir 

de um questionamento do conceito de alfabetização.”, não havendo assim, diferença 

entre os conceitos de alfabetização e letramento.  

Após entendermos o surgimento do termo letramento no contexto mundial, 

faremos uma reflexão sobre o contexto histórico no Brasil. Para não nos alongarmos 

muito, iniciaremos a partir do século XX, início dos anos 80. Esse período foi marcado 

por grandes transformações, principalmente por mudança de mentalidade e de 

comportamento. 

A crise econômica dos anos 80 e o fim da ditadura (1964-85) deixaram o 

cenário brasileiro em ebulição. Nesta fase de governo militar, é constatado um elevado 

grau de analfabetismo e um baixo percentual de escolarização entre a população 

economicamente ativa do país. De acordo com o Ipea: 

 
Os anos 1980, na América Latina, ficaram conhecidos como “a década 
perdida”, no âmbito da economia. Das taxas de crescimento do PIB à 
aceleração da inflação, passando pela produção industrial, poder de compra 
dos salários, nível de emprego, balanço de pagamentos e inúmeros outros 
indicadores, o resultado do período é medíocre. No Brasil, a desaceleração 
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representou uma queda vertiginosa nas médias históricas de crescimento dos 
cinquenta anos anteriores. (IPEA)2 

 

Todos esses acontecimentos no cenário brasileiro influenciaram mudanças de 

comportamentos das pessoas. É nesse período que os cidadãos brasileiros lutam pela 

democracia, as “Diretas Já” iniciadas a partir de 1983, um dos ganhos políticos da 

década.  

Após 50 anos de economia agroexportadora e importadora de manufaturados, 

o Brasil assumiu o perfil de uma sociedade industrial moderna. Nessas circunstâncias: 

Essas características eram definidas por uma cadeia produtiva diversificada 
e articulada e uma classe operária numerosa e qualificada. O motor dessa 
transformação foi a decidida ação do Estado como indutor e planejador 
econômico. No final do ciclo, estávamos integrados à economia mundial 
como um país periférico de renda média. (IPEA) 

 

 

 Essas mudanças provocaram um impacto social na vida das pessoas: 

diminuição do emprego e da renda, aumento da desigualdade social, dentre outras. 

Sendo assim, era necessário um mecanismo propulsor para o exercício da cidadania 

e preparação para o mercado de trabalho como meio de diminuir a pobreza. Esse era 

o discurso de resgate social que havia sido iniciado no governo de Figueiredo (l979-

l985) e seria dada continuidade com o então presidente José Sarney (l985-1990). A 

ideia era transformar a escola num espaço voltado ao assistencialismo social, uma 

forma de reparar a injustiça social da classe desfavorecida. Em 1980 o número de 

analfabetos passava dos 32 milhões por (ROJO, 2009, p, 18). 

 Nesse sentido, os programas educacionais implementados nessa época: 

 
Assumem propostas comuns que visam a intervenção para atingir a 
totalidade dos sistemas escolares, privilegiando as primeiras séries do ensino 
básico, onde o índice de repetência e evasão era expressivo.(...) a temática 
da educação básica entra como mola propulsora para os governos estaduais, 
que visavam democratizar o acesso à escola e melhorar a qualidade do 
ensino. Estas políticas, de caráter geral e particular, com atenção para a 
educação Básica, vão marcar a contraposição às políticas educacionais até 
então efetivadas pelo regime militar, que privilegiavam o Ensino Superior. 
(FIGUEIREDO, 2001:98). 

 

 
2 http://www.ipea.gov.br/desafios (A revista de informações e debates do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada) 

http://www.ipea.gov.br/desafios
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 Em decorrência da política educacional implementada durante o regime 

militar, no período que vai de 1984 a 1997, “as taxas de reprovação concentram-se 

nas séries mais avançadas do ensino fundamental (5ª a 8ª séries), que estão 

estreitamente relacionadas com a evasão e consequente exclusão escolar” (ROJO, 

2009, p. 18). 

Precisamente nos anos 90, a relação da escola com a classe popular é de 

exclusão e fracasso escolar.  Em 1991, a taxa de analfabetismo entre os jovens com 

15 anos de idade ou mais era de 20,1%. Se compararmos com os adultos acima de 

50 anos, a taxa sobe para 38,3 (dados do Inep/MEC, 2003).   

De acordo com Rojo (2009), na década de 90 a reprovação escolar após a 8ª 

série diminuiu. Isso significa que os estudantes frequentavam a escola até a conclusão 

do ciclo escolar, demonstrando assim uma possibilidade de cursar o Ensino Médio.  

Segundo Rojo (2009), a reprovação era considerada a grande vilã da evasão 

escolar. E para resolver a distorção série/idade, o governo federal adotou a política de 

ciclos e progressão continuada. Uma política muito criticada pela opinião pública.  

  O insucesso escolar no Brasil do século XX, nitidamente entendido como um 

período de exclusão escolar. Como afirma Rojo (2009, p. 23): 

 

Lamentavelmente temos de admitir que, embora na década final do século  
passado o país tenha cambaleado alguns passos na direção da mudança do 
quadro de exclusão escolar (e de seus impactos nos letramentos), temos pelo 
menos metade da população ainda muito longe da realidade de uma 
escolaridade de longa duração, que possa ser tomada como uma experiência 
significativa e rica, ao invés de um percurso de fracasso e exclusão. Temos 
também, forçosamente, de concluir que nos cabe agora, nos primórdios deste 
século XXI, enfrentar esses dois problemas: evitar a exclusão escolar e tornar 
a experiência na escola um percurso significativo em termos de letramentos 
e de acesso ao conhecimento e à informação – o que temos chamado, 
bastante genericamente, de "melhorar a qualidade do ensino". 

 

A partir das reflexões acima, nota-se que, o insucesso escolar no Brasil se 

estende para o século XXI. Segundo dados do SAEB, em 2011, dos jovens que 

cursavam o último ano do Ensino Médio, somente 11% dominavam os conhecimentos 

mínimos de Matemática e apenas 28,9% dominavam os de Língua Portuguesa.  

O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) acontece a cada três 

anos e em cada edição enfatiza a uma das três áreas: Português, Matemática e Ciências. Os 
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resultados obtidos em 2015 (ênfase em Ciências) não são nada animadores. Como podemos 

observar: 

 

Em 2015, a nota do país em ciências caiu de 405, na edição anterior, de 2012, para 
401; em leitura, o desempenho do Brasil caiu de 410 para 407; já em matemática, a 
pontuação dos alunos brasileiros caiu de 391 para 377. Cingapura foi o país que 
ocupou a primeira colocação nas três áreas (556 pontos em ciências, 535 em leitura 
e 564 em matemática). 

 

    A avaliação do PISA acontece da seguinte maneira: 
 

os resultados dos estudantes em ciências e leitura são distribuídos em uma escala de 
sete níveis de proficiência (1b, 1a, 2, 3, 4, 5 e 6). Em matemática, a escala vai de 1 a 
6. De acordo com a OCDE, o nível mínimo esperado é o nível 2, considerado básico 
para "a aprendizagem e a participação plena na vida social, econômica e cívica das 
sociedades modernas em um mundo globalizado". No Brasil, em todas as três áreas, 
mais da metade dos estudantes ficaram abaixo do nível 2. (g1.globo.com) 

 

Se fizermos uma retrospectiva na linha do tempo da educação no Brasil, 

perceberemos que, apesar das muitas melhorias no campo educacional, ainda 

estamos longe de alcançarmos o modelo de educação ideal. O governo tem realizado 

muitas iniciativas, inclusive para atender às exigências previstas na lei, mas ainda 

assim, não consegue garantir um ensino de qualidade.  As avaliações recentes 

implantadas pelo governo para avaliar a educação brasileira apresentam números 

desanimadores. Os alunos avaliados ainda demonstram total falta de domínio das 

habilidades de leitura e escrita.  

A Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) avalia os níveis de alfabetização 

e letramento em Língua Portuguesa e Matemática dos alunos do 3º ano do ensino 

fundamental das escolas públicas. Os resultados referentes a 2014 revelam os 

desafios a serem enfrentados para elevar a qualidade da educação brasileira ofertada 

desde os primeiros anos de escolarização. Em 2016, os resultados foram semelhantes 

aos de 2014.  De acordo com as informações do Portal do MEC, os baixos índices 

registrados pelo sistema de avaliação, ANA, no que diz respeito à estagnação, 

motivou o MEC a lançar uma Política Nacional de Alfabetização: um conjunto de 

iniciativas que envolvem a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a formação de 

professores, o protagonista das redes e o Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD). Ainda segundo o MEC: 
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Também será criado o Programa Mais Alfabetização, que deve atender, a 
partir de 2018, 4,6 milhões de alunos com a presença de assistentes de 
alfabetização, que trabalharão em conjunto com os professores em sala de 
aula. A expectativa é contar com 200 mil turmas em todos os municípios 
brasileiros, entre o primeiro e o segundo ano do ensino fundamental. O 
investimento será de R$ 523 milhões em 2018. (PORTAL/MEC, 25/10/2017) 

 

As externalidades dos investimentos na educação têm efeitos positivos, pois 

investir na educação é investir na qualidade de vida. No Brasil, os recursos que são 

disponibilizados para a educação ainda são baixos e ineficientes. Diante do quadro 

de estagnação da educação e do resultado apresentado pela ANA, é preciso ir mais 

além do que o que se tem proposto até então. O fato é que os investimentos 

destinados à educação não têm conseguido sanar ou pelo menos amenizar a situação 

caótica em que se encontra a educação de um modo geral. Precisamos de políticas 

mais efetivas que apresentem resultados mais significativos na prática. 

As consequências da falta de políticas educacionais eficientes têm se 

concretizado em dados atuais. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), relativo a 2016, 7,2% da população na faixa etária de 15 anos ou 

mais é analfabeto, o que representa 11,8 milhões de analfabetos. O índice aumenta 

ainda mais com relação à faixa etária de 60 anos ou mais, quase três vezes maior, 

20,4%.   Esses dados indicam que o Brasil, infelizmente não conseguiu alcançar uma 

das metas intermediárias estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação (PNE) em 

relação à alfabetização da população com 15 anos ou mais.  A meta 9 do PNE 

determinava a redução do analfabetismo a 6,5% até 2015, o que não aconteceu. A 

Lei diz ainda que em 2024 o analfabetismo deve estar erradicado do país. 

Em tempos remotos, a preocupação era com o analfabetismo. Hoje, a 

preocupação se estende também aos que já são considerados alfabetizados, pois 

considerando o cenário atual de complexidade da era moderna, que exige dos 

cidadãos inúmeras competências, é preciso que esses indivíduos alfabetizados 

tenham consciência da importância da leitura e da escrita no processo de 

escolarização como práticas sociais. É nesse cenário que surge a necessidade da 

reconfiguração do ensino de leitura e escrita.  
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Recuperar a visão do processo histórico da educação nos faz compreender a 

necessidade da reconfiguração do ensino brasileiro, em especial, o ensino e 

aprendizagem da leitura e da escrita, não mais como ideia de alfabetização. Atender 

a essa demanda significava mudanças no pensar e no agir.   

Partindo dessa ideia, Magda Soares questiona: “Que novo fato, ou nova ideia, 

ou nova maneira de compreender a presença da escrita no mundo social trouxe a 

necessidade desta nova palavra, letramento?”. Esse novo fenômeno, que se 

diferencia do significado do termo alfabetização, precisou ser nomeado. O termo 

letramento surgiu para nomear esse novo fenômeno.  

Diversos autores desenvolveram pesquisas sobre esse conceito, o 

letramento. Sobre esse assunto, Mary Kato, doutora em Linguística Aplicada e Estudos 

da Linguagem, apresentou uma das primeiras ocorrências em seu livro “No mundo da 

escrita: uma perspectiva sociolinguística”, publicada pela Editora Ática em 1986. 

Pouco tempo depois, em 1988, Leda Verdiani Tfouni publicou o livro “Adultos não 

alfabetizados: o avesso do avesso”, pela Editora Pontes. A autora trouxe à discussão, 

no capítulo introdutório, a distinção entre alfabetização e letramento. E em 1995, 

Ângela Kleiman organiza um livro com o título: “Os significados do letramento: uma 

nova perspectiva sobre a prática social da escrita”. A partir de então, o termo 

letramento passa a fazer parte com mais ênfase do discurso de vários especialistas.  

Magda Soares (2010), em seu livro “Letramento: um tema em três gêneros” 

levanta um questionamento a respeito do surgimento do termo: “O que explica o 

surgimento recente dessa palavra?”. Até então, o(s) termo(s) familiar(es) para os 

profissionais da educação eram: analfabetismo, analfabeto, alfabetizar, alfabetização, 

alfabetizado, o termo letramento ainda causava estranheza para muitos professores. 

Conceituando esses termos conforme destaca Soares (2010, p. 16) temos:  

 

Analfabetismo: “estado ou condição de analfabeto”; analfabeto: “aquele que 
não sabe ler e escrever”; alfabetizar: “ensinar a ler” (e também a escrever, 
que o dicionário omite; alfabetização, e alfabetizado: “é aquele que sabe ler” 
(e escrever)). 

 

Partindo dos conceitos acima expostos, nota-se que o processo de 

alfabetização não tinha como finalidade a preocupação com usos e funções sociais 

da leitura e da escrita. As inquietações começaram a surgir na década de 80 e deu-



29 
 

 
 

se início a uma reflexão sobre o analfabetismo no Brasil e as altas taxas de repetência. 

Nessa década, o Brasil era recordista mundial em desigualdade social. Com isso, a 

classe popular tinha dificuldades de acesso e permanência na escola. Toda essa 

configuração do cenário brasileiro teve um reflexo na educação que se estendeu ao 

longo dos anos. Ainda nos anos 80, o sistema educacional passou a reconhecer que 

a alfabetização não se reduz a decodificar a escrita e codificar a fala, processo limitado 

ao primeiro ano de escolaridade, e o ensino da leitura e da escrita a acontecer nos 

anos seguintes.  

Na concepção de Tfouni, (2006, p. 21), “Enquanto a alfabetização ocupa-se 

da aquisição da escrita, o letramento concentra-se nos aspectos sócio-históricos da 

aquisição de um sistema escrito por uma sociedade”. 

Entendemos que, em vez de pensarmos em uma alfabetização centrada na 

decodificação de palavras ou textos sem significado real para os alunos, como fazem 

alguns professores, devemos pensar na leitura de textos significativos, que tenham 

uma função social fora da escola. 

 Ainda sobre o surgimento do termo letramento, Magda Soares também 

esclarece sobre a substituição do termo alfabetismo pelo termo letramento. 

O surgimento do termo literacy (cujo significado é o mesmo de alfabetismo), 
nessa época, representou, certamente, uma mudança histórica nas práticas 
sociais: novas demandas sociais pelo uso da leitura e da escrita exigiram uma 
nova palavra para designá-las. Ou seja: uma nova realidade social trouxe a 
necessidade de uma nova palavra (SOARES, 2011, p. 123). 

 

Acreditamos que muitos professores confundem a proposta do letramento por 

considerá-lo como um processo exclusivo do contexto escolar. Além de se estender 

por todos os anos de escolaridade, o letramento é um processo que acompanha o 

indivíduo em todas as fases da vida.  

O termo letramento é uma tradução do termo literacy (letra: forma portuguesa 

da palavra latina littera), a qual se justapôs o sufixo mento que denota o resultado de 

uma ação.  

Em 2005, os estudos sobre letramento no Brasil ainda apresentavam uma 

etapa incipiente, porém estavam a todo vapor. Muitos teóricos e estudiosos se 

interessaram por esse novo fenômeno na tentativa de vencer os desafios da 

alfabetização que até então consistia em apenas viabilizar ao aluno o acesso à leitura 
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e à escrita. Era preciso oferecer muito mais. E eles acreditavam que o letramento era 

um processo mais amplo que a alfabetização, portanto, deveria ser compreendido 

como um processo sócio-histórico. Para Tfouni (2010, p. 23), o termo letramento está 

relacionado ao desenvolvimento das sociedades. Assim sendo, a autora define que: 

 

Em termos sociais mais amplos, o letramento é apontado como sendo 
produto do desenvolvimento do comércio, da diversificação dos meios de 
produção e da complexidade crescente da agricultura. Ao mesmo tempo, 
dentro de uma visão dialética, torna-se uma causa de transformações 
históricas profundas, como o aparecimento da máquina a vapor, da imprensa, 
do telescópio, e da sociedade industrial como um todo. 

 

Nesse sentido, o significado do termo letramento definido pela autora 

ultrapassa os limites da escola e consequentemente ao processo de alfabetização, 

toma uma dimensão social.  

Mas afinal o que é letramento? É possível definirmos de maneira precisa e 

universal esse fenômeno? Engana-se quem pensa que conceituar esse termo seja 

fácil. Segundo Magda Soares (2010, p. 65), conceituar esse fenômeno é muito difícil. 

A autora reconhece que “essa dificuldade deve-se ao fato de que o letramento cobre 

uma vasta gama de conhecimentos, habilidades, capacidades, valores, usos e 

funções sociais”. Pensar em uma única definição torna-se complexo. 

Mesmo diante da dificuldade de conceituar letramento, Magda Soares (2010, 

p. 39), apresenta uma definição para o termo. Segundo a autora, letramento pode der 

definido como:  

 
Resultado da ação de ensinar e aprender as práticas sociais de leitura e 
escrita; O estado ou condição que adquire um grupo social ou um indivíduo 
como consequência de ter-se apropriado da escrita e de suas práticas 
sociais.  

 

Conforme ressalta a autora, estar letrado significa fazer uso das práticas de 

leitura e escrita. Ademais, não basta apenas saber ler e escrever, é preciso saber 

utilizar a leitura e a escrita como práticas sociais. 

Kleiman (2005, p. 18,19) também compreende o letramento como um 

fenômeno mais amplo, e vai além dos limites da escola. “[...] podemos definir hoje o 

letramento como um conjunto de práticas sociais que usam a escrita, como sistema 

simbólico e como tecnologia, em contextos específicos, para objetivos específicos”. 
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Nessa mesma linha de raciocínio, a autora define o conceito de letramento a partir 

dos aspectos sociais e práticos. 

 

 
As práticas específicas da escola, que forneciam o parâmetro de prática 
social segundo a qual o letramento era definido, e segundo a qual os sujeitos 
eram classificados ao longo da dicotomia alfabetizado ou não alfabetizado, 
passam a ser, em função dessa definição, apenas um tipo de prática – de 
fato, dominante – que desenvolve alguns tipos de habilidades mas não 
outros, e que determina uma forma de utilizar o conhecimento sobre a escrita 
(KLEIMAN, 1995, p. 19).  
 

 

Assim sendo, observa-se que a escola, enquanto uma das principais agências 

de letramento, enfatiza apenas algumas práticas ligadas à escrita e ao uso da escrita, 

ou seja, a ênfase está para uma das práticas de letramento, a alfabetização.  

Ratificando a ideia de complexidade da definição do termo letramento, 

Scribner (1984, p. 7-8, apud SOARES, 2010, p. 66), afirma que cada definição baseia-

se em uma dimensão do letramento que privilegia, o que é possível verificar na 

citação: 

 

As tentativas de definição (de letramento) estão quase sempre baseadas em 
uma concepção de letramento como um atributo dos indivíduos, buscam, 
descrevem os constituintes do letramento em termos de habilidades 
individuais. Mas o fato mais evidente a respeito do letramento é que ele é um 
fenômeno social (...). O letramento é um produto de transmissão cultural (...). 
Uma definição de letramento (...) implica a avaliação do que conta como 
letramento na época moderna em determinado contexto social. Compreender 
o que “é” letramento envolve inevitavelmente uma análise social. 
(SCRIBNER, 1984, p 7-8, grifos do original). 

 

 Em decorrência do exposto acima, nota-se que a partir das contribuições do 

autor fica evidente que as duas dimensões do letramento: a dimensão individual e a 

dimensão social são importantes para se pensar em uma definição sobre o termo 

letramento.  

 Cabe ressaltar que apesar da divisão do letramento em duas dimensões, 

torna-se difícil formular com precisão um conceito que seja amplo e universal, já que 

há uma série de habilidades individuais compostas de sutilezas e complexidades 

envolvendo dois processos antagônicos importantes: ler e escrever.  
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 A dimensão individual na concepção de Soares (2010) considera o letramento 

como um atributo pessoal diretamente ligado a aquisição da leitura e da escrita. Ou 

seja, está ligado não apenas ao domínio do código como também ao entendimento 

do significado do texto.  

Equivocadamente algumas definições de letramento desconsideram as 

diferenças e peculiaridades das habilidades da leitura e da escrita. Apesar das 

especificidades, esses dois contribuintes são complementares. Segundo Smith apud 

Soares (2009):  

 

Ler e escrever são processos frequentemente vistos como imagens 
espelhadas uma da outra, como reflexos sob ângulos opostos de um mesmo 
fenômeno: a comunicação através da língua escrita. Mas há diferenças 
fundamentais entre as habilidades e conhecimentos empregados na leitura e 
aqueles empregados na escrita, assim como há diferenças consideráveis 
entre os processos envolvidos na aprendizagem da leitura e os envolvidos na 
aprendizagem da escrita. (SMITH apud SOARES, 2009, p.67-68) 

 

  De fato, ler e escrever fazem parte da comunicação da língua escrita, mas há 

diferenças entre as habilidades e conhecimentos empregados tanto na leitura quanto 

na escrita. A leitura na concepção da dimensão individual, de acordo com Soares 

(2010, p. 68), “é um conjunto de habilidades linguísticas e psicológicas, que se 

estendem desde a habilidade de decodificar palavras escritas até a capacidade de 

compreender textos escritos”.  

É significativo pontuar sobre essa dimensão que, para que ocorra a 

compreensão serão necessárias algumas habilidades que é de cunho pessoal: 

 
Estende-se da habilidade de traduzir em sons sílabas sem sentido a 
habilidades cognitivas e metacognitivas; inclui dentre outras: a habilidade de 
decodificar símbolos escritos, a habilidade de captar significados, a 
capacidade de interpretar sequencias de ideias ou eventos, analogias, 
comparações, linguagem figurada, relações complexas, anáforas; e, ainda, a 
habilidade de fazer previsões iniciais sobre o sentido do texto, de construir 
significado combinando conhecimentos prévios e informação textual, de 
monitorar a compreensão e modificar previsões iniciais quando necessário, 
de refletir sobre o significado do que foi lido, tirando conclusões e fazendo 
julgamentos sobre o conteúdo. (SOARES, 2010, p. 69) 

 

Estamos diante de uma série de habilidades e ainda faltam outras. Mas 

apresentamos o suficiente para entendermos que o processo não é simples. Essas e 
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outras habilidades deverão ser acionadas quando o leitor estiver diante dos diversos 

gêneros textuais que circulam socialmente.  

Já no caso da escrita será acionado um conjunto de habilidades linguísticas e 

psicológicas, nesse caso, diferentes das usadas para ler. Segundo Soares (2010), as 

habilidades de escrita estendem-se da habilidade de registrar unidades de som até a 

capacidade de transmitir significado de forma adequada a um leitor potencial. Essas 

habilidades não se opõem, muito pelo contrário, se complementam, pois a escrita 

acontece por meio de um processo que relaciona unidades de som a símbolos 

escritos. Acrescenta-se ainda que as ideias sejam expressas e organizadas em língua 

escrita. Soares (2010, p. 70), aponta que: 

 

A escrita engloba desde a habilidade de transcrever a fala, via ditado, até 
habilidades cognitivas e metacognitivas; inclui a habilidade motora 
(caligrafia), a ortografia, o uso adequado da pontuação, a habilidade de 
selecionar informações sobre um determinado assunto e de caracterizar o 
público desejado como leitor, a habilidade de estabelecer metas para a 
escrita e decidir qual a melhor forma de desenvolvê-la, a habilidade de 
organizar ideias em um texto escrito, estabelecer relações entre elas, 
expressá-las adequadamente.  

 

Uma semelhança entre os dois processos, ler e escrever, é que as habilidades 

que deverão ser acionadas dependerão do gênero textual que será escrito. Por 

exemplo, produzir uma crônica requer habilidade que se diferenciam das habilidades, 

em partes, da produção de convite de aniversário, uma página de diário, etc.  

Os dois processos acima mencionados fazem parte do letramento. Soares 

levanta um questionamento muito pertinente ao dizer que não seria possível afirmar 

quais habilidades que envolvem esses dois processos qualificariam um indivíduo 

como letrado ou iletrado. Tão pouco seria possível, a partir de material escrito ou lido, 

reconhecer e ou considerar um individuo como letrado e/ou iletrado. 

Dimensão social para Soares (2010, p. 67) “é um fenômeno cultural, um 

conjunto de atividades sociais que envolvem a língua escrita, e exigências sociais de 

uso da língua escrita”. É importante esclarecer que esse fenômeno não é unicamente 

individual como alguns pensam, mas um fenômeno social. Os indivíduos, a partir das 

suas necessidades, fazem uso das habilidades de leitura e escrita em contextos 

sociais diversos.  
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 Nos estudos de Soares (2010), são destacadas duas interpretações 

conflitantes quanto à natureza da dimensão social do letramento que se opõem: uma 

interpretação progressista, “liberal”, caracterizada como versão “fraca” do letramento, 

e uma interpretação radical, “revolucionária, caracterizada como a versão “forte” do 

letramento”.  

 Dessa forma, a perspectiva progressista “liberal” considera que o letramento 

não se limita ao uso pessoal da leitura e da escrita, “as habilidades e conhecimentos 

de leitura e escrita não podem ser desligados das formas empíricas que efetivamente 

assumam na vida social” (SOARES, 2005, p. 33). A partir desta perspectiva do 

letramento, na versão “fraca” de sua dimensão social, o letramento é interpretado 

como funcional. É nesse contexto que surge a expressão alfabetismo funcional3.  

Assim, entende-se, que indivíduos “funcionalmente letrados”, são indivíduos 

com habilidades necessárias para utilizar a leitura e a escrita para suas necessidades 

individuais do ponto de vista cognitivo e atendendo à demanda do contexto social. 

 Conforme considera Soares (2010, p. 73), “definir letramento implica avaliar o 

que conta como letramento na época moderna em determinado contexto social”. Em 

1978, após 20 anos da Recomendação, a Conferência Geral da Unesco fez a revisão 

do conceito de alfabetismo, mas manteve as definições de alfabetizado e analfabeto, 

conceitos estes resultados da pesquisa internacional sobre a leitura e a escrita feita 

por Gray em 1956. 

 A mudança ocorrida, conforme Soares (2010), foi o acréscimo de um novo 

grau de letramento à definição já existente: o conceito de “pessoa funcionalmente 

letrada”, pautada na leitura e escrita como práticas sociais. 

 Confirmando as considerações de Soares (2010, p. 73) 

 

Uma pessoa é funcionalmente letrada quando pode participar de todas 
aquelas atividades nas quais o letramento é necessário para o efeito 
funcionamento de seu grupo e comunidade e, também para capacitá-la a 

 
3 Alfabetismo funcional (ou alfabetização funcional, como se tem usado no Brasil), que se tornou 
corrente desde a publicação, em 1956, da pesquisa internacional sobre a leitura e a escrita, feita por 
Gray para a Unesco (Gray,1956). Em seu documento, Gray define alfabetismo funcional (“functional 
literacy”) como o conjunto de habilidades e conhecimentos que tornam um indivíduo capaz de participar 
de todas as atividades em que a leitura e a escrita são necessárias em sua cultura ou em seu grupo. 
(SOARES, 2005, p. 33-34) 
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continuar usando a leitura, a escrita e o cálculo para seu desenvolvimento e 
o de sua continuidade. (UNESCO, 1978ª, p.1) 

 

 A partir da definição acima, entende-se que uma pessoa funcionalmente 

alfabetizada, além de saber reconhecer letras e números, deve ser capaz de 

compreender textos, bem como realizar operações matemáticas que são de 

fundamentais importâncias no convívio social.  

 No Brasil, de um modo geral, o número de analfabeto funcional ainda revela 

resultados alarmantes e preocupantes. De acordo com pesquisas realizadas pelo 

Inaf4, o domínio da leitura vem sofrendo queda entre todos os entrevistados, tendo 

eles concluído o Ensino Fundamental ou o Ensino Superior. Os resultados servem de 

alerta, pois a dificuldade de compreensão dos gêneros textuais, mesmos os mais 

simples e mais utilizados no cotidiano, traz prejuízos para o indivíduo de maneira 

intelectual, pessoal e profissional. 

 É preciso pensar em reverter esse quadro ou pelo menos diminuí-lo. Superar 

o problema do analfabetismo funcional é uma necessidade real que vai além do 

trabalho desenvolvido pela escola. A parceria entre família, escola, secretarias de 

educação e órgãos responsáveis pela educação precisa ser constituída e fortalecida 

de maneira consciente. Em hipótese alguma podemos pensar na escola como única 

agência responsável pela alfabetização e letramento dos indivíduos.  

 O Ministério da Educação (MEC) criou o Sistema de Avaliação da Educação 

Básica (Saeb) em 1988 com o objetivo de criar um painel da Educação no país para 

possíveis investimentos.  

  Acreditamos que os resultados apresentados por essas avaliações podem ser 

um caminho para a reflexão sobre: investimentos educacionais vinculados às políticas 

públicas, práticas educacionais da escola, levantar debates públicos, despertar a 

atenção e o interesse da sociedade para que possa cobrar das autoridades 

competentes uma educação de qualidade e também que possa sentir-se responsável 

por uma aprendizagem universalizada, propiciando assim que todos os leitores 

atinjam o nível pleno da alfabetização funcional. 

 
4 O Indicador de Alfabetismo Funcional (Inaf) é uma pesquisa idealizada em parceria entre o Instituto 
Paulo Montenegro e a ONG Ação Educativa e realizada com o apoio do IBOPE Inteligência com o 
objetivo de mensurar o nível de alfabetismo da população brasileira entre 15 e 64 anos, avaliando suas 
habilidades e práticas de leitura, de escrita e de matemática aplicadas ao cotidiano. (ipm.org. br/inaf). 

https://brasilescola.uol.com.br/redacao/conceito-generos-textuais.htm
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 Além das avaliações externas podemos contar também com a avaliação 

interna, um mecanismo que pode avaliar o desempenho acadêmico de cada aluno, as 

práticas pedagógicas e as condições gerais da escola para as possíveis tomada de 

decisão.  

 De acordo com o Inaf5: “É considerada analfabeta funcional a pessoa que, 

mesmo sabendo ler e escrever algo simples, não tem as competências necessárias 

para satisfazer as demandas do seu dia a dia...”. Para melhor compreendermos o 

conceito de analfabeto funcional apresentaremos a seguir como a pesquisa é 

realizada pelo Inaf: 

a) Indicador 

Entre 2001 e 2005, foi divulgado anualmente, alternando as habilidades 
pesquisadas, ou seja, em 2001, 2003 e 2005 foram medidas as habilidades 
de leitura e escrita (letramento) e em 2002 e 2004, as habilidades 
matemáticas (numeramento). Em 2006, o indicador passou por mudanças 
metodológicas, incorporando a TRI (Teoria de Resposta ao Item). A partir da 
edição de 2007, o Inaf passou a medir simultaneamente as habilidades de 
letramento e numeramento. Seguiram-se as de 2009, 2011 e 2015, 
perfazendo 9 edições do indicador ao longo de 15 anos. 
(http://www.ipm.org.br/inaf) 
 
  

b) Metodologia e Instrumentos 
 

 
A população pesquisada, brasileiros entre 15 e 64 anos de idade, engloba 
residentes de zonas urbanas e rurais em todas as regiões do Brasil, quer 
estejam estudando ou não. Em entrevistas domiciliares, são aplicados 
questionários e testes práticos. O intervalo de confiança estimado é de 95% 
e a margem de erro máxima estimada é de 2,2 pontos percentuais para mais 
ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra. [...] A 
partir de 2007 foi adotada a Teoria da Resposta ao Item (TRI) como 
metodologia estatística, que propõe modelos teóricos que representam o 
comportamento das respostas atribuídas a cada uma das questões como 
uma função da habilidade do indivíduo. Ou seja, cada questão do teste tem 
seu grau de dificuldade definido a priori e a pontuação (proficiência ou escore) 
de cada indivíduo respondente varia de acordo com o grau de dificuldade das 
questões que foi capaz de responder corretamente. 
(http://www.ipm.org.br/inaf) 

 
 

 
5 Indicador de Alfabetismo Funcional (Inaf) é uma pesquisa idealizada em parceria entre o Instituto 
Paulo Montenegro e a ONG Ação Educativa e realizado com o apoio do IBOPE Inteligência com o 
objetivo de mensurar o nível de alfabetismo da população brasileira entre 15 e 64 anos, avaliando suas 
habilidades e práticas de leitura, de escrita e de matemática aplicadas ao cotidiano.  
(https://ipm.org.br/inaf) 

http://www.ipm.org.br/inaf
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De acordo a escala Inaf, o grau de domínio das habilidades de leitura, escrita 

(e matemática aqui não será mencionada), demonstrado pelos participantes do estudo 

permitem a identificação de dois grupos:  

O primeiro: alfabetos funcionais: classificados como analfabeto (não 

conseguem realizar tarefas que envolvem a leitura de palavras e frases); e 

rudimentar (são capazes de localizar informações explicitas em textos simples como 

um bilhete).  

O segundo grupo está divido em funcionalmente alfabetizados. São eles: 

elementar: (são capazes de ler textos médios, localizam informações a partir de 

alguma inferência); intermediário (são capazes de localizar informações em diversos 

tipos de texto, interpretam e elaboram sínteses de textos diversos e reconhecem 

figuras de linguagem; no entanto, têm dificuldades para perceber e opinar sobre o 

posicionamento do autor de um texto); e proficientes (classificadas neste nível estão 

as pessoas cujas habilidades não mais impõem restrições para compreender e 

interpretar textos em situações usuais: leem textos de maior complexidade, 

analisando e relacionando suas partes, comparam e avaliam informações e 

distinguem fato de opinião.  

A pesquisa revela dados interessantes quanto aos tipos de analfabetos 

funcionais divididos de acordo a proficiência. Nessa pesquisa não foram incluídos a 

população com menos de 15 anos de idade. 

 Esses dados são o reflexo do panorama da educação brasileira, e evidenciam 

que é preciso programar e tornar eficazes ações que integrem políticas públicas e 

iniciativas da sociedade civil que visem incorporar a população à cultura letrada. 

 Retomando as reflexões a respeito da dimensão social do letramento, 

abordaremos a perspectiva radical, evolucionária, considerada como versão “forte” do 

letramento. Sobre essa dimensão do letramento, Soares (2010 p. 35) afirma que, “as 

habilidades de leitura e escrita não são vistas como “neutras”, habilidades a serem 

usadas em práticas sociais, quando necessário”, a autora defende a ideia de que o 

conjunto das práticas de leitura e escrita devem ser algo inerente ao indivíduo. Nessa 

perspectiva, estar letrado significa preparar-se para questionar valores, tradições, a 

forma de constituição de poder a qual a sociedade está inserida, ou seja, o indivíduo 
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letrado é um indivíduo crítico e atuante no meio social capaz de fazer uso das práticas 

sociais de leitura e escrita.  

 Street (1984), pesquisador do campo da Linguística Aplicada, Educação, 

Antropologia, entre outros, defende a concepção de letramento como prática social 

não restrita à escola, mas o letramento como práticas sociais, focalizando a natureza 

social da leitura e da escrita além da chamada “aquisição” da linguagem. Segundo 

esse autor não existe um letramento único, mas vários letramentos que são praticados 

em contextos reais. O autor também critica a dicotomia que classifica as pessoas em 

letradas e “iletradas”. E para ele, aceitar essa divisão seria ignorar todos os saberes 

oriundos da vida pregressa de todos os adultos.  

 Considerando, pois a existência dos múltiplos letramentos, o autor caracteriza 

o letramento sob duas perspectivas: o modelo “autônomo”, por ele criticado e o modelo 

“ideológico”, por ele defendido.  

 Do ponto de vista do modelo “autônomo”, segundo o autor, o letramento se 

resume ao ensino da decodificação dos sinais escritos com destaque para a 

ortografia. Em outras palavras, estar letrado significa o domínio da “aquisição da 

escrita” no processo de ensino e aprendizagem de leitura e escrita. Para os adeptos 

desse modelo, a escrita é vista como “objeto” autônomo, capaz de promover 

transformações “por si próprias” tanto individuais quanto no coletivo;  

 Já no modelo “ideológico”, versão contrária ao modelo “autônomo”, o 

letramento, segundo Street (1984, p.8 apud Soares, 2010, p. 35), 

 
O alfabetismo tem significados políticos e ideológicos, e não pode ser visto 
separadamente desses significados nem considerado um fenômeno 
“autônomo”. Street afirma que o alfabetismo se define essencialmente pelas 
formas que as práticas de leitura e escrita realmente assumem, em 
determinados contextos sociais, e essas formas dependem das instituições 
sociais em que essas práticas estão inseridas.  

