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A MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA NA ESCRITA/PRODUÇÃO DE TEXTO: um olhar 

na/da prática docente 

 

RESUMO 

 
 

Esta pesquisa teve como objeto de estudo a mediação pedagógica realizada pelo 

professor do Grupo de Estudos e Intervenção em Alfabetização (GEIA) nas atividades de 

escrita/produção textual com alunos que ainda não consolidaram o Sistema de Escrita 

Alfabética (SEA). O GEIA é um projeto de intervenção da Secretaria de Educação e Cultura 

(SEC) da rede municipal de ensino de Itabuna-Bahia, que atua em escolas do município, com 

a finalidade de contribuir com a apropriação/consolidação do SEA pelos alunos. O objetivo 

desta pesquisa foi analisar como a mediação pedagógica realizada pelo professor nas 

atividades de escrita/produção de texto contribui para que os alunos matriculados no 4º e 5º 

anos consolidem o SEA. O estudo está pautado na concepção sociointeracionista apresentada 

por Vygotsky (1998), indicando a mediação como possibilidade para apropriação e 

consolidação das aprendizagens por meio da Zona de Desenvolvimento Proximal, lugar onde 

a mediação pedagógica reside e se movimenta. Fundamenta as discussões acerca da 

alfabetização e do SEA nos estudos de Morais (1998; 2012), Soares (1998; 1999; 2017; 2018; 

2020), Smolka (2012) e Gusmão (2015), que assumem uma concepção de linguagem como 

prática social e dialógica, resultante dos processos de interação entre os sujeitos. Os estudos 

de Dolz, Gagnon e Decândio (2010); Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004); Vieira e Costa Val 

(2005) e Costa Val et al. (2007) concernentes aos gêneros textuais e à produção escrita 

embasaram o estudo, assim como as contribuições acerca da reescrita apresentadas por Fiad 

(2006). Esta é uma pesquisa interventiva, de abordagem qualitativa, que foi realizada em uma 

escola, tendo como participantes a professora referência da área de Língua Portuguesa e a 

professora Lua, que leciona no GEIA, com seus alunos. Contou com os seguintes 

instrumentos de coleta e produção de dados: análise documental, por meio das sequências de 

atividades, para compreensão da organização do trabalho pedagógico; uma entrevista 

semiestruturada com a professora do GEIA para entender o desenvolvimento e organização 

do trabalho pedagógico e as observações das aulas das docentes com registros no diário de 

campo da pesquisadora. Após as observações, foram realizados momentos de intervenção 

desenvolvendo situação de escrita de texto com a participação de PLua e dos alunos. Por fim, 

para leitura, organização e análise do material empírico produzido na pesquisa, foi utilizada a 

Análise de Conteúdo (BARDIN, 2016). O estudo indicou que a mediação pedagógica por 

vezes assume, na prática pedagógica das professoras, a forma de correção, respostas a dúvidas 

ou revisão de textos. O estudo revelou ainda uma mudança na concepção inicial de PLua 

acerca da mediação pedagógica e o reconhecimento da importância de um trabalho voltado 

para a escrita/produção de texto que oferecesse ao aluno a oportunidade de pensar suas 

produções e as particularidades do SEA. O trabalho desenvolvido com PLua e as constantes 

conversas foram indicativos para a elaboração do produto educacional do estudo com 

orientações que auxiliem o professor no desenvolvimento de propostas de reescrita textual, 

considerando aspectos discursivos e gramaticais da língua escrita com os alunos.  

 

Palavras-chave: Alfabetização. Mediação Pedagógica. Prática Docente. Consolidação do 

SEA. 

 

 



 
 

PEDAGOGICAL MEDIATION IN WRITING/TEXT PRODUCTION: a look at 

the teaching practice 

 

ABSTRACT 

 

This research studies the pedagogical mediation conducted by the teacher of the 

Group of Studies and Intervention in Literacy (GEIA) in writing/text production activities 

with students who have not consolidated the learning of the alphabetic writing system (AWS) 

yet. GEIA is an intervention project established by the Department of Education and Culture 

(DEC) of the municipal school system of Itabuna, Bahia, Brazil, which takes place in schools 

of the municipality, in order to contribute for the students to appropriate/consolidate their 

learning of the AWS. The aim of this research was to analyze how the pedagogical mediation 

of the teacher in writing/text production activities contributes for students of 4
th 

and 5
th

 grades 

to consolidate their learning of the AWS. Our study is based on Vygotsky‘s (1998) 

sociointeracionist perspective, which indicates mediation as a possibility for appropriation and 

consolidation of learning through the Zone of Proximal Development, the area where 

pedagogical mediation occurs. Our discussions on literacy and AWS are based on the studies 

by Morais (1998; 2012), Soares (1998; 1999; 2017; 2018; 2020), Smolka (2012), and Gusmão 

(2015), who conceive language as a social and dialogical practice, the result of the interaction 

process between the subjects. Our study is based on the studies by Dolz, Gagnon and 

Decândio (2010); Dolz, Noverraz and Schneuwly (2004); Vieira and Costa Val (2005), and 

Costa Val et al. (2007) on text genres and writing production, as well as on Fiad‘s (2006) 

contributions on rewriting. This is an interceptive research, with a qualitative approach, which 

took place at a school, having as participants the reference teacher in the field of Portuguese 

Language and teacher Lua, who teaches in the GEIA, and her students. The following data 

collection tools were used in this research: document analysis through the sequence of 

activities, in order to understand the organization of the pedagogical work; semi-structured 

interview with the teacher who works in the GEIA, in order to understand the development 

and organization of the pedagogical work; and classroom observations with recording in the 

researcher‘s field diary. After the observations, there were moments of intervention through 

the development of a writing situation with the participation of teacher Lua and her students. 

Finally, we used the Content Analysis (BARDIN, 2016) to read, organize and analyze the 

empirical material produced in the research. The study indicated that pedagogical mediation, 

in the pedagogical practice of the teachers, sometimes takes the forms of correction, answers 

to doubts or texts revision. It also revealed a change in teacher Lua‘s initial conception of 

pedagogical mediation, and the acknowledgement of the importance of a work focused on a 

writing/text production which would give the student the opportunity to think about their own 

productions and the particularities of the AWS. The work developed by teacher Lua and the 

constant talks were indications for the elaboration of the educational product of the study, 

with orientations which may help the teacher in the development of proposals of rewriting, by 

considering the discursive and grammatical aspects of the written language with the students.  

 

Keywords: Literacy. Pedagogical Mediation. Teaching Practice. AWS consolidation.  
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INTRODUÇÃO  

 

                                        

“[...] Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadloff, levou-o para 

que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, está do outro lado 

das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai enfim alcançaram 

aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente 

de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar, e tanto seu fulgor, que o 

menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, 

tremendo, gaguejando, pediu ao pai: „Me ajuda a olhar!‟[...]”.  

Eduardo Galeano  

 

Essa pequena história, que compõe a obra O livro dos abraços, do autor uruguaio 

Eduardo Galeano, nos emociona por representar, de uma forma muito especial, o momento 

em que um menino se dá conta de que precisa do pai para ajudá-lo a compreender o mar em 

toda a sua imensidão e plenitude. Em muitos momentos em nossa vida, nos sentimos 

exatamente assim e nos damos conta de que o outro realmente pode nos ajudar a ―olhar‖ 

melhor. 

É interessante pensar que a escrita também é algo grandioso, uma incrível criação da 

humanidade que permite que conhecimentos, ideias, emoções e desejos sejam compartilhados. 

Que aproxima pessoas, eterniza momentos, enfim, que nos concede a possibilidade de 

expressar o que sentimos de diversas maneiras. E, assim como o pai da pequena história 

contada por Galeano levou o filho para descobrir o mar, acreditamos que o professor também 

pode levar seus alunos a descobrir a escrita em toda sua plenitude, o que envolve auxiliá-los 

na compreensão da sua especificidade, funcionamento e utilização social. 