 

 Portanto, as práticas de letramento, ditas no plural, são resultados da cultura, 

da história, das relações de poder e dos discursos ideológicos a qual a sociedade está 

inserida. Logo, a forma como a leitura e a escrita são concebidas e praticadas em 

determinado contexto social determina o conceito de alfabetismo. “o alfabetismo é, 

nessa perspectiva, um conjunto de práticas governadas pela concepção de o que, 

como, quando e por quê ler e escrever”, por (SOARES, 2005, p. 35).  
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 Sendo assim, a função da escola é inserir o aluno no mundo da linguagem, 

tornando-o capaz de fazer uso da leitura e da escrita para atender às várias exigências 

das práticas sociais de modo atuante e consciente do seu poder enquanto agente de 

transformação social. Nessas circunstâncias, devemos estar atentos às mudanças 

que têm ocorrido, em especial, no campo da educação para que possamos oferecer 

um ensino de qualidade e garantir que a aprendizagem seja capaz de potencializar o 

indivíduo à inclusão social. 

No que se refere à mudança no campo da educação, em 2017, com a 

aprovação a BNCC, teoricamente teremos uma mudança na forma de ensinar das 

escolas brasileiras. É evidente que esse aporte teórico servirá de base para a 

reorganização da prática pedagógica. Em princípio, esse documento tem o objetivo 

de oferecer diretrizes para a elaboração dos currículos de todas as escolas garantindo 

assim, o direito de aprendizagem de todo aluno cursando a Educação Básica no 

Brasil. Vale ressaltar que não faremos aqui uma avaliação do documento. Queremos 

destacar algumas mudanças no ensino a partir desse documento. 

Nesse sentido, o currículo de todas as escolas do país será elaborado com 

base nas dez competências gerais.  Essas competências levam em consideração a 

mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver 

demandas da vida cotidiana, do exercício da cidadania e do mundo do trabalho.  

Todo esse aporte teórico com mudanças significativas requer a reorganização 

de currículos e metodologias, adequação de materiais didáticos, formação de 

professores e profissionais ligados a educação para que aconteça na prática uma 

mudança eficaz.  

De acordo a BNCC a disciplina de Língua Portuguesa passou por algumas 

mudanças, a considerar: 

 
- Há uma atenção especial à questão da escuta ativa, como um 
comportamento necessário à interpretação do texto oral, especialmente nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental. 
- As habilidades de leitura constantemente aparecem integradas aos campos 
de atuação, uma vez que a língua é estudada sempre em relação ao seu uso 
social. O contexto de produção continua fundamental para o trabalho com a 
leitura. 
- A cultura digital entra em cena com os textos multimodais, em que as 
produções escrita e a audiovisual interagem. Ao fim do Ensino Fundamental, 
os alunos precisam estar capacitados a ler, compreender e criticar essas 
produções. (NOVA ESCOLA.) 
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Os gêneros digitais, muitos ainda marginalizados pela instituição escolar, 

ganham destaque com a BNCC. A escola precisa ser um ambiente onde a tecnologia 

tenha seu espaço garantido por meio da utilização das diferentes mídias que fazem 

parte do cotidiano de muitos alunos. Os demais, ainda não inclusos nesse mundo 

digital, a escola poderá ser a via de acesso. 

 Na próxima seção não discutiremos os diversos tipos e agências de 

letramento, abordaremos o letramento escolar por entendermos que se trata de tema 

relevante para esta pesquisa. 

 

1.2 Letramento escolar 

 

 Discutir produção de textos no ensino de língua portuguesa na perspectiva do 

(e para) o letramento escolar seja o ponto crucial para a definição de uma política de 

ensino-aprendizagem da escrita como função social.  

 É função de a escola funcionar como agência mediadora das práticas letradas 

entre os alunos e o meio social. E também deve estar atenta às mudanças que 

acontecem para não reproduzir práticas ultrapassadas de ensino baseadas em uma 

educação mecânica que tem como função a metalinguagem e uma formação de 

sujeitos abstratos e passivos que em vez de construir seu próprio conhecimento, 

apenas reproduz discursos prontos.  

 Em oposição ao mencionado no parágrafo anterior sobre à formação do 

sujeito, Cunha (2014, p. 40) diz que é de responsabilidade da escola promover  

 

Um modelo de educação em que a autonomia do sujeito, seus discursos e 
enunciações e suas potencialidades de aprendizados passem a ser 
valorizados, pois nesse contexto, evidencia-se o aprender a aprender e o 
aprender a ser. 
 
 

 A escola, nos dias atuais, é formada por uma clientela que apresenta uma 

grande diversidade de saberes, interesses e necessidades no campo tanto da leitura 

quanto da escrita. Portanto, pensar em um ensino de leitura e escrita voltado apenas 

para a própria escola, sem considerar as demandas sociais desse novo público, é 

negar o direito ao letramento. Ademais, a escola está sujeita as condicionantes de 

ordem sociopolítica que implicam diferentes concepções de homem e de sociedade. 
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 Segundo Kleiman (2005, p. 6), “letramento surge como forma de explicar o 

impacto da escrita em todas as esferas de atividades e não somente nas atividades 

escolares”.  Entende-se com isso que a escrita é uma necessidade não apenas do 

contexto escolar, mas das mais variadas situações do dia a dia. A escola é uma via 

direta para adquirir outros eventos de letramento fora da escola.   

 É exatamente esse processo de aquisição da escrita como função social que 

passa a ser o eixo a partir do qual se problematiza a produção textual no contexto 

escolar de modo que o aluno possa perceber a importância do uso da escrita como 

prática social. Esse processo deve ser construído com alicerces profundos, por meio 

das práticas da leitura e produção, na qual a escrita será trabalhada em suas 

diferentes funções.   

 Propiciar ao aluno oportunidades para desenvolver, de forma consistente, 

suas habilidades na produção textual para um bom desempenho nas práticas sociais 

deve ser, pois, a função da escola. As aulas de Língua Portuguesa são o espaço para 

que esta prática aconteça e que o trabalho com gêneros discursivos, tais como, 

resenhas, convites, relatórios, requerimentos etc., permita que o aluno compreenda 

que a escrita ultrapassa os muros da escola. Ao mesmo tempo, a escola não deve 

separar as suas práticas letradas das de outras instituições que os alunos vivenciam 

– a igreja, a comunidade na qual ele está inserido, a família, dentre outros -, tratando 

de forma descontextualizada, uniforme, os textos que os sujeitos produzem e 

reproduzem. “a escola não pode [...] silenciar as vozes que lhe pareçam dissonantes 

do discurso culturamente padronizado, uma vez que não opera no vazio”. (SOUSA, 

2004 apud CUNHA, 2014, p. 44). 

 Cabe-nos aqui destacar a contribuição de Bakhtin (2003) em relação à língua 

quando este diz que cada ato de comunicação é composto por diversas “vozes”. 

Assim, essa relação de comunicação, considerada pelo autor de diálogo polifônico, 

vai além do contexto imediato e se constitui histórica e socialmente. Vale ressaltar que 

é por meio desse diálogo que a consciência individual do falante é construída.  

 Infelizmente a escola não consegue promover um intercâmbio com diversos 

eventos de letramento que ocorre na vida diária dos alunos. O conhecimento adquirido 

fora da escola não ultrapassa os muros da escola, assim como parte do conhecimento 
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produzido na escola não tem sido aproveitado pelos indivíduos que a frequentam. De 

acordo com Cunha (2014, p. 44). 

 

Ao desenvolver a pesquisa com os alunos, professores, pais e/ou 
responsáveis na Escola, percebi que muitas práticas escolares não levam em 
conta essas mudanças provocadas nos sujeitos que frequentam a agência, 
muitas vezes, devido a seus atores (principalmente os professores) não se 
sentirem preparados para desenvolver outras ações de letramento e a alguns 
pais até reforçarem a atuação da escola como legitimação de práticas elitistas 
[...].  
 
 

Dessa forma, é possível perceber que há diferenças na maneira como 

diversas sociedades e culturas usam o letramento. Essa dicotomia entre escola X 

sociedade corrobora a ideia de que alguns letramentos são mais dominantes, 

influenciados e legítimos do que outros. Exemplificando: a escola ensina a ler e a 

escrever um gênero textual (receita culinária), esse mesmo gênero que já faz parte do 

conhecimento do aluno nem sempre é aproveitado pela escola. Uma receita que ele 

aprendeu com a avó, a mãe, a tia etc., parece ser um gênero diferente do ensinado 

na escola.  

De acordo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2016, p. 74), o foco 

da disciplina de Língua Portuguesa é a centralidade do texto e dos gêneros textuais. 

Isso quer dizer que a função da disciplina é formar para os vários usos da linguagem 

e para a participação social. 

 

O Eixo da Produção de Textos compreende as práticas de linguagem 
relacionadas à interação e à autoria (individual ou coletiva) do texto escrito, 
oral e multissemiótico, com diferentes finalidades e projetos enunciativos 
como, por exemplo, construir um álbum de personagens famosas, de 
heróis/heroínas ou de vilões ou vilãos; produzir um almanaque que retrate 
as práticas culturais da comunidade; narrar fatos cotidianos, de forma crítica, 
lírica ou bem-humorada em uma crônica; comentar e indicar diferentes 
produções culturais por meio de resenhas ou de playlists comentadas; 
descrever, avaliar e recomendar (ou não) um game em uma resenha, 
gameplay ou vlog; escrever verbetes de curiosidades científicas; [...] 

 
 

Entendemos assim que há uma infinidade de opções para trabalhar com 

produção textual visando atender à prática social da escrita, e que a língua mobiliza 

diversos saberes. “Produzir um almanaque que retrate as práticas culturais da 

comunidade; narrar fatos cotidianos”..., são exemplos de que as habilidades de 

escrita aparecem integradas com as práticas linguísticas, de leitura e as de análise 
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linguística/semiótica. Além do mais os alunos aparecem como protagonistas do 

conhecimento.  

Nesse contexto aparecem duas atividades interligadas: planejar e produzir a 

escrita. O gênero a ser produzido pode ser indicado pelo professor ou escolhido com 

a turma. Caberá ao professor explicitar o campo de atividade, a situação 

comunicativa, o tema e a finalidade da produção, planejar práticas de leitura/escrita 

e outras atividades didáticas em que esses fatores estejam envolvidos. 

Questionamentos a serem considerados: Por que vamos produzir um almanaque? 

Para que ele vai servir? Qual o público alvo? Que linguagem devemos empregar? 

Dessa forma o conhecimento escolar estará contextualizado a partir de situações 

sociais significativas para os estudantes. 

Nessa perspectiva, é válido lembrar que para os alunos desenvolvam as 

habilidades de escrita, é preciso que sejam planejadas etapas sequenciadas e 

contextualizadas por meio de situações efetivas de produção de textos pertencentes 

a gêneros que circulam nos diversos campos de atividade humana.  

De acordo com a BNCC (2018, 75-76), o tratamento das práticas de 

produção de textos compreende dimensões inter-relacionadas às práticas de uso e 

reflexão, tais como: 

 
• Estabelecer relações entre as partes do texto, levando em conta a 

construção composicional e o estilo do gênero, evitando repetições e 
usando adequadamente elementos coesivos que contribuam para a 
coerência, a continuidade do texto e sua progressão temática. 

•  Organizar e/ou hierarquizar informações, tendo em vista as 
condições de produção e as relações lógicas discursivas em jogo: 
causa/efeito; tese/argumentos; problema/solução; 
definição/exemplos etc. 

• Usar recursos linguísticos e multissemióticos de forma articulada e 
adequada, tendo em vista o contexto de produção do texto, a 
construção composicional e o estilo do gênero e os efeitos de sentido 
pretendidos. 

• Utilizar, ao produzir textos, os conhecimentos dos aspectos 
notacionais – ortografia padrão, pontuação adequada, mecanismos 
de concordância nominal e verbal regência verbal etc., sempre que o 
contexto exigir o uso da norma-padrão. 

• Desenvolver estratégias de planejamento, revisão, edição, 
reescrita/redesign e avaliação de textos, considerando-se sua 
adequação aos contextos em que foram produzidos, ao modo (escrito 
ou oral; imagem estática ou em movimento etc.), à variedade 
linguística e/ou semioses apropriadas a esse contexto, os 
enunciadores envolvidos, o gênero, o suporte, a esfera/ campo de 
circulação, adequação à norma-padrão etc. 
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• Utilizar softwares de edição de texto, de imagem e de áudio para 
editar textos produzidos em várias mídias, explorando os recursos 
multimídias disponíveis. 

 

Como se percebe, a complexidade da escrita envolve diferentes estratégias 

cognitivas que o produtor precisa mobilizar acionar, ao produzir um texto. Sob esse 

prisma, a apropriação adequada da escrita, enquanto atividade de ascensão social, 

precisa ser contemplada de forma significativa pela escola. Em visita disso, reitera-

se que o aprendizado eficaz do texto escrito tem como uma de suas características 

ser capaz de potencializar o indivíduo à inclusão social.  

 

1.2.1 Letramentos dominantes e marginalizados 
 

 

Retomamos a esse ponto devido à necessidade de ampliarmos a discussão 

acerca desse tema. Antes de enveredarmos por este assunto, começaremos fazendo 

uma reflexão sobre: Como a Escola lida com os letramentos dominantes e 

marginalizados? Talvez nunca paramos para refletir sobre as múltiplas formas de 

desenvolvimento do letramento, bem como das múltiplas agências letradas – 

acadêmica, escolar, midiática, digital, entre outras –, que se constitui a partir de 

eventos e práticas que as definem como tal.  

Conforme Cunha (2014), “Muitos dos letramentos que são influentes e 

valorizados na vida cotidiana das pessoas e que têm ampla circulação social são 

ignorados e desvalorizados pelas instituições educacionais”.  Nesse sentido, a 

escola, enquanto principal agência de letramento, cuja função seria possibilitar a 

participação democrática de seus alunos nas várias práticas sociais que utilizam a 

escrita, termina sendo um espaço de exclusão e apagamento de outras formas de 

letramento. Notoriamente, percebe-se uma situação de conflito entre práticas 

letradas valorizadas e não valorizadas na escola. 

A partir dos anos 90, com a ampliação do acesso à escola pública, o aluno 

oriundo das classes populares trouxe para o contexto escolar letramentos locais até 

então desconhecidos, e até hoje ignorados, como o rap e o funk, o internetês etc. 

Rojo (2009, p. 106) destaca que o internetês usado intensamente pelos jovens fora 
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da escola é ignorado ou execrado como degradação da língua. A autora acrescenta 

ainda que, as redes e comunidades virtuais de que jovens de todas as classes sociais 

participam, permanecem desconhecidas e apagadas nas escolas ou são proibidas.  

A partir do momento que a escola não valoriza as práticas de letramento 

vivenciadas fora do seu contexto, o ensino deixa de ser contextualizado com a 

realidade do aluno e contribui para a desmotivação da prática leitora e escritora.  

Vale ressaltar que estamos nos referindo à escola de hoje, um espaço 

construído a partir de letramentos múltiplos e variados, cotidianos e institucionais, 

valorizados e não valorizados, locais e globais, universais e individuais, dentre 

outros, na qual uns são mais valorizados que outros.  

 Dentro desse contexto, qual o significado da leitura e da escrita para o sujeito 

que faz parte desse universo globalizado e multicultural? Como bem ressalta Rojo 

(2009, p.107), para que a escola consiga ressignificar a leitura e a escrita de modo 

que os seus alunos possam participar das várias práticas sociais que se utilizam a 

leitura e a escrita (letramentos) no meio social em que vivem é preciso que a 

educação linguística considere:  

 

• Os múltiplos letramentos ou letramentos múltiplos, deixando de 
ignorar ou apagar os letramentos das culturas locais de seus agentes 
(professores, alunos, comunidade escolar) e colocando-os em contato com 
os letramentos valorizados, universais  e institucionais; 

• Os letramentos multissemióticos exigidos pelos textos 
contemporâneos, ampliando a noção de letramentos para o campo da 
imagem, da música, das outras semioses que não somente a escrita. O 
conhecimento e as capacidades relativas a outros meios semióticos estão 
ficando cada vez mais necessários ao uso da linguagem, tendo em vista os 
avanços tecnológicos: as cores, as imagens, os sons os design etc., que 
estão disponíveis na tela do computador e em muitos materiais impressos 
que têm transformado o letramento tradicional (da letra/livro) em tipo de 
letramento insuficiente para dar conta dos letramentos necessários para agir 
na vida contemporânea (Moita-Lopes & Rojo, 2004); 

• Os letramentos críticos e protagonistas requeridos para o trato 
ético dos discursos em uma sociedade saturada de textos e que não pode 
lidar com eles de maneira instantânea, amorfa e alienada; 

 

Infelizmente muitos professores ainda se mantêm tradicionalistas em suas 

práticas pedagógicas, e usam o livro didático não como subsídio a aula, mas como 

único suporte de gêneros textuais. Seria, portanto, imprescindível contemplar e 

democratizar tanto das práticas e eventos de letramentos que têm lugar na escola 
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(gêneros escolares) como os textos que circulam no meio social, considerando ainda, 

seu contexto de produção e interpretação: quem escreveu com que finalidade 

escreveu, onde e quando foi publicado, qual o público alvo etc.  

Ainda não podemos nos esquecer do letramento digital, uma prática cada 

vez mais comum e um fator de inclusão social, empoderamento de vozes e 

desvelamento de identidades. De acordo com Cunha (2014, p. 93), alguns 

professores consideram formas digitais, a exemplo do SMS, blogs, MNS etc.) como 

“uma regressão na utilização da língua portuguesa e um incentivo para o aluno não 

aprender a escrever corretamente”.    

De certa forma, precisamos compreender o letramento digital não como um 

novo paradigma de letramento imposto à sociedade, mas um tipo de letramento que 

cada vez mais estará acessível por todos, inclusive nas comunidades periféricas. 

Ignorar essa realidade no contexto escolar significa negar novos modelos de 

interpretação dos fenômenos da linguagem e as suas consequências sociais.  

Outra mudança ainda perceptível dessa realidade está na diferença entre o 

texto escrito e o texto digital. Enquanto aquele se apresenta como linear, este por 

sua vez não apresenta linearidade. Na visão de Cunha (2014, p. 94,95) “é importante 

perceber que esses textos constituem-se em elementos abertos e múltiplos, 

caracterizados pelo princípio da não linearidade, interatividade, multicentramento e 

virtualidade”.  

Essa característica não linear atribuído ao texto digital define-o como um 

texto dinâmico e não acabado que exige um leitor mais reflexivo, ativo, crítico e capaz 

de interagir com o texto. Cunha (2014, p. 95), sinaliza que nessas circunstâncias, o 

leitor precisa estar no centro da leitura, em vez de estar à margem, e que “a escola 

focada em um único tipo de letramento produzindo sentido e significado sobre seus 

saberes, ainda não consegue promover”. Segundo essa mesma autora, a escola cria 

uma barreira em relação à leitura e a escrita de textos virtualizados. O mundo digital 

está inserido na vida de todos, sem exceção.  

É preciso acreditar nas potencialidades linguísticas e comunicativas que os 

gêneros digitais possuem. No entanto, elas não surgem aleatoriamente, mas a partir 

de uma prática pedagógica voltada para a inserção dos usos sociais da leitura e da 

escrita.  
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Pensar em práticas pedagógicas sob esse viés é atentar-se para a 

concepção do letramento em uma época dominada pelas Tecnologias da Informação 

e da Comunicação (TIC) e como essas ferramentas podem ser úteis no contexto 

escolar. De acordo com Cunha (2014, p. 103), diversos professores não acreditam 

nas escolas nos moldes atuais, devido ao fato de não conseguirem integrar o aluno 

ao meio social em que vive. Isso se deve por que: 

 
Escolas impõem um modo único de saber, não se adaptando ao pluralismo 
epistemológico e tecnológico da contemporaneidade. Por isso, mudanças 
de paradigmas são necessárias, com o objetivo de tornar mais eficiente o 
dia a dia escolar. Conforme nos assina Pretto (2001), devem centrar-se 
nessa era pós-moderna, sendo um sistema educativo que tenha a 
perspectiva de formar o ser humano programador da produção, que seja 
consciente em relação ao seu papel de sujeito, e não de treinar um ser 
humano mercadoria, tendo como suporte para a transformação das 
“massas” as tecnologias.  

 

 A partir da utilização de diferentes mídias, que colaboram para a apropriação 

de um ambiente de comunicação por meio do celular, acesso a blogs (espaço onde 

o sujeito se representa a partir de suas próprias vozes, seus próprios textos e 

contextos), sites de pesquisas e outros recursos, a escola passa a ser um ambiente 

capaz de fazer imergir tecnologias a serviço de uma metodologia de ensino que 

possibilita aos alunos a inserção na sociedade da informação, anulando, assim, as 

diferenças sociais não pertinentes a este processo. O ciberespaço pode ser um 

espaço de revelação de identidades, até então anônimas, um instrumento 

potencializador para a construção de textos, um meio de interação do sujeito com o 

mundo, um resgate a autoestima, enfim, um espaço de liberdade de expressão.  

  Ribeiro (2007 apud CUNHA, 2014, p. 109), expõe “a educação deve garantir 

o resgate da identidade e da autoestima do homem, convertendo-se num instrumento 

libertário”.  E é papel da escola preparar o aluno para que este se sinta incluído em 

situações novas e desafiadoras.  

 

1.3 O processo de produção textual: a escrita como prática social 
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Em princípio, sabemos que fora da escola, os sujeitos têm uma real 

necessidade de escrever. Aprender a produzir uma diversidade de textos, de acordo 

as normas da língua e da comunicação, permite ao sujeito interagir na vida social e 

profissional. 

De fato, os alunos precisam produzir e compreender diversos textos. As 

diversas práticas textuais: a leitura, a escrita, a comunicação oral e suas interações 

fazem parte do ensino/aprendizagem da língua. Nesse contexto sociolinguístico, a 

aquisição da escrita envolve questões de ordem social e de aprendizagem 

particulares a serem consideradas. No que diz respeito às questões de ordem social 

nos referimos à função social do texto a ser produzido pelos alunos. Com relação à 

aprendizagem particular consideramos a importância do professor avaliar o 

conhecimento inicial dos alunos: o que eles já sabem sobre o texto a ser produzido, 

as capacidades que já dominam e o que eles ainda precisam dominar para que 

tenham sucesso na produção textual. Essa avaliação servirá para que o professor 

saiba quais são as aprendizagens que precisam ser ensinadas e quais os problemas 

de escrita que precisam ser resolvidos.  

Uma prática pedagógica eficaz é fundamental para que o aluno seja capaz 

de desenvolver competência na modalidade escrita da língua. Segundo Dolz (2010),  

 

A didática da escrita, em uma abordagem que visa ao desenvolvimento 
progressivo dessa atividade em todo o transcorrer da escolaridade, exige 
que consideremos as práticas comunicativas e culturais de uso dos textos. 
Ela também exige que levemos em conta os aspectos afetivos, cognitivos e 
sociais que estão em jogo. Portanto, a escrita é considerada como uma 
forma de comunicação, de expressão e de conhecimento.  

 

 

Sabemos, no entanto, que ensinar a produzir textos é uma tarefa árdua, pois, 

o professor, além da metodologia necessária para a elaboração e efetivação das 

atividades propostas, ainda lê, corrige, avalia e comenta nas produções dos alunos.  

Ensinar a produzir textos com função social requer dos professores muitas 

tentativas para que o aluno desenvolva as suas habilidades como escritor e como 

sujeito autônomo capaz de ler e avaliar criticamente o seu próprio texto. No entanto, 

sabemos que ainda existem muitos professores que passam boa parte do tempo 

riscando e corrigindo os erros encontrados nos textos dos alunos, deixando em 
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segundo plano a visão do texto enquanto processo (com estágios de composição), 

considerando assim, o texto como produto acabado.  

Sobretudo, consideramos a correção linguística relevante na construção do 

texto. Porém, muitas vezes, os professores dão mais ênfase para esse aspecto, e com 

isso dão continuidade ao círculo vicioso da valorização pedagógica centrada na 

compreensão e interpretação do cânone e na correta aplicação da língua. 

Consequentemente acredita-se que escrever bem é sinônimo de escrever sem erros. 

Assim, desde as séries iniciais do ensino fundamental, as dúvidas e 

questionamentos são constantes. É comum ouvirmos dos professores que ensinam 

produção textual perguntas a exemplo de: “Quais são os procedimentos que devo 

adotar para que meu aluno aprenda a escrever e o seu próximo texto não tenha tantas 

dificuldades de escrita?”. “Como posso ter a certeza que os meus alunos estão 

progredindo como autores?”. “Quais tipos/gêneros textuais devo ensinar aos meus 

alunos?”.  

Poderíamos citar diversas outras inquietações que incomodam os professores 

que ensinam a produzir textos, mas citamos o suficiente para compreendermos que 

precisamos refletir sobre a nossa prática pedagógica para proporcionar um ensino 

mais produtivo e gratificante tanto para o professor quanto para o aluno. 

Tendo em vista a compreensão textual a partir da abordagem cognitiva, é 

preciso considerar, entre outros aspectos, o processamento textual. Elias & Koch 

(2007) argumentam que o processamento textual se realiza por meio de estratégias 

que sensibilizam vários tipos de conhecimentos arquivados na memória. As autoras 

ainda afirmam que, para entendermos como ocorre o processamento textual, basta 

pensar que na leitura de um texto fazemos pequenos cortes que funcionam como 

entradas, a partir dos quais elaboramos hipóteses de interpretação. 

Baseados nas contribuições de Koch (2003, p. 37), entendemos que o 

conhecimento é dinâmico e a partir dessa dinamicidade compreendemos o texto. A 

autora afirma que “o conhecimento não consiste apenas em uma coleção estática de 

conteúdos de experiência, mas também em habilidades para operar sobre tais 

conteúdos e utilizá-los na interação social”. 
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Para o processamento textual na atividade de leitura e produção de sentido, 

segundo Koch e Elias (2006), contribuem três grandes sistemas de conhecimento: o 

linguístico, o enciclopédico e o interacional. 

O conhecimento linguístico, segundo Koch e Elias (2006), abrange o 

conhecimento gramatical e lexical. Em outras palavras, a língua escrita e suas regras. 

 O funcionamento de uma língua está diretamente ligado a vários 

componentes, entre eles podemos citar a organização das palavras em frases 

(sintaxe), a relação entre os sons (fonologia), o significado das palavras (semântica), 

a estruturação de palavras (morfologia). Acrescenta-se ainda o conhecimento 

textual-discursivo que diz respeito aos modos de produção e recepção dos textos em 

um evento de comunicação. Vale ressaltar que esse conhecimento está implícito, 

uma vez que, temos a capacidade de linguagem de dominar uma língua. Pode-se 

afirmar, portanto, que o conhecimento linguístico é compartilhado por todos os 

falantes de uma determinada língua. Exemplificando esse raciocínio, temos: ‘boneca 

a linda é’. Na língua portuguesa, os falantes da língua não compartilham dessa 

construção frasal. Empregamos tanto na escrita quanto na oralidade a construção: 

‘A boneca é linda.’ Essa ordem combinatória segundo a qual o artigo antecedo o 

substantivo já está no repertório do falante da Língua Portuguesa.  

O enciclopédico ou conhecimento de mundo são conhecimentos alusivos à 

vivência individual, ao conhecimento de mundo que o sujeito acumula no decorrer de 

sua vida, como expressões idiomáticas, ditados populares, frases com sentido 

ambíguo, ou seja, se refere a experiência de vida de um indivíduo. Com isso, a 

construção do sentido depende do entendimento, do conhecimento de mundo do 

leitor. Caso sejam utilizadas expressões, imagens, ditados populares, etc. 

conhecidas do leitor, a assimilação acontecerá com mais objetividade e rapidez.  

O conhecimento interacional é a forma de conhecimento mobilizado por meio 

da linguagem. Engloba os conhecimentos do tipo ilocucional (permite que o leitor 

reconheça os objetivos ou propósitos pretendidos pelo produtor do texto, em uma 

dada situação interacional. Colabora para as informações implícitas); comunicacional 

(diz respeito à quantidade de informação que o leitor necessita para a compreensão 

textual numa situação de interação entre autor e leitor, à seleção da linguagem 

empregada, adequação ao tipo de texto); metacomunicativo (é o conhecimento que 
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permite ao autor garantir que haverá entendimento do texto por parte do leitor, ou 

seja, se haverá aceitabilidade); superestrutural (a escolha do gênero textual 

adequado à interação social).  

A importância da escrita em nossa sociedade é inquestionável, no entanto, 

há uma imensa distância que se observa entre a escrita escolar e a escrita como 

prática social. Sabemos que a sociedade atual exige que o cidadão não seja mais 

um ser alienado, alheio aos acontecimentos do meio social. Ele precisa sentir-se 

inserido e assumir seu papel enquanto ser social.  

Nesse sentido, a escola, desde a sua criação, exerceu a função de transmitir 

o conhecimento acumulado pelas gerações ao longo da sua história. O 

conhecimento, por sua vez, era transmitido ao aluno por meio do professor. Foi assim 

por muitos anos. Esse modelo funcionou em uma determinada época. Mas hoje, a 

escola, assim como os professores tem buscado um novo modelo de educação. É 

evidente que, além da transposição didática que é função da escola, é preciso 

promover atividades pedagógicas que promovam o letramento escolar. De acordo 

com Lerner, 

 

O desafio é, em suma, combater a discriminação que a escola opera 
atualmente, não só quando cria o fracasso explícito daqueles que não 
consegue alfabetizar, como também quando impede aos outros – os que 
aparentemente não fracassam – chegar a ser leitores e produtores de textos 
competentes e autônomos.  O desafio que devemos enfrentar, nós que 
estamos comprometidos com a instituição escolar, é combater a 
discriminação desde o interior da escola; é unir nossos esforços para 
alfabetizar todos os alunos, para assegurar que todos tenham 
oportunidades de apropriar da leitura e da escrita como ferramentas 
essenciais de progresso cognoscitivo e de crescimento pessoal. (2002, p. 
29) 
 
  

 Acreditamos que a escola seja capaz de desenvolver a competência leitora e 

escritora dos alunos, tornando-os capazes de comunicar-se por escrito, fazerem uso 

da linguagem para interagir de forma autônoma e também utilizem a escrita como 

instrumento de reflexão do próprio pensamento.  

 Nessa perspectiva de mudança no contexto escolar os professores têm papel 

essencial, já que são eles quem seleciona os conteúdos, preparam o planejamento, 

conhecem a realidade dos seus alunos e as suas reais necessidades de 

aprendizagem. São, portanto, os professores, que de fato precisam acreditar que a 
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mudança é possível. Nas palavras de Lerner (2002, p. 30), “A inovação tem sentido 

quando faz parte da história do conhecimento pedagógico e quando, ao mesmo 

tempo, retoma e supera o anteriormente produzido [...].”. 

 No contexto escolar nada é imutável. Por isso, o fazer pedagógico precisa 

inovar. Sempre existirão mudanças que precisamos fazer.  Porém, há aqueles que 

resistem às mudanças e preferem permanecer inertes frente à necessidade da 

inovação por sentirem-se confortáveis ou até mesmo seguros com a forma que fazem: 

o mesmo conteúdo, o mesmo plano de aula, os mesmos objetivos, a mesma 

metodologia, mesmo sendo em épocas diferentes e para pessoas diferentes. Fato é 

que, devido à alta competitividade e a e velocidade das informações em razão da 

tecnologia que marca a nossa sociedade globalizada, a escola precisa mergulhar 

numa ampliação profunda de conhecimento, trazendo essas informações para o 

cotidiano dos interlocutores que estão inseridos no âmbito escolar. 

 Centrando-se na importância da inovação no fazer pedagógico, trataremos 

aqui da leitura e sua implicação na produção textual. 

 Ler não implica apenas em decodificar letras e sons, pensar sobre textos e 

interpretá-los como se acreditava há algum tempo. Ler pode proporcionar diversos 

benefícios para o desenvolvimento do leitor: favorece o espírito crítico, amplia o 

conhecimento, aprimora a capacidade de aprendizado, entre outros. Percebe-se, 

assim que as formas e concepções de leitura mudam ao longo dos tempos. De fato, 

a leitura assume funções diferentes, pois como afirma Lerner (2002, p. 73): 

 
“Ler é entrar em outros mundos possíveis. É indagar a realidade para 
compreendê-la melhor, é se distanciar do texto e assumir uma postura 
crítica frente ao que se diz e ao que se quer dizer, é tirar carta de cidadania 
no mundo da cultura escrita…”. 
 
 

Na concepção da autora, a leitura apresenta uma pluralidade indefinida de 

significados. Dentre as várias vantagens proporcionadas pela leitura, destacamos 

como relevantes, a compreensão do mundo, a criticidade, a conscientização e a 

copreensão do meio em que o sujeito está inserido. Nesse sentido, entende-se que 

a leitura é fundamental para a aprendizagem do ser humano e para sua convivência 

no mundo social. A leitura também pode contribuir para a escrita, uma vez que, ao 
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escrever, o leitor aciona os conhecimentos, as lembranças, as histórias que ficaram 

guardadas na memória. De acordo com Martins (1994, p.19):  

 

A psicanálise enfatiza que tudo quanto de fato nos impressionou a nossa 
mente jamais é esquecido mesmo que permaneça muito tempo na 
obscuridade do inconsciente. Essa constatação evidencia a importância da 
memória tanto para a vida, quanto para a leitura. 

 
 

Precisamos criar estratégias para que os alunos desenvolvam o hábito de 

leitura. Não estamos falando da leitura cujo caráter didatista concretiza-se de forma 

mecânica e rotineira. Estamos falando da leitura por deleite. A leitura por prazer, 

portanto, é preciso incentivar os alunos a ler obras literárias dos mais variados 

gêneros, os diversos tipos de textos que circulam socialmente. A leitura sem 

imposição, sem obrigação. Roco (1996, p. 116), destaca a importância da leitura em 

sentido mais amplo quando diz que: 

 

 Lê-se hoje para obter informações triviais e mais complexas, para ampliar 
o que se sabe sobre o universo factual e histórico; lê-se para alargar os 
limites do próprio processo de produção do conhecimento e, por meio da 
literatura, lê-se para ampliar o mundo imaginário, para chegar ao "prazer do 
texto", prazer que resulta de embates contínuos, de um trabalho intelectual 
intenso, de um corpo-a-corpo que se instaura entre o leitor — e sua 

experiência prévia de mundo – e o autor e seu texto de arte.  
 
 

 Seja qual for o motivo pelo qual realizaremos a leitura, sempre será 

produtivo. Ampliamos o processo de produção do conhecimento, o repertório sócio 

cultural, o vocabulário, dentre outras finalidades. A aprendizagem da leitura requer 

estabelecer relações com inúmeros gêneros textuais, nessas condições, as práticas 

escolares podem possibilitar aos sujeitos a participação em diversas práticas de 

linguagem. 

Geraldi (2006) sugere que para fazer surgir o interesse pela leitura nos 

alunos é preciso que o professor comece a prática da leitura por textos curtos, como 

contos, reportagens, e também textos que despertem a curiosidade nos alunos. Só 

depois deverão ter acesso as narrativas longas, como os romances e as novelas. O 

autor salienta, ainda, que a partir das leituras com os textos curtos devem partir para 

as produções textuais. Parece-nos relevante destacar que, nãos são as melhores 
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teorias nem mesmo as técnicas mais surpreendentes que serão suficientes para 

formar bons leitores e escritores. Só se aprende a ler e escrever, lendo e escrevendo. 

Os alunos precisam ter o hábito da leitura e da escrita.  

Assim sendo, pensando no ensino/aprendizado do texto escrito, adotamos 

uma postura pedagógica ancorada em estratégias de ensino que possibilitem ao aluno 

desenvolver autonomia enquanto produtor textual. Sabemos, pois, que o 

conhecimento e as habilidades necessárias para a produção escrita são adquiridos 

progressivamente e, por isso, exigem tempo e planejamento. Por isso pensamos em 

uma sequência de etapas. 

  

1.3.1 Etapas da produção textual escrita 
 

 

Faremos um breve panorama das etapas envolvidas na produção textual que 

sugerem práticas capazes de instrumentalizar os alunos para a leitura e a escrita de 

gêneros à luz da proposta do trabalho de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), para 

que possamos compreender o texto enquanto processo. A proposta dos autores 

consiste em etapas de trabalho caracterizadas por uma sequência didática. 

Primeira etapa: apresentação da situação. Nessa etapa, os alunos tomarão 

conhecimento sobre qual gênero vão compor e qual a finalidade da produção, ou seja, 

qual o destino final do texto. De acordo a BNCC (2016, p. 73), é preciso considerar e 

refletir sobre as condições de produção dos textos: 

 

Analisar as condições de produção do texto no que diz respeito ao lugar social 

assumido e à imagem que se pretende passar a respeito de si mesmo; ao 

leitor pretendido; ao veículo ou à mídia em que o texto ou produção cultural 

vai circular; ao contexto imediato e ao contexto sócio-histórico mais geral; ao 

gênero do discurso/campo de atividade em questão etc. 

 

 Assim sendo, considerar as condições de produção do texto significa pensar 

o contexto de produção. Priorizar o conjunto de circunstâncias em que se produz a 

mensagem que se deseja emitir: emissor, receptor, lugar, tempo. Em outras palavras, 

a ênfase às práticas de produção de textos compreende dimensões inter-relacionadas 
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às práticas de uso e reflexão, em vez de verificação formal com ênfase em 

concordância, regência, ortografia e outros mecanismos puramente gramatical. 

Em razão do já mencionado, entende-se que a competência de escrever é 

algo que pode ser adquirido, praticado e melhorado. Passamos então para a primeira 

produção. Nessa etapa, os alunos deverão produzir o texto na versão inicial. O 

professor dialoga com os alunos sobre qual assunto eles gostariam de escrever. Após 

a discussão do tema com a turma, o professor pedirá que eles produzam um texto, 

gênero já definido e apresentado anteriormente à turma pelo professor.  De posse dos 

textos, primeira versão, o professor fará o registro das dificuldades dos alunos 

apresentadas nos textos para planejar as aulas seguintes.  

 Vale ressaltar que ensinar o aluno a produzir texto, não quer dizer abrir mão 

do ensino da gramática, tampouco tratá-la como um conteúdo em si, de maneira 

descontextualizada das práticas sociais. Ao invés de memorização de regras, a 

compreensão das formas de uso de acordo com a situação. Recorrendo ao que diz a 

BNCC (2016, p. 74) sobre aspectos notacionais e gramaticais, os alunos devem: 

 
Utilizar, ao produzir textos, os conhecimentos dos aspectos notacionais – 
ortografia padrão, pontuação adequada, mecanismos de concordância 
nominal e verbal, regência verbal etc., sempre que o contexto exigir o uso da 
norma-padrão. 

 

   Estamos nos referindo à prática de produção textual. Isso não quer dizer que 

não seriam explorados os aspectos notacionais necessários à composição de um 

texto. Toda aprendizagem ancora em aprendizagens anteriores. Recordar assuntos, 

conceitos, internalizar assuntos novos, faz parte do processo de produção. 

Após a avaliação diagnóstica dos conhecimentos prévios dos alunos, é hora 

de pensar em planejar as etapas seguintes de trabalho.  As aulas planejadas a partir 

dessa etapa devem contemplar habilidades e competências que visem a proficiência 

escritora dos alunos. Sugerimos uma sequência de aulas que envolva pesquisas, 

debates, exposição de ideias, aula dialogada, etc. É importante que os alunos estejam 

motivados, sintam-se inseridos em um cenário de produção e envolvidos nas etapas 

processuais do texto escrito. O professor deve evitar como citaa Passarelli (2012, p. 

41), “atividades meramente metalinguísticas, nos roubam a cena de episódios de 
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produção de textos: protagonizam atividades voltadas a temas referentes ao que é 

mais fácil e comodamente se detecta na superfície textual”.  

 No decorrer das etapas, os alunos deverão conscientizar-se que, assumir a 

função de escritor é planejar ações, elaborar e organizar ideias, escrever a primeira 

versão, revisar o texto e apresentá-lo na versão final. O caminho a percorrer é longo. 

Cabe ao professor esclarecer aos alunos que a revisão de um texto requer do produtor 

a releitura, a revisão e a reescrita, e que durante essas atividades acontece 

aprendizado.  

Enfim, chegamos à última etapa, a produção final. Nessa etapa, 

provavelmente, os alunos já tenham em mente as ideias que farão parte do texto na 

versão final, bem como os conhecimentos adquiridos durante o processo estudado. 

De posse do texto inicial, os alunos deverão fazer comparações, correções, 

substituições, tirar dúvidas, e partir para finalizar o texto. Nessas condições, de 

reorganização das ideias é importante o que sinaliza Antunes (2003, p. 45), “ter o que 

dizer (grifo da autora) é, portanto, uma condição prévia para o êxito da atividade de 

escrever.” Não ter ideias organizadas pode confundir o aluno, de modo que ele 

acredite que não sabe escrever. Ainda segundo a mesma autora, 

 

Se faltam as ideias, se falta a informação, vão faltar palavras. Daí que nossa 
providência maior deve ser encher a cabeça de ideias, ampliar nosso 
repertório de informações e sensações, alargar nossos horizontes de 
percepção das coisas. Aí as palavras virão, e a crescente competência para 
a escrita vai ficando por conta da prática de cada dia, do exercício de cada 
evento, com a regras próprias de cada tipo e de cada gênero de texto. 
(ANTUNES, 2003, p.46)  

 

 Após a revisão do texto pelos próprios autores (os alunos), o professor fará 

uma nova correção. Essa correção deve ser clara e deve sinalizar ao aluno as 

alterações que ainda precisa fazer para que o seu texto apresente uma melhor 

qualidade. Em seguida, o texto segue para exposição, divulgação. Lembrando que a 

função do texto, ou seja, sua finalidade foi apresentado no início dessa proposta.  

Quando o texto tem como destino o mural, o jornal da escola, rádio, etc. ou ultrapassa 

os limites da instituição (divulgação em blogs da escola ou da cidade etc.), ele ganha 

admiradores, simpatizantes ou não, críticos... leitores diversos. 

  Segundo Antunes (2003, p7. 5-58), a revisão serve para o produtor:  
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[...] rever o que foi escrito; confirmar se os objetivos foram cumpridos; avaliar 
a continuidade temática; observar a concatenação entre os períodos, entre 
os parágrafos; ou entre os blocos supergráficos; avaliar a clareza do que foi 
comunicado; avaliar a adequação do texto às condições da situação; rever a 
fidelidade de sua formulação linguística às normas da sintaxe e da semântica, 
conforme prevê a gramática da estrutura da língua; aspectos da superfície do 
texto, tais como a pontuação, a ortografia e a divisão do texto em parágrafos 
(grifos da autora). 

     

               As etapas de revisão e reescrita são fundamentais para a proficiência escritora 

dos educandos. É preciso conscientiza-los, para que entendam a importância de 

respeitar as convenções da escrita, os aspectos formais, a clareza e coerência para 

que o texto esteja adequado à situação e à função que se propõe até está pronto para 

publicação. Essa revisão e aprimoramento do texto configuram em construção do 

caminho para a autonomia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

2 A PRODUÇÃO TEXTUAL NA ESCOLA 
 

 

Quando se ensina alguém a lidar com textos, ensina-se mais do que usos 
linguísticos. Ensinam-se operações discursivas de produção de sentidos 
dentro de uma dada cultura com determinados gêneros como formas de ação 
linguística. Operar com textos é uma forma de se inserir em uma cultura e 
dominar uma língua.  

(Luiz Antônio Marcuschi) 
 
 

Este capítulo desenvolve uma discussão sobre a produção textual no contexto 

escolar. Procuramos abordar temas relevantes que corroboram para a compreensão 

do processo de escrita. Em principio apresentamos o conceito de texto segundo a 

concepção de alguns autores. Na sequência, revisitamos vários fatores responsáveis 
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pela textualidade do discurso, discutimos sobre os gêneros textuais diferenciando-os 

dos tipos textuais. Consideramos ainda, a importância da apropriação do 

conhecimento por meio dos gêneros textuais no contexto escolar. Não esquecemos 

as concepções de linguagem que são consideradas relevantes, e por fim fazemos 

uma reflexão a respeito do erro nas produções textuais, da revisão e da correção como 

etapas fundamentais do processo de escrita por meio da interação.  

A partir do exposto acima, acreditamos que traremos um aporte teórico que 

nos ajudarão a entender por que a escola tem enfrentado insucessos significativos 

dos alunos em relação à leitura, interpretação, compreensão e produção textual 

escrita. Na era da informação e da tecnologia, produzir um texto é uma realidade cada 

vez mais difícil para os nossos alunos. De onde viriam as ideias, se não das leituras? 

Se lermos pouco, produzimos menos ainda. Formar leitores e produtores de textos é, 

pois, o desafio da classe docente. Marcuschi (2008, p. 90), na citação que abre esse 

capítulo, evidencia a importância e a complexidade de se trabalhar com o texto.  No 

decorrer desse capítulo trataremos de pontos relevantes para que se compreenda a 

complexidade do trabalho com o texto.  

A escrita é para os alunos uma tarefa desafiadora. Quando eles se propõem 

a escrever, na maioria das vezes, apresentam dificuldades em expor suas ideias. 

Estruturar, organizar, compreender a funcionalidade dos usos gramaticais, pontuar, 

evitar frases desconexas, erros ortográficos, e ainda preocupar-se com a caligrafia, 

são alguns desafios por parte dos alunos.  

O contexto acima é tão real quanto atual. Não podemos desconsiderar que 

nossos alunos apresentam dificuldades tanto na leitura quanto na escrita. E 

reconhecer as nossas necessidades é, pois, nosso ponto de partida para superar 

nossos obstáculos. Independente da falta de políticas públicas para a educação, do 

apoio da família, dos poucos recursos que dispomos, entre outros fatores, é preciso 

oportunizar ao aluno a reflexão sobre as possibilidades de uso da língua em diferentes 

contextos sociais para que possamos reverter este cenário lutuoso. 

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular de Língua Portuguesa, um 

dos objetivos a ser atingido pela escola é oportunizar aos alunos o desenvolvimento 

das capacidades e competências que lhes permitam a compreensão e a produção de 
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textos orais e escritos, de diferentes gêneros, para adquirirem proficiência em relação 

ao uso da língua materna.  

Assim a BNCC reforça que: 

 

O texto é o centro das práticas de linguagem e, portanto, o centro da BNCC 
para Língua Portuguesa, mas não apenas o texto em sua modalidade verbal. 
Nas sociedades contemporâneas, textos não são apenas verbais: há uma 
variedade de composição de textos que articulam o verbal, o visual, o gestual, 
o sonoro – o que se denomina multimodalidade de linguagens. Assim, a 
BNCC para a Língua Portuguesa considera o texto em suas muitas 
modalidades: as variedades de textos que se apresentam na imprensa, na 
TV, nos meios digitais, na publicidade, em livros didáticos e, 
consequentemente, considera também os vários suportes em que esses 
textos se apresentam. (BRASIL, 2016, pag. 63) 
 
 

Nessa perspectiva, fica evidente que o texto, nas aulas de Língua Portuguesa, 

deve ser o centro do processo de ensino-aprendizagem, uma vez que, não há como 

negar, que as práticas de leitura e escrita estão presentes em todos os espaços, a 

todo o momento, cumprindo diferentes funções na vida dos cidadãos. É necessário, 

no entanto, um trabalho mais efetivo com os diversos gêneros textuais orais e escritos. 

A imersão dos alunos nas práticas de linguagem contribui para a sua apropriação.  

Levar para a sala de aula diversos textos que circulam socialmente, presentes 

nos diversos suportes, para que os alunos conheçam os usos e funções sociais da 

escrita, significa conduzi-los ao exercício das práticas sociais de leitura e escrita.  

A prova de que nossa vida se organiza em torno da escrita é a infinidade de 

escritas que fazem parte da nossa convivência no dia a dia. Podemos citar como 

exemplos o registro civil, a carteira de identidade, a ordem de pagamento, as placas 

de trânsito, as contas de água, luz, telefone, os rótulos dos produtos, agendas, os 

diários, as listas de compras, os menus, os manuais de instrução etc. Embora muitos 

desses exemplos, assim como outros, fazem parte do nosso cotidiano e encontram-

se presentes nos livros didáticos, o ensino-aprendizagem desses gêneros textuais 

ainda é muito caracterizado pela identificação do gênero, deixando, portanto, em 

segundo plano sua função sociocomunicativa. Como diz Marcuschi (2002), “os 

gêneros textuais são fenômenos históricos, profundamente vinculados à vida cultural 

e social.” Nesse sentido, nota-se que a interação, o diálogo é um constante processo 

da linguagem, e não apenas um sistema individual. De acordo com Mikhail Bakhtin os 

gêneros incorporam uma perspectiva social e interacional: 
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A língua materna, seu vocabulário e sua estrutura gramatical, não os 
conheceram por meio dos dicionários ou manuais de gramática, mas sim 
graças aos enunciados concretos que ouvimos e que reproduzimos na 
comunicação discursiva efetiva com as pessoas que nos rodeiam. (BAKHTIN, 
2000, p. 326) 

 

Desse ponto de vista, podemos afirmar que a aprendizagem da língua 

acontece de forma efetiva quando o sujeito interage no seu meio social. É na 

convivência com o outro que o sujeito elabora seu discurso e também constrói sua 

própria trajetória enquanto ser histórico e social. Vale ressaltar que esse discurso não 

surge aleatoriamente, mas de um contexto social, histórico, cultural e ideológico.  

A partir dessa concepção buscaremos compreender o conceito de texto, 

tipologia textual e gênero textual de modo que contribuam para refletirmos o ensino-

aprendizagem de produção textual não apenas enquanto estrutura, mas de forma 

social e interacional. 

 

2.1 O texto: relação entre leitor e escritor 
 

 

 Leitura e escrita constituem um binômio, dentro do qual se movimentam as 

seções desta pesquisa. Sabemos que a leitura e a escrita são práticas sociais 

escolarizadas. Sendo assim, uma das funções da escola é ensinar a ler e a escrever. 

Esses dois campos de estudo fazem parte da comunicação humana.  

 A comunicação é um meio de sobrevivência do ser humano que acontece das 

mais diversas formas, desde um abraço, um aperto de mão, um jornal que assistimos 

ou lemos, a leitura de revistas, livros, placas de trânsito, mensagens por meios 

eletrônicos etc. Enquanto seres sociais, temos a necessidade de nos relacionar com 

os demais.  

Na comunicação, seja ela oral ou escrita, faz-se necessário a compreensão 

para que os sujeitos envolvidos na ação sintam-se incluídos socialmente. 

Considerando, pois, o texto como um dos principais instrumentos de comunicação 

humana, é conveniente discutirmos a relação entre texto e escritor.  
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Muitas vezes nos deparamos com indagações e afirmações dos leitores 

semelhantes às: “O que você entendeu após a leitura do texto?” “Esse texto tem uma 

linguagem muito complexa”. “Tenho dificuldades para compreender um texto”. 

“Escrever um texto é muito difícil”.  

Baseado no exposto acima se faz necessário compreendermos o conceito de 

texto à luz de alguns autores que abordam teorias da interação social da linguagem. 

 O texto na visão de Koch (2014, p.30): 

Um texto se constitui enquanto tal no momento em que os parceiros de uma 
atividade comunicativa global, diante de uma manifestação linguística, pela 
atuação conjunta de uma complexa rede de fatores de ordem situacional, 
cognitiva, sociocultural e interacional, são capazes de construir para ele, 
determinado sentido. 

 

 A partir do exposto podemos concluir que o texto não é uma soma arbitrária 

de palavras ou frases, todavia o resultado de uma combinação geradora de sentidos, 

ou seja, o significado de uma unidade não é o resultado de mera soma de suas partes.  

De nada adiantaria organizarmos várias palavras ou frases se estas não 

estabelecessem uma comunicação.  

  Muitos alunos definem o texto como um conjunto de frases, mas não 

conseguem completar o raciocínio com a sequência: “... que tem sentido completo”. 

No entanto, ao questioná-los sobre “se enchermos a lousa de palavras e frases 

aleatórias, teríamos um texto?”. Automaticamente eles chegam a conclusão de que o 

conceito de frases não se resume a apenas “um conjunto de palavras ou frases”.  

Em sentido estrito, conforme Marcuschi (2008, p. 72), “O texto é um evento 

comunicativo em que convergem ações linguísticas, sociais e cognitivas”.  

Ainda na concepção de Marcuschi (2008, p. 71-72), o autor salienta que: 

 
O texto é o resultado de uma ação linguística cujas fronteiras são em geral 
definidas com o vínculo com o mundo no qual ele surge e funciona. Esse 
fenômeno não é apenas uma extensão da frase, mas uma entidade 
teoricamente nova (como já disse Charolles). Exige explicações que 
exorbitam as conhecidas análises do nível morfossintático.  [...] o texto é uma 
re(construção do mundo e não uma simples refração ou reflexo. Como 
Bakhtin dizia da linguagem que ela ‘refrata’ o mundo e não reflete, também 
podemos afirmar do texto que ele refrata o mundo na medida em que o 
reordena e reconstrói).  
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Ao analisarmos as definições dos autores Koch e Marcuschi, é possível 

chegar a algumas conclusões: o conceito de texto é bastante amplo e complexo. 

Retomando o mencionado anteriormente, os textos não são simples amontoados de 

palavras ou aglomerado de frases, ou seja, eles precisam fazer sentido. É preciso 

ressaltar que a construção de sentido do texto, assim como a produção textual, 

depende de uma série de fenômenos linguísticos que vai além da decodificação.  

Sendo assim, compreendemos o quanto é difícil para o aluno tanto interpretar, bem 

como produzir um texto.  

O texto, enquanto produto da interação entre leitor e autor, deve estabelecer 

uma relação de sentido. Nas palavras de Geraldi (1993, p.166), a leitura é um 

"processo dialógico cuja trama toma as pontas dos fios do bordado tecido para tecer 

sempre o mesmo e outro bordado, pois as mãos que agora tecem trazem e traçam 

outra história". Nas contribuições sobre o conceito de texto, Costa Val (1994, p. 3-4) 

afirma que 

[...] um texto é uma unidade de linguagem em uso, cumprindo uma função 
identificável num dado jogo de atuação sociocomunicativa. Tem papel 
determinante em sua produção e recepção uma série de fatores pragmáticos 
que contribuem para a construção de seu sentido e possibilitam que seja 

reconhecido como um emprego normal da língua.  

 

             A partir do pressuposto de que o texto é lugar de interação de sujeitos sociais, 

os quais, dialogicamente, nele se constituem e são constituídos, Kleiman (2009) 

afirma que a atividade de leitura baseia-se na interação a distância entre o autor e o 

leitor por meio do texto.  

  O texto precisa ser inteligível, ou seja, ser coerente para que o leitor possa 

compreendê-lo. Essa compreensão depende de uma série de fatores por parte do 

leitor. Leffa (1999) parte do princípio de que, para haver interação, é necessário que 

haja pelo menos dois elementos e que esses elementos se relacionem de alguma 

maneira: 

No processo da leitura, por exemplo, esses elementos podem ser o leitor e o 
texto, o leitor e o autor, as fontes de conhecimentos envolvidas na leitura, 
existentes na mente do leitor, como conhecimento de mundo e conhecimento 
linguístico, ou ainda, o leitor e os outros leitores. No momento em que cada 
um desses elementos se relaciona com o outro, no processo de interação, 
ele se modifica em função desse outro. Em resumo, podemos dizer que, 
quando lemos um livro, provocamos uma mudança em nós mesmos, e que 
essa mudança, por sua vez, provoca uma mudança no mundo (LEFFA, 1999, 
p. 14-15). 



63 
 

 
 

 

Nessa concepção interacionista, assume-se que a compreensão leitora 

depende da tríade autor/texto/leitor e da ativação de conhecimento de mundo do leitor 

em consenso com o que está dito no texto. Esses conhecimentos serão ativados pelo 

cérebro durante a leitura. Antunes (2010) aponta que o leitor, de posse do texto, ao 

analisá-lo, faz uso de elementos gráficos (palavras, sinais) fornecidas pelo autor para 

ajudar na interpretação textual. De acordo com Kleiman (2009), para que haja uma 

melhor interação do leitor com o texto, ele precisará ativar alguns conhecimentos 

importantes. Dentre eles, a autora destaca: o conhecimento de mundo, o 

conhecimento linguístico e o conhecimento textual. 

Antunes (2010) destaca que o texto, ao ser lido, precisa ser o lugar de um 

encontro entre autor e leitor. Assim também Leffa (1999, p. 31-32) defende que: 

 

Quando a interação ocorre, as pessoas mudam e ao mudar mudam a 
sociedade em que estão inseridas. No caso da leitura, a transformação ocorre 
porque ler é desvelar o desconhecido. Não só o oprimido tem a revelação de 
sua condição de oprimido, mas o próprio opressor descobre que a mudança 
para uma sociedade igualitária traz benefícios para todos, oprimidos e 
opressores. 

 

 Entende-se com isso que o sentido do texto é construído a cada leitura por 

meio da interação recíproca entre leitor e autor e não um sentido preestabelecido pelo 

autor. O nível de entendimento dependerá da subjetividade do leitor: seus 

conhecimentos acumulados por meio de leituras anteriores e de sua experiência de 

vida. 

O todo significativo, a que chamamos de texto, apresenta um conjunto de 

atributos que são responsáveis por um texto ser de fato um texto. De acordo com 

Costa Val (1994, p. 5), “chama-se textualidade ao conjunto de características que 

fazem com que um texto seja um texto, e não apenas uma sequência de frases.” 

Considerando relevante aprimorar a nossa competência no tocante às técnicas 

composicionais da linguagem escrita citaremos sete fatores indispensáveis à 

tessitura, à composição de um texto preciso e objetivo. Beaugrande e Dressler (1983 

apud COSTA VAL 1994, p 5,) apontam sete fatores responsáveis pela textualidade de 

um discurso qualquer:  
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A coerência e a coesão, que se relacionam com o material conceitual e 
linguístico do texto, e a intencionalidade, a aceitabilidade, a situacionalidade, 
a informatividade e a intertextualidade, que têm a ver com os fatores 
pragmáticos envolvidos no processo sociocomunicativo. 

 

Como visto, são vários os fatores que contribuem para que uma sequência 

linguística seja um texto e não uma sequência de frases. Nessa linha de pensamento, 

ampliando os principais elementos da textualidade, Koch e Travaglia (1989) citam 

mais três fatores importantes para o entendimento do texto: a focalização, a relevância 

e as inferências. 

A fim de aperfeiçoar o entendimento no que se refere aos elementos 

composicionais da linguagem escrita, analisaremos a seguir alguns fatores essenciais 

à construção do sentido do texto. O primeiro deles é a coerência. 

A coerência se refere à possibilidade de estabelecer uma interpretação para 

o texto. De acordo com Costa Val (1994, p. 5), a coerência “envolve não só aspectos 

lógicos e semânticos, mas também cognitivos, na medida em que depende do 

partilhar de conhecimentos entre os interlocutores”. Assim, o fator coerência, por sua 

vez, aborda a relação lógica entre ideias numa situação de comunicação envolvendo 

leitor e autor. Vale ressaltar, que o grau de complexidade de um texto assim como o 

processamento da compreensão textual depende do conhecimento de mundo do 

leitor.  

A esse respeito, Costa Val (1994, p. 6), assevera que: 

 

[...] a coerência do texto deriva de sua lógica interna, resultante dos 
significados que sua rede de conceitos e relações põe em jogo, mas também 
da compatibilidade entre essa rede conceitual – o mundo textual – e o 
conhecimento de mundo de quem processa o discurso.  

 

Não temos a fórmula mágica para a construção coerente de um texto, por isso 

buscamos compreender os elementos que contribuem para inter-relação dos fatores 

de intertextualidade.  A esse respeito, Costa Val (1994, p.6) salienta que 

 

A coesão é a manifestação linguística da coerência; advém da maioria como 
os conceitos e relações subjacentes são expressos na superfície textual. 
Responsável pela unidade formal do texto constrói-se através de 
mecanismos gramaticais e lexicais. 
Entre os primeiros estão os pronomes anafóricos, os artigos, a elipse, a 
concordância, a correlação entre os tempos verbais, as conjunções, por 
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exemplo. Todos esses recursos expressam relações não só entre os 
elementos no interior de uma frase, mas também entre fases e sequências 
de frases dentro de um texto.  
Já a coesão lexical se faz pela reiteração, pela substituição e pela 
associação.  

 
 

A coesão se manifesta na relação interna do texto através de marcas 

linguísticas, mecanismos de ligação entre palavras e frases, possibilitando uma 

sequência linear de sentido nas informações do texto.  

Como afirmam Kock e Travaglia (1997, p.13), a coesão, ao contrário da 

coerência, “é explicitamente revelada através de marcas linguísticas, índices formais 

na estrutura da sequência linguística e superficial do texto, sendo, portanto, de caráter 

linear, já que se manifesta na organização sequencial do texto”. Nesse sentido, 

entende-se que, o uso dos elementos coesivos contribui para tornar o texto mais 

legível.  

Segundo Bakhtin (2000), o texto é uma dimensão discursiva e baseia-se na 

interação entre autor e leitor, na qual estão presentes a intenção do produtor e a 

aceitabilidade do interlocutor.  

A intencionalidade refere-se às estratégias que o autor utiliza para efeitos 

específicos. Ou seja, ao produzir um texto, o autor utiliza-se de alguns artifícios para 

alcançar determinados objetivos. Tais objetivos podem ser apenas estabelecer uma 

comunicação, partilhar de suas opiniões ou até mesmo persuadir o leitor. Segundo 

Prestes (2001, p. 43), “A intencionalidade está estreitamente ligada à 

argumentatividade, que se manifesta nos textos através de diversas marcas ou pistas 

que orientarão seus enunciados na direção de determinadas conclusões”. 

 A aceitabilidade diz respeito ao receptor, o leitor, na compreensão do texto. 

Ou seja, aquilo, que o leitor consegue perceber nas intenções do autor.  Essa 

compreensão acontece por meio da interação, do reconhecimento do implícito e do 

explicito, do conhecimento de mundo etc. Para que haja aceitação é necessário que 

o autor, o texto e o leitor estejam em sintonia.  Koch (2004, p. 79) afirma que “as 

noções de intencionalidades e aceitabilidade são introduzidas para dar conta, 

respectivamente, das intenções dos emissores e as atitudes dos receptores”. 

A situacionalidade é adequação do texto à situação comunicativa. O autor, ao 

produzir um texto deve levar em consideração o que é adequado à situação específica 
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em que ele se insere, considerando, pois, o público alvo, o suporte, a intencionalidade, 

a linguagem adequada, entre outros fatores. Como explica Marcuschi (2008, p. 129), 

“este princípio diz respeito aos fatores que tornam um texto relevante numa dada 

situação, pois o texto figura como uma ação dentro de uma situação controlada e 

orientada”. Assim sendo, podemos dizer que, um texto coerente em determinada 

situação pode não ser incoerente em outra. Daí a importância do professor escolher 

o texto adequado, coerente, para o trabalho em classe. Segundo Koch & Travaglia 

(2004), a situacionalidade é vista de duas maneiras: da situação para o texto e do 

texto para a situação. No primeiro caso, a situação comunicativa interfere na produção 

e interpretação do texto devido à necessidade de sua adequação à determinada 

interação comunicativa. Já no segundo caso, a interpretação, por parte do leitor, 

depende da aceitabilidade, da sua visão de mundo, da sua própria realidade. 

A informatividade diz respeito às qualidades das informações contidas em um 

texto.  A composição textual deve contemplar informações previsíveis e não 

previsíveis. Esse equilíbrio permitirá que o texto tenha um grau de informatividade 

aceitável, nem alto, nem baixo, o que poderá contribuir para a compreensão textual 

por parte de leitor. O ideal é que o texto esteja no nível satisfatório. Desse modo, além 

de mobilizar o repertório cultural do leitor, também fornecerá novas informações. O 

nível alto de informatividade do texto pode torná-lo complexo para o leitor, 

comprometendo assim a comunicabilidade. Geralmente, o nível de informatividade 

alto é destinado a um público alvo específico. Ao produzir um texto, o autor deverá 

preocupar-se com o receptor. Quando nos deparamos com um texto dessa natureza, 

temos a sensação que o texto é incoerente, e para buscar a coerência textual temos 

que fazer uso de várias estratégias de leitura para tentar compreendê-lo, mas nem 

sempre é possível. Para complementar, Koch & Travaglia (1997) afirmam que a 

informatividade exerce, assim, importante papel na seleção e arranjos de alternativas 

no texto, podendo facilitar ou dificultar o estabelecimento da coerência. 

A intertextualidade, como o próprio nome revela, é a relação entre textos. O 

texto dialoga com outro(s) texto(s), influenciando-o na criação de um novo texto. Tanto 

a produção quanto a recepção de um texto recorrem ao conhecimento prévio de outros 

textos. Koch (1997, p. 46) afirma: 
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Todo texto é um objeto heterogêneo, que revela uma relação radical de seu 
interior com seu exterior; e, desse exterior, evidentemente, fazem parte outros 
textos, que lhe dão origem, que o predeterminam com os quais dialoga que 
retoma a que alude, ou a que se opõe. 

 

 Percebe-se, pois, que o conhecimento armazenado previamente na memória 

do leitor é essencial para a compreensão textual, ou seja, quanto mais acesso 

tivermos à leituras, mais condições teremos para compreender os sentidos expostos 

no texto.  

 De acordo com Colomer e Camps (2002, p. 31), contemplando o que foi dito 

acima, há uma relação dialética entre leitor e texto: 

 

A relação entre o texto e o leitor durante a leitura pode ser qualificada como 
dialética: o leitor baseia-se em seus conhecimentos para interpretar o texto, 
para extrair um significado, e esse novo significado, por sua vez, permite-lhe 
criar, modificar, elaborar e incorporar novos conhecimentos em seus 
esquemas mentais. (COLOMER e CAMPS, 2002, p. 31) 
 

 

 Mais do que possibilitar uma transmissão de informação entre autor e leitor, 

o texto possibilita o desenvolvimento de habilidades de reflexão, análise, 

interpretação, síntese e produção. Nesse sentido, o leitor terá a oportunidade de 

articular seu conhecimento prévio para estabelecer relações com outros textos. 

A focalização de acordo com Prestes (2001), “diz respeito a concentração dos 

usuários (tanto o reprodutor quanto o receptor) em uma parte apenas de seu 

conhecimento e com o ponto de vista como são vistos os componentes do mundo 

textual”.  Cabe ao autor fornecer ao leitor pistas sobre o que está sendo focalizado, já 

o leitor, as utiliza para a melhor compreensão textual. 

Dependendo da focalização, uma palavra poderá ter sentido diferente. 

Exemplo disso são as palavras polissêmicas. Vejamos nos exemplos a seguir:  

• Enfrentei uma fila enorme no banco no dia seguinte ao fim da greve de 

bancários. 

• Maria vivia sentada no banco da praça escrevendo poemas. 

• Se o seu dinheiro não for suficiente, eu banco sua festa de aniversário. 
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Podemos observar nos exemplos acima que a mesma palavra apresentou 

significados diferentes e somente através do contexto foi possível depreender o 

sentido do termo da situação específica. 

A focalização determina também alguns elementos coesivos. Esses 

elementos são chamados de coesão referencial. De acordo com Prestes (2001), “Na 

coesão referencial, um elemento da superfície do texto remete a outro(s) elemento(s) 

do universo textual”. Nesse exemplo: “Adriana gritou. Ela fica nervosa quando fica 

aborrecida, apesar de ser uma garota calma.”, o termo referente é “Adriana” e os 

termos usados para retomar ao referente são “Ela” e “garota”. Sempre que 

precisarmos retomar ao referente, podemos utilizar outras palavras que possam fazer 

referência e recuperar a ideia.  

O título do texto também é responsável pela focalização. Ele ajuda a ativar o 

conhecimento de mundo, criando expectativas sobre o conteúdo do texto. A partir do 

conhecimento do título, o leitor direciona o entendimento, pois há uma focalização 

mais específica. De acordo com (Prestes 2001, p. 40): 

 

Quando ensinando produção textual, dizemos que o aluno deve delimitar o 
assunto e estabelecer um assunto para seu texto, estamos levando-o a 
focalizar o tema de determinada maneira. Também nessas aulas, quando 
damos um mesmo tema para todos os alunos desenvolverem seus textos 
nunca são iguais, pois são diferentes as focalizações. 
 
 

Nesse contexto, entende-se que as informações que podem ser franqueadas 

sobre o universo da composição textual são diferentes, devido a vários fatores que 

interferem na produção de um texto, a considerar: a imaginação e criatividade, o 

conhecimento de mundo, o gosto pela escrita, entre outros.  

A consistência de um texto diz respeito aos enunciados da composição 

textual. Segundo Prestes (2001), todos os enunciados do texto não podem ser 

contraditórios – dentro de um mesmo mundo ou dentro dos mundos nele 

representados. Já a relevância exige que os enunciados sejam interpretáveis como 

falando sobre um mesmo tema. 

Dialogando com as acepções expostas acima, Platão e Fiorin (2002, p.261) 

definem um texto coerente como: 
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Um texto coerente é um conjunto harmônico¸ em que todas as partes se 
encaixam de maneira complementar de modo que não haja nada destoante, 
nada ilógico, nada contraditório, nada desconexo. No texto coerente, não há 
nenhuma parte que não se solidarize com as demais. 
  
 

Assim sendo, um texto para ser coerente deve manter um diálogo fiel entre 

suas partes, de modo a construir um sentido não contraditório entre as ideias 

apresentadas pelo autor. Essa relação de sentido estabelecida entre autor X leitor 

pode ser melhor entendida quando sabemos diferenciar gêneros textuais de tipos 

textuais. Conhecer as características desses elementos contribui para a interpretação 

textual, ou seja, o entendimento do texto fica mais fácil, pois interpretar um texto vai 

além da construção de sentido, depende também de fatores inerentes à estruturação 

textual. Nessas circunstâncias faremos uma reflexão na próxima seção da distinção 

entre gêneros textuais e tipos textuais.  

 

 

2.2. Noção de gêneros textuais e tipos textuais 
 

 

Gênero textual e tipo textual são dois termos que para smuitos não há 

diferença, apesar de serem distintos. Na prática da produção textual estão totalmente 

interligados, visto que a junção entre esses dois termos é responsável pela 

composição do texto. Em um gênero textual podemos encontrar apresentações de 

tipos de texto diferentes, por exemplo, em conto (gênero) podemos narrar, descrever, 

argumentar, apresentar uma opinião, entre outros.  

Para entendermos a diferença entre gênero e tipologia textual, buscamos o 

conceito de língua na visão de Bakhtin (1992, p. 123), “a língua como um fenômeno 

social da interação verbal, realizada pela enunciação (enunciado) ou enunciações 

(enunciados)”, e Marcuschi (2005) “a língua é uma atividade social, histórica e 

cognitiva”. A partir da ideia desses autores, entendemos que a língua é o resultado 

das interações entre os sujeitos falantes. Essas interações acontecem por meio de 

determinados “modelos” adaptados às várias situações de comunicação. Essas 

diversas possibilidades de expressão levaram a uma organização conhecida como 

gêneros textuais.  
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 Somente a partir de 1960, a Linguística passou a se interessar pelo estudo 

dos gêneros textuais. Nesse período, esta ciência da linguagem trouxe para o centro 

das pesquisas, o texto, e não mais o fonema, a palavra e a frase como fez Saussure6.  

Nos anos 80, com o surgimento das correntes teóricas, o conceito de gêneros 

discursivos7 passou a ser discutido por muitos estudiosos que se baseavam no 

pensamento de Mikhail Bakhtin. 

Bakhtin aborda a linguagem a partir de duas dimensões inseparáveis: a 

dimensão da atividade humana e a dimensão do uso da língua. Na concepção de 

Bakhtin a língua é tratada diferente da concepção de Saussure. Para o autor, a língua 

se efetua na forma de enunciados orais e escritos.  Na concepção de Bakhtin, a 

linguagem faz parte de um processo mediado pelo diálogo. 

Levando-se em consideração que adquirir domínio da língua materna está 

vinculado à comunicação efetiva por meio da interação entre os indivíduos, 

entendemos que a língua não deve ser ensinada unicamente a partir da estrutura 

gramatical e do vocabulário. Por isso, propormos, como alternativa, um ensino mais 

coeso nas aulas de língua portuguesa. Em vez de o professor apenas apresentar o 

conteúdo, ele deve buscar estabelecer uma relação entre a vivência dos alunos e seus 

aprendizados consolidados. Uma prática mais centrada em enunciados concretos por 

meio de diálogos interativos.   

Segundo Bakhtin (2016, p. 11), “o emprego da língua efetua-se em forma de 

enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse 

ou daquele campo da atividade humana”. Dessa forma, “Todos os diversos campos 

da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem” por Bakhtin (p 11). O autor 

defende que a comunicação humana, seja ela oral ou escrita, acontece por meio dos 

gêneros do discurso. Esses gêneros fazem parte do dia a dia dos falantes e são 

determinados sócio-historicamente.  

 
6Ferdinand de Saussure foi um linguista e filósofo suíço muito importante para o desenvolvimento da 
Linguística como ciência.  Saussure estudou a língua por ela mesma, considerando-a como sistema 
estruturado. A língua, segundo esse autor, é dividia em: parole (língua que se ouve na forma da fala ou 
na forma que se lê, a escrita -, considerada individual) e a langue (conjunto das regras internalizadas 
por uma comunidade -, considerada como um fato social).  
7Gêneros discursivos e ou gêneros textuais. Alguns autores empregam essas expressões como 
sinônimas, outros como antagônicas. Essa dicotomia de terminologia não é apenas uma questão de 
nomenclatura na concepção de alguns autores. No entanto, não nos ocuparemos dessa explicação 
nesse contexto.  Neste trabalho, usaremos o termo gêneros textuais, mas a luz da teoria Bakhtin será 
empregada a terminologia do próprio autor, ou seja, gêneros discursivos ou gêneros do discurso.   
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A comunicação por meio dos gêneros do discurso, ou seja, a língua 

considerada em seus aspectos discursivos e enunciativos também é defendida por 

autores, a exemplo de Marcuschi e Bronckart 

  
Os textos são produtos da atividade humana e, como tais, estão articulados 
às necessidades, aos interesses e às condições de funcionamento das 
formações sociais no seio das quais são produzidos. (BRONCKART 2003, p. 
72) 
 
 

Esses autores definem os sujeitos participantes do discurso como sujeitos 

ativos que assumem uma postura responsiva podendo opinar, discordar, interromper 

etc. Nessa perspectiva a linguagem é vista como uma forma de interação social entre 

os indivíduos que fazem parte de uma situação comunicativa socialmente organizada 

entre os falantes. De acordo com Bakhtin (2016, p. 12), “cada enunciado particular é 

individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente 

estáveis de enunciados, o qual denominou gêneros do discurso.”  