Dessa forma, entendemos que as questões que envolvem a escrita e a produção de 

texto na aquisição do Sistema de Escrita Alfabética (SEA) são relevantes e precisam ser 

analisadas com profundidade, haja vista a necessidade de um ensino que contribua para a 

proficiência leitora e escritora dos alunos nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Assim, o interesse em aprofundar os estudos sobre o SEA e, mais especificamente, 

sobre a escrita e a produção textual enquanto instrumentos capazes de auxiliar os alunos na 

sua consolidação surgiu da experiência pessoal ao longo de dezessete anos como 

alfabetizadora na rede municipal de Educação de Itabuna, município no sul da Bahia, e, mais 

recentemente, como integrante do Grupo de Estudo e Intervenção em Alfabetização (GEIA), 

projeto que tem como objetivo assegurar a alfabetização dos alunos que não se desenvolveram 

em tempo regular de escolaridade – Ciclo de Alfabetização (1º ao 3º ano). 
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 Assim, concebemos o trabalho no GEIA como uma oportunidade de aliar a 

experiência docente aos estudos sobre temas relevantes para os alfabetizadores, possibilitando 

uma prática mais eficaz, consistente e voltada para as reais necessidades de muitos alunos que 

estão matriculados nas últimas séries dos anos iniciais do Ensino Fundamental, mas que ainda 

não consolidaram o SEA. 

O referido município vem apresentando, desde o final dos anos 90, propostas de 

organização do ensino com o objetivo de elevar a condição de escolarização dos alunos, numa 

perspectiva de valorização da infância e da escolarização, por exemplo, com a implantação do 

sistema de ensino organizado no Ciclo Básico de Alfabetização (CBA)
1
 e, em seguida, nos 

anos 2000, o Ciclo de Formação Humana
2
.  

Nessa perspectiva, direcionamos nossa atenção não apenas para a aquisição do SEA, 

mas para a mediação pedagógica realizada entre professores e os alunos atendidos no GEIA, 

que tem por objetivo ajudar aqueles que ainda necessitam se apropriar do SEA, para, então, 

consolidar o processo de alfabetização. 

Portanto, nosso estudo está pautado na concepção sociointeracionista apresentada por 

Vygotsky (1998), indicando a mediação como possibilidade para apropriação e consolidação 

das aprendizagens, por meio da Zona de Desenvolvimento Proximal, lugar onde a mediação 

pedagógica reside e se movimenta. Recorremos a Soares (1998; 1999; 2017; 2018; 2020), que 

nos tem agraciado com anos de estudos dedicados à alfabetização, em suas diversas facetas: 

linguística, interativa e sociocultural. 

Consideramos relevantes para nosso estudo as contribuições de Morais (2012; 2019), 

que nos desvelam as especificidades do SEA, conhecimento imprescindível ao adentrar o 

caminho da alfabetização, bem como as contribuições de Smolka (2012) e Gusmão (2007; 

                                                           
1
 Segundo Stremel e Mainardes (2011), a organização da escolaridade por meio dos ciclos teve início na década 

de 1980, com a implantação do Ciclo Básico de Alfabetização (CBA), inicialmente nas redes estaduais de São 

Paulo, Minas Gerais e Paraná e, posteriormente, nas várias redes de ensino brasileiras e ―reunia os dois 

primeiros anos do ensino fundamental, eliminando a reprovação na passagem do primeiro para o segundo ano, 

a fim de proporcionar mais tempo para a aprendizagem, bem como reduzir as taxas de reprovação e evasão 

escolar‖ (STREMEL; MAINARDES, 2011, p. 233). De acordo com Silva (2015), o CBA é implantado em 

Itabuna, no ano de 1986, com proposta inspirada na organização dos ciclos implantada na cidade de Belo 

Horizonte. 
2
 De acordo com Lima (2009), em 2001, Itabuna iniciou um movimento contra os altos índices de evasão, 

repetência e analfabetismo. Foi construída a Proposta Político-Pedagógica denominada ―Escola Grapiúna‖, que 

reconfigurou a organização da rede por meio dos Ciclos de Desenvolvimento Humano, reunindo crianças e 

adolescentes por suas fases de formação. Santos (2016) esclarece que o objetivo do Ciclo de Formação 

Humana era apresentar ―uma nova organização dos tempos e espaços na escola‖. Estariam, no Ensino 

Fundamental, ―organizados em três Ciclos de Formação: Ciclo da Infância (CIN); Ciclo da Pré-Adolescência 

(CPA); Ciclo da Adolescência (CAD)‖ (SANTOS, 2016, p. 47). 
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2015), que assumem uma concepção de linguagem como prática social e dialógica, resultante 

dos processos de interação entre os sujeitos.  

Os estudos de Dolz, Gagnon e Decândio (2010), Schneuwly e Dolz (2004), Vieira e 

Costa Val (2005) e Costa Val et al. (2007) concernentes aos gêneros textuais e à produção 

escrita também fundamentaram nosso estudo, assim como as contribuições acerca da reescrita 

apresentadas por Fiad (2006). 

Ressaltamos ainda que entendemos a consolidação do processo de alfabetização como 

um direito de todas as crianças, independentemente de classe social, entre as quais estão os 

filhos das classes trabalhadoras (essas que estão matriculadas na escola pública). Incluímos, 

assim, as contribuições de Freire (1992; 1996), que nos indica a importância de uma 

alfabetização como prática significativa e emancipatória que possibilite ao educando utilizar-

se da leitura e da escrita para conhecer, compreender e se posicionar politicamente no mundo. 

Dessa forma, compreender a mediação pedagógica realizada pelo professor é uma 

oportunidade própria da docência para impulsionar o processo de alfabetização, ao possibilitar 

situações, por meio de reflexões sobre a escrita e a produção textual, para compreensão do 

princípio alfabético. 

Assim, os conteúdos e as propostas de atividades relacionadas à alfabetização 

precisam ser analisados, tendo em vista a necessidade de elevar os índices de alfabetização e 

proporcionar o avanço dos alunos em direção a uma escrita autônoma. Dessa forma, não se 

justificam mais atividades estéreis que reduzam o trabalho com a escrita/produção de texto a 

propostas exclusivamente escolares, restritivas e sem relação com as situações efetivas de 

possibilidade de uso da língua.  

Compreendendo as habilidades de escrita/produção de texto como um dos fatores 

relevantes para a consolidação do SEA, propomos a seguinte questão de pesquisa: Como a 

mediação pedagógica realizada pelo professor nas atividades de escrita/produção de texto 

contribui para que os alunos matriculados no 4º e 5º anos e atendidos pelo GEIA consolidem 

o SEA?  

Diante dessa questão, a forma de condução e intervenção do professor nas atividades 

relacionadas à escrita/produção de texto será investigada e constituirá o nosso objeto de 

estudo para indicar possíveis caminhos para a tão almejada proficiência escritora dos alunos. 

Dessa forma, elegemos como objetivo geral: analisar como a mediação pedagógica 

realizada pelo professor nas atividades de escrita/produção de texto contribui para que os 

alunos matriculados no 4º e 5º anos e atendidos pelo GEIA consolidem o SEA.  
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E como objetivos específicos: analisar as propostas de escrita/produção de texto por 

meio das atividades desenvolvidas pelos professores, considerando a diversidade de gêneros 

textuais, suas características e função social; compreender a organização e o desenvolvimento 

do trabalho pedagógico realizado pelo professor do GEIA com os alunos; identificar as 

dimensões da mediação pedagógica realizada pelo professor com seus alunos; elaborar 

orientações para o professor que contribuam com o processo de reescrita de textos pelos 

alunos do GEIA.   

Diante dos objetivos apresentados, acompanhamos a prática pedagógica de uma 

docente por entendermos que, por meio da mediação pedagógica, os alunos podem ser 

incentivados a pensar e refletir sobre a escrita/produção de texto, numa perspectiva de 

consolidação do SEA que vá além da cópia e da produção de frases soltas e sem sentido, 

utilizando a escrita para produzirem textos com propósito e interlocutores definidos. 

Para compreender o contexto do objeto de estudo, recorremos a pesquisas relacionadas 

com as práticas pedagógicas e a apropriação/consolidação do SEA no tocante à 

escrita/reescrita e produção de texto já socializados no cenário educacional brasileiro, bem 

como no âmbito do Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Educação – 

PPGE-UESC, com o intuito de identificar os conhecimentos que estão sendo produzidos 

sobre o tema. Apresentamos, a seguir, alguns estudos já publicados.  

Inicialmente, realizamos um levantamento (Quadro 1) no site de periódicos da Capes, 

onde, por meio dos descritores revisão de textos/análise linguística, foram encontrados 143 

artigos. Na SciELO, utilizando os descritores escrita e narrativa, encontramos 72 artigos. Na 

Biblioteca Digital da Universidade de São Paulo (USP), utilizando a opção busca avançada, 

área: educação, e como descritores produção textual e alfabetização, encontramos 33 teses e 

dissertações. O critério era a busca de trabalhos publicados nos últimos 5 anos.  

Incluímos estudos do Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em 

Educação – PPGE-UESC que buscaram investigar a realidade da não 

apropriação/consolidação do SEA pelos alunos e consideramos pertinente apresentá-los 

devido à relevância das temáticas postas em discussão. O referido programa está organizado 

em duas linhas de pesquisa: a Linha 1, Formação de Professores e Práticas Pedagógicas, e a 

Linha 2, Políticas Educacionais e Gestão Escolar. Foi realizado um levantamento no acervo
3
 

das dissertações já defendidas no PPGE no período de 2015 até 2019 e encontramos 57 

                                                           
3
 http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/mestrado/formacaodeprofessores/index.php?item=conteudo_tcc.php 
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estudos. Deste total, 28 são da linha de pesquisa de Formação de Professores e Práticas 

Pedagógicas e seis se relacionam com a aquisição do SEA e os processos de leitura e escrita. 

Do total de 254 trabalhos, elegemos quatro artigos, sete dissertações e uma tese de 

livre docência, pelas aproximações, em maior ou menor medida, com a nossa pesquisa, o que 

nos permitiu estabelecer critérios para compreender a relevância do nosso objeto de estudo, 

conforme mostra o Quadro 1. 

 

 Quadro 1 – Levantamento da produção bibliográfica 
Nº Busca Descritores  Total 

1 Periódicos Capes Revisão de textos/análise linguística 143 artigos 

2 Scielo Escrita e narrativa 72 artigos 

3 Biblioteca digital da 

USP 

Produção de texto e alfabetização 33 teses e dissertações 

4 PPGE/UESC Aquisição do SEA e processos de 

leitura e escrita. 

6 dissertações 

   254 
 Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Santos e Barrera
4
 (2015) buscaram compreender o desempenho na escrita de histórias 

de 26 alunos do 5º ano do Ensino Fundamental, sob as seguintes condições de produção: (1) 

com sugestão de conflito
5
; (2) com sequência de figuras compondo uma história, com 

explicitação de conflito; (3) com figura isolada. O objetivo das autoras foi verificar o 

desempenho dos alunos em atividades de produção escrita de histórias sob diferentes 

condições de solicitação. Os resultados obtidos indicaram que a condição de solicitação de 

produção interfere na qualidade da estrutura narrativa dos textos. As histórias produzidas a 

partir de uma sequência de figuras com explicitação de conflito (2) apresentaram estrutura 

narrativa bem elaborada, com trama e desfecho explícito. A produção de história a partir de 

uma gravura (3), sem indicação de conflito, ocasionou estruturas narrativas mais precárias, 

com predominância de descrições. A produção a partir de um tema conflituoso (1) também 

propiciou histórias mais elaboradas. A pesquisa evidenciou que a influência de um conflito 

favorece a potencialização dos recursos narrativos dos alunos. 

                                                           
4
 Pesquisadoras da Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Federal de Goiás (UFG). 

5
 De acordo com Santos e Barrera (2015), sugestão de conflito seria a apresentação de uma situação-problema 

como condição para a produção de uma narrativa. 
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Nobile e Barrera
6
 (2016) investigaram as relações entre o conhecimento ortográfico e 

a produção escrita de textos, buscando analisar em que medida diferentes condições de 

produção influenciam a qualidade dos textos dissertativos. O estudo foi realizado em uma 

escola pública do Ensino Fundamental com 72 alunos do 5º ano. Os dados foram coletados 

por meio da escrita de um ditado e de três diferentes produções de texto: livre, baseada em 

uma sequência de figuras e um reconto de história. As pesquisadoras constataram, pelos 

resultados, que os alunos possuem conhecimento precário da ortografia, e os erros mais 

frequentes eram os que envolviam regularidades contextuais, morfossintáticas e casos 

irregulares. Os textos considerados mais elaborados foram os produzidos a partir do reconto. 

Barrera e Santos
7
 (2016) tiveram como objetivo investigar o desempenho na produção 

de narrativas de alunos do 3º e 5º anos do Ensino Fundamental em diferentes condições de 

produção: com apoio visual e verbal e com e sem sugestão de conflito. Investigaram também 

os efeitos da escolaridade no desempenho nas produções narrativas. Os resultados revelaram 

que, embora importante para a qualidade da narrativa, o apoio visual nem sempre é um fator 

determinante. Os dados mostraram um efeito positivo na qualidade narrativa dos textos 

produzidos pelos alunos acompanhados na pesquisa. O estudo indica a importância de práticas 

pedagógicas que promovam aprendizagens acerca de conhecimentos relativos a estruturas de 

diferentes textos, de modo a favorecer a competência dos alunos no tocante à produção 

textual. 

Colello (2015) desenvolveu um estudo com 30 crianças do Ensino Fundamental, da 

periferia de São Paulo. Partindo da hipótese de que a concepção dos alunos sobre o papel da 

escola, a compreensão do seu funcionamento e as condições de trabalho na produção escrita 

afetam a possibilidade de aprender e de escrever, a autora buscou estudar as relações dos 

alunos na e com a escola e as condições de produção textual no ensino da língua escrita. A 

coleta de dados para a pesquisa constituiu-se de cinco fases, com as respectivas atividades de 

produção textual: resposta a uma questão sobre o papel da escola, texto com outra criança 

com base em uma situação hipotética, texto em um blogue sobre aspectos da vida escolar, 

resolução de problemas de um game e a repetição da resposta à questão sobre o papel da 

escola. Os dados comprovaram que os alunos são capazes de reagir aos apelos da escrita e às 

condições de produção textual. 

                                                           
6
 Pesquisadoras da Universidade de São Paulo (USP). 

7
 Pesquisadoras da Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Federal de Goiás (UFG). 
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Siqueira
8
 (2018) estudou as práticas pedagógicas nas classes do 1º ao 3º ano do Ensino 

Fundamental. A pesquisadora observou seis classes de uma escola da rede pública estadual de 

São Paulo em dois momentos distintos (2014 e 2015) para fazer um levantamento das 

propostas de ensino em Língua Portuguesa em quatro eixos de abordagem: natureza das 

atividades, natureza das demandas dos alunos, natureza linguística das propostas de ensino e 

natureza interacional das dinâmicas de trabalho. Partindo do pressuposto de que as práticas de 

linguagem e de escrita são essenciais para a alfabetização, a investigação teve o objetivo de 

contribuir para a discussão sobre as propostas de ensino da língua escrita, buscando identificar 

quais são as tendências desse ensino. As conclusões do estudo indicaram o predomínio de 

atividades notacionais, nas quais prevalecem o objeto e a razão de escrever em detrimento da 

definição de interlocutores. 

Silva e Guimarães
9
 (2020) realizaram 31 horas de observação da prática de professoras 

do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental, com o objetivo de analisar o trabalho pedagógico no 

que se refere ao processo de ensino-aprendizagem, do planejamento e da revisão de textos em 

sala de aula. Buscaram também identificar se as estratégias utilizadas pelas professoras 

contribuíram para o avanço dos alunos em relação à escrita. Participaram da pesquisa três 

professoras, 27 alunos do 4º ano e 22 do 5º. O estudo focalizou a prática dos professores por 

meio do encaminhamento das atividades pedagógicas e a atuação dos alunos em sala de aula. 

As autoras concluíram que os encaminhamentos pedagógicos observados não permitiram uma 

significativa melhora na capacidade de produção textual dos alunos. O estudo sugere que a 

prática pedagógica para o desenvolvimento da capacidade de produção textual dos alunos 

pode ser aprimorada. 

Silva (2016) realizou uma pesquisa com o objetivo de investigar os problemas de 

escrita apresentados por alunos do 6º ano do Ensino Fundamental e apresentar uma proposta 

para promover a atenuação desses problemas. O referencial teórico utilizado no estudo girou 

em torno de Soares (2009), Kleiman, (1995), Morais (1998; 2012), Freire (1997) e Oliveira 

(2005). Os participantes foram o professor de Língua Portuguesa e uma turma do 6º ano do 

Ensino Fundamental, e o estudo foi realizado por meio de pesquisa-ação. 