Os gêneros do discurso são infinitos. Segundo Bakhtin, esses gêneros podem 

ser divididos em dois grupos: Primários e secundários. 

Conforme Bakhtin (2016, p. 15), são considerados gêneros do discurso 

primários e também simples, entre outros: a linguagem familiar, a cotidiana, o bilhete, 

lista de compras. Já os gêneros considerados complexos, os secundários, são 

enunciados mais técnicos. Alguns dos gêneros tidos por secundários são: o discurso 

ideológico, o discurso científico, resumo, fichamento escolar etc. 

É pertinente estar atento à diferença entre os gêneros primários e secundários. 

Segundo Bakhtin (2016, p.15), os gêneros primários fazem parte da tradição oral de 

um povo e os gêneros secundários “surgem nas condições de um convívio cultural 

mais complexo e relativamente muito desenvolvido e organizado (predominantemente 

o escrito)”. Ademais, os gêneros secundários têm como características as formas 

padronizadas de organização da linguagem.  

Para Bakhtin (2016, p. 15), os gêneros secundários: 

 

No processo de sua formação eles incorporam e reelaboram diversos gêneros 
primários (simples), que se formaram nas condições da comunicação 
discursiva imediata. Esses gêneros primários, ao integrarem os complexos, 
nestes se transformam e adquirem um caráter especial: perdem o vínculo 
imediato com a realidade concreta e os enunciados reais alheios: por exemplo, 
a réplica do dialogo cotidiano ou da carta no romance, ao manterem a sua 



72 
 

 
 

forma e o significado cotidiano apenas no plano do conteúdo romanesco, 
integram a realidade concreta apenas através do conjunto do romance, ou 
seja, como acontecimento artístico-literário e não da vida cotidiana. 

 

Nota-se, portanto, que os gêneros primários e secundários ao se misturarem, 

não só se modificam como também se complementam. Com isso o autor verifica entre 

discurso e enunciado a necessidade de se pensar o discurso dentro de um contexto 

enunciativo da comunicação e não como uma unidade de estruturas linguísticas. 

Ainda sobre a diferença entre os gêneros, Bakhtin afirma que não se pode 

definir um gênero em primário ou secundário apenas por classificá-los em oral ou 

escrito. O que caracteriza o gênero em primário ou secundário não é a modalidade da 

língua (oral ou escrita), mas as condições em que esse gênero será produzido, bem 

como as esferas de comunicação. Tomando como exemplo, o gênero romance, que é 

um gênero secundário, nele podemos encontrar diversos gêneros primários, como uma 

lista de compras, uma página de diário, um diálogo, entre outros. Esse fenômeno de 

integração dos gêneros, Bakhtin denominou de transmutação. Sendo assim, o gênero 

primário passou a constituir o gênero secundário. 

Retomando ao conceito de gênero textual, Dolz e Schneuwly (2004) diz que: 

 

Os gêneros textuais são instrumentos culturais disponíveis nas interações 
sociais. São historicamente mutáveis e, consequentemente, relativamente 
estáveis. Emergem em diferentes domínios discursivos e se concretizam em 
textos, que são singulares.  
 
 

Os gêneros textuais surgem, principalmente, devido ao dinamismo das 

interações sociais. Com isso eles se transformam, desaparecem para atender a 

demanda social. Segundo Koch e Elias (2009) os gêneros textuais são diversos e 

sofrem variações na sua constituição em função dos seus usos. Como exemplo, 

temos o e-mail e o blog que são respectivamente transmutações das cartas e dos 

diários. Sabemos que a mudança é inevitável. A escola, enquanto instituição 

responsável pela transposição didática, precisa acompanhar as mudanças de modo a 

incorporar todos os alunos às práticas sociais atuais. Nessa perspectiva entende-se 

que: 
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Sem negar a importância dos textos que respondem a exigências das 
situações privadas de interlocução, em função dos compromissos de 
assegurar ao aluno o exercício pleno da cidadania, é preciso que as situações 
escolares de ensino de Língua Portuguesa priorizem os textos que 
caracterizam os usos públicos da linguagem. Os textos a serem selecionados 
são aqueles que, por suas características e usos, podem favorecer a reflexão 
crítica, o exercício de formas de pensamento mais elaboradas e abstratas, 
bem como a fruição estética dos usos artísticos da linguagem, ou seja, os 
mais vitais para a plena participação numa sociedade letrada. (PCN-EF, 
1999, p. 24) 
 
 

Segundo Bazerman (2005, p.106), “cada pessoa, através da comunicação por 

gêneros textuais, aprende mais sobre suas possibilidades pessoais, desenvolve 

habilidades comunicativas e compreende melhor o mundo com que está se 

comunicando”. Desse modo, compreende-se que, a escolha de textos significativos 

com enfoque não apenas no gênero, aspectos composicionais, e estilísticos, mas com 

ênfase no conteúdo, nos aspectos sociodiscursivos, contribuem para a prática do 

letramento.  Dolz e Schneuwly (2004) compartilham dessa mesma ideia. Segundo 

esses autores, a escolha dos gêneros com características composicionais, 

sociodiscursivas e linguísticas relativamente diferentes entre si, contribuem para que 

os alunos realizem diferentes operações de linguagem e se apropriem de diversas 

práticas de letramento. 

Portanto, cabe ao professor a tarefa de gerar possibilidades para que os 

alunos se apropriem de várias características discursivas e linguísticas de gêneros 

diversos, em situações concretas. 

Para cada uma das situações de comunicação que ocorre no nosso dia a dia 

utilizamos algum gênero textual. Assim, é possível dizer que a nossa comunicação 

acontece por algum texto. O texto por sua vez, é resultado da junção dos tipos e 

gêneros textuais. A pesar de serem diferentes, os gêneros textuais e os tipos se 

integram e se complementam, são portanto, constituintes da funcionalidade da língua. 

Considera-se, assim, de acordo com Marcuschi (2008, p. 160), que:  

 

 
[...] não há uma dicotomia entre gênero e tipo. Trata-se de uma relação de 
complementariedade. Ambos co-existem e não são dicotômicos. Todos os 
textos realizam um gênero e todos os gêneros realizam sequências 
tipológicas diversificadas. Por isso mesmo, os gêneros são em geral 
tipologicamente heterogêneos. 
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A definição das noções de gênero e tipo textual é um tanto arbitrária, pois 

costuma provocar polêmica até mesmo entre os linguistas sobre a terminologia. Não 

vamos aqui nos dedicar à observação da diversidade terminológica, uma vez que, a 

noção de “tipo textual” não tem o mesmo sentido em diferentes propostas teóricas. 

Pretendemos nessa pesquisa apresentar uma definição sobre gênero e tipologia 

textual à luz das considerações de Marcuschi. Para esse autor (2008, p. 154) 

 

Tipo textual designa uma espécie de construção teórica {em geral uma 

sequência subjacente aos textos} definida pela natureza linguística de sua 
composição {aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas}. 
O tipo caracteriza-se muito mais como sequências linguísticas (sequências 
retóricas) do que como textos materializados; a rigor, são modos textuais. Em 
geral, os tipos textuais abrangem cerca de meia dúzia de categorias 
conhecidas como: narração, argumentação, exposição, descrição, injunção. 
 

 

Quanto à compreensão do termo gênero textual, o autor descreve: 
 

Gênero textual refere os textos materializados em situações comunicativas 
recorrentes. Os gêneros textuais são os textos que encontramos em nossa 
vida diária e que apresentam padrões sociocomunicativos característicos 
definidos por composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos 
concretamente realizados na integração de forças históricas, sociais, 
institucionais e técnicas. Em contraposição aos tipos, os gêneros são 
entidades empíricas. (MARCUSCHI, 2008. p,155) 

 

A natureza dos gêneros é bastante variada. Marcuschi (2008, p. 155) 

apresenta vários exemplos de gêneros textuais, dentre eles: telefonema, carta 

pessoal, romance, bilhete, reportagem, aula expositiva, reunião de condomínio, 

notícia jornalística, horóscopo, receita culinária, bula de remédio, dentre outros. 

Diante dos gêneros acima citados e de outros vários, é possível compreender 

que, enquanto usuários da língua como meio de comunicação, dispomos de várias 

opções de gêneros textuais e podemos adequá-los ao contexto e à intenção 

comunicativa. Se no passado escrevíamos com frequência o bilhete, a carta pessoal, 

atualmente, no entanto, fazemos uso com bastante frequência de mensagens e 

áudios via WhatsApp, ligações por telefones móveis e e-mails para nos comunicar. 

Essa diversidade de gênero que circula socialmente e as diversas opções de 

comunicação precisam ser trabalhados pela escola de maneira significativa, com 

funções sociais. A autora Lerner (2002) expõe claramente essa função da escola, mas 
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reconhece que essa prática é desafiadora. Entre os diversos desafios citados pela 

autora que a escola enfrenta, destacamos: 

 

O desafio é conseguir que os alunos cheguem a ser produtores de língua 
escrita, conscientes da pertinência e da importância e emitir certo tipo de 
mensagem em determinado tipo de situação social, em vez de se treinar 
unicamente como “copistas” que reproduzem – sem um propósito próprio – o 
escrito por outros, ou como receptores de ditado cuja finalidade – também 
estranha – se reduz à avaliação por parte do professor. O desafio é conseguir 
que as crianças manejem com eficácia os diferentes escritos que circulam na 
sociedade, e cuja utilização é necessária ou enriquecedora para a vida 
(pessoal, profissional, acadêmica), em vez de se tornarem especialistas 
nesse gênero exclusivamente escolar que se denomina “composição” ou 
“redação”. (LERNER, 2002, p. 28) 
 
 

O que Lerner aborda nesse contexto é uma problemática que precisa ser 

refletida. Devemos pensar no aluno enquanto leitor de gêneros diversos, como um 

sujeito que tenha a possibilidade de fazer uso das informações extraídas do texto, 

resolva problemas, compreenda o mundo à sua volta, construa argumentos de defesa, 

crie e recrie novos personagens e histórias e sinta-se inserido nas diversas situações 

sociais. 

 Para uma melhor visualização das características de tipos e gêneros textuais 

apreciaremos, resumidamente, o quadro a seguir: 

 

Características de tipos e gêneros textuais 

Tipos textuais Gêneros textuais 

1. Constructos teóricos definidos por 
propriedades linguísticas intrínsecas. 

1. Realizações linguísticas concretas 
definidas por propriedades 
sociocomunicativas 

2. Constituem sequências linguísticas 
ou sequências de enunciados e não 
são textos empíricos. 

2. Constituem textos empiricamente 
realizados cumprindo funções em situações 
comunicativas 

3. Sua nomeação abrange um 
conjunto limitado de categorias 
teóricas determinadas por aspectos 
lexicais, sintáticos, relações lógicas, 
tempo verbal 

3. Sua nomeação abrange um conjunto 
aberto e praticamente ilimitado de 
designações concretas determinadas pelo 
canal, estilo, conteúdo, composição e 
função 



76 
 

 
 

4. Designações teóricas dos tipos: 
narração, argumentação, descrição, 
injunção e exposição 

4. Exemplos de gêneros: telefonema, 
sermão, carta comercial, carta pessoal, 
romance, bilhete, aula expositiva, reunião 
de condomínio, horóscopo, receita 
culinária, bula de remédio, lista de compras, 
cardápio, instruções de uso, outdoor, 
inquérito policial, resenha, edital de 
concurso, piada, conversação espontânea, 
conferência, carta eletrônica, bate-papo 
virtual, aulas virtuais etc. 

Tabela1. Características de tipos e gêneros textuais 
Fonte de pesquisa: MARCUSCHI, 2005 p. 23 
 
 

As relações possíveis entre tipos e gêneros textuais é destacada por 

Marcuschi (2005) ao afirmar que a variedade de sequências tipológicas pode ser 

encontrada em um texto de um gênero qualquer – definido de heterogeneidade 

tipológica nos gêneros textuais.  Quando pensamos em tipo textual, pensamos em 

conjunto de traços que formam uma sequência, e não um texto. Dependendo das 

semelhanças e das diferenças existentes entre os textos, eles poder ser classificados 

em diferentes tipologias. Um texto classificado como narrativo, por exemplo, pode 

apresentar características de dois ou mais tipos simultaneamente. 

A crônica, por exemplo, geralmente apresenta além do narrativo (obrigatório) 

que é dominante, trechos descritivos e argumentativos. 

Uma crônica narrativo-descritiva apresenta uma alternância entre os 

momentos narrativos e manifestos descritivos, como podemos perceber no trecho da 

crônica de Cecília Meireles a alternância entre a narração: “Ora, uma noite correu a 

notícia de que o bazar se incendiara”, e a descrição: “O fogo ia muito alto, o céu ficava 

todo rubro, voavam chispas e labaredas (…)”. 

Qual a importância da tipologia textual na instrução de leitura e de produção 

de textos? De acordo com as orientações de Prestes (2001): 

 

Assim como Teberosky (1995, p. 188-189), somos de opinião que o 
professor, para orientar seus alunos na produção de textos, deve fornecer-
lhes modelos para leitura, já que, para aprendermos a escrever textos de 
determinada tipologia, devemos ler textos dessa mesma tipologia, conforme 
nos reforça Smith (1983), cujas pesquisas apontam para a necessidade de 
aprendermos a escrever a partir do que lemos. 
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Sem dúvidas, a leitura tem uma grande influência na produção textual. Quanto 

mais acesso o aluno tem a leituras, mais ele desenvolve a criatividade, a imaginação 

e amplia o vocabulário. 

Ainda sobre o assunto, a autora salienta que: 

 
Mas não basta o professor apenas fornecer textos para leitura: ele precisa 
instruir seus alunos, levá-los a perceber como os escritores organizaram os 
textos que eles estão lendo, que características tais textos possuem, para 
que, conscientes dessas características, tenham subsídios para produzirem 
melhor seus próprios textos. (PRESTES, 2001) 
 

 

Reconhecemos que desenvolver habilidades linguísticas de leitura não é uma 

tarefa fácil. Assim como ensinar ao aluno a escrever com propriedade textos 

coerentes é um desafio. Ademais, a preocupação deve ir além da forma do texto, é 

preciso pensar na função do texto. Em outras palavras, o propósito educativo do 

ensino da leitura e da escrita é incorporar o aluno às práticas sociais.  Considera-se 

assim, de acordo com Bezerra (2002, p.41), que: 

[...] no afã de favorecer a aprendizagem da escrita de textos, a escola sempre 
trabalhou com gêneros, mas restringe seus ensinamentos aos aspectos 
estruturais ou formais dos textos. É justamente essa desconsideração de 
aspectos comunicativos e interacionais que contribui para que alunos e 
professores se preocupem mais com a forma do texto do que com sua função 
e, consequentemente, o texto seja visto como um formulário preenchido (para 
leitura) ou a preencher (para escrita). 

 

 O professor deve assumir o compromisso de construir uma nova versão da 

escrita que se ajuste à prática social, evitando assim, que a escrita se reduza apenas 

à avaliação. Fragmentar e reduzir as habilidades de leitura e escrita no processo de 

ensino e aprendizagem não responde às demandas das práticas de leitura e escrita 

fora do contexto escolar. 

 Saber lidar com a infinidade de gêneros textuais que circulam no meio social 

e selecioná-los para serem explorados no contexto escolar é uma alternativa para 

utilizar a linguagem em diferentes contextos de forma criativa, descobridora, ativa e 

autônoma. É, portanto, compreender que a linguagem é interação e precisa de 

situações reais para se concretizar.  
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2.3 Os gêneros discursivos no contexto escolar e a apropriação do 

conhecimento  
 

 

Durante muito tempo, o ensino de Língua Portuguesa esteve limitado ao 

ensino das categorias gramaticais e suas funções sintáticas, desconsiderando de 

certa forma, os conhecimentos que os educandos já adquiriram sobre a língua. Na 

seção anterior abordamos sobre os gêneros discursivos, à luz da teoria de Bakhtin, 

nesta seção vamos refletir sobre o trabalho com os gêneros discursivos na sala de 

aula considerando as habilidades linguísticas que os alunos podem adquirir a partir 

do trabalho desenvolvido com os gêneros discursivos.  

Conforme o pensamento bakhtiniano, os gêneros discursivos não são tipos 

relativamente estáveis de enunciados, ou seja, os gêneros discursivos não são 

compostos por uma estrutura composicional fixa, estilo próprio, conteúdo. 

Necessariamente eles estão em constante mudança para atender às necessidade de 

comunicação dos sujeitos sociais.  

De posse dessas informações, os professores de línguas devem priorizar os 

diversos gêneros discursivos em sala de aula para que os alunos convivam com essa 

variedade de textos, suas condições de produção e suporte de circulação no meio 

social. 

Por sua vez, ao iniciarmos o ano letivo, no momento de elaborarmos o plano 

de ensino anual que norteará o trabalho docente, momento que os professores se 

reúnem para planejar competências e habilidades, conteúdo programático adequado 

para cada ano, bem como outros elementos que compõem um plano de curso, surgem 

diversas dúvidas: Quais os gêneros textuais que devemos escolher quando vamos 

planejar as atividades pedagógicas? Quais os gêneros discursivos mais adequados 

para cada ano? Será que podemos trabalhar o mesmo gênero em qualquer ano 

(séries finais do fundamental II)? Essas e outras perguntas relacionadas ao assunto 

sempre inquietam os professores, mesmo que o plano esteja alinhado, organizado, 

estruturado e revisado. 

Para melhor esclarecer tais dúvidas, buscamos na literatura de Bronckart 

(1999), Dolz e Schneuwly (2004), uma reflexão sobre o assunto.  
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De acordo com esses autores, devemos organizar as transposições de 

gêneros discursivos para o ensino na perspectiva do ensino em espiral. Esse 

modelo, diferente do ensino linear, propõe um trabalho com apenas um “tipo de 

texto”, e depois passa para outro e outro, vencendo as dificuldades. Nesse sentido, 

avançar implica ir mudando de assunto. Passar do bilhete para a carta, da receita 

culinária para bula de remédio. Esse passar intermitente pode ser entendido como 

uma progressão, avanço, domínio do conteúdo. Assim sendo, os alunos deverão 

construir os seus conhecimentos em função deste movimento espiralar. Portanto, 

compreende-se que um mesmo gênero pode ser trabalhado em qualquer ano. A 

diferença se concretiza na forma de abordagem, no grau de complexidade, no 

trabalho progressivo e aprofundado no decorrer de cada ano.  

Segundo Bruner (1947 apud OSTERMANN; CAVALCANTI, 2011, p.31), “é 

possível ensinar qualquer assunto, de uma maneira honesta, a qualquer criança 

em qualquer estágio de desenvolvimento”. Na concepção desse autor qualquer 

pessoa, independente de idade, pode aprender determinado assunto em qualquer 

etapa de sua vida, variando apenas a maneira de expor o conhecimento. Assim, 

Bruner criou o chamado “currículo espiral”, um método de ensino que defende a 

ideia de que um conhecimento adquirido passa a ser revisto para que seja 

reestruturado. Bruner é totalmente contrário ao método tradicional, por acreditar 

que o aluno é um sujeito ativo e capaz de construir seu próprio conhecimento e 

incorporá-lo significativamente em sua estrutura cognitiva. Quanto ao professor, 

Bruner acredita que este seria o responsável por criar condições para que os 

alunos, ao explorarem situações e tentarem resolver os problemas, “descubram” o 

conteúdo no momento da aprendizagem e o assimilem com eficácia em sua 

estrutura cognitiva. 

A imersão dos alunos no contexto da variedade de gêneros requer um 

trabalho progressivo com os gêneros, e para o trabalho progressivo é importante 

que o professor faça um diagnóstico das habilidades que os alunos já dominam e 

quais deseja que eles alcancem. Pensando no ensino de gêneros na sala de aula, 

apresentaremos a seguir um modelo de sequência didática, cujo objetivo é 

entender as particularidades de cada gênero. Formulado por Dolz e Schneuwly. 
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Segundo Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 97), “Sequência didática é 

um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno 

de um gênero textual oral ou escrito.” Ainda segundo esses autores, a sequência 

didática favorece aos alunos colocar em prática os conhecimentos da linguagem já 

adquiridos, e aqueles que ainda serão consolidados, possibilitando-lhes apropriar 

melhor o conteúdo ministrado pelo professor. Vejamos, portanto, um esquema de 

sequência didática Dolz e Schneuwly (2004, p.98) que pode ser utilizado para o 

ensino dos gêneros.  

 

 

 

 

 

 
  
 

     
          

Como se pode observar no esquema, há alguns passos a serem seguidos 

ordenadamente. O primeiro passo é a apresentação da situação (gênero) aos 

alunos. Momento de envolvê-los e explicar-lhes com precisão a proposta que será 

desenvolvida em classe. Logo após, os alunos deverão produzir um texto do gênero 

que será trabalhado. Essa etapa serve como um diagnóstico para o professor, que 

fará uma avaliação sobre o que os alunos já sabem e/ou precisam saber sobre o 

assunto (gênero discursivo). No terceiro passo, as etapas acontecem por meio de 

módulos. A partir de então, os conteúdos a serem trabalhados estarão vinculados 

às necessidades de aprendizagem diagnosticada na produção inicial. Serão 

trabalhados conteúdos e atividades que permitirão aos alunos dominar o gênero 

escolhido. O último passo corresponde ao momento da produção final. Depois de 

um estudo sistematizado das particularidades do gênero, espera-se que o aluno 

tenha adquirido progressivamente os conhecimentos necessários à produção do 

gênero. Após todo esse processo, o texto será avaliado pelo professor que 

verificará se o aluno progrediu, construiu o conhecimento do gênero estudado e se 

adquiriu e aperfeiçoou capacidades linguísticas. 

Tabela 2: Estrutura de base de uma SD 
Fonte de pesquisa: Schneuwly (2004 p.98) 
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Trabalhar com atividades sequenciadas é importante porque auxiliam o 

trabalho do professor, tendo em vista o desenvolvimento das capacidades 

linguísticas dos alunos. Dolz e Schneuwly (2004) salientam que a sequência 

didática para se trabalhar com os gêneros discursivos permite que os alunos 

utilizem a língua em diversas situações comunicativas possibilitando assim, a 

proficiência. Assim sendo, para que os alunos dominem uma variedade de gêneros 

faz-se necessário que o professor, durante a vida escolar do aluno, defina as 

habilidades necessárias para atingir essa competência. Em função dessa 

realidade, os autores acima citados propõem agrupamento de gêneros em um 

currículo flexível às demandas sociais do ensino, possibilitando assim, facilitar o 

trabalho com os gêneros.  

 

 Capacidades de 

linguagem dominantes 

Exemplos de gêneros 

orais e escritos 

Domínios sociais de 

comunicação 

NARRAR  

Mimeses da ação 

através da criação de 

intriga 

Conto maravilhoso Fábula 

 Lenda  

Narrativa de aventura 

Narrativa de ficção 

científica  

Narrativa de enigma 

Novela fantástica Conto 

parodiado 

Documentação e 

memorização de 

ações humanas 

RELATAR 

Representação pelo 

discurso de 

experiências vividas, 

situadas no tempo. 

Relato de experiência 

vivida  

Relato de viagem 

Testemunho Curriculum 

vitae Notícia  

Reportagem  

Crônica esportiva Ensaio 

biográfico 
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Discussão de 

problemas sociais 

controversos 

ARGUMENTAR 

Sustentação, refutação 

e negociação de 

tomadas de posição. 

Texto de opinião Diálogo 

argumentativo Carta do 

leitor  

Carta de reclamação 

Deliberação informal 

Debate regrado Discurso 

de defesa (adv.)  

Discurso de acusação 

(adv.) 

Transmissão e 

construção de 

saberes 

EXPOR Apresentação 

textual de diferentes 

Seminário Conferência 

formas dos saberes. 

Seminário  

Conferência 

Artigo ou verbete de 

enciclopédia Entrevista de 

especialista  

Tomada de notas Resumo 

de textos “expositivos” ou 

explicativos  

Relatório científico Relato 

de experiência científica 

Instruções e 

prescrições 

DESCREVER AÇÕES 

Regulação mútua de 

comportamentos 

Instruções de montagem  

Receita  

Regulamento  

Regras de jogo Instruções 

de uso Instruções 

    Tabela 3. agrupamento de gêneros 
     (DOLZ E SCHNEUWLY, 2004, p. 121) 

 

Segundo a proposta desses autores, os agrupamentos não são feitos 

aleatoriamente, mas de modo a atender uma perspectiva enunciativa de tratamento 

da linguagem, levando em consideração o desenvolvimento de capacidades 

discursivas, atendendo, pois, as finalidades sociais de comunicação.  

Portanto, diante de uma infinidade de gêneros discursivos que a escola 

precisa trabalhar com o aluno, é comum que os professores tenham dúvidas quanto 
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à escolha dos gêneros. Vale ressaltar que, seja qual for os gêneros discursivos 

escolhidos, não é preciso fazer com os alunos dominem informações a respeito das 

características ou estrutura de cada gênero discursivo. 

Coerentemente com o ponto de vista assumido sobre a linguagem, entende-

se que na escola já não basta mais ao professor reproduzir conhecimento. É preciso 

pensar no ensino da leitura e da escrita como aprendizagem significativa, de tal 

forma, que os alunos consigam relacionar as aprendizagens aos conhecimentos 

preexistentes na estrutura cognitiva e possam fazer uso desse conhecimento na 

participação das práticas sociais que envolvem a linguagem. Nessa perspectiva, a 

BNCC (2016) assume a concepção de linguagem como forma de ação e interação 

no mundo e a considera como ponto de ancoragem na definição de metodologias 

de ensino e aprendizagem de língua portuguesa.   

No aprofundamento da concepção de linguagem na teoria bakhtiniana 

percebemos que o uso da linguagem está ligado a todos os diversos campos da 

atividade humana: 

 
O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais ou escritos) 
concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da 
atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas e as 
finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo 
estilo da linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos 
e gramaticais da língua mas, acima de tudo por sua construção 
composicional. Todos esses três elementos – o conteúdo temático, o estilo, 
a construção composicional – estão indissoluvelmente ligados no todo do 
enunciado e são igualmente determinados pela especificidade de um 
determinado campo da comunicação. Evidentemente, cada enunciado 
particular é individual, mas em cada campo de utilização a língua elabora 
seus tipos relativamente estáveis de enunciados, o qual denominou gêneros 
do discurso. (BAKHTIM, 2010, p.261). 

 

Sendo assim, de acordo com o pensamento bakhtiniano, a língua não pode 

ser concebido apenas como simples sistema de regras, acabado, fechado, 

superficial e sem interferência do social. A língua dever ser entendida na forma de 

enunciados concretos, únicos e proferida por sujeitos participantes das interações 

sociais que ocorrem em determinados campos de atividades. O falante ao elaborar 

um enunciado, leva em consideração fatores como as convicções, o assunto a ser 

tratado, seu conhecimento do assunto, os preconceitos do destinatário, entre outros 

que são determinantes para a escolha do gênero específico para a comunicação. 
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Concretamente, a atuação dos sujeitos se dará pela leitura, escuta e produção (oral 

e escrita) de textos com infinidade de situações comunicativas. É nessa perspectiva 

de diálogo que se materializa a construção da consciência individual do falante. 

Essa relação de concepção de linguagem e sua relevância para o ensino é 

discutido por vários outros autores. Kato (1995) afirma que a prática pedagógica do 

professor e suas concepções a respeito da linguagem são decisivas, no processo 

de aprendizagem, para se configurar o tipo de intervenção nesse processo. Travaglia 

(1997) sinaliza que a concepção de linguagem e a de língua modifica 

consideravelmente a forma de ensiná-la.  

Sem dúvidas, as concepções de linguagem são o ponto de ancoragem, na 

definição de metodologias de ensino/aprendizagem de línguas. Partindo desse 

entendimento consideramos importante refletirmos sobre os modos de se conceber 

a linguagem e suas implicações metodológicas no ensino de língua portuguesa para 

que o professor possa escolher de forma consciente a concepção que melhor se 

adéqua a realidade dos seus alunos.  

 

2.3.1 As concepções de linguagem 

 

 

Consideramos importante trazermos para a nossa discussão o 

posicionamento de alguns autores sobre as concepções de linguagem que orientam 

o trabalho docente no dia a dia nas escolas. 

De acordo com Geraldi (1984), são três as concepções de linguagem: 

  

 
a) linguagem como expressão do pensamento (desde a tradição gramatical 
grega até, aproximadamente, meados do século XX, quando começam a 
figurar os preceitos estruturalistas propostos por Saussure (1916); b) 
linguagem como instrumento de comunicação (a partir de Saussure (1916) 
até 1960, quando os estudos relacionados à reflexão sobre a relação língua 
e sociedade se fortalecem); c) linguagem como processo de interação 
(década de 1960 até os dias de hoje). 

 
 

A primeira concepção considera a linguagem a expressão do pensamento. 

Para essa concepção a linguagem é a tradução do pensamento e está diretamente 
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ligada a gramática normativa. Dessa forma o contexto de produção que surge do ato 

da comunicação não influencia a linguagem. Não há, pois, espaço para as 

variedades linguísticas dos falantes, uma vez que, não considera as circunstâncias 

que fazem parte da situação social na qual o ato comunicativo acontece. A 

linguagem é considerada como instrumento - “ferramenta” - de comunicação. E 

assim, o ensino da língua é pautado nas regras gramaticais, na qual prevalece a 

dicotomia do “certo” e “errado”.  

Conforme sinaliza Travaglia (1997, p. 21), o fenômeno linguístico é reduzido 

a um ato racional, “a um ato monológico, individual, que não é afetado pelo outro 

nem pelas circunstâncias que constituem a situação social em que a enunciação 

acontece”.  

Segundo (KOCH, 2005, p.13), a língua considerada apenas como 

representação do pensamento, trata o indivíduo como um ser psicológico, individual, 

capaz de construir uma representação mental a ser “captada” pelo interlocutor da 

maneira como foi mentalizada. Nessa abordagem, a linguagem, sem uso real, 

separado do seu contexto contradiz a reflexão bakhtiniana sobre a linguagem e suas 

infinitas possibilidades de interação. Para Bakhtin, a existência da língua é o 

resultado da interação entre os sujeitos do discurso: quem fala ou escreve e quem 

lê ou escuta, seja em uma comunicação formal ou informal. Além disso, o ensino e 

aprendizagem da língua estão diretamente ligados ao sujeito. Ademais, é por meio 

do conhecimento organizado em diversos enunciados que o sujeito social, histórico 

ideológico e cultural constrói seu discurso. 

Nessas circunstancias, caso o professor adote essa concepção de 

linguagem, o ensino irá privilegiar apenas um único uso da língua, a língua formal. 

A língua, nesse contexto, está diretamente interligada a princípios gerais racionais, 

lógicos, logo, a linguagem reflete esses princípios. Na escola, portanto os alunos 

são cobrados a usar a língua com clareza e precisão, sem ambiguidades, da 

maneira mais perfeita possível. Caso contrário, esse aluno será considerado como 

um sujeito incapaz de pensar e raciocinar logicamente.  

Além do já mencionado até o momento, qual(is) seria(m) a(s) 

consequência(s) desse tipo de valorização de uma única forma de ensino da 

linguagem? 
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Pensamos em alguns pontos que consideramos mais relevantes: 

valorização da língua escrita em detrimento da língua oral; memorização das regras 

da gramática normativa para a aprendizagem da língua; valorização da variedade 

de prestígio; a língua é considerada como imutável, abstrata e sem inferência do 

social; dificuldade de interação entre os sujeitos. 

Ainda com relação a essa concepção de linguagem, Travaglia evidencia que 

esse ensino: 

 É, portanto, um ensino que interfere com as habilidades linguísticas 
existentes. É ao mesmo tempo prescritivo, pois a cada “faça isso” 
corresponde a um não faça aquilo (...) e só privilegia, em sala de aula, o 
trabalho com a variedade escrita culta da língua, tendo como um de seus 
objetos básicos a correção formal da linguagem (TRAVAGLIA, 1998, p.38)”. 

 

Ao afirmar que o ensino é prescritivo, Travaglia (1998) nos faz refletir sobre 

o que acontece na maioria das aulas de prática de linguagem em que boa parte do 

tempo é usado para escrever, reescrever e transcrever atividades que valorizam a 

língua escrita.  

A segunda concepção considera a língua como instrumento de 

comunicação. Esta concepção surgiu no Brasil nos anos 70.  

Nessa vertente, conforme considera Travaglia (2006, p. 26) a língua é um 

código imutável, um conjunto de signos, combinados através de regras a ser 

seguidas, que dá condições ao emissor de se comunicar com o receptor sendo que 

ambos devem dominar o código.  

Considerando a contribuição de Marcuschi (2008, p. 60), percebemos que 

essa noção de linguagem desvincula a língua de suas características mais 

importantes: “de seu aspecto cognitivo e social”.  Assim entende que a mensagem 

utilizada pelos falantes é codificada por meio de um canal, no qual, emissor e 

receptor assumem uma postura de sujeitos passivos, visto que a informação não 

recebe interferência de nenhuma das partes. 

De acordo com Koch (2002, p.14) o sujeito, nessa concepção de linguagem, 

“corresponde a de sujeito determinado, assujeitado pelo sistema, caracterizado por 

uma espécie de “não-consciência”. Nessa perspectiva a autora considera o texto 

“como simples produto da codificação de um emissor a ser decodificado pelo 

leitor/ouvinte, bastando a este, para tanto, o conhecimento do código [...].” (p. 16).  
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A terceira concepção considera a linguagem como uma forma ou um 

processo de interação humana na qual as relações sociais devem acontecer. Esta 

concepção. Conforme sinaliza Bakhtin, 

 

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato 
de formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo 
ato 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, 1986, 
p.123) 

 

Nesse sentido, a língua deve ser ensinada e aprendida a partir de um 

contexto de interação. A língua é entendida como um conjunto de práticas sociais 

situadas historicamente, em várias esferas de comunicação da atividade humana.  

Conforme sinaliza Travaglia (1998), nessa concepção, a língua está longe 

de ser apenas expressão do pensamento ou transmissão de informação, ela se 

constitui a partir de enunciados que se consolidam em diversas interações. 

Não importa se a linguagem é oral ou escrita, ela se materializa por meio de 

enunciados, é o que confirma Bakhtin: 

 
A enunciação é o produto da interação de dois indivíduos socialmente 
organizados e, mesmo que não haja um interlocutor real, este pode ser 
substituído pelo representante médio do grupo social ao qual pertence o 
locutor. A palavra dirige-se a um interlocutor: ela é função da pessoa desse 
interlocutor (...). "Não pode haver interlocutor abstrato; não teríamos 
linguagem comum com tal interlocutor, nem no sentido próprio nem no 
figurado” (...) a enunciação enquanto tal é um puro produto da interação 
social, quer se trate de um ato de fala determinado pela situação imediata 
ou pelo contexto mais amplo que constitui o conjunto das condições de vida 
de uma determinada comunidade linguística. (BAKHTIN 1929, p. 30) 

 

 

Como podemos perceber, Bakhtin sinaliza que a enunciação não pode ser 

entendida como expressão do pensamento individual, mas como produto da 

interação entre os sujeitos socialmente organizados. Nessa concepção, o texto é 

entendido como um objeto significante, resultado da criação ideológica e da 

enunciação. E ainda, o texto dialoga com os leitores, sujeitos construtores e ativos, 

e com outros textos em situações sociocomunicativas diversas.  
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De acordo com Antunes (2003, p. 39) “Toda atividade pedagógica de ensino 

do português tem subjacente, de forma explícita ou apenas intuitiva, uma 

determinada concepção de língua.” Ainda assim, Compreender as concepções de 

linguagem é essencial para que possamos “repensar” a nossa prática pedagógica, 

visto que é por meio da reflexão que surgem diferentes olhares para as propostas 

pedagógicas.  Após conhecermos essas concepções poderemos direcionar o 

ensino e aprendizagem de uma língua de forma mais eficaz.  

  Sob esse viés, o papel do professor é fundamental. A forma como ele 

conduzirá o processo da prática de ensino da leitura e da escrita será de grande valia 

para que os alunos possam se tornar construtores de sua própria aprendizagem. 

 Acerca da produção de textos de alunos, interessa, para este trabalho, uma 

breve discussão sobre os termos “redação” e “produção textual”. Algumas escolas 

adotam a terminologia moderna “produção de textos”, enquanto outras preferem a 

terminologia mais antiga, “redação”. Acreditamos que a terminologia em si não 

produziria tanta diferença, se não viesse associado a posturas diferentes na 

aprendizagem da escrita.  

O termo redação intensificou-se a partir dos anos 50 no período conhecido 

como milagre econômico, e iniciou seu declínio nos anos 70 com a crise econômica. 