Na primeira fase da pesquisa, a autora refletiu historicamente sobre o processo de 

alfabetização e letramento no Brasil. Foram analisados os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) (BRASIL, 1998) para o Ensino Fundamental e os documentos do Programa Pacto 

                                                           
8
 Pesquisadora da Universidade de São Paulo (USP). 

9
 Pesquisadoras da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) e Universidade Federal do Paraná 

(UFPR).  
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Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) (BRASIL, 2012a), que tratam tanto do 

ciclo de alfabetização quanto do Ensino Fundamental. Na segunda fase, foram realizadas a 

observação participante, aplicação dos instrumentos de diagnóstico para identificar os níveis 

de escrita dos alunos, análise dos dados e a elaboração de uma proposta de ação para a 

promoção do domínio das convenções ortográficas na perspectiva do alfabetizar letrando.  

O conjunto dos dados analisados revelou que, embora a escola cumpra com os 

conteúdos estabelecidos na matriz curricular para o 6º ano do Ensino Fundamental, uma parte 

dos alunos não constrói conhecimento suficiente para consolidar a apropriação do sistema de 

escrita no nível ortográfico. 

A pesquisa de Pereira (2017) buscou compreender e analisar os fatores que interferem 

no processo de alfabetização de alunos que chegam ao final do ciclo e ainda não estão 

alfabetizados. O estudo ancorou-se teoricamente nos estudos e pesquisas de Bernstein (1996), 

Arroyo (1999), Perrenoud (2004), Mainardes (2007), Ferreiro e Teberosky (1999), Cagliari 

(2004), Morais (2012a; 2012b) e Soares (2016).  

A autora desenvolveu um estudo de natureza interventiva, organizado em dez 

encontros com 18 alunos do 3º ano do ciclo de alfabetização de uma escola pública no 

município de Teixeira de Freitas que já haviam sido reprovados, pelo menos, em um ano 

durante o ciclo e ainda não se encontravam na hipótese de escrita alfabética. Em uma primeira 

etapa, a pesquisadora participou do grupo que estava organizando o documento de criação do 

NALFA
10

. Na segunda etapa, aconteceu a intervenção, no período de aula regular dos alunos 

e no mesmo turno de estudo.  

Os resultados do estudo mostraram avanços na aprendizagem dos alunos em relação 

ao SEA, indicando a necessidade de superação da dicotomia alfabético-alfabetizado. Foram 

constatados também fatores de natureza pedagógica, administrativa, política e familiar que 

interferem na aquisição do SEA. Foi observado que tais fatores formam uma rede de relações 

e construção de estratégias na escola com os alunos, pais, professores e gestores, para 

minimizar a situação de não aprendizagem dos alunos. 

Silva (2017) realizou um estudo de caso que teve como objetivo analisar como o 

ensino de Ciências pode contribuir para a aprendizagem, a partir do exame de registros 

escritos produzidos por alunos em uma aula de Ciências, baseada em atividades 

investigativas. O trabalho foi fundamentado em autores como Carvalho (2013), Sasseron 

(2015), Dolz, Gagnon e Decândio (2010) e Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004).  

                                                           
10

 NALFA – Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alfabetização e Letramento. 
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Os dados da pesquisa foram coletados por meio da participação em três encontros de 

formação de professores na perspectiva do ENCI
11

 realizados pelo GRUPAC
12

 no município 

de Ilhéus-BA. Participaram dos encontros 28 professores de turmas multisseriadas da 

Educação do Campo. No terceiro encontro formativo, os docentes socializaram as atividades 

investigativas realizadas com suas turmas e uma das professoras compartilhou os registros 

produzidos pelos dezoito alunos do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental da sua turma. Cada 

aluno produziu um texto sobre o experimento ―o copo e o papel‖. Esse material foi utilizado 

para análise pela pesquisadora.  

Os resultados sinalizaram que, na aula de Ciências, os alunos produziram textos de 

gêneros diferentes, como relato de experiência vivida, relato de experimento e relatos 

híbridos. Os dois últimos, de acordo com a autora, apresentaram muitos indícios de interação 

com a cultura científica e evidenciaram a tentativa de uso da escrita como elemento do fazer 

científico; já os relatos de experiência vivida revelaram poucos indícios dessa interação. Os 

problemas de escrita foram identificados em todos os textos e precisam de intervenção 

didática para que sejam superados. 

Um estudo qualitativo foi desenvolvido por Bispo (2017), cujos objetivos foram: 

identificar as práticas de ensino de gramática nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

considerando o que se ensina, como se ensina, para que se ensina; e promover o ensino do 

eixo da gramática articulado ao ensino dos eixos da leitura, escrita e oralidade. O estudo foi 

embasado teoricamente por Geraldi (1997; 2012), Franchi (2006), Possenti (2012), Costa Val 

(2002), Antunes (2003; 2007; 2009; 2014), Travaglia (2009; 2013), entre outros.  

A autora buscou verificar se o trabalho com a gramática nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental na prática de cinco professoras da rede municipal de Ilhéus colabora para a 

formação de leitores e produtores de texto. Para a coleta de dados, foram utilizadas uma 

entrevista semiestruturada com as professoras, observação das aulas e análise do livro didático 

adotado. Os resultados indicaram que o paradigma tradicional permanece nas concepções e 

práticas dos professores que, ao ensinar gramática, têm como objetivo central propiciar aos 

alunos a fixação dos conceitos abordados. O estudo é acompanhado de um caderno didático 

em formato digital com relatos das professoras sujeitos da pesquisa e as sequências didáticas 

desenvolvidas por elas. 

                                                           
11

 ENCI - Ensino de Ciências por Investigação. 
12

 GRUPAC - Grupo de Pesquisa em Alfabetização Científica. 
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Costa (2018) desenvolveu um estudo do tipo qualitativo, de perspectiva diagnóstica, 

que teve como objetivo investigar se a aula de Português no Ciclo de Alfabetização de uma 

escola pública de Itabuna-Bahia é pautada pelo ―alfabetizar letrando‖. Está fundamentado 

teoricamente em Geraldi (1997; 2012), Franchi (1987), Costa Val (2002), Antunes (2003; 

2007; 2009; 2014), Batista (1997), Bagno (2002, 2003 e 2007) e Soares (1990; 1997; 2001; 

2002; 2016). Os procedimentos utilizados para a coleta de dados foram: entrevista 

semiestruturada, observação sistemática das aulas e análise dos materiais utilizados pelas 

professoras.  

Os resultados indicaram que, em uma mesma escola, coexistem dois modelos de aula 

de português, fundamentadas em diferentes abordagens: uma voltada para uma mudança 

paradigmática que incorpora o alfabetizar letrando e outra marcada pela hegemonia da 

tradição, apenas com traços episódicos de incorporação do novo, mas que desconsidera o 

letramento. A proposta de ação apresentada foi organizada na modalidade de sequência 

didática e se constituiu em uma possibilidade de promover um trabalho planejado a partir dos 

gêneros textuais. 

No estudo de Oliveira (2019), foi analisado como a professora relaciona, na prática 

pedagógica, sua concepção de alfabetização e a concepção de alfabetização presente no livro 

didático adotado na escola. A pesquisa, de abordagem qualitativa, foi realizada com quatro 

professoras que lecionavam no 1º ano (alfabetização) em uma escola pública da rede 

municipal localizada em Ipê, no extremo sul da Bahia. Elas participaram do momento da 

apresentação do projeto e da escolha do livro didático. Mas apenas uma concordou que suas 

aulas fossem observadas. O estudo foi fundamentado nas discussões de Ferreiro e Teberosky 

(1999), Morais (2012; 2015), Soares (1998; 2017a; 2017b), Brisolla (2015), entre outros. 

 Foram analisados o livro didático e a Proposta Curricular de Alfabetização do 

município. A pesquisadora entrevistou as professoras, observou sete aulas de Língua 

Portuguesa e três encontros de escolha do Livro Didático (2019-2020) na escola e na rede 

municipal.  

Os resultados da pesquisa revelaram que o livro didático foi pouco utilizado nas aulas. 