De acordo com Guedes (2009, p. 89): 

 

 
Redação expressa a eficiência tecnocrática dos engenheiros, economistas, 
administradores, politicólogos civis e militares que foram substituindo os 
bacharéis no comando dos negócios, eficiência que acabou por se tornar o 
emblema da sociedade brasileira. Nos jornais, por exemplo, o repórter passa 
a ser um coletador de dados num texto cuja virtude mais almejada é a 
uniformidade com o estilo dos demais textos da mesma publicação, 
publicação em série, como na indústria [...]. 
 

 

 Nesse sentido, percebe-se que o texto produzido, a redação, segue um 

modelo único, padrão, com sua forma própria. E a linguagem utilizada para compor 

os textos funcionava como um código. O emissor cifrava sua mensagem, que por 

sua vez seria decifrada pelo receptor.  

  Já a produção textual, na concepção desse autor, 
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Expressa a ação de escrever textos como um trabalho entre outros: cultivar 
a terra, pastorear cabras, consertar sapatos, dar aulas [...]. Não se trata de 
compor, isto é, de juntar com brilho, nem de redigir, isto é, de organizar, mas 
de produzir, transformar, mudar, mediante a ação humana, o estado da 
natureza com vistas a um interesse humano. (GUEDES, 2009, p. 89-90). 

 
 

 A partir do exposto acima é possível notar a diferença entre os dois 

paradigmas. A redação parte da ideia de produção a partir de um modelo a ser 

seguido, ou seja, a escrita é guiada por modelos pré-estabelecidos. Enquanto que a 

produção textual parte da necessidade real do sujeito. Não mais aquele sujeito 

passivo, incapaz de mudar o rumo da sociedade na qual ele está inserido. 

“A substituição da ‘redação’ por ‘produção de textos’ não se deve a simples 

gosto pela nomenclatura, e muito menos ainda a um modismo pedagógico”, afirma 

Geraldi (2010, p. 166). 

 Nos dias atuais, censurar o uso da palavra redação para referir-se aos 

trabalhos escritos pelos alunos e preferir o termo produção textual de nada adianta 

se a prática pedagógica ainda for a tradicional. 

Geraldi (2003, p.135) considera a produção de textos como ponto de partida 

e de chegada de todo o processo de ensino/aprendizagem da língua. Esse autor 

afirma ainda que no interior das atividades escolares, há uma distinção entre 

produção de textos e redação. Nesta, produzem-se textos para a escola; naquela 

produzem-se textos na escola. 

O autor ressalta que para produzir um texto é preciso que:  

 
a) se tenha o que dizer;  

b) se tenha uma razão para dizer o que se tem a dizer;  

c) se tenha para quem dizer o que se tem a dizer;  

d) o locutor se institua como tal, enquanto sujeito que diz o que diz, para 
quem o diz; 

e) se escolham as estratégias para realizar (a), (b), (c) e (d)  

(GERALDI, 2003, p.137). 

 

Nesse sentido, subentende-se que escrever “para a escola”, é escrever um 

texto para um único interlocutor, o professor, que supostamente atribuirá uma nota e 

devolverá corrigido ao aluno que provavelmente não lerá as anotações. Enquanto 

que, “escrever na escola” é pensar na escrita como função social.  



90 
 

 
 

No mundo fora da escola existem diversas formas de comunicação que as 

pessoas utilizam, bem como muitas necessidades de estabelecer a comunicação 

seja por meio da fala, da escrita, dos sinais, dos gestos etc. Seja um bilhete para um 

amigo, seja um cartaz de propaganda, seja um e-mail ou um requerimento... Nesse 

momento o conhecimento adquirido na escola servirá para que os indivíduos sejam 

produtores de língua escrita, conscientes da importância e da pertinência da escrita 

em determinada situação social.  

É nesse contexto de reconhecimento da importância da escrita como meio 

de comunicação cada vez mais abrangente que trataremos na próxima seção dos 

obstáculos, dificuldades e erros que os alunos enfrentam no dia a dia na escola, e 

que podem ser estendidos para outros ambientes sociais.  

 

2.4  Obstáculos, dificuldades e erros de escrita 
 

 

No contexto escolar é comum para a maioria dos professores considerarem o 

erro como indício de fracasso escolar. Poucos são os professores que conseguem 

associar o erro ao conhecimento e a aprendizagem. Segundo Astolfi (2006 apud Dolz, 

2010, p. 31) “O erro é um indicador de processo, que dá informações ao professor 

sobre as capacidades do aprendiz e de seu grau de maestria e aponta os riscos que 

o aluno enfrenta”.  

Entendemos a partir do enunciado acima que o erro não deve ser considerado 

fracasso, tampouco não podemos considerar de imediato que não houve 

aprendizagem e que o fracasso é sempre o fracasso do aluno. Há uma série de 

questões que podem explicar o erro. É preciso uma análise mais complexa sobre a 

constatação de um erro. A final, a complexidade da atividade de escrita justifica a 

dificuldade em desenvolver essa habilidade.  

Conforme sinaliza Carvalho (1997, p. 12) 

 

Há erros de diferentes tipos, que podem nos sugerir diferentes interpretações 
possíveis. Por outro lado, para que haja aprendizagem concorre uma enorme 
variedade de fatores. Alguns desses fatores são nossos velhos conhecidos, 
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mas há outros cuja complexidade mal vislumbrou. Mas, ainda assim, 
ignorando os múltiplos fatores que intervêm na aprendizagem, temos feito 
diagnósticos pretensamente preciso e taxativos que invariavelmente ligam a 
existência do erro ao fracasso do aluno, como se este fosse um caminho 
simples, invariável e de mão única – o que seguramente não é o caso. 

 

 O aprendiz de produção textual se depara com diversos obstáculos na escrita 

que devem ser superados durante o processo de aprendizagem. Dolz (2010, p.32) 

“considera os obstáculos e as dificuldades como intrínsecos à aprendizagem”. No 

entanto, o autor sinaliza que, se os alunos não conseguirem superar os obstáculos e 

as dificuldades da escrita, se tornará um problema de aprendizagem. Caso a 

dificuldade venha a se instalar, o erro pode se tornar patológico. E para detectar se a 

dificuldade tornou-se um problema patológico na linguagem escrita, o professor 

precisa acompanhar as disfunções sistemáticas não ultrapassadas pelo aluno. 

 Dolz (2010, p. 32-33) destaca algumas fontes de dificuldades da escrita que 

o professor precisa conhecer para melhor planejar as atividades de ensino: 

 

• Motivacionais: trata-se de fontes associadas à canalização das 
necessidades do aprendiz, à qualidade e à intensidade do investimento na 
escrita e a relação entre o esforço feito e os resultados obtidos; 

• Enunciativas: aqui a fonte da dificuldade é a entrada do sujeito no texto, 
[...] o aluno é capaz de produzir enunciados correspondentes ao cânone 
discursivo de referência; 

• Procedimentais: envolve os procedimentos, as estratégias convocadas 
durante a escrita, bem como as operações aplicadas para ultrapassar os 
obstáculos; 

• Textuais: envolve, principalmente, os conhecimentos insuficientes em 
relação ao gênero textual ao ser produzido e a não conformidade com as 
convenções e as regularidades que os caracterizam. Considerar os modos 
de realização textual leva-nos a distinguir diferentes fontes de problemas, 
conforme se trate de gêneros narrativos, argumentativos, conversacionais, 
descritivos, explicativos etc. Mecanismos construtivos do texto que podem 
determinar melhor a origem dos problemas: 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, figuras 
etc.); a coesão verbal, os usos dos tempos verbais; a coesão nominal, o uso 
dos mecanismos de retomada anafórica; utilização dessas unidades 
linguísticas; 

• Linguísticas: essas operações envolvem o uso das unidades 
linguísticas, lexicais e a construção das frases, a exemplo de (um dos tempos 
verbais que rompe a coesão; problema de segmentação de uma regra 
dominante de conjugação; problema morfológico e ortográfico; problemas de 
coesão nominal que afetam as retomadas anafóricas); 

• Ortográficas; 

• Sensório-motoras: as dificuldades sensório-motoras importantes 
(precisão e rapidez do gesto gráfico, coordenação manovisual etc.) podem 
causar graves deficiências. 
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 A partir do exposto, podemos dizer que, as dúvidas, as dificuldades, os erros 

que surgem durante a produção textual têm suas razões na complexidade da escrita. 

Não há uma receita pronta a ser seguida, não adianta apenas memorizar regras 

tampouco buscar num manual de redação as instruções para o desenvolvimento das 

habilidades de escrita. Cada texto produzido é uma situação nova, novos desafios a 

serem enfrentados, novos obstáculos a serem vencidos. O aluno saberá escrever um 

texto quando for capaz, por si próprio, de aplicar o conhecimento prévio numa situação 

nova.  

 Nesse contexto, o papel do professor é essencial para que o aluno vença os 

obstáculos e as dificuldades da escrita. A partir de uma avaliação diagnóstica o 

professor poderá rever a sua prática pedagógica, levar a sala de aula metodologias 

que tratam o ensino da escrita enquanto processo, em vez de preocupar-se apenas 

com o produto final.  

 Seja qual for a disciplina, Português, História etc., o objetivo vai além da mera 

memorização de informações e de livros, manuais dos quais o professor, 

inevitavelmente se vale na busca da transmissão de um conteúdo...  

 Considerando que os alunos, hoje, pertencem a uma geração que quase não 

lê e que os textos dos quais eles se predispõem a ler são textos curtos e instantâneos 

disponíveis na internet, o desafio dos professores aumenta ainda mais.  

 Os estudiosos do assunto aconselham não repreender os erros de escrita dos 

alunos, pois fazem parte do processo de aprendizagem e também informam sobre o 

estado de seus conhecimentos. Do ponto de vista didático, Guignard 1998 (apud Dolz, 

2010, p. 35-36), considera que: 

 

 
O erro é construtivo, se for encarado como um fenômeno normal e necessário 
que não se abandona ao acaso. Se queremos evitar que o erro não conduza 
ao sentimento de insucesso, ele deve ser tratado racionalmente, analisado, 
compreendido, significativo. Esse tratamento não é fácil e deveria ser um 
elemento importante na formação dos professores. 

 

 Vale ressaltar que não somos transmissores de informação, mas professores 

comprometidos com o desenvolvimento de capacidades. Para melhor entendermos 

essa dualidade, podemos dizer que a informação pode ser classificada como certa ou 
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errada, sem precisarmos fazer referência a um contexto específico. Quanto à 

avaliação de uma capacidade, Carvalho (1997, p. 16) diz que: 

 

Avaliar o desenvolvimento de uma capacidade exige a determinação do grau 

de desempenho prévio de um aluno, do nível de seu progresso, e, sobretudo, 
da pertinência de nossas exigências ante as possibilidades e necessidades 
reais desse aluno.  

 

 
 Vejamos a seguinte situação: Afirmar que a capital da Alemanha é Buenos 

Aires é uma informação incorreta. Caso alguém assim afirme, podemos concluir que 

a pessoa não sabe qual é a capital daquele país. Mas quando o assunto é capacidade, 

tudo muda. Trataremos de outro exemplo para entendermos essa diferença. Imagine 

a seguinte situação dirigida a uma pessoa: Você sabe ler? Agora suponhamos duas 

situações diferentes: a leitura de um conto escrito na língua do entrevistado, e a leitura 

de um conto escrito em um idioma do qual o entrevistado não tenha domínio.  

Automaticamente o leitor não dará conta de efetuar a leitura do texto apresentado na 

segunda opção porque seu conhecimento não é suficiente.  

 Considerando o exemplo acima podemos dizer que a avaliação de uma 

capacidade não prescinde de certos dados que nos situem em relação a quem 

desempenha ou ao contexto em que ela é desempenhada. Assim sendo, não 

podemos dizer que uma pessoa “sabe ler” ou “sabe escrever”, considerando apenas 

o grau de escolaridade: ensino fundamental I, II, no ensino médio ou na universidade. 

Em cada uma dessas modalidades comporta uma avaliação diferente.  Uma 

informação errada pode ser corrigida, mas o desenvolvimento de capacidades não 

pode ser avaliado, classificado em certo ou errado.Tal reflexão serve para 

repensarmos a ideia do que seja o “erro” bem como sua consequência na 

aprendizagem. 

  No contexto escolar é importante diferenciar um equívoco de informações de 

um erro de uso de princípios e regras. Há de se considerar ainda o erro e o 

desempenho do aluno levando em conta o nível de escolaridade, determinada faixa 

etária, os objetivos da disciplina e quais as expectativas do professor. 
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 Carvalho (1997) alerta para a importância de avaliarmos um desempenho 

classificando-o como satisfatório ou não, a partir das variáveis de um contexto. Por 

exemplo, avaliar a produção textual de um aluno ao escrever determinado gênero 

textual não pode ser igual para todo e qualquer gênero. A avaliação do erro na 

aprendizagem, assim como a superação precisa ser mais criteriosa.  

 Corrigir um erro de informação seria mais fácil, pois, a informação correta seria 

o suficiente para a solução do problema. Quanto ao erro de capacidade, a situação é 

mais complexa. É preciso considerar, dentre outros fatores, que o desempenho de 

uma capacidade não depende apenas da posse de informações. Imagine que um 

aluno conheça os sinais da pontuação, o que não significa que não cometeria erros. 

Ele precisaria mais que o domínio das regras. Sua função enquanto escritor exigiria o 

discernimento das regras que melhor se aplicaria para conseguir um texto mais coeso 

e coerente.  

 A pontuação não pode ser analisada simplesmente em termos de “certo” ou 

“errado”, mas ser compreendida como uma das alternativas possíveis. No entanto, 

haverá situações que ocorrendo mais de uma possibilidade de uso da pontuação, a 

decisão será influenciada pelas preferências autorais. Vale ressaltar que a ausência 

das regras compromete a compreensão e a apreciação do texto. 

 Conforme Oakeshott8 (apud Carvalho 1997, p. 18), 

 
o discernimento “não pode ser aprendido separadamente  (das informações); 
nunca é explicitamente aprendido e só é apreensível pela prática, mas pode 
ser aprendido em qualquer coisa que se aprenda, tanto na carpintaria comoo 
nas aulas de latim ou química. Se aprendido, nunca pode ser esquecido, e 
não precisa ser rememorado a fim de que se possa apreciá-lo. Ele é, de fato, 
frequentemente o resíduo que permanece quando tudo mais de esquece, é a 
sombra do conhecimento perdido” (ibid., p.175, grifos nossos). 
 
 

Assim, para o autor, o discernimento tem ampla importância tanto no contexto 

escolar quanto na vida de qualquer pessoa. Assim como, está diretamente ligado à 

prática, e uma vez aprendido não haverá apagamento. Carvalho (ibid, p.18), levanta 

questionamentos relevantes: “se o discernimento não constitui um conjunto de 

 
8Michael Joseph Oakeshott FBA (Chelsfield, 11 de dezembro de 1901 — Acton, 19 de 
dezembro de 1990) foi um filósofo e um teórico político inglês que escreveu sobre a filosofia da 
história, filosofia da religião, estética, filosofia da educação e filosofia do direito. 
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Michael_Oakeshott) 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Academia_Brit%C3%A2nica
https://pt.wikipedia.org/wiki/11_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1901
https://pt.wikipedia.org/wiki/19_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/19_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1990
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_da_hist%C3%B3ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_da_hist%C3%B3ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_da_religi%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_da_educa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_do_direito
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informações ou proposições, como pode um professor ensiná-lo?” E ainda: “se ele 

não é transmissível diretamente em informações, como desenvolvê-lo em uma 

situação pedagógica?” 

 Em princípio entendemos que o professor tem um papel imprescindível no 

fazer pedagógico. As estratégias usadas, como por exemplo, informações importantes 

a serem transmitidas, o exercício em casos típicos, e, diversos exemplos que sirvam 

como referência a determinadas situações, são estratégias para o ensino de 

capacidades.  

 Imaginemos uma aula sobre o gênero poema, por exemplo, se o objetivo for 

interpretar o texto, o aluno pode lançar mão de informações relativas do próprio gênero 

e ao contexto em que foi escrito, as experiências do professor etc. Esse conjunto de 

procedimentos pode servir de inspiração para o aluno. Outro ponto importante: as 

tentativas e erros na aplicação desses princípios e critérios por parte dos alunos 

quando estes estiverem frente a uma nova situação ou desafio levará os alunos a 

desenvolver domínio de capacidades. Segundo Carvalho (2007, p. 19) 

 

Somos capazes de, em alguma medida, dominar essas capacidades ou 
melhorar nossos desempenhos nessas atividades porque, entre outras 
coisas, ao executá-las por conta própria nos apercebemos de nossos erros 
ou insuficiências e, a partir dessas tentativas e do exame crítico dos erros, 
desenvolvemos nosso discernimento quanto às formas e critérios que regem 
uma determinada capacidade em particular.  

 

 Em outras palavras, a autonomia do sujeito contribui de certa forma, para o 

domínio das capacidades e para melhorar seu desempenho. O contexto escolar existe 

para decretar sucessos por meio de aprendizagens. E é a partir dos erros, oriundos 

da convivência com novos conceitos e procedimentos, a partir de uma análise crítica, 

que se desenvolve o discernimento.  

 Quando o professor aponta um erro ou uma inadequação, não significa  “inibir 

a criatividade” nem considerar o aluno como um fracassado. Mas tem como significado 

orientar os alunos para que adquiram uma capacidade ainda não desenvolvida ou que 

precisa ser lembrada. 

 Ao expressar sobre a correção de erros no caminho da resolução de um 

problema ou na tentativa de aplicação de um procedimento, Carvalho (2007, p. 20) 
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diz que eles “não são, portanto, necessariamente ações classificadoras de 

fracassados e não fracassados. Podem, e em um contexto escolar devem, ser sinais 

regulamentadores que levam o aluno a criar seu próprio caminho”. 

 Em síntese, acreditamos que o “erro” ao ser considerado fonte de 

aprendizagem, contribuirá para que o educando sinta-se estimulado a aprender 

partindo dos seus próprios erros, compreendendo-o como articulador de novos 

saberes.  

 Desse modo, por acreditarmos que a intervenção do professor, seja um dos 

fatores determinantes do sucesso que o aluno possa ter em seu processo de aquisição 

da escrita, pensou em refletir sobre a prática pedagógica do professor quanto à forma 

de intervir no texto do aluno. Sendo assim, trataremos na próxima seção da revisão e 

correção da produção textual dos alunos no contexto escolar.  

 

2.5  Revisão e correção da produção textual na escola 

 

 Na maioria das vezes o desempenho textual do aluno é confundido com análise 

linguística. Muitos professores ignoram o desempenho dos alunos, evidenciando 

apenas os erros. Constantemente ouvimos perguntas que refletem às angústias dos 

professores que ensinam produção textual. Dentre elas: Como devo corrigir os textos 

dos meus alunos? Posso usar a caneta vermelha para marcar os erros? Devo grifar a 

palavra escrita errada e escrever a palavra correta ao lado? Talvez essas e outras 

perguntas ligadas a esse tema não tenha uma resposta concreta. Mas temos o direito 

de acreditar que é possível fazer diferente do que  temos feito. É nosso dever 

enquanto educadores avaliarmos as nossas práticas e buscarmos alternativas que 

não seja a tradicional correção: a produção de um novo texto no mesmo texto e que 

geralmente aparece reescrito com “caneta vermelha”. 

 O que nos interessa aqui não é elaborar um manual de correção de textos na 

escola, mas proporcionar uma reflexão sobre as possibilidades de que dispõe o 

professor para efetuar a revisão e correção do texto do aluno interferindo 

positivamente no processo de aquisição da escrita, em vez de devolvê-lo, dando fim 

ao processo nessa etapa. 
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  Para o professor que convive com uma realidade de 35 (trinta e cinco) a 40 

(quarenta) alunos em uma sala de aula, não é fácil o processo de correção de textos 

dos alunos. Nesse sentido, a correção consiste em chamar a atenção dos alunos para 

os problemas do texto: ortografia, pontuação e aspectos gramaticais. O professor 

assume o papel de corretor, que institucional e socialmente lhe é atribuído. Sendo que, 

a preocupação do professor deveria ser com a coerência textual, ou seja, se o texto 

estabelece algum sentido para os leitores.  Como afirma Ruiz: 

 

A tarefa de corrigir é, assim, uma espécie de “caça erros”, já que o professor, 
quando intervém por escrito, em geral dirige a sua atenção para o que o texto 
tem de “ruim”, não de “bom”, são os “defeitos”, e não as “qualidades” que, 
com raríssimas exceções, sãos focalizados. [...] Por essa razão, pode-se sem 
sombras de dúvidas dizer que a leitura feita pelo professor, via correção, não 
é a mesma que a leitura realizada por um leitor comum (RUIZ, 2015, p. 33) 
 
 

Numa prática avaliativa de correção textual, julga-se preponderante 

avaliarmos o texto como um todo. Em razão de que, a leitura multidimensional é mais 

produtiva, pois o texto com informações fragmentadas torna as ideias incoerentes, ou 

pelos menos as torna menos possível de compreensão. Talvez estejamos diante de 

uma situação contraditória, visto que ao esperamos do aluno, no momento da 

correção, que seja o mais coerente possível, não deveríamos estar preocupados 

apenas com a pontuação, os elementos gramaticais e ortográficos, mas com a 

textualidade, a correção, a orientação da escrita, a revisão e a reescrita. 

Diante do exposto, é imprescindível descrevermos algumas formas de 

intervenção que os professores empregam na prática de correção textual dos alunos. 

Tomaremos como referência a autora Ruiz (2015) que muito tem a contribuir. 

Citaremos quatro grandes tendências de correção de redações seguidas por 

professores de língua: a indicativa, a resolutiva, classificatória e textual interativa. 

 Antes de falar sobre cada uma das tendências, é interessante ressaltar que, 

os tipos de correção, conforme sinaliza Ruiz (2015 p. 35), “não são excludentes”. 

Ainda segundo a autora, elas “ocorrem de um modo “hibrido”, imbricadas. Ou seja, 

para falar de um determinado problema, os professores, na maior parte dos casos, 

utilizam-se de mais de uma forma interventiva”. 

Retomemos, então, à descrição dos referidos tipos de intervenção à luz da 

teoria de Ruiz (2015) que faz referência à teoria de Serafini (1989).  
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O primeiro tipo de correção é a indicativa. Nesse tipo de marcação, o professor 

sinaliza perto da margem do texto ou no próprio texto, as palavras, as frases ou os 

períodos que apresentam problemas. Os erros mais comuns, geralmente, são os de 

origem lexical e ortográfico. O objetivo é, portanto, sinalizar o erro para que o aluno 

faça as correções necessárias para resolver o problema identificado. Conforme 

descreve Ruiz (2015, p. 37-40): 

 

                                 Estratégias indicativas no corpo do texto: 
• o professor circunda (ou sublinha) a palavra em que ocorre o problema; 

• o professor circunda (ou sublinha) a sequência de letras onde se 
localiza o problema; 

• o professor circunda (ou sublinha) a forma problemática; 

• o professor traça um "X" no local de ocorrência do problema; 

• o professor traça sinais acompanhados de expressões breves, na 
sequência linguística próxima à ocorrência do problema. 
 

As estratégias indicativas na margem do texto acontecem da seguinte forma: 

• o professor traça um "X" na direção da linha onde ocorre o problema; 
o professor traça um asterisco, na direção da linha onde ocorre o problema; 

• o professor traça linha(s) vertical (is) paralela(s), chave(s) ou 
colchete(s), na direção do trecho onde ocorre o problema. 
 

O segundo tipo de correção é a resolutiva.  Segundo Serafini (1989, p. 113 

apud Ruiz 2015, p. 40-44), esse tipo de correção, além de sinalizar os erros, o 

professor reescreve todos os erros: palavras, frases ou períodos que assim considerar 

inadequado. O aluno recebe o texto já corrigido com as soluções dos problemas 

detectados nos textos, baseando apenas na opinião do professor, e o aluno é um ser 

passivo desse tipo de correção.  

Estratégias resolutivas no corpo do texto: 

• Estratégia de adição: o professor acrescenta forma(s) no espaço 
interlinear superior à linha em que ocorre o problema. 

• Estratégia de substituição: o professor reescreve a forma substitutiva 
no espaço linear superior à linha em que ocorre o problema. 

• Estratégia de deslocamento: o professor reescreve, em outro lugar do 
texto, a forma problemática (além de indicar o item a ser deslocado). 

• Estratégia de supressão: o professor risca a forma de supressão. 

Estratégias resolutivas na margem do texto, conforme Ruiz (2015, p.43): “O 

professor escreve a forma alternativa na direção da linha em que ocorre o problema”. 

Quando as estratégias resolutivas ocorrem no "pós-texto" Ruiz (2015, p. 44): 

“O professor escreve, no "pós-texto", a forma alternativa à forma problemática”. 
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Ao utilizar esse tipo de correção, o professor, isenta o aluno dessa tarefa. O 

professor é o único que efetua a correção dos erros, reescrevendo palavras e trechos 

inteiros, até mesmo interpretando segmentos pouco claros e reconstruindo-os. Nota-

se, com isso, que esse tipo de correção requer mais tempo e dedicação do professor 

que, por sua vez, procura separar tudo o que no texto é aceitável e interpretar as 

intenções do aluno sobre trechos que exigem uma correção. Em seguida reescreve 

depois tais partes fornecendo um texto correto. A depender da quantidade de “erros” 

e de como o professor modifica o texto, poderá surgir um “novo texto”. Mas quem seria 

o autor desse novo texto, o professor ou o aluno? Não responderemos a esta 

pergunta. Ela servirá apenas como reflexão. 

O terceiro tipo de correção é a classificatória. Conforme aponta Serafini (apud 

Ruiz 2015, p. 55-46), nessa correção o professor cria um conjunto de símbolos 

metalinguísticos classificatórios (letras ou outros sinais) à margem do texto para 

classificar os problemas sinalizados – sublinhado ou circulado – no texto do aluno.  A 

partir desse procedimento do professor, o aluno é convidado a solucionar sozinho os 

problemas detectados em seu texto. Para evitar que haja ambiguidade, a simbologia 

usada nesse processo permite apenas uma escolha do aluno. As marcas de 

metalinguagem codificada servem para apontar a natureza dos problemas 

encontrados nos textos.  

Tomando como exemplo o 9º ano, o professor pode utilizar símbolos tais como, 

EF (estrutura da frase), CP (colocação pronominal), CV (concordância verbal) etc. Já 

para os anos iniciais do ensino fundamental II, a exemplo do 6º ano, o professor pode 

usar símbolos que remetem a questões mais simplistas, a exemplo de LM/LN (letra 

maiúsculo-minúscula), NP (novo parágrafo) etc. 

A correção classificatória, de acordo com Ruiz (2015), pode explorar códigos 

enquadráveis em pelo menos cinco grupos distintos: convenções da escrita, norma 

culta, estruturação frásica, léxico e organização textual.  

Tomando como base de entendimento, o parágrafo anterior, notamos que há 

uma preocupação mais marcante com a linguística das formas, em vez de uma 

preocupação com uma linguística enunciativa9. Esse aspecto também se repete nas 

 
9 No sentido amplo, a linguística da enunciação abrange as correntes de estudo da língua que adotam 
a concepção de linguagem como processo de interação. Travaglia (1995) coloca sob esse rótulo de a 
Linguística Textual, a Teoria do Discurso, a Análise do Discurso a Análise da Conversação, a 
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correções indicativa e resolutiva. Apesar de essas correções apresentarem evidências 

de uma postura que reconhece o texto como enunciação, a predominância ainda é de 

uma postura formalista. Abre-se um parêntese para uma breve ressalva: a correção 

classificatória permite uma dialogicidade com o autor do texto quando este é chamado 

a dialogar acerca de determinada estrutura textual. 

Face ao exposto, explicaremos o termo enunciação a partir da literatura de 

Bakhtin (1990) para melhor entendermos o contexto. Assim sendo, enunciação refere-

se à atividade social e interacional por meio da qual a língua é colocada em 

funcionamento por um enunciador (primeira pessoa do discurso), tendo em vista um 

enunciatário (segunda pessoa do discurso). Conforme destaca Bakhtin (1990) sem 

a enunciação, não há o dito, isto é, não há o enunciado. A compreensão 

do enunciado seja ele oral, escrito ou organizado por meio de múltiplas semioses 

(linguagens), pressupõe sempre a situação de enunciação: quem enuncia (seu papel 

social e conhecimentos partilhados com o enunciatário); a quem se dirige (seu papel 

social e conhecimentos partilhados com o enunciador), onde ocorre (clube, sala de 

aula, salão de jogos, fórum) quando ocorre etc. 

Nessa perspectiva, as aulas de Língua Portuguesa, ainda mergulhadas em 

uma teoria estruturalista, terminam por não priorizar a língua como enunciação, 

discurso.  

O quarto tipo de correção é a textual-interativa: é caracterizada pelo uso de 

bilhetes como uma forma alternativa de correção. O professor deixa comentários, ou 

seja, bilhetes, logo após o texto. De acordo com Ruiz (2015, p. 47). Esses pequenos 

bilhetes apresentam duas funções básicas: orientar a revisão a ser feita pelo aluno ou 

falar, metadiscursivamente, sobre a própria tarefa de correção por parte do leitor-

professor. Nesse modelo de correão há uma interação entre aluno-professor, 

professor-corretor e aluno-revisor.  

Sendo os “bilhetes” uma alternativa para o professor interagir com o aluno, 

eles se explicam, segundo Ruiz (2015, p. 48) pela necessidade prática de se 

 
Semântica Argumentativa e todos os estudos ligados à Pragmática. Poder-se-ia também caracterizar 
a linguística da enunciação como aquela que adota a perspectiva funcionalista em oposição a uma 
perspectiva formalista. (CUNHA. da. C Arruda de Dóris. A Linguística da Enunciação e o Ensino de 
Língua Portuguesa no Brasil. Revista do GELNE, Pernambuco, v. 1, n. 1,p 45 – 48, 1999) 
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abordarem certo aspectos relacionados ao trabalho interventivo escrito por meio dos 

demais tipos de correção anteriormente citados.  

 
Se resolver ou indicar no corpo, assim como indicar ou classificar na margem, 
não parecem satisfatórios, o professor recorre a essa maneira alternativa de 
correção [...]. E o espaço físico, onde via de regra, ele vai operar por meio 
dessa forma específica de mediação é o “pós-texto” – que não é nem o corpo, 
nem a margem, mas aquele espaço em branco, na folha de papel, que sobra 
devido ao preenchimento pela escrita do aluno [...]. 
Esse distanciamento, visível no papel em termos especiais, na verdade 
reflete a troca de turnos que ocorre na interlocução aluno-produtor/professor-
corretor/aluno-revisor. (RUIZ, 2015, p. 48) 
 
 

Esse espaço de relação entre os sujeitos envolvidos pode ser um espaço favorável 

ao elogio10 por parte do professor. E também pode ser usado pelo aluno para alguma 

explicação ou questionamentos. 

Em síntese, independente de qual seja o tipo de intervenção escrita adotada 

pelo professor, é importante ressaltar que, esse momento é importante para o 

acompanhamento individualizado do processo de escrita do aluno. Ainda que o 

professor não consiga realizar as intervenções todas as vezes que os alunos o 

entregarem as produções, devido ao número excessivo de textos de turmas 

diferentes, é importante adotar essa metodologia.  

Para Ferris e Hedgcock (1998: 123 apud SOARES 2009, p.46), “alunos e 

professores tendem a concordar que é essencial que os textos produzidos sejam lidos 

e comentados”. 

Menegassi (2000:87 apud SOARES 2009, p. 46) complementa dizendo que, 

“na construção do texto em situação escolar, estes comentários são esperados, pois 

o aluno anseia por algum tipo de observação sobre o seu texto, mesmo que vaga e 

imprecisa”. 

 
10 Elogiar é uma atitude de reconhecer o que o outro faz de bom, ou algo bom em si mesmo. É uma 

ação simples, que todos somos capazes de realizar. O elogio gera vários benefícios: fortalece as 

qualidades da pessoa, as habilidades, provoca alegria, estreita vínculos, promove autoconfiança e 

segurança, ajuda a aliviar o peso das dificuldades, fortalece o senso de eu, a identidade etc. Porém, 

com facilidade esquecemos desse ótimo recurso no nosso dia-a-dia, e podemos acabar por ver 

somente os aspectos difíceis do(s) outro(s) ou de si próprio, enxergando o mau-humor, a agressividade, 

a acomodação, o ativismo, o baixo rendimento escolar, a bagunça, a hostilidade, o desleixo. (Silvana 

Elisa Kloeckner Guimarães – psicóloga)  
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Nessa perspectiva Hyland (2003:177 apud SOARES, 2009, p. 46, diz que 

 

Em geral, escrevemos com a intenção de que alguém leia, os textos devem 
chegar às mãos de um leitor, seja ele o próprio professor, como na sala de 
aula tradicional, ou também os colegas de classe, como nas salas de aula 
mais modernas. 

 
 Acreditamos tal qual (Soares, ibid., 48), que “o ato de responder ou prover 

feedback, é crucial para o desenvolvimento das habilidades do escritor”. A autora 

reforça essa ideia apoiada no pensamento de Gallimore e Tharp (1996: 176) que diz 

“apenas o feedback pode orientar o estudante rumo a uma melhora substancial do 

seu desempenho em uma próxima tentativa. 

 Os educandos têm nos feedbacks dados pelos professores a chance de obter 

um retorno a respeito do seu desempenho. Assim, para alinhar a interação, trabalhar 

a motivação, o crescimento coletivo e individual dos alunos, oferecer-lhes feedbacks 

é essencial. 

 Contundo, faz-se necessário dedicarmos um parágrafo para falarmos um 

pouco mais sobre o feedback. Conforme sugere Soares (2009), e concordamos com 

a ideia da autora, não devemos confundir a ação de dar feedback com a “correção de 

erros”. São procedimentos totalmente diferentes e com resultados diferentes. De 

acordo com estudos realizados por Soares (Ibidem. p. 49-50), o termo feedback tem 

seu uso na psicologia americana e britânica. Ele se refere a uma das seis opções de 

acompanhamento do aprendiz auxiliando-o a sair do estágio comandando por outro. 

Em outras palavras, Gallimore & Tharp, (1996: 173 apud SOARES, 2009, p. 5O) 

afirma que “ele depende de alguém que mostre como fazer a revisão e alcance a 

capacidade de desempenhar a tarefa sozinha, ou seja, a autorregulação”. 

 Ao revisar o próprio texto, o aluno faz uso de habilidades necessárias à 

autocorreção. Sabemos, pois, que não é uma tarefa fácil. Essas habilidades devem 

ser ensinadas e estimuladas pelo professor para que os alunos aprendam 

progressivamente. Algumas operações básicas a serem ensinadas para facilitar a 

revisão tais como retirar palavras ou trechos desnecessários, fazer substituição de 

palavras, expressões não claras ou inadequadas, ampliar o pensamento fazendo uso 

de acréscimo de elementos, fazer a inversão de segmentos para garantir maior 

expressividade etc.   
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 Uma estratégia que o professor pode utilizar para incentivar e motivar os 

alunos à realizarem a revisão textual, é a realização de tarefas em dupla. Ademais, 

atividades que envolvem parceria é a chave para o rompimento com o ensino 

tradicional.  

Seus alunos devem ser capazes de identificar imperfeições nos textos, refletir 
sobre elas e buscar soluções. O aperfeiçoamento da escrita vem com o 
tempo, à medida que a garotada incorpora um bom repertório de recursos 
linguísticos. Para tanto, indique regularmente a leitura de bons livros, 
representativos do gênero que está sendo trabalhado em classe. "Isso 
funciona como um suporte, fornecendo recursos para a criança criar algo 
novo e ficar mais atenta no próprio texto", explica Regina Scarpa11. (REVISTA 
NOVA ESCOLA 01 nov. 2003) 

 
 A seguir, apresentaremos algumas sugestões didáticas12 para que os alunos 

se apropriem progressivamente das habilidades necessárias à autocorreção: 

 

 
• Ao solicitar que a turma faça um texto, garanta as condições didáticas, 
definindo o tema, o gênero textual, quem será o leitor e qual a finalidade 
comunicativa do trabalho; 
• Na hora da revisão coletiva, mostre o texto utilizado o data show ou entregue 
cópias para todos. Oriente a turma sobre que aspectos precisam ser 
melhorados naquele momento. 
• Fique atento para não escolher um texto que apresente problemas de 
diversos tipos para evitar desviar a atenção do objetivo proposto. Se seu 
plano é ajudar o grupo a refletir sobre a repetição de palavras, por exemplo, 
transcreva o texto a ser trabalhado já sem erros de ortografia. 
• Registre e discuta coletivamente as diferentes possibilidades apresentadas 
pela classe para aprimorar cada trecho. Explique que o critério de escolha da 
melhor opção deve ser sempre a eficácia comunicativa.  
• Reescreva o texto, incorporando as alterações propostas.  
 

 
 Como se pode observar, há uma série de sugestões das quais os professores 

podem aplicar em sua prática pedagógica, e até mesmo adaptá-las para trabalhar com 

a revisão e reescrita textual. É importante não esquecermos que a revisão textual não 

pode ser vista com uma ação opcional, mas como parte do processo de escrita. 