A professora, embora se declarasse construtivista, fazia uso de algumas estratégias de ensino 

que têm relações com os métodos tradicionais de alfabetização. No tocante ao livro didático 

de Língua Portuguesa escolhido pela rede municipal, foi observado que, embora apresente 

atividades do eixo de escrita numa perspectiva próxima das cartilhas/métodos tradicionais, 

apresenta, no manual do professor, uma perspectiva construtivista, indicando nas orientações 

que estava fundamentado no processo construtivista e no letramento. 
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Diante dos trabalhos apresentados, esta pesquisa se mostra relevante por propor uma 

reflexão acerca de como a mediação pedagógica realizada pelo professor, por meio da 

reescrita textual, pode possibilitar práticas significativas relativas à escrita/produção de texto. 

Consideramos relevante a valorização das interações sociais nas classes do 4º e 5º anos do 

Ensino Fundamental, especialmente para os alunos que ainda não consolidaram o SEA. Outra 

contribuição da pesquisa é a possibilidade de pensar o papel do professor para além da 

proposição de atividades, situando-o como alguém capaz de estabelecer, no contexto escolar, 

práticas de ensino que confiram sentido à aprendizagem dos alunos.  

No levantamento de pesquisas já socializadas, não encontramos trabalhos que 

mencionassem a mediação pedagógica do professor. Nesse sentido, o nosso estudo apresenta-

se com proposta de compreender a mediação realizada pelo professor para que o aluno avance 

na consolidação do SEA.  

Esta dissertação está organizada em cinco capítulos. No primeiro, apresentamos a 

alfabetização, buscando compreender os seus sentidos e significados e a forma como ambos 

atuam sobre os sujeitos. Procuramos compreender a escrita a partir de sua função social e de 

sua estrutura linguística. 

O segundo situa a mediação pedagógica, evidenciando-a à luz das contribuições de 

Vygotsky (1998), com ênfase para o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal, 

compreendida como o lugar onde a mediação reside e se movimenta. Apresenta a 

escrita/produção de texto no contexto da sala de aula, destacando o professor como alguém 

capaz de mediar propostas de ensino que confiram sentido à aprendizagem dos alunos.     

O terceiro apresenta um breve histórico dos enfrentamentos, empreendidos pela rede 

municipal de Itabuna, ao fracasso escolar, expresso sob a forma da não consolidação do SEA 

pelos alunos ao fim dos três primeiros anos do Ensino Fundamental. 

O quarto capítulo descreve o caminho trilhado no estudo e a metodologia 

desenvolvida. Destacamos nossa opção pela abordagem qualitativa e pela pesquisa de 

natureza interventiva (TEIXEIRA; NETO, 2017; DAMIANI, 2012), entendendo-as como 

capazes de impulsionar reflexões e aprendizagens no contexto educacional. Descrevemos o 

lócus da pesquisa, o perfil dos participantes, os instrumentos de coleta de dados adotados, 

bem como evidenciamos a escolha da análise de conteúdo (BARDIN, 2016) para análise do 

material empírico produzido na pesquisa. Apresentamos ainda o cronograma das observações 

e intervenções realizadas pela pesquisadora no estudo. 

O quinto e último capítulo traz o material produzido na pesquisa por meio dos 

instrumentos de coleta de dados e apresenta a análise realizada à luz do referencial teórico que 
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fundamentou o estudo. A mediação pedagógica realizada pelas professoras no âmbito da 

escrita/produção de texto é desvelada, explicitando importantes aspectos da prática 

pedagógica. 

Por fim, delineamos as nossas considerações, procurando responder à questão central 

que nos moveu a empreender este estudo. Desejamos que este trabalho oportunize reflexões 

acerca da mediação pedagógica e do lugar (privilegiado) que o professor pode ocupar no 

dinâmico processo de construção do conhecimento.  
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 1 SITUANDO A ALFABETIZAÇÃO  

 

“Viver 

e não ter a vergonha 

de ser feliz 

cantar e cantar e cantar 

a beleza de ser 

um eterno aprendiz.” 

Gonzaguinha 

 

Este capítulo tem como objetivo compreender a alfabetização a partir de uma 

perspectiva interacionista, considerando a função social da escrita bem como as suas 

especificidades. Propõe discutir acerca da mediação pedagógica enquanto possibilidade de o 

professor estabelecer, no contexto escolar, práticas de ensino que confiram sentido à 

aprendizagem dos alunos. Está organizado em duas seções: a primeira aborda os sentidos e 

significados da alfabetização e a segunda apresenta uma contextualização da escrita.  

 

1.1 Os sentidos e significados da alfabetização 

 

Para iniciar, vamos refletir sobre o sentido e significado, nesse caso específico, da 

alfabetização. Recorremos a Luria (1986) e Vygotsky
13

(1991) e inferimos que uma palavra 

possui um mesmo significado formado ao longo da história para todos e o conserva para todas 

as pessoas. ―O significado da palavra representa um amálgama tão estreito do pensamento e 

da linguagem [...]. Uma palavra sem significado é um som vazio; o significado, portanto, é 

um critério da ‗palavra‘, seu componente indispensável‖ (VYGOTSKY, 1991, p. 104). Os 

significados das palavras modificam-se na medida que a pessoa se desenvolve, ―são 

formações dinâmicas, e não estáticas‖ (VYGOTSKY, 1991, p. 107-108). Assim, há um  

 
[...] sistema de relações que se formou objetivamente no processo histórico e que 

está encerrado na palavra. [...]. Assimilando o significado das palavras, dominamos 

a experiência social, refletindo o mundo com plenitude e profundidade diferentes. 

                                                           
13

 ―Existe um problema com relação à ortografia do nome do autor russo [...]. A transliteração da grafia do 

alfabeto cirílico foi solucionada de diferentes maneiras nas várias línguas ocidentais: VIGOTSKY em 

espanhol, VIGOTSKI em francês, VIGOTSKIJ em italiano e VYGOTSKY em inglês. A grafia escolhida no 

Brasil, oriunda das traduções norte-americanas, é justamente a única que não marca a diferença existente, no 

original russo, entre a primeira e a última vogal [...]. Ainda assim, optamos por conservar [...] a grafia 

VYGOTSKY, adotada por publicações brasileiras (com exceção da coletânea Linguagem, desenvolvimento e 

aprendizagem, na qual grafou-se VIGOTSKII)‖ (GOLDFEDER, 1996, s/p, nota do editor). Neste trabalho, 

adotamos a grafia Vygotsky, conforme aparece nas publicações brasileiras. 
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[...] é um sistema estável de generalizações, que se pode encontrar em cada palavra, 

igualmente para todas as pessoas (LURIA, 1986, p. 45).  

 

 

Nessa direção, cada palavra, junto com o significado, tem o seu sentido, que está 

relacionado às vivências afetivas do sujeito, apresenta o significado individual da palavra, 

mas apresenta uma relação com o momento e a situação dos dados (LURIA, 1986). Essa 

relação pode ser compreendida nos aspectos sociais, políticos, afetivos, educacionais etc. O 

―sentido é a unidade fundamental da comunicação [...], é o elemento fundamental da 

utilização viva, ligada a uma situação concreta afetiva, por parte do sujeito‖ (LURIA, 1986, p. 

45). Assim, o autor mostra que o sentido é importante para análises fundamentais da 

linguagem e da consciência. Tem uma relação diferente para cada pessoa (LURIA, 1986) e, 

nesse caso, na construção do SEA – a alfabetização. 

Para falar da alfabetização, vamos refletir sobre a palavra alfabetização, que tem um 

significado, e também um sentido, que está relacionado com sua natureza afetiva, cognitiva, 

política e social no que se refere à consolidação do SEA. Alfabetização é uma palavra 

mediada por relações políticas, pedagógicas, formativas, econômicas, afetivas e cognitivas. 

Sendo assim: Qual o sentido da alfabetização? De aprendizagem de uma técnica? Ou de 

liberdade de se apropriar da palavra escrita ou falada? De prática emancipadora? Difícil 

pensar em um só sentido que dê conta de explicar a função da alfabetização enquanto prática 

que emancipa, liberta e permite a apropriação de um sistema de escrita. 

O processo de alfabetização pode ser compreendido como a etapa de aquisição da 

leitura e da escrita e tem sido alvo de pesquisas (FERREIRO, 2001; MORAIS, 2012; 

SOARES, 2017) que visam compreender suas especificidades, que demandam propostas de 

atividades significativas, reflexivas e que contribuam com a apropriação do Sistema de Escrita 

Alfabética (SEA) pelas crianças. 

O entendimento da escrita alfabética como sistema e não como código toma por base 

as considerações de Morais (2012), que nos indica que as três expressões – código, 

decodificar, codificar – veiculam uma imagem falsamente simplificada do trabalho cognitivo 

que um aprendiz precisa fazer para se alfabetizar. 

Nessa direção, é equivocada a visão que pressupõe que bastaria decorar a equivalência 

entre letras e sons para a apropriação da leitura e da escrita, pois um código pressupõe uma 

correspondência mútua e estável de símbolos e significados, o que não é comum na escrita 

alfabética, uma vez que ―o modelo ideal do sistema alfabético é o de que cada letra 

corresponda a um som e cada som a uma letra, mas essa relação ideal só se realiza em poucos 



30 

 

casos‖ (LEMLE, 1991, p. 17). Fica claro, então, que, para alcançar uma compreensão acerca 

do SEA, o aprendiz terá que entender a natureza desse sistema e as relações que se 

estabelecem entre sons e letras.  

O entendimento de que a aprendizagem inicial da leitura e da escrita se baseia apenas 

em decorar e memorizar as relações entre letras e sons sustenta a ideia do sistema alfabético 

como um código. A esse respeito, Morais (2012, p. 46) esclarece que  

 

[...] a visão tradicional de alfabetização pressupõe que o aluno aprende repetindo e 

memorizando. Decorando a equivalência entre as formas gráficas (letras) e os sons 

que elas substituem (fonemas), os aprendizes viriam a ser capazes de ‗decodificar‘ 

ou ‗codificar‘ palavras. Daí, para sermos capazes de ‗decodificar‘ e ‗codificar‘ frases 

e textos, teríamos apenas uma questão de treino, de prática repetitiva e acúmulo (das 

formas gráficas e dos seus respectivos sons).  

 

 

Assim, essa visão tradicionalista da alfabetização, baseada nos métodos de 

alfabetização, afasta-se da compreensão do nosso sistema de escrita, que foi inventado como 

um sistema de representação e não como um código.  Soares (2018, p. 46, grifo da autora) 

esclarece acerca dessa questão que 

 

[...] se se considera seu significado literal, o verbo codificar denota a utilização de 

um sistema de sinais ou signos que substituem os grafemas do sistema alfabético, e 

o verbo decodificar denota, literalmente, a decifração de sinais ou signos 

traduzindo-os para o sistema alfabético. Assim, este, o sistema alfabético, é o 

sistema primeiro, não é um sistema de substituição de outro preexistente – não é um 

código, a não ser que se considerasse que os grafemas ‗substituem‘ os sons da fala, o 

que não é linguisticamente verdadeiro: os grafemas representam os sons da fala, e o 

sistema de escrita alfabético foi inventado como um sistema de representação, não 

como um código.  

 

Vale ressaltar que a forma como concebemos a escrita, se como um código ou como 

um sistema de representação, influencia diretamente as propostas de ensino voltadas para 

aprendizagem na alfabetização e, consequentemente, a tarefa do aluno, uma vez que, de 

acordo com Morais (2012), para o aprendiz da escrita alfabética, as propriedades do sistema 

não estão prontas na sua mente, sendo necessária a elaboração de situações e estratégias de 

ensino e a mediação para compreender e internalizar suas propriedades, regras e convenções. 

Partindo desse entendimento, é necessário refletir acerca dos aspectos que se colocam 

como impulsionadores da apropriação do SEA pelos aprendizes e, em especial, daqueles que 

já ultrapassaram os primeiros anos do Ensino Fundamental sem dominar a escrita de base 

alfabética, determinante para a compreensão ortográfica que ocorre numa fase posterior. 
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É justamente pela importância que a escrita/produção textual tem enquanto fator que 

dá sentido à alfabetização que se faz necessário um olhar acerca das propostas de atividades 

apresentadas nos cadernos de atividades utilizados nas aulas, entendendo que a intervenção do 

professor deve acontecer para proporcionar ao aluno oportunidades de refletir sobre a escrita e 

produção de texto em situações efetivas de uso. 

No entanto, os sentidos atribuídos à alfabetização podem ser construídos levando-se 

em conta o que de fato tem relevância para uma vida plena e autônoma. A apropriação da 

leitura e escrita enquanto tecnologia é desejável e imprescindível, porém não podemos perder 

de vista a dimensão social que permite ao sujeito exercer o pleno direito de ser cidadão, como 

esclarece Colello (2017, p. 29): 

 
[...] quando ao lado da dimensão instrumental, atribuímos à escrita a condição de 

legítimo conhecimento, a alfabetização deixa de ser uma etapa inicial e preparatória 

da escolaridade e assume definitivamente uma razão mais próxima da vida e, 

portanto, verdadeiramente educativa: uma conquista indispensável ao estudante, 

fundamental ao cidadão e essencial ao ser humano. 

 

O sentido educativo do processo de alfabetização perpassa pela necessidade de tornar 

o sujeito consciente da realidade na qual está inserido, incluindo os usos sociais da escrita que 

não são valorizados e estimulados nas propostas de alfabetização. Para Collelo (2007), é no 

conjunto das práticas sociais que a escrita revela seu potencial, infelizmente nem sempre 

acessível a todos que aprendem a ler e escrever. 

Dessa maneira, fica evidenciada a importância das práticas sociais da leitura e da 

escrita como forma de autonomia do sujeito, como possibilidade de conquista de uma 

condição humana e social legítima, bem como a valorização da infância, por ser nesse 

momento da vida que o processo de alfabetização deve acontecer. 

Assim, o uso e apropriação dessas práticas sociais constituem o letramento que, para 

Soares (2006), é um direito humano absoluto, independentemente das condições sociais e 

econômicas em que as pessoas estejam inseridas. 

Partindo desse pressuposto, as práticas sociais da leitura e da escrita devem permear o 

ambiente escolar, tornando-o alfabetizador, por estar imerso em leituras e escritos que 

circulam no dia a dia. É o que nos mostra Collelo (2007, p. 66): 

 

Quando se reduz o ensino da escrita a si mesma, perde-se a oportunidade de contar 

com o letramento como aliado do processo de aprendizagem e, consequentemente, 

de trazer para a sala de aula os significados intrínsecos ao conjunto da experiência 

linguística: a escrita como meio de se relacionar com o mundo, de interpretar e de 

organizar a realidade. 

 



32 

 

 Assim, o letramento e a alfabetização, entendidos aqui como a especificidade do 

processo de apropriação do SEA, devem acontecer de modo simultâneo. São processos com 

características próprias, porém complementares e indissociáveis. Como nos indica Soares 

(2017, p. 44, grifo da autora):            

 
Dissociar alfabetização e letramento é um equívoco porque, no quadro das atuais 

concepções psicológicas, linguísticas e psicolinguísticas de leitura e escrita, a 

entrada da criança (e também do adulto analfabeto) no mundo da escrita ocorre 

simultaneamente por esses dois processos: pela aquisição do sistema convencional 

de escrita - a alfabetização – e pelo desenvolvimento de habilidades de uso desse 

sistema em atividades de leitura e escrita, nas práticas sociais que envolvem a língua 

escrita – o letramento.   
 
 

Porém, tão importante quanto o entendimento da indissociabilidade desses processos é 

a necessidade de considerá-los em suas especificidades, promovendo propostas de ensino que 

articulem os usos sociais da leitura e escrita com atividades reflexivas sobre o SEA.  

É a articulação entre alfabetização e letramento que dá sentido à aprendizagem, que 

torna possível ao aluno compreender a realidade que extrapola os muros da escola. 

Essa aprendizagem permite interações, reflexões, construções e reconstruções do 

conhecimento. Em um contexto de conscientização de si e do outro em um processo de 

aprendizagem a partir de seus conhecimentos de mundo, como já nos indicava Freire (1996, p. 

26), 

[...] nas condições de verdadeira aprendizagem os educandos vão se transformando 

em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do 

educador, igualmente sujeito do processo. Só assim podemos falar realmente do 

saber ensinado, em que o objeto ensinado é apreendido na sua razão de ser e, 

portanto, aprendido pelos educandos. 

 

Dessa forma, o desafio que se coloca para a alfabetização é o de promover 

aprendizagens significativas, que permitam ao aluno apropriar-se da leitura e da escrita nas 

suas mais diversas formas e consciente dos seus múltiplos usos, da sua autonomia, autoestima 

e valorização da infância. Que o ensinado (SEA) seja aprendido pelos alunos! 