 De modo geral, o professor deve estar atento aos erros encontrados nos 

textos dos alunos para melhor orientá-los a revisar o próprio texto. Segundo Soares 

 
11Regina Scarpa: Coordenadora pedagógica da Fundação Victor Civita (FVC), doutora em Educação 

pela Universidade de São Paulo (USP) e docente da pós-graduação em Alfabetização no Instituto 
Superior de Educação Vera Cruz (ISE-Vera Cruz)  
12Sugestões didáticas adaptadas da Revista Nova Escola (Disponível em: 

<https://novaescola.org.br/conteudo/2565/a-chave-para-o-bom-texto-revisao>. Acesso em: 02 fev. 

2019) 
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(ibidem, p. 61) “A maioria dos erros é, na verdade, originada de atos falhos13. Assim, 

seus alunos precisam mais de estratégias para revisão de seus próprios textos do que 

correções da sua parte”. A mesma autora sugere que o professor antes de sinalizar 

os possíveis erros nos textos dos alunos e indicar a forma correta, que ele pense sobre 

a possível causa do erro. Só assim poderá escolher qual o tipo de feedback será a 

melhor orientação.  

 O conhecimento do professor não se restringe apenas ao conhecimento da 

sua prática do dia a dia, embora ela seja muito importante, ele precisa também do 

conhecimento teórico. A interação entre saberes gera o desenvolvimento de uma 

prática pedagógica autônoma, reflexiva, inovadora. Portanto, a relação teoria e prática 

possibilitam novos horizontes, novas práticas de ensino que, de certa forma, facilitam 

a aprendizagem dos educandos.  

A partir dessa reflexão, consideramos relevante citarmos nessa secção as 

sugestões de alguns pontos importantes que devemos ter em mente quando lidamos 

com os textos dos alunos. São sugestões apresentadas por vários autores que 

formam selecionados pela autora Soares (2009, p. 88). A autora as chama de 

lembrete: 

                       Para o texto como um todo 
 

 
• Para fazer as anotações, use lápis ou tinta preta. 

• Escreva comentários personalizados nas margens do texto, criando um 
diálogo entre você e o autor. Nos primeiros rascunhos, evite chamar a 
atenção do autor para a ortografia, a gramática e a pontuação. Esses 
aspectos serão tratados no final do processo.  

• Todos os comentários devem ser específicos e relacionados ao 
conteúdo daquele texto em particular. Evite comentários que podem ser 
aplicados a qualquer texto. 

• Releia os seus comentários e pergunte a si mesmo se eles fazem 
sentido. 

 
13Ato falho é um equívoco na fala, na memória, em uma atuação física, provocada hipoteticamente pelo 
inconsciente, isto é, através do ato falho o desejo do inconsciente é realizado. Isto explica o fato de que 
nenhum gesto, pensamento ou palavra acontece acidentalmente. Os atos falhos são diferentes do erro 
comum, pois este é resultado da ignorância ou conveniência.  
Freud evidenciou que o ato falho era como sintoma, constituição de compromisso entre o intuito 
consciente da pessoa e o reprimido. 
Ato falho abrange também erros de leitura, audição, distração de palavras. São circunstâncias 
acidentais que não têm valor e não possuem consequência prática. 
Os atos falhos são compreendidos por muitas pessoas como falta de atenção, cansaço, eventualidade. 
(LOPES, Patrícia. Brasil Escola. Disponível em https://brasilescola.uol.com.br/ Acesso em 28 de janeiro 
de 2019). 
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• Responda como um leitor interessado. Reaja ao conteúdo apresentado 
e não adote o papel de examinador, a menos que seja uma prova de 
Redação! Lembre-se que o seu objetivo é dar subsídios para o autor escrever 
melhor. [...] evite conselhos diretivos ou prescritivos. 

• Equilibre seus comentários para não desencorajar o aluno com muitas 
críticas negativas. Assim, lembre-se de fazer observações positivas e de 
demonstrar que você prestou atenção nas ideias apresentadas pelo autor.  
 

 
Em se tratando dos erros linguísticos a mesma autora (ibidem, p. 89). Sugere 

os seguintes pontos relevantes:  

 

• Explique aos alunos o que você pretende fazer com relação aos erros 
no emprego da língua e deixe claro o motivo da sua abordagem. 

• Exponha seus alunos a diferentes tipos de feedback e pergunte qual 
eles preferem. Anote estas preferências em seu diário para uso futuro. 

• Decida a sua estratégia para trabalhar com os erros em um dado texto. 
Pense a respeito destes pontos: 
- Será que a correção total é realmente necessária, ou os alunos se 
beneficiarão mais da correção seletiva dos erros? 
- Apontarei os erros de forma direta ou indireta? 
- Farei uso de um código de correção? 
- Vou fazer comentários? Caso afirmativo, onde? No próprio texto ou em 
anexo? 

•  Faça uma primeira leitura do texto todo, sem marcar nada, para 
determinar quais são os erros mais sérios. A partir desse observação, faça a 
correção seletiva. 

• Seja consistente com o uso de símbolos e não confunda os diferentes 
tipos de erros. Certifique-se que os alunos entendem os símbolos que você 
adota. 

• Dedique algum tempo da aula para os alunos tirarem possíveis dúvidas 
sobre a correção com você. 

• De crédito ao aluno por tentar fazer as correções necessárias.  
 

  

Compreendemos que embora a autora aponte pontos relevantes para o 

trabalho de revisão da produção textual dos alunos, não significa que seja um modelo 

a ser seguido criteriosamente. O importante é termos consciência de que, seja qual 

for a estratégia utilizada, a correção dos erros dos alunos deverá ter como objetivo 

ajudá-los a avançar. Nessas circunstâncias o erro deixa de ter um caráter punitivo e 

ou avaliativo para ser uma ferramenta de aprendizagem.  

 

2.6. O feedback colaborativo na aula de produção textual 
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 Vimos na seção anterior que o feedback escrito do professor durante as 

etapas de revisão e reescrita dos textos dos alunos contribui de forma significativa 

para a aprendizagem. Nessa seção pretendemos tratar da aprendizagem 

colaborativa. Apresentar pontos positivos e negativos dessa ferramenta em sala de 

aula.  

 Trabalhar com aprendizagem colaborativa, coloca o ensino em um cenário 

muito próximo do que é idealizado para o ensino do futuro. Assim sendo, é importante 

que os alunos compreendam que o conhecimento pode vir de qualquer lugar, não 

apenas do professor. Quando os alunos têm habilidades diferentes, a interação 

permite que eles complementem o que sabem individualmente e consigam 

compartilhar o aprendizado. 

 Conforme, Mendonça e Johnson (1994:745-746 apud SOARES, 2009, p. 93). 

 

A interação entre pares, proporcionadas pelas atividades de feedback 
colaborativo, permite que os alunos, ao se engajarem em uma conversa 
exploratória, construam o significado enquanto testam e trabalham novas 
ideias, conjugando, assim, os aspectos cognitivos e sociais da linguagem. 
   

  

Outra razão para o trabalho com a aprendizagem colaborativa, ainda, 

segunda a autora são os benefícios cognitivos, uma vez que, os alunos assumem um 

papel ativo na construção da sua própria aprendizagem. É um momento em que os 

alunos podem dialogar, pesquisar, refletir sobre a escrita, confrontar ideias, tirar 

dúvidas etc. O professor pode utilizar diferentes formas de revisão: análise coletiva no 

quadro ou data show, revisão individual com base em discussões com o grupo e 

revisões em duplas . 

No feedback colaborativo são os alunos que realizam a revisão. No entanto, 

é o professor quem seleciona os aspectos a serem analisados durante o processo de 

revisão: a ortografia, a gramática, a pontuação, dentre outros.  De certo, é que para 

toda atividade realizada, os objetivos devem ser muito bem definidos e a proposta 

acompanhada pelo professor do início ao fim.  

 Conforme aponta Munice (2005: 53 apud SOARES, 2009, p. 95),  
 
 

o feedback poderá seu útil nesse desenvolvimento se os alunos forem 
encorajados e capacitados para analisá-lo e avaliá-lo por si mesmos. Desta 
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forma, isto só ocorrerá se as respostas aos rascunhos intermediários forem 
fornecidas pelos colegas e não pelo professor [...] 

Percebemos, assim, que as interações em pares de alunos podem ser 

positivas para o desenvolvimento cognitivo e a aprendizagem da escrita. Durante esse 

processo, o professor não deve interferir, mas orientar, incentivar e garantir o 

desenvolvimento da tarefa. 

 Compartilhamos das mesmas ideias da autora Soares (2009), para o 

desenvolvimento dessa atividade colaborativa. Acreditamos que essa atividade deve 

ser aplicada na sala de aula, dividindo-se os alunos em duplas ou em pequenos 

grupos, onde eles farão as trocas dos textos entre si. 

 Partindo da minha experiência enquanto professora, asseguro que, atividades 

que exigem concentração, são melhores aproveitadas quando desenvolvidas com 

quantidades menores de alunos, dupla ou trio.   

 É interessante que os alunos discutam sobre os textos antes de partirem para 

a revisão e a reescrita. As observações sinalizadas pelos colegas podem ser orais ou 

escritos, podem ser a partir dos conhecimentos que os alunos já adquiriram ou pré-

selecionados pelo professor – acreditamos que, ao criar instruções, os alunos estarão 

mais conscientes sobre os aspectos a serem observados nos textos dos colegas. 

Carson e Nelson (1996 e Leki 1990b apud SOARES, 2009, p. 96), “alertam para a 

necessidade de uma implantação gradativa desta atividade, onde o professor, 

primeiramente, demonstre o que deve ser feito”.  

 O trabalho em grupo no ambiente escolar é uma oportunidade para a 

construção coletiva do conhecimento, além de desenvolver o respeito para com os 

demais, saber expor e ouvir opiniões contrarias à sua. No entanto, não é nada fácil a 

convivência com opiniões e personalidades diferentes, o que torna o bom 

relacionamento desafiador.  Muitos professores não realizam tarefas em grupo porque 

não conseguem fazer os alunos compreenderem a proposta a ser desenvolvida 

coletivamente. Os alunos não têm o habito de realizar tarefas dessa natureza – 

aprendizagem colaborativa – tampouco acreditam que podem ensinar e também 

aprender com o colega. O barulho, a conversa paralela, a falta de atenção, a 

desmotivação etc. tomam conta do espaço. O que poderia ser um ambiente de 

interação se confunde com a indisciplina, contribuindo assim, para que os professores 

desistam nas primeiras tentativas. As escolas, hoje, ainda tem um ensino tradicional 
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pautado na transmissão de conteúdos e com alunos acostumados a realizar tarefas 

individuais, sem dialogar, sem interagir. Os vícios e os condicionamentos são 

obstáculos que não se vence a curto prazo. Enfim, realizar tarefa em grupo, ou até 

mesmo em dupla torna-se desafiador.  

 Mesmo diante de tal realidade, atualmente, torna-se impossível manter uma 

metodologia estática em uma realidade em que o incentivo é totalmente voltado à 

interação. As tarefas em grupo (sala de aula) devem aprofundar a compreensão do 

aluno, esclarecer as suas dúvidas e criar relações de qualidade. Afinal, “a vida é 

dialógica por natureza. Viver significa participar do diálogo: interrogar, ouvir, 

responder, concordar” (BAKHTIN, 2011). Sendo assim, a sala de aula é um espaço 

propício para desenvolver e praticar a interação.       

 Quanto à formação das duplas e ou grupos, Soares (2009) sugere que no 

começo, os professores podem seguir as sugestões dos próprios alunos, e valorizar 

as afinidades. No entanto, com o passar do tempo, a formação das parcerias deve ser 

de acordo ao nível de proficiência dos alunos. Um aluno com nível de proficiência mais 

elevado deve formar parceria com o aluno com menor proficiência, mas sempre 

respeitando as afinidades.  

 Conforme sinaliza Soares (2009), alguns alunos consideram o feedback 

colaborativo uma tarefa sem muito aproveitamento, uma vez que, eles acreditam que 

os colegas não têm a experiência que o professor tem, e a atenção no momento da 

revisão, estaria voltada para os problemas no nível da frase, em vez, de focar nas 

ideias e organização do texto, por Soares (2009, p. 92). Segundo Leki (1990b apud 

SOARES, 2009, p. 92), os alunos ainda consideram que os comentários dos colegas 

podem ser vazios, sem nenhuma contribuição, ou mesmo muito críticos ou 

sarcásticos.  

 Toda reflexão é válida. É possível sim, que os questionamentos levantados 

pelos alunos sejam uma realidade. Mas acreditamos que o feedback colaborativo 

possa ser uma atividade vantajosa. Soares (2009) sugere um treinamento para os 

alunos. Este ponto será discutido mais adiante.  

 Curiosamente nos perguntamos: “Como os professores irão monitorar as 

sessões de feedback bem como ter acesso aos comentários escritos pelos alunos nos 

textos dos colegas?”. Conforme sugere Hyland (2003: 203 apud SOARES, 2009, p. 
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98-99), “o professor ao se apropriar dos comentários realizados pelos alunos, pode 

responder com breves anotações ou atribuir uma nota”. Outra opção é “ouvir dos 

alunos comentários sobre o que eles acharam da tarefa e se as correções foram úteis”. 

Raimes (1983: 149 apud SOARES, 2009, p. 99), acrescenta dizendo que “é essencial 

que os alunos aprendam de maneira eficaz a ler, compreender, examinar e melhorar 

seus próprios textos. Só então serão capazes de revisar textos com sucesso”. 

 Onrubia (2004: 140 apud SOARES, p. 101-102), acredita no feedback 

colaborativo como ferramenta eficaz para “o desenvolvimento de capacidades 

cognitivo-linguísticas, de equilíbrio pessoal, de relação interpessoal e de atuação em 

grupos sociais mais amplos”. Mas tudo isso só é possível, segundo esse mesmo autor, 

se as atividades desenvolvidas forem adequadas, as orientações ocorrem antes e 

durante o processo, os recursos e os materiais de apoio forem correspondentes.  

 Os alunos precisam sentir-se confiantes e responsáveis ao desempenharem 

as tarefas sugeridas pelo professor. E ainda, compreender o discurso do outro, fazer 

intervenções quando necessário, criar situações de comunicação etc., tudo isso 

precisa de “treinamento”.  

 Soares (2009, p.105) apresenta algumas sugestões para treinar os alunos 

para dar feedback aos colegas. A seguir apresentaremos algumas regras para dar o 

feedback que o professor pode disponibilizar para os 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.   

 

 São várias sugestões que o professor pode estar utilizando para dinamizar a 

prática de feedback colaborativo. As regras acima citadas sãos apenas alguns 

exemplos. O professor também pode criar juntamente com os alunos exemplos de 

regras para dar o feedback. 

 Encerraremos esse capítulo apenas com a sugestão das regras, visto que 

apresentaremos no capítulo IV, intitulado Proposta Pedagógica, uma sequência 

didática para o ensino da produção textual na perspectiva do letramento escolar com 
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gêneros textuais alinhados à BNCC, e também fundamentado na teoria subjacente do 

grupo de Genebra Dolz e Noverraz e Schneuwly (2004), dentre outros. 

3 O PERCURSO METODOLÓGICO 
 

 

 Conforme já apresentamos anteriormente, o objetivo desta pesquisa é 

refletir sobre o processo de ensino-aprendizagem de produção textual nas aulas de 

Língua Portuguesa para o desenvolvimento de uma proposta didática que oriente as 

ações docentes para a formação de discentes capazes de manejar com eficácia os 

diferentes escritos que circulam socialmente, em vez de torná-los especialistas em 

gêneros exclusivamente escolares.  

O ensino-aprendizagem da leitura e da escrita tem sido uma tarefa árdua para 

muitos professores de Língua Portuguesa. Trabalhar o desenvolvimento de um tema 

que aborde tanto a leitura quanto a escrita, nos faz pensar sobre as práticas 

pedagógicas nas aulas de Português.  

Sabe-se que os professores têm trabalhado com uma variedade de gênero 

textual nas aulas de Língua Portuguesa, no entanto, compreender a leitura e a escrita 

na perspectiva do letramento ainda é um desafio.  Às vezes, as dificuldades que o 

professor detecta em sala de aula são bastante acentuadas que ele não dá conta de 

saná-las.  

As dificuldades de aprendizagem também têm sido motivos de preocupações 

para muitos estudiosos e vêm sendo bastante debatidas. Essas razões têm 

despertado interesses de diversos profissionais em desenvolver pesquisas no campo 

da educação.  

Sabemos que são muitos os motivos que podem desencadear a realização de 

uma pesquisa. Em se tratando de conhecimento cientifico, a curiosidade, o 

questionamento e a experimentação são caminhos para a construção desse 

conhecimento. Quando o assunto é conhecimento científico, podemos dizer que uma 

das principais características desse tipo de conhecimento, é o “saber ordenado”, ou 

seja, o saber formado a partir de um conjunto de ideias que são formadoras de uma 

teoria. Conforme expõe Gil (2002), a pesquisa científica consiste em um processo 
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metódico de investigação, recorrendo a procedimentos científicos para encontrar 

respostas para um problema. Nesse sentido,  

 

Pode-se definir pesquisa como o procedimento racional e sistemático que tem 
como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A 
pesquisa é requerida quando não se dispõe de informação suficiente para 
responder ao problema, ou então quando a informação disponível se 
encontra em tal estado de desordem que não possa ser adequadamente 
relacionada ao problema. (GIL, 2002, p.17) 

 

 Segundo Galliano (1979), “Todos nós civilizados somos resultantes do 

conhecimento acumulado”. De fato o conhecimento faz parte da nossa vida desde 

muito cedo. O conhecimento é algo que fascina, encanta, fornece algo novo, nos faz 

ter ideias. A palavra conhecimento14 tem sua origem no latim COGNOSCERE, “saber, 

conhecer”, de COM-, “junto”, mais GNOSCERE, “saber”, do Grego GIGNOSKEIN, 

“saber”. Ainda segundo Galliano (1979), “O processo de acumulação e transmissão 

de conhecimentos tem sido a mola propulsora da ciência e do progresso material da 

humanidade”. O conhecimento adquirido ao decorrer da vida ou através de estudos 

específicos pode ser explicado, provado e compreendido por meio da ciência.  

 As relevantes modificações sofridas pela sociedade têm refletido na educação 

no decorrer dos tempos. A escola enquanto instituição precisa acompanhar essas 

mudanças para atender a demanda social. Dessa forma, faz-se necessário que a 

metodologia aplicada pelo professor sofra transformações significativas. Diante 

desses aspectos observamos que para a implementação de práticas inovadoras, o 

professor precisa se habituar a novas tecnologias, buscar diferentes formas de ensino. 

E uma das formas de conseguir respostas para muitas dúvidas e inquietações é por 

meio da pesquisa.  

 Em razão das dificuldades que vivenciamos em sala de aula referente à 

produção textual nas aulas de Língua Portuguesa, e evidentemente, minha 

experiência como docente de Produção Textual e Língua Portuguesa no Ensino 

Fundamental II, buscamos realizar esta pesquisa a partir da análise de suporte teórico 

que contribuam para a produção de material didático. Nesse sentido, a metodologia 

adotada para alcançar os objetivos traçados na elaboração desse trabalho seguiu a 

 
14 Disponível em: http://origemdapalavra.com.br/palavras/conhecer/. Acesso em 24.02.19. às 13:54.  

http://origemdapalavra.com.br/palavras/conhecer/
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abordagem qualitativa, de cunho bibliográfico, e utilizará como critério, a seleção e 

análise de livros e artigos de autores que trazem em sua literatura publicações sobre 

a temática relacionada à nossa temática.   

 Tomando como referência um dos objetivos específicos da pesquisa, “Propor 

estratégias significativas e motivadoras de produção textual através dos gêneros 

textuais” apresentaremos uma Proposta Didática de Produção Textual na Perspectiva 

do Letramento Escolar. Esta proposta é um material didático estruturado para o ensino 

de Língua Portuguesa no 8º ano (proposta 1 – gênero textual: poema) e 9º ano 

(proposta 2 – gênero textual: crônica) do Ensino Fundamental II.  

 A Proposta Didática aqui apresentada pretende partir da interação entre 

conhecimentos prévios e conhecimentos novos. Ou seja, um ensino-aprendizagem 

que valorize atividades significativas. Nesse processo, os novos conhecimentos 

adquirem significado para o aluno e os conhecimentos prévios adquirem novos 

significados. 

 Para a fundamentação teórica, este trabalho está baseado na análise 

bibliográfica tendo como base principal os registros de estudos realizados a partir de 

literaturas que potencializam cientificamente o conhecimento aqui exposto. Nomes 

consagrados que merecem destaque especial por contribuir para despertar o 

interesse pela escolha do tema: Magda Soares por abordar com precisão o tema 

letramento; Cunha (2014) com a obra “Letramento Escolar e Cotidiano” com 

abordagem no letramento escolar, Ângela Kleiman que também discute as 

concepções a respeito do letramento.  

 Ainda sobre o aporte teórico, esta abordagem inclui diversos temas, como a 

origem e conceito do termo letramento, gênero textual e tipologia textual, concepções 

de linguagens, letramento escolar, letramentos dominantes e marginalizados, etapas 

da produção escrita dentre outros. Nesse sentido, buscamos embasamento teórico 

fundamentada no campo da linguagem, em Bakhtin (2000, 2011, 2016), Marcuschi, 

(2005, 2008), Koch (1997, 2004, 2009), Kato (1986), Antunes (2003, 2010), Dolz, 

Schneuwly e Noverraz (2004), Geraldi (1993, 1997), Kleiman (1995, 2009), Lerner 

(2002), Soares (1996, 1998, 2011), Cunha (2014), entre outros. 

 Contamos ainda com a pesquisa realizada em sites oficiais, MEC, INEP, nos 

quais coletamos dados relevantes sobre taxa de analfabetismo brasileiro dentro do 
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contexto histórico para compreendermos o surgimento do termo letramento e sua 

importância para a produção textual no contexto escolar. 

 Dessa maneira, nosso objetivo é contribuir com o ensino-aprendizagem de 

produção textual, oferecendo algumas sugestões para uma prática pedagógica que 

fomente a prática do letramento escolar no ensino/aprendizagem da leitura e da 

escrita como prática social.  

4 PROPOSTA DIDÁTICA DE LETRAMENTO 

 

Neste capítulo, apresentamos uma proposta de sequência didática para o 

ensino da produção textual na perspectiva do letramento escolar para alunos do 

Ensino Fundamental II. Nosso modelo de sequência didática desenvolverá um 

trabalho sistemático com gêneros textuais alinhados à BNCC, fundamentado na teoria 

subjacente do grupo de Genebra Dolz e Noverraz e Schneuwly (2004), e na teoria de 

Bakhtin (1997) e em teorias que levam em consideração a aprendizagem significativa.  

Nossa proposta desenvolvida na SD prioriza estratégias diferenciadas para 

cada etapa e valoriza a interação por meio de atividades que favorecem a troca 

deexperiências entre os aprendizes.   

Nesse sentido, o professor enquanto orientador da aprendizagem deve 

considerar quais as atividades que os alunos já conseguem fazer sozinhos, quais 

precisam da interação com os colegas ou da ajuda do professor e aquelas que ainda 

não estão no momento oportuno para ser aplicadas por depender de conhecimentos 

prévios que ainda não foram consolidados.                     

Em síntese, a troca de experiências entre os que dominam mais e os que 

ainda não têm o mesmo nível de desenvolvimento é uma forma de elevar o nível de 

conhecimento dos que sabem menos. Essa troca de experiência com exercícios em 

grupo e compartilhamento de dúvidas e experiências faz-se mais que necessário no 

ambiente escolar. 

Com a homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) faz-se 

necessário a (re)elaboração das estratégias de ensino visando garantir as 

aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem desenvolver ano a ano.  

Ainda de acordo a BNCC, a disciplina de Língua Portuguesa tem como foco os 

diversos usos da linguagem, possibilitando ao sujeito uma participação mais ativa e 
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crítica no meio social, os gêneros textuais como o centro da disciplina, traz também 

como foco a gramática e os gêneros digitais. 

É importante ressaltar que a gramática, conforme considera a BNCC, deve 

ser ensinada de maneira contextualizada de modo que atenda as práticas sociais. Já 

os gêneros digitais, uma necessidade da sociedade moderna que vive a expansão da 

tecnologia, deve ter seu espaço garantido nas aulas de português. Outro ponto 

relevante são as práticas de linguagem contextualizadas em quatro campos de 

atuação: da vida cotidiana, da vida pública, das práticas de estudo e pesquisa, 

artístico/literário.  

Percebemos nesse novo contexto uma maior integração dos saberes, visto 

que, desenvolver as habilidades de escrita requer um ensino de outras práticas, a 

exemplo das práticas linguísticas de leitura e análise linguística/semiótica.  

Quanto ao eixo de leitura, as habilidades também aparecem integradas aos 

campos de atuação, possibilitando assim, que a língua seja integrada às práticas 

sociais.  

Nessas circunstâncias elaboramos uma proposta didática com dois gêneros: 

o poema e a crônica.  A sequência didática desenvolvida com o gênero poema tem 

como objetivo da produção final, a postagem dos poemas no blog da escola. Essa 

produção será desenvolvida em dezesseis aulas e tem como público alvo alunos do 

8º ano do Ensino Fundamental II. Já a proposta pra para trabalhar com o gênero 

crônica foi desenvolvida em sequências de quinze aulas, tem como público alvo 

alunos do 9° ano do Ensino Fundamental II e o produto final será a produção de um 

livro digital. 

Em princípio vamos entender o conceito de SD. “Sequência didática é um 

conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de 

um gênero textual oral ou escrito.” (Dolz, Noverraz e Schneuwly, 2004, p. 97). 

Acreditamos que, ensinar o gênero textual a partir da SD, possibilitará ao aluno 

dominar com mais eficiência o gênero em uma determinada situação de comunicação, 

seja oral ou escrita, pois a produção do texto acontece dentro de um processo de 

ensino e aprendizagem. E o aluno terá mais tempo para compreender o processo da 

escrita. 
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Diversos autores que acreditam que o ensino de um gênero pode possibilitar 

ao indivíduo o domínio de outros em diferentes esferas comunicativas. Para Marcuschi 

o trabalho com gêneros textuais deve acontecer, pois: 

 

É impossível se comunicar verbalmente a não ser por algum gênero, assim 
como é impossível se comunicar verbalmente a não ser por algum texto. Em 
outros termos, partimos da ideia de que a comunicação verbal só é possível 
por algum gênero textual. 
MARCUSCHI, (2002, p. 22). 

 

Segundo Bakhtin, trabalhar com os gêneros discursivos em sala de aula é de 

fundamental importância, visto que, os gêneros são formas relativamente estáveis de 

enunciados através dos quais nos comunicamos em diversos contextos 

sociocomunicativos. Em alinhamento com a BNCC, acreditamos que no contexto 

escolar, um dos principais objetivos da inserção dos gêneros no ensino de língua 

portuguesa é garantir que ao fim do Ensino Fundamental, os alunos tenham 

desenvolvido a competência linguística enquanto leitores críticos e produtores de 

textos conscientes do seu papel na sociedade.  

 Ainda segundo Bakhtin: 

 

Quando melhor dominamos os gêneros tanto mais livremente os 
empregamos, tanto mais plena e nitidamente descobrimos neles a nossa 
individualidade (onde isso é possível e necessário), refletimos de modo mais 
flexível e sutil a situação singular da comunicação; em suma, realizamos de 
modo mais acabado o nosso livre projeto de discurso.  (BAKTHIN, 2003, p, 
285.) 
 
 

Compartilhamos de tais pressupostos que os referidos autores assumem 

sobre a concepção de língua como discurso que se efetiva nas diferentes práticas 

sociais, pois acreditamos que trabalhar com os gêneros textuais nas aulas de 

linguagem na perspectiva da língua nos aspectos sócio-comunicativos e funcionais é 

proporcionar aos alunos o letramento escolar. 

Contrapondo as concepções abordadas no letramento escolar, o modelo 

tradicional do ensino de produção de textos, pode-se dizer que, primeiro se ensina o 

domínio do código (estruturação gramatical), para então, abordar as problemáticas de 

expressão ou redação, e ainda, a falta de finalidade tanto do professor quanto dos 
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materiais didáticos têm contribuído para que os alunos apresentem um baixo 

desempenho na produção textual escrita. 

Portanto, esta sequência didática tem perspectivas metodológicas que visam 

contribuir significativamente com o ensino e aprendizagem de produção textual.  

 

4.1 Metodologias das Sequências Didáticas 

 

 
Sabemos que a sequência didática (SD) é um procedimento metodológico 

para se trabalhar com os gêneros discursivo-textuais. Sendo assim, pretendemos 

apresentar além desse aporte teórico, duas sugestões de SD organizadas de maneira 

sistemática com base no gênero textual – um gênero diferente em cada procedimento. 

Partiremos de um tema gerador que norteará todo o procedimento desenvolvido 

dentro das sequências didáticas que visarão não apenas o domínio da língua, mas 

uma reflexão de como podemos utilizá-la no nosso cotidiano, no sentido de 

argumentar, dialogar, interagir, persuadir, relatar, narrar, ler e escrever com 

proficiência.  

Dentre outras opções, escolhemos o modelo de SD proposto por Joaquim 

Dolz, Michèle Noverraz e Bernard Schneuwly ([2004] 2011), pesquisadores da língua 

que desenvolveram estudos em Genebra (Suíça)15. Apresentamos a seguir o 

esquema da sequência didática de Dolz, também apresentado no segundo capítulo 

dessa dissertação.  

 
15 O Grupo de Genebra é formado por pesquisadores da “Escola de Genebra”, dentre os quais 
destacam-se: Jean Paul Bronckart, Bernard Schneuwly, Joaquim Dolz, A. Pasquier, Sylvie Haller, 
pertencentes ao Departamento de Didáticas de Línguas da Faculdade de Psicologia e Ciências da 
Educação da Universidade de Genebra (UNIGE). Os seus integrantes têm se dedicado a pesquisas 
tanto sobre a constituição do Interacionismo Sócio-Discursivo (ISD), como a sua aplicação no ensino 
de francês como língua materna e, mais, recentemente, também, com questões relativas ao trabalho. 
Os resultados dessas pesquisas, em especial daqueles envolvidos com questões mais didáticas, levou 
à elaboração e aplicação de sequências didáticas, as quais visavam, principalmente, contribuir para 
minimizar os graves problemas de produção escrita dos alunos francófonos. (Cláudia Valéria Doná 
HILA (UEM/PG-UEL- II CONALI- Congresso Internacional de Linguagem e Interação. Maringá: 
Departamento de Letras Editora, 2008.) 
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Para melhor compreendermos, explicitamos em um quadro cada uma das 

etapas do método de Dolz, Noverraz; Schneuwly (2004, p. 95) 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

 

1º 

 Apresentação  

da situação 

 

Essa etapa será apresentado a proposta didática aos alunos: 

o gênero a ser produzido e sua função, o percurso 

metodológico, o público alvo, os participantes envolvidos, os 

conteúdos e sua função, os objetivos, o destino da produção 

final; 

 

2° 

Primeira produção 

 

Primeira formulação do texto, momento do professor fazer um 

diagnóstico da turma sobre o gênero que será produzido. 

Essa etapa é fundamental para que o professor faça um 

levantamento das reais necessidades dos alunos e prepare as 

etapas do planejamento até o momento da produção final.  

 

 

 

 

 

Nessas etapas o professor irá trabalhar com os conteúdos que 

contemplem a produção escrita de acordo a necessidade da 

turma. A observar: 

Quadro 4: etapas do método de Dolz, Noverraz; Schneuwly (2004, p. 95) 
Fonte: Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 98). 
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3º 

Os módulos 

• Contexto de produção; 

• Função social (por que foi produzido, por quem, para 

quem, quando, onde...) 

• Conteúdo temático; 

• Construção composicional; 

• Estilo: marcas linguísticas e enunciativas, os recursos 

gramaticais empregados; 

• Atividades que contemplem as superações das 

dificuldades dos envolvidos na produção textual;  

 
4° 

Produção final 

 

Nessa etapa os alunos deverão colocar em prática o que 

aprendeu nas etapas do módulo. 

Quadro: 5 Quadro teórico com cada uma das etapas da SD baseado no método de Dolz, Noverraz; 
Schneuwly 
Fonte: O autor (2019). 

 
Pretendemos com esta proposta privilegiar a leitura de gêneros textuais 

diversos, principalmente crônicas, que contemplem a mesma temática do tema 

gerador da sequência didática; revisar e reescrever os textos produzidos pelos alunos 

para a produção final: o livro digital.  

Segundo alguns autores, a definição de circulação do produto final é 

considerada a etapa mais importante da SD porque é a comprovação da 

funcionalidade da língua em situações reais de uso. 

 

4.2 Sequências didáticas: uma proposta a partir dos gêneros textuais 
 

O procedimento metodológico está dividido em etapas. Uma delas está dividia 

em módulos, a terceira. Este modelo é baseado na proposta da sequência didática de 

Dolz (2004). 

 

PROPOSTA I – GÊNERO POEMA 
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16 CÓDIGO ALFANUMÉRICO (EF69LP48): O primeiro par de letras indica a etapa de Ensino 
Fundamental; o primeiro par de números indica o ano (01 a 09)na que se refere a habilidade, ou no 
caso de Língua Portuguesa, Arte e Educação Física, o bloco de anos, ex. 69 = 6º ao 9º  ano. O segundo 
par de letras indica o componente curricular, ex: LP = Língua Portuguesa. O último par de números 
indica a posição da habilidade na numeração sequencial doo ano ou do bloco de anos. (BNCC, 2016). 

 ANO:  

8º ano do Ensino Fundamental 

 GÊNERO: 
Poema 

 CAMPO DE ATUAÇÃO:  
 Artístico-literário 

OBJETO(S) DO CONHECIMENTO:   
Conversação espontânea; Textualização Progressão temática; Estratégias de escrita: 

textualização, revisão.  

  PRÁTICAS DE LINGUAGEM:  

Produção de texto 

  TEMPO ESTIMADO:   

16 aulas 

 HABILIDADES DA BNCC:  

✓ (EF69LP48)16 Interpretar, em poemas, efeitos produzidos pelo uso de recursos 

expressivos sonoros (estrofação, rimas, aliterações etc.), semânticos (figuras de 

linguagem, por exemplo), gráfico espacial (distribuição da mancha gráfica no 

papel), imagens e sua relação com o texto verbal. 

✓ (EF89LP36) Parodiar poemas conhecidos da literatura e criar textos em versos 

(como poemas concretos, ciberpoemas, haicais, liras, microrroteiros, lambe-lambes 

e outros tipos de poemas), explorando o uso de recursos sonoros e semânticos 

(como figuras de linguagem e jogos de palavras) e visuais (como relações entre 

imagem e texto verbal e distribuição da mancha gráfica), de forma a propiciar 

diferentes efeitos de sentido. 
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✓ (EF89LP37) Analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem como 

ironia, eufemismo, antítese, aliteração, assonância, dentre outras. 

                       
APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO 

TEMPO ESTIMADO: 

02 aulas (100 minutos)  1ª e 2ª aulas 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Respeitar as diferentes opiniões presentes na fala do outro;  

✓ Discutir questões que abordem o tema autonomia; 

✓ Compreender as causas e consequências das nossas escolhas do dia a dia. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 1º MOMENTO – TEMPO ESTIMADO: 

50 minutos 

 ORIENTAÇÕES: 

✓ Criar um ambiente acolhedor, em que cada um se sinta pertencente ao grupo: 

dinâmica de interação; (em anexo) 

✓ Discussão sobre o tema gerador: Eu autônomo 

✓ Dialogando com os alunos: A vida é feita de escolhas. Estamos sempre precisando 

tomar decisões: hora de dormir/acordar, o cardápio do café, almoço, jantar, qual 

filme assistir, qual a profissão a seguir etc. São tantas as decisões que nem sempre 

temos tempo para refletirmos sobre as nossas escolhas e as possíveis 

consequências [...]; 

✓  Leve os alunos a refletirem sobre situações do dia a dia das quais as pessoas 

precisão tomar decisões, fazer escolhas, como por exemplo, escolher um alimento, 

a roupa que vai vestir etc. Peça para que os alunos citem exemplos de situações 

das quais eles precisam fazer escolhas.  O professor anota as respostas dos 

alunos na lousa para um diálogo com a turma sobre as possíveis consequências 

das respectivas escolhas. 

Exemplificando: 

                     ESCOLHAS                                            CONSEQUÊNCIAS 

1- Dormir poucas horas por noite;                  Sonolência, indisposição...    
2- Escolher roupas (comprar, vestir...); 

Obs.: Discutir com os 
alunos que as 
consequências podem 
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3-  Profissão; 
4- Namoro; 
5- Hábito de leitura; 
6- Dormir cedo. 
7- Respeitar as regras de convivência  

2º momento 

TEMPO ESTIMADO: 

50 MINUTOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Ampliar o repertório literário; 

✓ Exercitar a leitura e a compreensão do gênero poema; 

✓ Conhecer a proposta didática a ser trabalhada com o gênero poema; 

ORIENTAÇÕES: 
✓ Distribuir cópias do texto inspirador: o poema “Liberdade (Fernando Pessoa)”. (em 

anexo); 
✓ Leitura silenciosa (poema). Os alunos devem ser orientados a analisar o texto 

relacionando-o ao tema “Eu autônomo”. Os textos devem ser distribuídos 

individualmente ou em duplas.  