 

1.2 Contextualizando a escrita  

 

Pensar a escrita implica pensar sobre sua função social, estrutura linguística, ensino e a 

forma como se efetivam, nas salas de aula, as práticas pedagógicas relacionadas à 

aprendizagem inicial da língua escrita. Implica refletir sobre as mudanças tecnológicas e 

científicas que a sociedade vem passando. 
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As questões indicadas levam-nos a refletir sobre se, de fato, tais mudanças têm 

chegado até a escola, se o ensino e aprendizagem da escrita têm considerado o contexto 

contemporâneo de transformações rápidas e contínuas nas formas de interação social, de 

valorização da vida, da construção da autonomia e liberdade para ser um leitor e escritor. 

O descompasso entre a forma como a escrita é tratada socialmente, dentro e fora da 

escola, nos contextos da alfabetização, já era indicada na década de 1980, como nos esclarece 

Smolka
14

 (2012, p. 65): 

 
A alfabetização, na escola, contrasta violentamente com as condições de leitura e 

escrita, movimentação e saturação de estímulos sonoros e visuais fora da escola. A 

leitura e a escrita produzidas pela/na escola pouco tem a ver com as experiências de 

vida e de linguagem das crianças. Nesse sentido, é estéril e estática, porque baseada 

na repetição, na reprodução, na manutenção do status quo. Funciona como um 

empecilho, um bloqueio à transformação e à elaboração do conhecimento crítico. 

 

Esse contraste entre as condições de leitura e escrita dentro e fora da escola continua 

presente, e o contexto descrito, em 1988, nesse trecho da obra A criança em fase inicial da 

escrita, de Ana Luiza Bustamante Smolka (2012), continua atual, mesmo passados mais de 

trinta anos da sua publicação. É cada vez mais necessário que a diversidade de escritos e suas 

finalidades cheguem às salas de aula em propostas de atividades e práticas pedagógicas que 

privilegiem a mediação, a interação, o cotidiano, a significação e a reflexão para os 

envolvidos – professores e alunos.  

Assim, para que a escrita faça sentido para os alunos na escola, o ensino precisa fazer 

uma aproximação com o que é vivenciado por eles fora da escola, em uma realidade que 

parece ser comumente ignorada nos momentos de planejamento e organização das atividades 

pedagógicas. De acordo com Smolka (2012, p. 48), 

 

Os efeitos desse ensino são tragicamente evidentes, não apenas nos índices de 

evasão e repetência, mas nos resultados que produz uma atividade sem consciência: 

desvinculada da práxis e desprovida de sentido, a escrita se transforma num 

instrumento de seleção, dominação e alienação. 

 

Propostas de atividades que apresentam a escrita apenas como reprodução de padrões 

silábicos, de frases prontas, artificializadas, ou de textos lançados no quadro/lousa para serem 

                                                           
14

 A 1ª edição da obra A criança em fase inicial da escrita, de autoria de Ana Luiza Bustamante Smolka, foi 

publicada em 1988 que, ―assumindo uma concepção de linguagem como prática social, como produção e 

produto da atividade humana, constitutiva dos sujeitos em interação, buscava compreender, com uma equipe 

de trabalho que desenvolvia projetos de atuação e investigação no espaço escolar, o dinâmico e complexo 

processo de elaboração coletiva de conhecimento – da língua, da linguagem, do mundo; da leitura e da escrita, 

da literatura; dos modos de ensinar a ler e escrever‖ (SMOLKA, 2012, p. 13).  Neste trabalho, usamos a 13ª 

edição, publicada em 2012 pela mesma editora. 
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copiados estão longe de cooperar com a autonomia escritora das crianças e de fazê-las 

perceber toda a potencialidade da escrita na escola, na vida e na sociedade. Na descrição de 

Fayol (2014, p. 33), 

 
A escrita é uma ferramenta. Ela permite a comunicação com os outros, por meio de 

desenhos, gráficos, mapas, palavras, frases e textos. Também permite representar as 

situações – retratá-las, descrevê-las, defendê-las – em geral para um destinatário, 

mas também para si mesmo. 

 

As diversas situações de uso da escrita nos permitem compreender a natureza 

dinâmica desse processo, criando condições de escrita que os alunos percebam ‗para quê‘, 

‗como‘ e ‗para quem‘ estão escrevendo.  De acordo com Jolibert (1994, p. 21), ―é essencial 

que as crianças descubram, durante sua escolaridade, que existe um mundo da escrita: um 

mundo social, cultural, econômico da escrita [...]‖. Esse é um desafio a ser enfrentado pela 

escola: tornar a escrita, em suas variadas formas e finalidades, conhecida e desejada pelos 

alunos, compreendendo-a nas dimensões política, social, cultural e econômica. O ensino da 

escrita não é para a escola e para a aprovação de um ano escolar a outro, mas para a 

construção da autonomia, da tomada de decisões e da cidadania. Por isso, no momento do 

planejamento, vale a reflexão: Quem ensina? O quê? Para quem? Onde? Assim, na mesma 

direção, podemos pensar: Para quem é esta aula? Quem é meu aluno? Por que ainda não 

consolidou o SEA? Quais conhecimentos são necessários para consolidar? Quem sou ‗eu‘ 

professor? (SMOLKA, 2012). 

Essas reflexões, no momento do planejamento e do desenvolvimento das atividades 

em sala de aula, ajudam nas ações realizadas no processo de alfabetização que se intensificam 

na escola e nas atividades relacionadas à escrita/produção de textos. A atenção se volta para a 

apropriação do SEA, sendo necessário refletir sobre quais as propostas – os conteúdos e 

atividades para consolidação da alfabetização – e as mediações realizadas pelo professor são 

mais adequadas para esse fim. 

Para dominar, consolidar o SEA e avançar em direção à autonomia na escrita, faz-se 

necessário que, primeiro, os alunos alcancem a hipótese
15

 alfabética. Porém, muito 

frequentemente, confunde-se o estar alfabético com a condição de alfabetizado. Sobre essa 

questão, Morais (2012, p. 149) esclarece: 

 

Atingir uma hipótese alfabética de escrita não é sinônimo de estar alfabetizado. Esta 

última condição, tal como a concebemos hoje, pressupõe a possibilidade de 

                                                           
15

 Fazemos referência, neste trabalho, às hipóteses de escrita apresentadas por Ferreiro e Teberosky (1999).  
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participar de práticas letradas que implicam a capacidade de ler e compreender 

textos curtos, bem como de produzir textos também com curta extensão.  

 

O excerto acima indica que a alfabetização é um processo complexo e que envolve 

mais do que domínio das convenções do sistema de escrita. No livro Alfabetização e 

letramento, Soares (2017) apresenta uma importante discussão acerca do conceito de 

alfabetização e retoma o texto de uma palestra proferida nos anos 80 com o tema As muitas 

facetas da alfabetização. Nessa palestra, o conceito de alfabetização é analisado criticamente, 

partindo do significado que comumente se tinha atribuído a ele, o de um processo permanente 

que se estenderia ao longo da vida. 

O termo letramento ainda não aparecia no texto, porém fica claro o entendimento da 

autora de que a alfabetização ultrapassa a aquisição mecânica das habilidades de leitura e 

escrita, bem como ultrapassa o processo de compreensão e expressão de significados por meio 

da escrita. De acordo com Soares (2017, p. 19): 

 

Em síntese: uma teoria coerente da alfabetização deverá basear-se em um conceito 

desse processo suficientemente abrangente para incluir a abordagem ‗mecânica‘ do 

ler/escrever, o enfoque da língua escrita como meio de expressão/compreensão, com 

especificidade e autonomia em relação à língua oral, e, ainda, os determinantes 

sociais das funções e fins da aprendizagem da língua escrita. 

 

Os ―determinantes sociais‖ relacionados à aprendizagem e apresentados àquela época 

já indicavam que, tão relevante quanto a aprendizagem da leitura e escrita nas suas 

especificidades e como meio de expressão e compreensão, é o entendimento de que essa 

aprendizagem deve acontecer em meio a práticas sociais que favoreçam a construção de um 

sentido para o ato de ler e escrever. 