 

 

✓ Alguns pontos a serem observados no texto: 

▪ a oposição entre o dever e o prazer; 

▪ a comparação entre a visão que o poeta tem da escrita com a visão da personagem 

do texto “A descoberta da escrita”. 

▪  A pesar de criticar os livros, é por meio de um deles que o autor fará chegar seus 

versos ao leitor. 

✓ Em seguida o professor deverá apresentar a proposta de trabalho para os alunos 

informando-os sobre o plano de ação: 

Gênero  Poema 
Gênero discursivo Literário 

Linguagem  Formal/informal 
  
Objetivo da produção final Produção de poemas para postar no blog da 

escola. 
Leitores Leitores do blog da escola e outros 
Produção Individual 

Sugestão: oportunizar a interação  

entre os alunos por meio de 

atividades em duplas, trios... 

https://www.pensador.com/autor/fernando_pessoa/
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Período  II unidade 
Série 8º ano 
Tempo estimado 16 aulas 
Tabela 5: plano de ação 
Fonte: O autor (2019) 

 

 

 

MÓDULO I 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

TEMPO ESTIMADO: 

03 aulas (3ª,  4ª e 5ª) 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Escutar poesias lidas, apreciando a leitura feita pelos colegas, ampliando 

seu conhecimento de mundo e da cultura; 

✓  Realizar escritas espontâneas de acordo com seu conhecimento linguístico; 

✓ Estimular a prática da leitura-prazer e a produção de textos poéticos; 

 ORIENTAÇÕES: 

✓ Conversa com os alunos para saber se têm o hábito de ler poemas, se gostam ou 

não do gênero e por quê.  

✓ Momento deleite: (roda de leitura) Levar para a classe uma caixa com vários 

poemas para que os alunos escolham os que mais lhes interessam. 

✓ Organize os alunos em um círculo para a leitura e discussão dos textos. Obs. 

Identificar a temática dos textos lidos comparando-a com o tema gerador. 

✓ O professor deve aproveitar esse momento para motivar os alunos por meio de 

escuta de poemas para que estes observem a entonação o entusiasmo, o ritmo etc.  

✓ Mãos à obra: os alunos serão convidados a produzir um poema a partir do tema 

“Eu autônomo”. 

✓ Primeira produção: Os alunos deverão escrever a primeira versão de seu poema. 

Lembrá-los que o público alvo principal são os leitores do blog da escola e outras 

pessoas que acessarem o blog.  

✓ Conscientizá-los de que, os textos entregues à professora terão como objetivo 

diagnosticar os possíveis problemas a serem sanados. Portanto, precisarão passar 
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pelas etapas da revisão e reescrita para que os poemas se tornem ainda mais 

interessantes e expressivos. 

MÓDULO II 

OBJETO DE CONHECIMENTO: 

✓ Estrutura do gênero poema: rimas, versos, estrofes, entonação; 

✓ Poemas da literatura clássica; 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

TEMPO ESTIMADO:  

04 AULAS (6ª, 7ª e 8ª) 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

✓ Desenvolver a sensibilidade estética, a imaginação, a criatividade e o senso crítico; 

✓ Construir mapa mental com elementos da estrutura do gênero poema; 

✓ Aprofundar o contato com a poesia por meio dos elementos que a estruturam (os 

efeitos sonoros, o ritmo, as rimas); 

✓ Identificar a finalidade do gênero biografia; 

✓ Construir um painel com poemas e biografias; 

✓ Identificar o tema do texto; 

ORIENTAÇÕES: 

1º MOMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Leitura e interpretação oral dos poemas: “Poema do Jornal” e “O último poema”. 

Todos os alunos deverão estar com a cópia do texto para acompanhamento; 

Professor, chamar a atenção dos alunos para o fato de que não é preciso 

memorizar as características ou estruturas de cada gênero discursivo. 

Conforme sinaliza Bakhtin, os gêneros discursivos são tipos relativamente 

estáveis de enunciados. Sendo assim, não há uma receita pronta de como 

desenvolver um poema ou uma fábula, por exemplo. Existem diversas 

forma de redigir um poema, o que poderá determinar seu estilo é, 

sobretudo, o suporte de circulação desse texto, se é em um jornal, uma 

revista de economia, política, moda etc. 
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✓ Refletir com os alunos sobre o fato de os dois textos pertencem ao mesmo gênero, 

mas serem diferentes, em especial, quanto ao conteúdo e ao estilo. No poema de 

Carlos Drummond, é possível notar ainda que há um hibridismo de gêneros no 

texto, o poema e a notícia; 

✓ Chamar a atenção dos alunos para as características próprias do gênero, 

considerando que a situação de produção varia, ou seja, é preciso considerar: 

POEMA DO JORNAL 
(Carlos Drummond) 

O fato ainda não acabou de acontecer 

e já a mão nervosa do repórter 

o transforma em notícia. 

O marido está matando a mulher. 

A mulher ensanguentada grita. 

Ladrões arrombam o cofre. 

A pena escreve. 

A polícia dissolve o meeting. 

 

Vem da sala de linotipos a doce 

música mecânica. 

 

https://www.escritas.org/pt/t/4239/poema-do-

jornal 

 

 

Professor: É possível trabalhar com os gêneros 

discursivos em sala de aula sem reproduzir 

modelos, mas, sim, pela compreensão dos efeitos de 

sentido causados pelo uso de um gênero 

discursivo em detrimento de outro, em 

cada contexto específico. 

O último poema 

(Manuel Bandeira) 

 

Assim eu quereria o meu último 

poema. 

Que fosse terno dizendo as coisas 

mais simples e menos intencionais 

Que fosse ardente como um 

soluço sem lágrimas 

Que tivesse a beleza das flores 

quase sem perfume 

A pureza da chama em que se 

consomem os diamantes mais 

límpidos 

A paixão dos suicidas que se 

matam sem explicação. 

http://www.jornaldepoesia.jor.br/manuelba

ndeira04.html 
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▪ Quem escreve? 

▪ Para quem? 

▪ Com qual finalidade? 

▪ Onde o texto será publicado? Internet, jornal, livro, mural da escola, revista, 

varal de poemas, apresentação oral: rádio da escola, concurso de produção 

textual? 

✓  Escuta de poemas: (poemas narrados por poetas, autores... – vídeos disponíveis 

na internet) para que os alunos possam perceber a importância da entonação, da 

pontuação e do ritmo. Conscientizá-los de que esses elementos podem indicar 

tristeza, alegria, questionamento, indignação dentre outros. Para que eles 

percebam essas escolhas, duas ações são importantes. Primeiro: leitura em voz 

alta para explorar o sentido do poema – o entendimento do texto é essencial para 

a interpretação oral. A segunda é ressaltar as especificidades da poesia, como as 

licenças poéticas e as falsas terminações (versos que encerram a ideia no verso 

seguinte e não devem ser lidos com pausa no final). 

2º MOMENTO 

✓ Levar para a classe poemas e biografias de autores da literatura clássica (10 

poemas autores diversificados e 10 biografias dos respectivos autores dos poemas 

selecionados). O professor deverá espalhar os textos sobre a 

mesa para que os alunos possam visualizá-los e manuseá-los. 

Em seguida, o professor organiza a classe em duplas ou trios.  

✓ Logo após, os alunos deverão construir um painel para a 

exposição em sala.  

✓ Os alunos deverão expor seus argumentos sobre os 

textos/autores: se já os conheciam. Qual(is) texto(s) e autor(es) mais lhes 

chamaram a atenção. O tema abordado nos textos etc.;  

✓ Tarefa para casa: os alunos deverão coletar os poemas que a comunidade 

conhece. Eles deverão entrevistar professores, funcionários da escola, pais, 

vizinhos... A ideia é entrevistar pessoas, perguntando se conhecem poemas, se 

gostam de poemas, se sabem o nome de algum poeta. Caso a pessoa saiba de 

algum poema, ela deverá ditar para que o aluno escreva-o ou a própria pessoa 

poderá escrevê-lo; o aluno também poderá pesquisar o texto e levá-lo impresso. 

Sugestão: 

aplicar 

dinâmica 

para divisão 

dos grupos. 

(ver anexo) 
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Esses poemas, após serem apresentados à turma, deverão ser expostos no mural 

ou varal da sala de aula. 

 

  MÓDULO III 

OBJETO DE CONHECIMENTO: 

✓ Registro formal e informal; 

✓ Conversação espontânea 

 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

TEMPO ESTIMADO:  

03 aulas (150 minutos) 9ª, 10ª e 11ª 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

✓ Expressar-se de forma autônoma, autoral;  

✓ Analisar possíveis efeitos de sentido quanto ao uso das figuras de linguagem em 

poemas; 

✓ Adequar-se às mais variadas situações reais de fala: formais e informais;  

✓ Articular, de maneira autônoma, os gêneros textuais em situações reais de 

comunicação. 

 ORIENTAÇÕES: 

✓ Momento deleite: socialização dos poemas pesquisados; 

✓ Revisão do assunto: variedade linguística: linguagem formal e informal. (em 

slides); 

✓ Distribuição dos poemas trabalhados em classe para os alunos compararem a 

linguagem dos poemas clássicos com a linguagem dos poemas populares; 

✓ Formação de duplas ou trios para apresentação dos poemas nas salas de aulas 

da escola; 

✓ Elaboração da agenda de apresentações; 

✓ Ensaio (preparação para as apresentações), a considerar: 

▪ Leitura compreensível para o leitor e para o ouvinte; 

▪ Uso de entonações diferentes para que o texto não fique monótono; 

▪ Planejamento das pausas, respeitando a pontuação do texto; 

▪ Evitar a postura curvada, cabeça baixa; 
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Leitura expressiva, indicando o tipo de emoção dos versos: tristeza, sofrimento, alegria 

etc. 

 

  PRODUTOO FINAL 

 OBJETO DE CONHECIMENTO:  

Consideração das condições de produção; Estratégias de produção: planejamento, 

textualização e revisão e reescrita.  

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 TEMPO ESTIMADO:  

05 aulas   12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

✓ Planejar o texto considerando os recursos linguísticos, extralinguísticos, textuais 

e intertextuais;  

✓ Utilizar, adequadamente, as marcas do gênero, considerando a situação de 

produção escrita, o suporte, os interlocutores e os objetivos do texto; 

✓ Produzir cartazes para a divulgação da publicação dos textos;  

✓ Dominar as convenções da escrita; 

✓ Produzir textos estruturalmente contextualizados. 

 ORIENTAÇÕES: 

✓ Construção de cartazes para a divulgação da publicação dos textos: dividir a turma 

em grupo. Cada grupo confecciona um cartaz para ser exposto na escola;  

✓ Produção escrita individual: É hora de o professor mobilizar os alunos para a 

escrita individual. Para realizar essa atividade, é necessário retomar a situação de 

produção e relembrar as marcas próprias do gênero; 

✓ Distribuição de dicionários para pesquisas;  

✓ Revisão: Essa é uma tarefa que exige muita dedicação por parte do professor e 

dos alunos. Exige ler, reler, identificar o que não está bem claro e os aspectos que 

devem ser melhorados no texto. Portanto, o professor precisa incentivar e auxiliar 

seus alunos a vencer o desafio; 
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‘  

Pensando a literatura como um lugar de relação com o outro, Goulart 

considera que: 

“Podemos pensar sobre o letramento literário no sentido de que a literatura 

nos letra e nos liberta, apresentando-nos diferentes modos de vida social, 

socializando-nos e potencializando-nos de várias maneiras possíveis, porque 

nos textos literários pulsam forças que mostram a grandeza e a fragilidade do 

ser humano; a história e a singularidade, entre outros contrastes, indicando-

nos que podemos ser diferentes, que nossos espaços e relações podem ser 

outros [...]”GOULART, 2007, p. 64-5. 

 

 ANO:  

9º ano do Ensino Fundamental 

 GÊNERO: 

 Crônica 

 CAMPO DE ATUAÇÃO: 

 Artístico-literário 

 OBJETO(S) DO CONHECIMENTO:  

✓ Revendo o produto final: em duplas, os alunos trocarão os textos para os colegas 

fazerem a avaliação/correção, a fim de melhorá-los antes da publicação. 

✓ Reescrita individual. Após essa etapa os alunos entregarão os textos ao professor 

para fazer a última avaliação e liberação para a publicação; 

✓ Publicação dos textos produzidos pelos alunos; 

✓ Divulgação por meio de cartazes de propaganda e convite confeccionados pelos 

alunos para que a comunidade escolar possa acessar o blog da escola e apreciá-

los. 

PROPOSTA II – GÊNERO CRÔNICA 
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Reconstrução da textualidade e compreensão dos efeitos de sentidos provocados 

pelos usos de recursos linguísticos e multissemióticos; Elementos notacionais da 

escrita/morfossintaxe; figuras de linguagem; Variação linguística. 

 PRÁTICAS DE LINGUAGEM:  

Produção de texto 

 TEMPO ESTIMADO: 
 16 aulas 

 HABILIDADES DA BNCC:  

✓ (EF89LP35) Criar contos ou crônicas (em especial, líricas), crônicas visuais, 

minicontos, narrativas de aventura e de ficção científica, dentre outros, com 

temáticas próprias ao gênero, usando os conhecimentos sobre os constituintes 

estruturais e recursos expressivos típicos dos gêneros narrativos pretendidos, 

e, no caso de produção em grupo, ferramentas de escrita colaborativa;  

✓ (EF89LP33) Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando 

procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e 

levando em conta características dos gêneros e suportes – romances, contos 

contemporâneos, minicontos, fábulas contemporâneas, romances juvenis, 

biografias romanceadas, novelas, crônicas visuais, narrativas de ficção 

científica, narrativas de suspense, poemas de forma livre e fixa (como haicai), 

poema concreto, ciberpoema, dentre outros, expressando avaliação sobre o 

texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores. 

✓ EF09LP04) Escrever textos corretamente, de acordo com a norma-padrão, 

com estruturas sintáticas complexas no nível da oração e do período. 

 

APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

TEMPO ESTIMADO:  

 02 aulas 100 minutos 1ª e 2ª 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

✓ Levantar características próprias de cada gênero textual;  

✓ Distinguir um gênero textual do outro;  

✓ Construir um mapa mental a partir da palavra gênero textual para 

retroalimentar o conhecimento; 
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✓ Conhecer a própria essência e ter pleno domínio de si mesmo. 

 ORIENTAÇÕES: 

 1º MOMENTO: 50 minutos 

✓ Dinâmica de interação: Quebra-cabeça 

Material necessário: duas peças, uma para cada participante. 

✓ Atividade: O professor distribui sobre a mesa várias peças que são partes de 

quebra cabeças de duas partes. Após o comando do professor cada aluno 

pega uma peça e sai a procura do seu par. (O formato das peças pode ser 

figuras geométricas, coração, objetos etc.) Os alunos devem unir as duas 

peças do quebra cabeça: uma das peças terá um gênero textual e na outra 

peça terá a característica do gênero que formará a figura. 

 
✓ Após os alunos formarem os pares, o professor verifica se todos acertaram e 

aproveita a oportunidade para fazer um diagnóstico sobre o reconhecimento 

do gênero a partir das características e a função dos textos que foram 

apresentados na dinâmica. 

✓ Construção de um mapa mental na lousa. Usar como elemento referente o 

termo gênero textual.  

✓ Obs. É interessante que os textos contemplem o tema “Eu na sociedade”. 

✓ A dupla terá 10 minutos para discutir a temática do texto e apresentar  

oralmente.  

 TEMPO ESTIMADO 

 50 minutos 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

✓ Informar aos alunos sobre a proposta de trabalho; 

✓ Despertar o gosto pela escrita; 

 ORIENTAÇÕES: 

  2º momento 

✓ Apresentar a proposta de trabalho para os alunos informando-os sobre o 

plano de ação: 
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Quadro 07 Plano de ação proposta II 

Fonte: O autor (2019) 

 
✓ Todos os dias os alunos saem de casa à escola e da escola para casa. Na 

distração os lances do dia a dia passam despercebidos e muitas vezes 

deixam de observar certas particularidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Após a apresentação da proposta aos alunos, explique-lhes que após o 

término da produção, revisão e reescrita das crônicas, os textos serão 

coletados para o livro digital. 

✓ O livro de crônicas deverá ter como referência o tema “Eu na sociedade”.  

Gênero  Crônica  

Gênero discursivo Literário/midiático 

Linguagem  Formal/informal 

Objetivo da produção 

final 

Produzir um livro de crônicas digital ou 

disponibilizar os textos para o blog da escola 

Leitores Leitores das redes socais 

Produção Individual 

Período  II unidade 

Série 9º ano 

Tempo estimado 16 aulas 

Hora do Desafio: Peça aos alunos que fotografe algo que lhes 

chame a atenção: acontecimentos espontâneos e 

emocionantes de momentos singulares, lugares, pessoas, 

movimentos, ações etc. da cidade, bairro, rua em que ele mora. 

As fotos podem ser impressas ou arquivadas no celular para 

servir de inspiração à produção da crônica final. 
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✓ Nesse sentido, solicite que os alunos comecem a pensar em um título para 

o livro. E para a divulgação serão confeccionados cartazes para exposição 

na escola. 

PRODUÇÃO INICIAL 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 TEMPO ESTIMADO: 

 02 aulas (100 minutos): 3ª e 4ª  

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

✓ Promover a socialização entre os alunos; 

✓ Utilizar, adequadamente, estruturas discursivas, na fala e na escrita, que 

identificam as mais diversas realidades linguísticas e culturais; 

✓ Identificar o tema do texto; 

✓ Articular, de maneira autônoma, os gêneros textuais em situações reais de 

comunicação; 

ORIENTAÇÕES 

✓ Inicialmente o professor fará algumas reflexões sobre os conhecimentos 

prévios dos estudantes e o compartilhamento desses conhecimentos: 

▪ Quem tem o hábito de ler crônicas? 

▪ Qual(is) assuntos costuma(m) ser abordados nas crônicas?  

▪ Você já produziu uma crônica? Conte-nos sua experiência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Iniciar uma roda de conversa com os alunos, questionando-os sobre: 

▪ O que mais chamou a atenção durante o passeio? 

▪ Quais os problemas visíveis são enfrentados pela comunidade local? 

Após os questionamentos, o professor convidará os alunos a 

fazerem um passeio pela cidade onde moram, sem sair do lugar. 

O professor conduzirá o passeio. Seguindo os comandos do 

professor, todos deverão fechar os olhos e imaginar que estão em 

um trem. Durante a viagem todos devem observar a paisagem 

pela janela. Tudo será registrado na memória. Os alunos devem 

estar atentos aos detalhes do percurso, inclusive os problemas. 

Durante o passeio o professor vai narrando o caminho que os 

alunos irão passando, enquanto eles visualizam o ambiente. 
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▪ O que é possível melhorar? 

▪ Quais acontecimentos ou assuntos poderiam ser noticiados em um 

jornal ou rádio da cidade? 

 
✓ É importante que os alunos percebam que fatos corriqueiros, do dia a dia, 

podem ser noticiados, desde que sejam de interesse social. 

✓ Ao término das colocações, o professor deverá registrar na lousa as respostas 

dos alunos com os possíveis temas para as produções. 

✓ Escuta/Leitura de crônicas: formar grupos; distribuir crônicas de estilos 

diferentes (lírica, humorística etc.) para os grupos. 

✓ Pontos importantes a considerar durante a leitura do texto: 

▪ O tema/assunto abordado; 

▪ A forma como o autor se apropriou para narrar o texto, captar o 

acontecimento e apresentar uma reflexão e/ou crítica; 

 
✓ Após o momento interativo, os alunos deverão apresentar em um painel os 

pontos observados.  

Modelo do painel: 

     

Quadro 08. Modelo do painel 

       Fonte: O autor (2019) 

 

✓ Retomando aos acontecimentos ou fatos percebidos durante o passeio, os 

alunos serão orientados a escolher um evento cotidiano para escrever a 

primeira versão da crônica a partir de uma reflexão; 

✓ Os textos serão entregues para avaliação das capacidades inicial e 

planejamento das sequências de aulas de acordo as necessidades dos 

alunos, a exemplo de aspectos formais, recursos organizadores e questões 

gramaticais; 

Análise de uma crônica – leitor observador 

Título/autor Marcadores 

temporal 

Tema/assunto Personagem(ns) Tom 
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MÓDULO I 

OBJETO DE CONHECIMENTO:  

 

✓ Elementos constitutivos de uma crônica e os recursos literários;  

 
PROCEDIMENTO METODOLÓGICO: 

TEMPO ESTIMADO:  

03 aulas: 150 minutos 5ª, 6ª e 7ª 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

✓ Conhecer a história da origem da crônica; 

✓ Construir um mapa mental a partir dos elementos da narrativa; 

✓ Identificar as principais figuras de linguagem em textos diversificados; 

ORIENTAÇÕES: 

✓ Iniciar a aula a partir de imagens que estão relacionadas ao texto que será 

lido em seguida. As imagens devem contemplar os elementos da narrativa. 

Por exemplo, se a história narrada na crônica se passa em um bairro, as 

imagens que correspondem ao ambiente devem ser de bairros. A partir das 

imagens, os alunos criarão um texto oral coletivo. – Em seguida, o professor 

deve abrir uma discussão sobre a história narrada: O texto é uma crônica? 

Quais elementos da narrativa faltaram? O título fica a critério da turma; 

✓ Construir um mapa mental na lousa para apresentação dos elementos da 

narrativa com a participação da turma e usando com referência a história 

criada no início da aula; 

✓ Logo após esse momento o professor iniciará essa etapa pontuando: a origem 

da crônica, sua importância histórica e sua relevância ao longo de toda nossa 

história literária; 

✓ Explorar as principais figuras de linguagem com exemplos. (apresentar em 

slides); 

✓ Construção de um painel com as principais figuras de linguagem para afixar 

na parede da sala. (textos verbal/não verbal, fragmentos de músicas etc.); 

✓ Tarefa para casa: atividade com fragmentos de textos com as principais 

figuras de linguagem; 
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MÓDULO 2 

 

OBJETO DE CONHECIMENTO:  

✓ O gênero notícia X crônica; discurso direto, indireto, indireto livre ou misto, 

tempos verbais do pretérito, verbos de estados e de transformação. 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

TEMPO ESTIMADO: 

 03 aulas (150 minutos) 6ª, 7ª e 8ª 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

✓ Levantar características próprias de cada gênero textual: notícia e crônica;  

✓ Identificar e entender as diferenças entre os discursos;  

✓ Reconhecer a predominância dos verbos no  pretérito no gênero crônica; 

✓ Diferenciar a linguagem literária da não literária; 

✓ Ler, refletir e discutir a temática abordada nos textos lidos; 

✓ Retomar os elementos da narrativa; 

 

ORIENTAÇÕES: 

1° MOMENTO: 

✓ Comparar os gêneros: noticia e crônica; 

✓ Apresentar em datashow os dois gêneros buscando esclarecer para os 

alunos as diferenças e semelhanças entre eles. Lembrá-los que a função da 

noticia é relatar um fato da maneira mais imparcial possível, evitando a 

ambiguidade. Relembrar que a crônica geralmente surge a partir de uma 

notícia de jornal; 

✓ Chamar a atenção dos alunos para alguns aspectos relevantes como: apesar 

de as falas/depoimentos em uma notícia ou reportagem não terem 

personagens, apresentam situações de fala, geralmente marcadas pelo uso 

das aspas - recurso que também é utilizado em alguns textos narrativos; 

✓ Comparar a linguagem empregada nos dois gêneros: literária (crônica) e não 

literária (notícia); 

✓ Distribuir para os alunos algumas cópias de crônicas do livro de Moacyr Scliar 

“O imaginário do cotidiano”. (ver sugestões em anexo); 
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✓ Iniciar a discussão a partir da ideia sobre o que os alunos entendem da 

palavra “discurso”. Comparar as ideias dos alunos com conceitos 

encontrados em dicionários. Registrar as ideias na lousa; 

✓ Projetar com ajuda do datashow um dos textos do livro “O imaginário do 

cotidiano”, para que os alunos reflitam sobre os recursos linguísticos e 

discursivos utilizados pelo autor. Todos devem ter a oportunidade para 

participar da aula para que voluntariamente exponham suas respostas e 

conhecimentos; 

Questionamentos a serem observados:  

▪ Qual o foco narrativo? 

▪ De que forma é narrado o aspecto do cotidiano? 

▪ Como os personagens dialogam? 

▪ Há conflito? E tema gerador? 

▪ Há elemento surpresa? 

▪ Qual o tom? 

2º MOMENTO: 

✓ Abordagem sobre os três tipos de discursos. Sugerimos que algumas 

questões provocadoras sobre essas temáticas sejam suscitadas durante a 

sistematização, conforme as que seguem: 

▪ a fala das personagens em narrativas podem ser diferentes, detende da 

intenção comunicativa ou do sentido que pretendemos transmitir ao leitor; 

▪ Chamar a atenção para as adaptações necessárias, como: estrutura 

paragrafal, eliminação do travessão e mudança das demais pontuações, 

acréscimo dos verbos de elocução e da conjunção ‘que’, dentre outros; 

Expor na lousa para explicação/reflexão: 

Ex.: Discurso direto: - Eu comecei estudar ontem. 

Ex.: Discurso indireto: Ele disse que começara estudar no dia anterior. 

✓ Que mudanças podemos observar nas duas formas de expor esse diálogo? 

✓ Após a reflexão acima, organizar os alunos em grupos. Cada grupo receberá 

material equivalente ao discurso que irão pesquisar, estudar, debater e em 

seguida socializar com toda a classe; 
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✓ Cada grupo apresentará situações envolvendo os diferentes tipos de 

discursos (poderão apresentar em cartazes, na lousa, em painéis ou mesmo 

por meio de dramatizações).  

3º MOMENTO 

✓ Sugerimos a apresentação do fragmento da crônica O dilema da porta 

giratória, de Moacyr Scliar. “Poucos dias depois do incidente com o homem 

da jaqueta, uma mulher, ainda jovem, tentou entrar numa agência bancária e 

também ficou presa na porta. Em princípio, os seguranças tiveram dificuldade 

em identificar que tipo de objeto havia sido detectado pelo equipamento 

eletrônico, mas a própria moça encarregou-se de avisá-los:”; 

✓ Após a leitura do fragmento acima, sugerimos ao professor: propor aos 

alunos que levantem oralmente hipóteses acerca das seguintes questões: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

✓ É importante que os alunos percebam que a função do verbo em uma 

narrativa é informar os acontecimentos, o tempo em que estes acontecem e 

também indicam quantos personagens participam de determinada ação; 

✓ Sugestão: Divisão da classe em duplas para a leitura silenciosa do texto: “O 

dilema da porta giratória”, crônica de Moacyr Scliar (em anexo). Durante a 

leitura, os alunos serão orientados a localizar os tempos verbais e suas 

funções na construção do texto; dialogar com o colega a respeito do 

entendimento do texto; 

✓ Convide os alunos a realizar uma leitura compartilhada em voz alta; 

✓ Após a leitura, promova uma discussão sobre o conteúdo da crônica e suas 

características. 

▪ Algum de vocês já passou por uma situação semelhante ao 

apresentado neste fragmento? 

▪ Você imagina que a moça estava transportando que tipo de 

objeto que a impedia de entrar na agência?  

▪ Em que tempo verbal apresenta as ações desse fragmento? 

Quais palavras indicam ações? 

▪ Reflitam: Qual a importância do verbo em uma crônica? 
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MÓDULO 3 

 
OBJETO DE CONHECIMENTO:  

✓ Formas de composição de narrativa; pontuação. 
 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

TEMPO ESTIMADO:  

100 minutos (02 aulas) 9ª, 10ª e 11ª 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

✓ Identificar a crônica como um texto narrativo; 

✓ Analisar a estrutura da narrativa, com base no enredo e no foco narrativo com 

o objetivo de compreender os efeitos de sentido destes elementos na 

construção da crônica; 

✓  Apropriar-se dos sinais de pontuação reconhecendo sua função no texto; 

ORIENTAÇÕES:   

✓ A partir da crônica “O dilema da porta giratória”, Moacyr Scliar, os alunos 

deverão observar o foco narrativo e a pontuação presentes nesse texto; 

✓ Explicar a importância da pontuação para o efeito de sentido; 

✓ Explorar a pontuação em outros textos literários (distribuir outras cópias em 

quartetos ou trios para que os alunos percebam os efeitos da pontuação). 

MÓDULO 4 

OBJETO DE CONHECIMENTO: 
✓ Produção de cartazes para divulgação do livro e produção de sinopse para 

apresentação do livro. 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

TEMPO ESTIMADO:  

100 minutos (02 aulas)  12ª e 13ª 

OBJETIVOS ESPEÍIFICOS:  

✓ Confeccionar cartazes para a divulgação do livro: organizar os alunos em 

grupos para a construção; 

✓ Conhecer o gênero sinopse: leitura e análise de textos do gênero;  

✓ Produzir sinopse sobre o livro para divulgá-lo; 

ORIENTAÇÕES: 
1º MOMENTO: 
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✓ Explicação sobre as características e função do gênero sinopse; 

 
✓ O professor poderá combinar com os alunos como farão essas tarefas: 

coletivo, em equipe, duplas, individual etc. Ao término, o professor se 

encarrega da revisão final do texto; 

✓ Hora de pensar em um nome para o livro. Cada aluno escreve o nome do 

livro para ser apresentado à turma para que todos possam escolher por meio 

de votação; 

✓ O título mais votado será o escolhido. Lembrando que o título deve 

estabelecer uma relação com as produções que traz como tema gerador “Eu 

na sociedade”. 

2º MOMENTO: 

✓ Motivar os alunos para a produção de cartazes de divulgação por meio de:  

▪ Elogios; 

▪ Críticas construtivas; 

▪ Valorização do trabalho realizado pelos alunos; 

▪ Apresentação em slides com fotos dos momentos de cada etapa do 

trabalho. 

✓ Divisão de grupos para a produção dos cartazes: os alunos poderão 

pesquisar em revistas e internet (celular) imagens e modelos de 

propagandas; 

✓ O professor explicará aos alunos como produzir os cartazes dará as 

informações necessárias à produção do gênero; 

✓  O professor deverá acompanhar, orientar, fazer correções, sugerir e 

participar como colaborador da produção dos cartazes; 

✓ Em princípio os cartazes serão apresentados à classe para aprovação, e logo 

após, exposição nas dependências da escola. 

PRODUÇÃO FINAL 

OBJETO DE CONHECIMENTO:  

✓ Consideração das condições de produção Estratégias de produção: 

planejamento, textualização e revisão e reescrita.  

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
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TEMPO ESTIMADO: 

150 minutos (03 aulas) 14ª, 15ª e 16ª 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

✓ Produzir textos estruturalmente contextualizados.  

✓ Utilizar, adequadamente, as marcas do gênero e do tipo textuais, 

considerando a situação de produção escrita, o suporte, os interlocutores e 

os objetivos do texto;  

✓ Expressar-se de forma autônoma, autoral;  

✓ Planejar o texto considerando os recursos linguísticos, extralinguísticos, 

textuais e intertextuais;  

✓ Elaborar textos individuais e em grupo com continuidade temática, ordenação 

das partes, informações contextuais;  

1º MOMENTO: 

✓ Produção escrita individual: É hora de o professor mobilizar os alunos para a 

escrita individual. 

✓ Rever os conteúdos necessários à revisão, reescrita e produção textual da 

primeira versão, que foram explorados nos três módulos; 

✓ Os alunos receberão os textos corrigidos. O professor escolherá qual o tipo 

de correção mais adequada para corrigir os textos dos alunos: indicativa, 

resolutiva, classificatória ou textual-interativa17: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 Informações retiradas do capítulo 2, páginas 94-97 baseado na teoria de Ruiz, 2015. 

Important

e!! 

• correção indicativa: o professor sinaliza perto da margem do texto ou no 

próprio texto, as palavras, as frases ou os períodos que apresentam 

problemas; 

• correção resolutiva:  além de sinalizar os erros, o professor reescreve todos 

os erros: palavras, frases ou períodos que assim considerar inadequado; 

• correção classificatória: o professor cria um conjunto de símbolos 

metalinguísticos classificatórios (letras ou outros sinais) à margem do texto 

para classificar os problemas sinalizados – sublinhado ou circulado – no 

texto do aluno. 

• Correção textual-interativa: é caracterizada pelo uso de bilhetes como uma 

forma alternativa de correção. O professor deixa comentários, ou seja, 

bilhetes, logo após o texto. 
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✓ De posse dos textos, os alunos deverão revisar e reescrever o texto fazendo 

as adequações necessárias a partir das anotações deixadas no texto; 

✓ Distribuição de dicionários para pesquisas;  

 
✓ Revisão: Essa é uma tarefa que exige muita dedicação por parte do professor 

e dos alunos. Exige ler, reler, identificar o que não está bem claro e os 

aspectos que devem ser melhorados no texto. Portanto, o professor precisa 

incentivar e auxiliar seus alunos a vencer o desafio; 

 
✓ Revendo o produto final: em duplas, os alunos trocarão os textos para que 

os colegas os avaliem, ajudando-os a melhorá-los antes da publicação. 

(feedback colaborativo)18;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 Citação retirada do capítulo 2, página 102. 

Conforme, Mendonça e Johnson (1994:745-746 apud SOARES, 2009, p. 

93).  

“A interação entre pares, proporcionadas pelas atividades de 

feedback colaborativo, permite que os alunos, ao se engajarem 

em uma conversa exploratória, construam o significado 

enquanto testam e trabalham novas ideias, conjugando, assim, 

os aspectos cognitivos e sociais da linguagem”.   

  

 

Important

e!! 
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✓ Reescrita individual. Após essa etapa os alunos entregarão os textos ao 

professor para fazer a última avaliação e liberação para digitação; 

 

2º MOMENTO: 

✓ Produzindo um livro digital: 

▪ Armazenar todos os textos em uma só pasta compartilhada em nuvem 

(Google Drive). 

▪ Essa atividade é para ser realizada no laboratório de informática onde os 

alunos deverão digitar os textos, de preferência em duplas. Caso a escola 

não tenha laboratório de informática, o professor poderá construir uma 

agenda para a digitação em notebook da escola, do professor ou do colega 

de classe que possa levá-lo para a escola.  

▪ Escolher os alunos que farão a edição do livro. Serão os responsáveis pela 

transferência dos textos digitados pelos colegas para a plataforma digital. 

▪ O professor deverá orientar os alunos sobre a utilização da plataforma. A 

orientação deverá acontecer em todas as etapas.  

▪ Os alunos que dominam as ferramentas digitais podem ajudar aos demais, 

contribuído assim, para o trabalho colaborativo. 

▪ Orientações para a utilização da plataforma digital. (retirado da Nova Escola): 

 

 

 

1. Acesse o endereço eletrônico https://www.livrosdigitais.org.br/ .  

2. Clique em cadastrar-se. 

3. Preencha os campos solicitados, com nome, e-mail e senha. 

4. Faça o login.  

5. Na página inicial, clique em Novo livro.  

Tutorial para a plataforma Livros Digitais  
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6. O primeiro passo é digitar o título do livro e os nomes dos autores.  

7. Clique em avançar.  

8. A página direcionará o editor para a interface da plataforma de edição do 

livro, que é bem simples e didática.   

9. No botão Fundo, você escolhe o modelo de capa e do fundo (layout) da 

página.   

10. No botão + (mais) no lado direito da imagem do livro, você adiciona as 

páginas, você pode colar um texto já pronto ou digitar.  

11. Na barra de ferramentas, você pode escolher a fonte, cor e tamanho da 

letra, assim como adicionar tópicos, imagens e formatar os espaçamentos e 

recuos do parágrafo, como num editor de texto comum.   

12. O botão - (menos) do lado direito da imagem do livro exclui a página.  

13. O botão abaixo, com os quadradinhos, permite ao editor modificar a 

sequência de páginas do livro.  

14. Ao final do trabalho de edição, você pode clicar no botão salvar, para 

gerar um arquivo em pdf para salvar no computador ou imprimir, ou ainda 

você pode publicar na própria plataforma online, o que vai gerar um link para 

que você possa compartilhar. 

Os livros em edição ou publicados por você ficam disponíveis na página 

inicial da sua conta, isso permite que você feche o projeto e volte a editá-lo 

em outro momento. 

Disponível emfile:///C:/Users/cliente/Pictures/atividade-para-impressao-tutorial-lpo9-

01sqa15.pdf acesso em 10.02.2019. 

 

 3º MOMENTO:  

✓ Livro pronto, agora é hora de divulgar, apreciar; 

✓ O professor junto com a gestão escolar poderá realizar um evento para o 

lançamento do livro para toda a comunidade escolar e a família dos alunos; 

✓ O professor poderá escolher uma equipe de marketing que ficará responsável 

pela divulgação. Os poderão criar convites ou panfletos para divulgação do 

evento. Poderão ainda, fazer uso das redes sociais para divulgar o link, fazer 

file:///C:/Users/cliente/Pictures/atividade-para-impressao-tutorial-lpo9-01sqa15.pdf
file:///C:/Users/cliente/Pictures/atividade-para-impressao-tutorial-lpo9-01sqa15.pdf
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vídeos com leituras de trechos de livro ou resenhas e publicar nas redes 

sociais, na rádio da escola, se houver. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta pesquisa, buscamos refletir a respeito da produção de texto na 

perspectiva do letramento escolar por acreditarmos que é possível o ensino 

aprendizagem da leitura e da escrita com função social. Lançamos no início dessa 

pesquisa, a pergunta: Como o ensino-aprendizagem da produção de texto na escola 

pode contribuir para o letramento escolar? Esperamos que esse aporte teórico tenha 

contribuído para responder a tal questionamento. Não tivemos a pretensão de esgotar 

a temática, mas sim, de realizar uma síntese de aspectos teóricos relevantes à inter-

relação ensino e aprendizagem de produção textual nas aulas de Língua Portuguesa 

no ensino fundamental II. 

No processo para entendermos por que o ensino/aprendizagem da leitura e 

da escrita ainda tem sido um desafio para os docentes e discentes do ensino 

fundamental II, iniciamos a nossa pesquisa a partir da teoria do surgimento do 

letramento no panorama mundial e brasileiro. Focamos na década de 80 por ter sido 

um período de muitas mudanças no cenário brasileiro, inclusive no campo da 

educação. Foi nessa época que a significativa dificuldade de leitura e de escrita 

apresentada por boa parte da população mundial trouxe aos educadores o 

entendimento de que a alfabetizar não significa apenas apropriar-se de um código, 

envolve um complexo processo. A partir do final da década de 80, a compreensão da 

dimensão sociocultural da língua escrita e de seu aprendizado teve relevância no 

contexto educacional mundial.  

É nesse contexto que surge o letramento para nomear situações de uso da 

leitura e da escrita muito além do processo de decodificação. No Brasil, o conceito de 

letramento e alfabetização muitas vezes ainda é empregado com o mesmo sentido. 

Apoiado em Tfouni (1995, p. 20) apresentamos a diferença entre esses dois termos. 

“Enquanto a alfabetização se ocupa da aquisição da escrita por um indivíduo, ou grupo 

de indivíduos, o letramento focaliza os aspectos sócio-históricos da aquisição de uma 

sociedade”. 

 Desde o surgimento do letramento diversos estudiosos têm pesquisado a 

respeito do assunto buscando compreender a natureza complexa e multifacetada 
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constitutiva desse fenômeno. Tão difícil quanto a sua compreensão é conceituar esse 

termo. Recordando o que diz Soares (2010), “essa dificuldade deve-se ao fato de que 

o letramento cobre uma vasta gama de conhecimentos, habilidades, capacidades, 

valores, usos e funções sociais”. Portanto, não há um conceito único do letramento 

cada definição baseia-se em uma dimensão do letramento: a dimensão individual e a 

dimensão social. 

 A dimensão individual considera apenas uma única forma pela qual o sujeito 

adquire o letramento: por meio da compreensão do código linguístico, basta dominá-

lo e pronto, pois ela é repetitiva e universal. Parece-nos que essa dimensão é a que a 

escola tem considerado como prática de letramento –, o desempenho dos alunos no 

tocante à leitura e à escrita com fins de aprendizagem. Enquanto que a dimensão 

social, os usos e funções do letramento não são universais. O sujeito torna-se letrado 

a partir da interação social.  

Não há como negar que as duas dimensões contribuem para que o sujeito 

seja letrado. A final, não existe um único tipo de letramento, mas diversos tipos que 

se modificam conforme o avanço tecnológico e para atender a demanda social.  

Nessas circunstâncias, entendemos que a escola não é a única agência de 

letramento. Mas uma das instituições que contribuem para que o sujeito adquira outras 

práticas de letramento. Quando discutimos o letramento escolar, reafirmamos que a 

escola é uma via direta para o sujeito adquirir outros eventos de letramento fora do 

contexto escolar. Portanto, devemos estar atentos às mudanças que têm ocorrido, em 

especial, no campo da educação para que possamos oferecer um ensino de qualidade 

e garantir que a aprendizagem seja capaz de potencializar o indivíduo à inclusão 

social. 

No decorrer deste estudo, evidenciamos consideravelmente a produção 

textual enquanto processo. Concordamos com os autores que corroboraram com esta 

pesquisa no que diz respeito a complexidade da compreensão textual e da escrita. 

Por assim considerar, buscamos o conceito de “texto” à luz de estudos realizados por 

alguns autores, bem como os fatores de textualidade que implicam no entendimento 

do texto. Tão difícil quanto a compreensão textual é desenvolver a habilidade da 

escrita, por isso tratamos das etapas de produção textual a partir de uma abordagem 

teórica e prática, considerando a teoria de Dolz (2004).   
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Temos consciência de que o domínio da língua materna acontece por meio 

da comunicação efetiva entre os sujeitos e não ensinada da forma tradicional a partir 

da estrutura gramatical e do vocabulário. Da mesma forma que a escolha de textos 

significativos com enfoque não apenas no gênero, aspectos composicionais e 

estilísticos, mas com ênfase no conteúdo, nos aspectos sociodiscursivos, que 

contribuem para a prática do letramento. Apresentamos ainda as três concepções de 

linguagem para que possamos refletir e saber lidar no contexto escolar, visto que elas 

estão presentes tanto nos livros didáticos quanto na prática do professor.  

Geraldi (2003, p.135) considera a produção de textos como ponto de partida 

e de chegada de todo o processo de ensino/aprendizagem da língua. Assim como 

esse autor, também acreditamos que as aulas de língua portuguesa podem partir de 

uma produção textual. A produção textual dos gêneros discursivos produzidos pelos 

alunos pode ser a bússola orientadora do trabalho pedagógico. Quando o professor 

corrige os textos dos alunos, ele faz um diagnóstico sobre as dificuldades, sobre o que 

eles precisam aprender e superar. Portanto sugerimos uma proposta pedagógica 

construída a partir de sequências de aulas com etapas cujo objetivo é identificar e 

superar os obstáculos que impedem os alunos a desenvolverem a habilidade tanto da 

leitura quanto da escrita.  

A desconexão entre o que é ensinado e o que é aprendido têm contribuído 

para que os alunos considerem as aulas de Português/Produção textual como chatas 

e sem sentido. Com este estudo, chegamos a conclusão que o letramento escolar é 

possível de se tornar uma realidade em nossas escolas, assim como aprender a 

produzir uma diversidade de textos, de acordo as normas da língua e da comunicação, 

permite ao sujeito interagir na vida social e profissional. Soares (2003) afirma que as 

práticas de letramento ensinadas, geralmente, escolarizam o letramento a partir de 

perspectivas próprias do que é realizado na escola, eventos e práticas de letramento 

planejados e instituídos nela, conforme critérios pedagógicos, a favor da 

aprendizagem como avaliação quantitativa.  

Tal realidade apontada pela autora precisa ser desconstruída. As 

transformações econômicas, políticas, sociais e culturais do mundo contemporâneo 

requer o ensino de qualidade. A inter-relação ensino e aprendizagem no contexto 

escolar nos dias atuais no seu âmbito mais amplo precisa ser repensado para atender 
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a demanda de uma sociedade cada vez mais dinâmica. Desse modo, a escola deve 

articular o saber para o mundo do trabalho e o saber para o mundo das relações 

sociais.  

Atender a sociedade do conhecimento, tão diferente daquela do passado, que 

a informação e o conhecimento não eram tão dinâmicos, o livro didático, a 

memorização, o conteúdo fragmentado, a prática pedagógica pautada no modelo 

tradicional de ensino não satisfazem tanto quanto antes.  

Hoje não se aprende apenas na escola, os espaços educativos formam 

ampliados.  Aprende-se na rua, no computador, no trabalho, na família, com os 

colegas, – e não apenas com os professores. De certa forma, a educação, nunca 

deixará de ser um fenômeno social, devido às suas origens, seus objetivos e funções. 

Em vista disso, a educação enquanto fenômeno social sofre mudanças necessárias à 

adaptação sócio-histórico-cultural. O exemplo dessa mudança, citamos a implantação 

da BNCC, documento norteador dos currículos das escolas de todo o país. A Base, 

dentre outros pontos positivos, define um conjunto de dez competências gerais que 

devem ser desenvolvidas de forma integrada aos componentes curriculares que todo 

aluno brasileiro tem direito a aprender, diminuindo com isso as enormes 

desigualdades educacionais observadas entre regiões, sistemas e escolas.  

Por fim, acreditamos que este estudo constituiu apenas um contributo 

para o ensino e aprendizagem da produção textual na perspectiva do letramento 

escolar. Dada a importância do tema considera-se pertinente a continuidade 

dessa pesquisa, visto que ainda podemos ampliar estudos e pesquisas a respeito 

dos desafios e insucessos que alunos e professores ainda enfrentam na leitura e 

produção textual. Assim, esse trabalho acadêmico constitui-se, um campo fértil 

de estudo para outros pesquisadores.   
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Anexos ANEXO 1 TEXTO 1 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINÂMICA DE INTERAÇÃO 

SENTIR E REAGIR  

OBJETIVO: Refletir sobre as possibilidades e limites(prática 

profissional, por ex.)  

Materiais necessários: Folhas preparadas com as frases a 

serem trabalhadas  

Atividade: O coordenador entrega aos participantes uma folha 

com frases para serem completadas. Em seguida lê a primeira 

frase e solicita cada um a dizer como completou e assim 

sucessivamente até a última frase.  

Encerrado o exercício a experiência é compartilhada com o 

grupo e o coordenador estimula a discussão estando atento 

para os seguintes pontos:- sentimentos semelhantes podem 

provocar diferentes reações;-a importância da percepção dos 

sentimentos reações e suas relação com o exercício 

profissional.  

Sugestões de frases: - quando eu estou apaixonada eu...; - 

quando antipatizo com alguém eu...; - eu me senti confiante 

quando...; - o que me deixa de mau humor é...; - quando me 

sinto impotente eu .... 

 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3003146/mod_resource/content/1/M

anualDinamicas.pdf 

 

 

GÊNERO: 

POEMA 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3003146/mod_resource/content/1/ManualDinamicas.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3003146/mod_resource/content/1/ManualDinamicas.pdf
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ANEXO 2 – TEXTO  

 

POEMA: LIBERDADE - FERNANDO PESSOA  
 

LIBERDADE 
 
Ai que prazer 
Não cumprir um dever, 
Ter um livro para ler 
E não o fazer! 
Ler é maçada. 
Estudar é nada. 
O sol doira 
Sem literatura. 
O rio corre, bem ou mal, 
Sem edição original. 
E a brisa, essa, 
De tão naturalmente matinal, 
Como tem tempo não tem pressa... 
 
Livros são papéis pintados com tinta. 
Estudar é uma coisa em que está 
indistinta 
A distinção entre nada e coisa 
nenhuma. 
Quando é melhor, quando há bruma, 

Esperar por D. 
Sebastião, 
Quer venha ou 
não! 
 
Grande é a poesia, a bondade e as 
danças... 
Mas o melhor do mundo são as 
crianças, 
Flores, música, o luar, e o sol, que peca 
Só quando, em vez de criar, seca. 
 
O mais do que isto 
É Jesus Cristo, 
Que não sabia nada de finanças 
Nem consta que tivesse biblioteca... 
 

                             Fernando Pessoa. 
 Obra Poética.Rio de Janeiro  

                      Nova Aguilar, 1977 p. 188.

 

 

 

 

 

ANEXO 3 – TEXTO 

  

FERNANDO PESSOA 

BLOCO DE POEMAS E BIOGRAFIAS 

MÓDULO II – 2º MOMENTO 

2 

3 
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Fernando Antônio Nogueira Pessoa foi um dos mais importantes escritores e poetas 
do modernismo em Portugal. Nasceu em 13 de junho de 1888 na cidade de Lisboa 
(Portugal) e morreu, na mesma cidade, em 30 de novembro de 1935. 
Fernando Pessoa foi morar, ainda na infância, na cidade de Durban (África do Sul), 
onde seu pai tornou-se cônsul. Neste país teve contato com a língua e literatura 
inglesa.  
Adulto, Fernando Pessoa trabalhou como tradutor técnico, publicando seus primeiro 
poemas em inglês.  
 Em 1905, retornou sozinho para Lisboa e, no ano seguinte, matriculou-se no Curso 
Superior de Letras. Porém, abandou o curso um ano depois.  
Pessoa passou a ter contato mais efetivo com a literatura portuguesa, principalmente 
Padre Antônio Vieira e Cesário Verde. Foi também influenciado pelos estudos 
filosóficos de Nietzsche e Schopenhauer. Recebeu também influências do simbolismo 
francês. 
Em 1912, começou suas atividades como ensaísta e crítico literário, na revista Águia.  
 A saúde do poeta português começou a apresentar complicações em 1935. Neste 
ano, foi hospitalizado com cólica hepática, provavelmente causada pelo consumo 
excessivo de bebida alcoólica. Sua morte prematura, aos 47 anos, provavelmente 
aconteceu em função destes problemas, pois apresentou cirrose hepática. 
O ortônimo e os heterônimos de Fernando Pessoa. 
 
Fernando Pessoa usou em suas obras diversas autorias. Usou seu próprio nome 
(ortônimo) para assinar várias obras e pseudônimos (heterônimos) para assinar 
outras.  
Os heterônimos de Fernando Pessoa tinham personalidade própria e características 
literárias diferenciadas.  
 

https://www.infoescola.com/biografias/fernando-pessoa 

ANEXO 4 – TEXTO  
 
Eles passarão eu passarinho (Poeminho do Contra – Mario Quintana) 
 
Eles passarão eu passarinho 
Poeminho do Contra 
Todos esses que aí estão 
Atravancando o meu caminho, 
Eles passarão… 
Eu passarinho! 
 
 http://www.poesiaspoemaseversos.com.br/poeminho-do-contra-mario-quintana/ 
 
 
 
 

ANEXO 5 – TEXTO  

 

MARIO QUINTANA 

4 

5 

https://www.infoescola.com/biografias/fernando-pessoa
http://www.poesiaspoemaseversos.com.br/poeminho-do-contra-mario-quintana/
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Mario de Miranda Quintana nasceu na cidade em 30 de julho de 1906, em Alegrete 
(RS), filho do farmacêutico Celso de Oliveira Quintana e Virgínia de Miranda 
Quintana. Com sete anos, é alfabetizado pelos pais, aprendendo também noções de 
francês.Sua carreira jornalística inicia-se em 1929, com a contratação pelo diário O 
Estado do Rio Grande. No ano seguinte, a Revista do Globo e o Correio do Povo.Em 
1934, é publicada sua primeira tradução, a da obra  Palavras e Sangue, do autor 
italiano Giovanni Papini. Como funcionário da Editora Globo, traduz mais de cem 
obras da literatura mundial, entre as quais destacam-se Em busca do tempo perdido, 
de Marcel Proust, e Mrs. Dalloway, de Virgínia Woolf.Em 1940, aos 34 anos, publica 
seu primeiro livro A rua dos cataventos, com temática infantil. Em 1946, lança a obra 
Canções e dois anos mais tarde Sapato Florido. Ainda em 1948, publica O Batalhão 
de Letras.Seu quinto livro, O Aprendiz de Feiticeiro, publicado, em 1950, pela Editora 
Fronteira, de Porto Alegre, obtém grande repercussão nos meios literários. No ano 
seguinte, lança o livro Espelho Mágico, uma coleção de quartetos com comentários 
de Monteiro Lobato na orelha. Em 5 de maio de 1994, Mario Quintana falece no 
Hospital Moinhos de Vento, na capital gaúcha, em decorrência de uma pneumonia. 
Durante sua vida, não se casou nem teve filhos. Sua herança para a família foi um 
acervo de grande valor em obras literárias. 

https://www.infoescola.com/escritores/mario-quintana 

 

ANEXO 6 – TEXTO 

 

Congresso Internacional do Medo (Carlos Drummond de Andrade) 

Provisoriamente não cantaremos o amor, 
que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. 
Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços, 
não cantaremos o ódio porque esse não existe, 
existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro, 
o medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos, 
o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas, 
cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas, 
cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte, 
depois morreremos de medo 
e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. 
 

http://www.poesiaspoemaseversos.com.br/carlos-drummond-de-andrade-poemas/ 

 
 
 
ANEXO 7 – TEXTO  
 
 
CARLOS DRUMMOND 
 

6 

7 

https://www.infoescola.com/doencas/pneumonia/
http://www.poesiaspoemaseversos.com.br/carlos-drummond-de-andrade-poemas/
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Nasceu em 31 de outubro de 1902 na cidade de Itabira de Mato Dentro, interior de 
Minas Gerais.  Filho de proprietários rurais, durante sua adolescência foi encaminhado 
para estudar em colégios internos em Belo Horizonte e também em Nova Friburgo, no 
Rio de Janeiro. 
Após concluir os estudos, regressou à Belo Horizonte e iniciou sua carreira de escritor 
publicando artigos no Diário de Minas em 1921. 
Já no ano seguinte foi vencedor do “Concurso Novela Mineira” com o conto “Joaquim 
do Telhado”. 
Sua família fazia questão que ele conquistasse formação acadêmica, motivo pelo qual 
ingressou no curso de Farmácia da Escola de Odontologia e Farmácia de Belo 
Horizonte, concluindo-o em 1925. 
No mesmo ano casou-se com Dolores Dutra de Morais e fundou com outros escritores 
“A Revista”, veículo com publicações que consolidaram o Modernismo mineiro.Em 
1928, fez a publicação que impactou sua carreira: a poesia “No Meio do Caminho”, na 
Revista de Antropofagia de São Paulo.A obra foi criticada pela imprensa, por conta da 
construção repetitiva e inusitada de suas estrofes. O trecho "No meio do caminho tinha 
uma pedra / tinha uma pedra no meio do caminho" ganhou repercussão e a poesia foi 
apontada até como forma de provocação na época. Em 1942 publicou seu primeiro 
livro de prosa, "Confissões de Minas". Entre os anos de 1945 e 1962 foi funcionário do 
Serviço Histórico e Artístico Nacional.Em 1946 foi premiado pela Sociedade Felipe de 
Oliveira, pelo conjunto de sua obra. Durante os anos 60 e 70 escreveu para jornais do 
Rio de Janeiro e dedicou-se à produção de crônicas e poesias.Em 1967, em 
comemoração aos 40 anos do poema "No Meio do Caminho", Drummond reúne 
grande parte do material publicado sobre si no volume "Uma Pedra no Meio do 
Caminho – Biografia de Um Poema".O estilo poético de Carlos Drummond de Andrade 
ficou caracterizado por observações do cotidiano misturadas a traços de ironia, 
pessimismo e humor. Várias de suas obras foram traduzidas para diversos idiomas, 
sendo também tradutor de autores como Balzac, Federico Garcia Lorca e Molière.O 
poeta faleceu em 17 de agosto de 1987 no Rio de Janeiro, dias após a morte de sua 
única filha, a cronista Maria Julieta Drummond de Andrade. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
NEXO 8 – TEXTO  
 
 
 
Meu destino 
(Cora Coralina) 
 

8 

https://www.infoescola.com/generos-literarios/prosa/
https://www.infoescola.com/literatura/poesia/
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Nas palmas de tuas mãos
  
leio as linhas da minha vida. 
Linhas cruzadas, sinuosas, 
interferindo no teu destino. 
Não te procurei, não me procurastes  
 
íamos sozinhos por estradas 
diferentes. 
Indiferentes, cruzamos 

Passavas com o fardo da vida… 
 
Corri ao teu encontro. 
Sorri. Falamos. 
Esse dia foi marcado 
com a pedra branca 
da cabeça de um peixe. 
E, desde então, caminhamos 
juntos pela vida… 

 

https://www.culturagenial.com/maiores-poemas-de-amor-literatura-brasileira/

 

ANEXO 9 – TEXTO 

 

Cora Coralina 
Cora Coralina é o pseudônimo de Ana Lins dos Guimarães Peixoto (1889-1985). 
Nasceu na cidade de Goiás, antiga Villa Boa de Goyaz. Filha de Francisco de Paula 
Lins dos Guimarães Peixoto, desembargador nomeado por D. Pedro II, e de Jacinta 
Luísa do Couto Brandão. Foi criada às margens do rio Vermelho, em casa comprada 
por sua família no século XIX, quando seu avô ainda era uma criança. Estima-se que 
essa casa foi construída em meados do século XVIII, sendo uma das primeiras 
construções da antiga Vila Boa de Goiás. Aos 15 anos de idade, Ana vira Cora, 
derivativo de coração. Coralina veio depois, como uma soma de sonoridade e 
tradução literária. Poeta e contista brasileira de prestígio, tornou-se um dos marcos 
da literatura brasileira. Cora Coralina iniciou sua carreira literária aos 14 anos com o 
conto “Tragédia na Roça” publicado no “Anuário Histórico e Geográfico do Estado de 
Goiás”. Casou-se com o advogado Cantídio Tolentino de Figueiredo Brêtas e teve seis 
filhos. O casamento a afastou de Goiás por 45 anos. Ao voltar às suas origens, viúva, 
Cora Coralina iniciou uma nova atividade, a de doceira (conheça a obra Doceira e 

Poeta). Além de fazer seus doces, nas horas vagas ou entre panelas e fogão, Aninha, 
como também era chamada, escreveu a maioria de seus versos. 
Publicou o seu primeiro livro aos 76 anos de idade e despontou na literatura brasileira 
como uma de suas maiores expressões na poesia moderna. Em 1982 – mesmo tendo 
estudado somente até o equivalente ao 2º ano do Ensino Fundamental – Cora 
Coralina recebeu o título de doutora Honoris Causa pela Universidade Federal de 
Goiás e o Prêmio Intelectual do Ano, sendo, então, a primeira mulher a receber o 
troféu Juca Pato. No ano seguinte foi reconhecida como Símbolo Brasileiro do Ano 
Internacional da Mulher Trabalhadora pela FAO. Morreu em Goiânia, aos 95 anos, em 
1985. 

https://globaleditora.com.br/autores/biografia 

 

 

ANEXO 10 – TEXTO 10 
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https://www.culturagenial.com/maiores-poemas-de-amor-literatura-brasileira/
https://globaleditora.com.br/catalogos/livro/?id=2881
https://globaleditora.com.br/catalogos/livro/?id=2881
https://globaleditora.com.br/autores/biografia
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Amar você é coisa de minutos… 

Paulo Leminsk

Amar você é coisa de minutos 
A morte é menos que teu beijo 
Tão bom ser teu que sou 
Eu a teus pés derramado 
Pouco resta do que fui 
De ti depende ser bom ou ruim 
Serei o que achares conveniente 
Serei para ti mais que um cão 
Uma sombra que te aquece 
Um deus que não esquece 
Um servo que não diz não 
Morto teu pai serei teu irmão 

 
Direi os versos que quiseres 
Esquecerei todas as mulheres 
Serei tanto e tudo e todos 
Vais ter nojo de eu ser isso 
E estarei a teu serviço 
Enquanto durar meu corpo 
Enquanto me correr nas veias 
O rio vermelho que se inflama 
Ao ver teu rosto feito tocha 
Serei teu rei teu pão tua coisa tua 
rocha 
Sim, eu estarei aqui 

https://www.culturagenial.com/maiores-poemas-de-amor-literatura-brasileira/ 

 

ANEXO 10 – TEXTO  

PAULO LEMINSKI 

Paulo Leminski Filho (Curitiba PR 1944 - idem 1989). Poeta, romancista e tradutor. 

Filho de Paulo Leminski, militar de origem polonesa, e Áurea Pereira Mendes, de 

ascendência africana. Aos 12 anos, ingressa no Mosteiro de São Bento, em São 

Paulo, e adquire conhecimentos de latim, teologia, filosofia e literatura clássica. Em 

1963, abandona a vocação religiosa. Viaja a Belo Horizonte para participar da Semana 

Nacional de Poesia de Vanguarda, e conhece Augusto de Campos, Décio 

Pignatari e Haroldo de Campos, criadores do movimento Poesia Concreta. No ano 

seguinte, publica seus primeiros poemas na revista Invenção, editada pelos 

concretistas, e torna-se professor de história e redação em cursos pré-vestibulares, 

experiência que motiva a criação de seu primeiro romance, Catatau (1976). Leminski 

também atua como diretor de criação e redator em agências de publicidade, o que 

contribui para sua atividade poética, sobretudo no aspecto da comunicação visual. 

Fascinado pela cultura japonesa e pelo zen-budismo, Leminski pratica judô, escreve 

haicais e uma biografia de Matsuo Bashô. O interesse pelos mitos gregos, por sua 

vez, inspira a prosa poética Metaformose. Paulo Leminski exerce atividade intensa 

como crítico literário e tradutor, vertendo para o português obras de James Joyce, 

Samuel Beckett, Yukio Mishima, Alfred Jarry, entre outros. Colabora em revistas de 

vanguarda, como Raposa, Muda e Qorpo Estranho, e faz parcerias musicais com 

Caetano Veloso e Itamar Assumpção, entre outros. Em 1968, casa-se com a 

poeta Alice Ruiz (1946), com quem vive durante 20 anos, e tem três filhos: Miguel 

Ângelo (que morre aos dez anos), Áurea e Estrela. Em 7 de junho de 1989, o poeta 

morre, vítima de cirrose hepática. 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa2851/paulo-leminski 

1
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https://www.culturagenial.com/maiores-poemas-de-amor-literatura-brasileira/
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa2884/augusto-de-campos
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa452/decio-pignatari
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa452/decio-pignatari
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa21896/haroldo-de-campos
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa21586/alice-ruiz
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa2851/paulo-leminski
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Dinâmica para formação de grupos em sala de aula. 
 
"Solte a voz" 
 
- Seleciona-se letras de músicas do momento (não precisa ser música 
educativa, o objetivo é de descontração); 
- Prepara-se papeizinhos com essas músicas, em número 
correspondente a quantidade de componentes em cada grupo. Por 
exemplo: se os grupos forem de 5 componentes, prepara-se 5 
papaizinhos com a mesma música. 
-Distribui-se de maneira aleatória; 
- Depois pede-se que os alunos que receberam a mesma música que 
formem grupos, leiam e decidam se cantam ou declamam a música; 
- Em grande circulo, pedi que cada grupo cante sua música para a 
classe. Se outros alunos conhecerem a letra, também podem cantar. 
 
Obs. Dê preferência aos hits do momento, pois as músicas são 
escolhidas para descontrair. 
Estratégia: 
*Selecionar letras de músicas; 
* Reproduzir em quantidade equivalente ao número de componentes 
de cada grupo.  
* Dependendo da quantidade de grupos, será a quantidade de letras 
de músicas. Por exemplo, 7 grupos serão 7 músicas diferentes. 5 
componentes em cada grupo, serão 5 músicas iguais. 
*Distribuir aleatoriamente as letras de músicas. 
* Pedir que cada aluno se junte a outros com a mesma letra de música. 
* Dá um tempinho para ensaiarem (cantando ou declamando). 
* Em um grande circulo iniciar as músicas, quem souber a letra pode 
ajudar o grupo. 
Terminada a cantoria, explicar que a dinâmica era apenas uma forma 
de descontrair, para a realização de outro trabalho. Organizar os 
grupos e distribuir as cópias dos textos que serão analisados, seguindo 
um roteiro de análise pré estabelecido. 

 
https://espalhandoletras.blogspot.com/2012/09/dinamica-para-formacao-de-grupos-

1
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https://espalhandoletras.blogspot.com/2012/09/dinamica-para-formacao-de-grupos-em.html
https://espalhandoletras.blogspot.com/2012/09/dinamica-para-formacao-de-grupos-em.html
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ANEXO 12 – TEXTO  

MÓDULO II 

COTIDIANO IMAGINÁRIO  

Roteiro turístico  
MOACYR SCLIAR  

 
Duas mulheres e três crianças, que moram debaixo de um viaduto na zona sudoeste 

de SP, vão conhecer o Iguatemi – Cotidiano, 25.dez.98 

 

"Apresentamos a seguir o roteiro de nossa excursão "Viagem a um mundo encantado', 

um excitante mergulho no maravilhoso universo do consumo. 

9h - Início da excursão. Saída dos participantes do viaduto em que residem. O 

embarque será feito em ônibus comum, de linha. Não usaremos helicóptero e nem 

mesmo ônibus especial. Não se trata de economia; queremos evidenciar o contraste 

entre um velho e barulhento veículo e a moderna e elegante construção que é o objeto 

de nossa visita. 

10h - Chegada ao shopping. Depois do deslumbramento inicial, o grupo adentrará o 

recinto, o que deverá ser feito de forma organizada, sem tumulto, de maneira a não 

chamar a atenção. Isto poderia resultar em incidentes desagradáveis. 

10-12h - Visita às lojas. Este é o ponto alto de nossa tour, e para ele chamamos a 

atenção de todos os participantes. Poderão observar os últimos lançamentos da moda 

primavera-verão, os computadores mais avançados, os eletrodomésticos mais 

modernos. Numa das vitrines será visualizado um relógio de pulso Bulgari custando 

aproximadamente US$ 10 mil. Os nossos guias, sempre bem informados, farão uma 

análise desta quantia. Mostrarão que ela equivale a cem salários mínimos e que 

portanto seriam necessários quase dez anos para adquirir tal relógio. Tais condições 

oportunizarão uma reflexão sobre a dimensão filosófica do tempo, muito necessária, 

a nosso ver -já que é objetivo da agência não apenas o turismo banal, mas sim um 

alargamento do horizonte cultural de nossos clientes. 

12-14h - Normalmente, este horário será reservado ao almoço. Considerando, 

contudo, que o tempo é breve e custa caro (ver acima) propomos aos participantes 

um passeio pela área de alimentação, onde teremos uma visão abrangente do mundo 

do fast food. Lembramos que é proibido consumir os restos porventura deixados sobre 

a mesa ou mesmo caídos no chão. 

14-16h - Continuação de nossa visita. Serão mostrados agora os locais de diversão. 

Os participantes poderão ver todos - repetimos, todos- os cartazes dos filmes em 

exibição. 

16h - Embarque em ônibus de linha com destino ao ponto de partida, isto é, o viaduto. 

17h - Nenhum acidente acontecendo, chegada ao viaduto e fim de nossos serviços." 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff28129807.htm 

 

GÊNERO: 

CRÔNICA 1

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff28129807.htm
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ANEXO 13 TEXTO 

 
 
COTIDIANO IMAGINÁRIO  

Os estranhos caminhos da Internet 

 
MOACYR SCLIAR  

 
“Aluno compra trabalho escolar da Internet - Cotidiano, 19.abr.99.” 

Desiludido com a carreira universitária e sobretudo com o baixo salário, o professor 

pediu demissão de seu cargo e instalou um site na Internet. Seu projeto: vender 

trabalhos para alunos. Uma coisa que muita gente estava fazendo e na qual ele 

esperava sair-se bem. Finalmente vou tirar algum proveito do meu conhecimento, 

disse à esposa. 

Uma expectativa que se revelou, de início, frustrada. Os pedidos que recebia eram de 
pequenos trabalhos. Fáceis de fazer, não rendiam, contudo, grande coisa. Quando já 
começava a desanimar, veio uma encomenda grande: um estudante de uma obscura 
faculdade do interior precisava de um trabalho de mestrado. Tinha de ser longo, tinha 
de ser elaborado - e deveria ser entregue com urgência: cinco dias. Mas o cliente, filho 
de um rico industrial, estava disposto a pagar uma substancial quantia, muito maior 
que o preço de tabela. 
O professor imediatamente se lançou à tarefa. Logo viu, contudo, que se tratava de 
missão impossível. Por mais rápido que progredisse -e, por causa do nervosismo, não 
progredia muito rapidamente-, não conseguiria dar conta do recado em tempo hábil. 
O que fazer? Não podia cair fora: o mercado não perdoa aos vacilantes. Como 
resolver, então, o problema? 
De repente, lembrou-se de algo. 
Sua tese de mestrado. Tinha-a pronta, guardada na gaveta. Nunca chegara a 
apresentá-la - não valia a pena, já que não pretendia continuar ensinando. Pensara 
até em jogar fora aquele erudito, e, a seu ver, inútil estudo. Agora, porém, poderia 
aproveitá-lo. Antes que os remorsos o acometessem, colocou a tese num envelope e 
enviou-a ao aflito mestrando. 
Na semana seguinte recebeu uma carta. Continha o polpudo cheque, tal como havia 
sido combinado, e uma cópia do parecer da banca sobre o trabalho: entusiastas 
apreciações, rasgados elogios. 
O professor suspirou. Ao fim e ao cabo, tinha encontrado uma espécie de glória. E 
teve de concluir: são mesmo muito estranhos os caminhos da Internet. 
  

 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff26049906.htm 
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ANEXO 14 – TEXTO  

 

COTIDIANO IMAGINÁRIO  
A vida em papelão 

MOACYR SCLIAR  

"Dormir em caixa custa R$ 2,00 por dia em SP"  

                                            Cotidiano, 6.dez.98 

A ideia lhe veio ao observar a quantidade de gente dormindo na rua no centro da 
cidade. Existe aí uma demanda potencial, pensou. E como estava, ele próprio, 
desempregado, resolveu arriscar a sorte em um novo negócio: o aluguel de caixas de 
papelão. 
O que não era nada difícil. Caixas podiam ser obtidas em lojas, supermercados, 
fábricas. E os sem-teto aceitavam com entusiasmo a possibilidade de dormirem 
menos expostos aos elementos -e aos olhares alheios. Tratava-se, afinal, da versão 
brasileira do hotel-cápsula, aquele lugar em que os japoneses passam a noite numa 
espécie de armário com porta. 
O negócio se expandiu e ele foi sofisticando a oferta. Dispunha de caixas em vários 
tamanhos, algumas acolchoadas, outras pintadas em cores alegres, várias com rádio 
e TV. Os preços subiam progressivamente, de acordo com a dimensão da caixa e o 
conforto desta. 
Escusado dizer que, durante esse tempo, morava numa caixa, ele também -inclusive 
para fiscalizar a clientela. E fiscalizar era uma coisa que ele também sabia fazer. Era 
um cobrador implacável e não hesitava em ameaçar os devedores relapsos: se não 
pagassem, ele poria fogo na caixa. A caixa é minha, dizia, queimando-a quando queria 
-se houver alguém dentro, azar. 
Ganhou muito dinheiro, encontrou uma linda mulher que aceitou viver com ele. Não 
numa caixa, naturalmente: ela queria uma casa. Uma casa muito grande e muito 
bonita. 
E uma casa ele fez. Uma casa muito grande e muito bonita, num bairro elegante. É 
uma casa que chama a atenção de todos, não só pelo design arrojado, como também 
por uma peculiaridade: é feita de papelão. Papelão especial, muito espesso e 
impermeável, mas papelão. 
Nessa casa de papelão ele vive feliz com a mulher. Só uma coisa o preocupa: tem 
medo de que algum invejoso bote fogo na casa. O papelão é um grande material, mas, 
infelizmente, não resiste às chamas. Nada é perfeito. 
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ANEXO 15 TEXTO  

 

MOACYR SCLIAR 
  
O dilema da porta giratória 
Poucos dias depois do incidente com o homem da jaqueta, uma mulher, ainda jovem, 
tentou entrar numa agência bancária e também ficou presa na porta. Em princípio, os 
seguranças tiveram dificuldade em identificar que tipo de objeto havia sido detectado 
pelo equipamento eletrônico, mas a própria moça encarregou-se de avisá-los: 
-É isto aqui. 
Tratava-se de um grande broche de metal que ela tinha preso ao casaco. 
-Pois então tire, disse o segurança. 
Para sua surpresa, a resposta foi uma irritada negativa: 
-Não tiro coisa nenhuma. E soltem de uma vez esta porta que eu quero entrar. 
O gerente foi chamado. A ele a moça explicou, num tom muito mais cortês, que a joia, 
na realidade uma bijuteria barata, era a última lembrança que tinha de sua falecida 
mãe: 
-Ela pediu que eu a levasse sempre comigo. Tirar este broche, agora, seria uma 
afronta à sua memória. 
Atrapalhado, o gerente não sabia o que fazer. Poderia, claro, endurecer; mas... e se  
a moça armasse um escândalo? Se a coisa terminasse na TV, nos jornais? Decidiu 
consultar seus superiores. Enquanto isso, a moça teria de aguardar ali, presa na porta. 
-Não me importo -disse ela-; desde que eu possa cumprir o último pedido de minha 
querida mãe, nada é problema para mim. 
O gerente telefonou para seu superior imediato, que também ficou perplexo com o 
dilema: nunca se vira diante de uma situação tão inusitada. Teve, pois, de ligar para 
a direção geral do banco. Uma reunião de emergência foi convocada, contando  
inclusive com a presença de assessores de imprensa. Enquanto isso, a situação na 
agência era caótica; as pessoas presas lá dentro tinham sido retiradas por uma porta 
lateral, mas a fila à frente era enorme. Ao telefone, o gerente implorava por uma 
solução. 
Que finalmente veio: a cliente poderia entrar, com broche e tudo. 
Uma vez lá dentro, o assalto foi rápido. Sacando um pequeno revólver da bolsa, ela 
mandou todo mundo deitar no chão, a rotina de sempre. Coletou o dinheiro dos caixas 
e saiu sem problema. Na pressa, o broche desprendeu-se do casaco e caiu no chão, 
mas ela não se deu ao trabalho de apanhá-lo. O gerente disse depois que nunca tinha 
visto tamanha falta de consideração com o último desejo de uma mãe moribunda. 
 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1809200005.htm 
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