No tocante a essa questão, as propostas de ensino voltadas para a alfabetização devem 

considerar as especificidades a respeito do sistema alfabético e ortográfico da língua escrita. E 

o letramento, que são os usos e práticas que a leitura e a escrita assumem na sociedade. Soares 

(2017, p. 68, grifo da autora) nos esclarece acerca da alfabetização e do letramento, 

pontuando que 

 

[...] os dois processos – alfabetização e letramento – são no estado atual do 

conhecimento sobre a aprendizagem inicial da língua escrita, indissociáveis, 

simultâneos e interdependentes: a criança alfabetiza-se, constrói seu conhecimento 

do sistema alfabético e ortográfico da língua escrita, em situações de letramento, isto 

é, no contexto de e por meio de interação com material escrito real, e não 

artificialmente construído, e de sua participação em práticas sociais de leitura e de 

escrita; por outro lado, a criança desenvolve habilidades e comportamentos de uso 

competente da língua escrita nas práticas sociais que a envolvem no contexto do, por 

meio do e em dependência do processo de aquisição do sistema alfabético e 

ortográfico de escrita.  



36 

 

Nessa direção, o trabalho com a escrita deve possibilitar, por meio da articulação entre 

alfabetização e o letramento, propostas interessantes e desafiadoras, nas quais os alunos 

reflitam acerca das convenções do SEA, interagindo com a escrita nas mais diversas práticas 

sociais.  

Vale ressaltar que a tão almejada condição de escrever autonomamente passa por uma 

fase inicial de reconstrução da escrita, na qual o aluno, por meio de uma construção cognitiva, 

elabora hipóteses para compreender o que, efetivamente, a escrita representa. Para Ferreiro 

(2001, p. 13), 

 
[...] não se trata de que as crianças reinventem as letras nem os números, mas que, 

para poderem se servir desses elementos como elementos de um sistema, devem 

compreender seu processo de construção e suas regras de produção, o que coloca o 

problema epistemológico fundamental: qual a natureza da relação entre o real e sua 

representação? 

 

A compreensão da relação entre o real e sua representação gráfica é o pressuposto 

necessário para o avanço em direção à escrita alfabética, pois é preciso que as reflexões do 

aluno acerca do SEA tornem-se, paulatinamente, mais elaboradas, à medida que avançam nas 

hipóteses de escrita. E, mesmo quando alcançam a hipótese alfabética de escrita, os alunos 

não estão livres dos equívocos, pois ainda pensam que ―prevalece a ‗lógica‘ originalmente 

idealizada para o sistema, segundo a qual cada letra deverá equivaler a um (único) som e cada 

som deveria ser notado por uma (única) letra‖ (MORAIS, 2012, p. 65). 

Dessa forma, para se tornar alfabetizado e superar a ―lógica‖ comum aos alunos que 

chegam à hipótese alfabética, algumas propriedades do SEA precisam ser reconstruídas pelo 

aluno em seu caminho em direção à consolidação de aprendizagens relacionadas à leitura e à 

escrita. O quadro a seguir, apresentado por Morais (2012), explicita essas propriedades. 

 

Quadro 2 – Propriedades do Sistema de Escrita Alfabética 

(continua) 

Propriedades do SEA que o aprendiz precisa reconstruir para se tornar alfabetizado 

1. Escreve-se com letras que não podem ser inventadas, que têm um repertório finito e que 

são diferentes de números e de outros símbolos; 

2. As letras têm formatos fixos e pequenas variações produzem mudanças em sua 

identidade (p, q, b, d), embora uma letra assuma formatos variados (P, p, P, p); 

3. A ordem das letras no interior da palavra não pode ser mudada; 

4. Uma letra pode se repetir no interior de uma palavra e em diferentes palavras, ao mesmo 

tempo em que distintas palavras compartilham as mesmas letras; 

5. Nem todas as letras podem ocupar certas posições no interior das palavras e nem todas as 

letras podem vir juntas de quaisquer outras; 
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 Quadro 2 – Propriedades do Sistema de Escrita Alfabética 

(conclusão) 

Propriedades do SEA que o aprendiz precisa reconstruir para se tornar alfabetizado 

6. As letras notam ou substituem a pauta sonora das palavras que pronunciamos e nunca 

levam em conta as características físicas ou funcionais dos referentes que substituem; 

7. As letras notam segmentos sonoros menores que as sílabas orais que pronunciamos; 

8. As letras têm valores sonoros fixos, apesar de muitas terem mais de um valor sonoro e 

certos sons poderem ser notados com mais de uma letra. 

9. Além das letras, na escrita de palavras usam-se, também, algumas marcas (acentos) que 

podem modificar a tonicidade ou o som das letras ou sílabas onde aparecem. 

As sílabas podem variar quanto às combinações entre consoantes e vogais (CV, CCV, 

CVV, CVC, V, VC, VCC, CCVCC...), mas a estrutura predominante no português é a 

sílaba CV (consoante-vogal), e todas as sílabas do português contêm, ao menos, uma vogal. 
 Fonte: Morais (2012, p. 51). 

  

Dessa forma, faz parte da base de conhecimento do professor conhecer as 

propriedades do SEA que o aluno precisa reconstruir para avançar no processo de 

consolidação. Assim, é preciso selecionar e planejar atividades que estimulem a reflexão 

acerca da sonoridade das palavras. A esse respeito, Morais (2012, p. 84) infere que ―aquilo 

que chamamos de ‗consciência fonológica‘ é, na realidade, um grande conjunto ou uma 

‗grande constelação‘ de habilidades de refletir sobre os segmentos sonoros das palavras‖. 

Portanto, compreender quais são essas habilidades é essencial para pensar em propostas de 

ensino por meio das quais seja propiciada a reflexão a respeito da pauta sonora e escrita das 

palavras. No Quadro 3, baseado em Morais (2019), apresentamos uma relação de habilidades 

fonológicas a serem estudadas com os alunos. 

 

 Quadro 3 – Habilidades de consciência fonológica 

Habilidades fonológicas a serem desenvolvidas no processo de alfabetização 

 Separar palavras em suas sílabas orais; 

 Contar as sílabas de palavras orais; 

 Identificar entre duas palavras qual é a maior (porque tem mais sílabas); 

 Produzir (dizer) uma palavra maior que outra; 

 Identificar palavras que começam com determinada sílaba; 

 Produzir (dizer) uma palavra que começa com a mesma sílaba que outra; 

 Identificar palavras que rimam; 

 Produzir (dizer) uma palavra que rima com outra; 

 Identificar palavras que começam com determinado fonema; 

 Produzir (dizer) uma palavra que começa com o mesmo fonema que outra; e 

 Identificar a presença de uma palavra dentro de outra. 
 Fonte: Morais (2019, p. 135-136). 

 



38 

 

  Assim, para os alunos alcançarem uma hipótese de escrita alfabética, é fundamental 

um trabalho que possibilite a reflexão e interação constante com os textos escritos, pois ―o 

ritmo de apropriação do sistema de escrita alfabética tende a depender bastante das práticas de 

ensino que a escola desenvolve‖ (MORAIS, 2012, p. 71). Então, é necessário oportunizar 

propostas que contribuam para consolidar o SEA.    

O domínio das correspondências grafema/fonema é fundamental no processo de 

produção de textos, uma vez que, para a escrita espontânea, aquela em que o aluno registra 

livremente suas ideias, esse conhecimento apresenta-se como um grande diferencial. Segundo 

Morais (2012), notar um pequeno texto que se está construindo mentalmente é um trabalho 

árduo para quem ainda não domina as convenções letra-som.  

Assim, defender a realização de um trabalho relacionado à escrita de palavras na etapa 

de apropriação do SEA não significa uma descontextualização do ensino, e sim o 

entendimento de que existem diferentes unidades linguísticas que os aprendizes precisam 

conhecer. De acordo com Morais (2012, p. 151),  

 

[...] o domínio das correspondências grafema-fonema pressupõe um ensino 

sistemático que pode e deve ser lúdico, reflexivo e prazeroso. Em nossa experiência, 

vemos que ele deve incluir atividades nas quais as crianças leiam e escrevam 

diferentes unidades linguísticas: palavras, frases e textos. 

 

Percebe-se que o ensino da escrita deve ser realizado por meio de propostas que 

contemplem a reflexão acerca do desenvolvimento do domínio das correspondências grafema-

fonema, com um planejamento definido e com situações de produção orais e escritas para que 

o aluno avance na escrita. Para chegar a esse planejamento, o acompanhamento das 

aprendizagens dos alunos é o indicador para avançar em um ensino do SEA mais sistemático.  

Nesse sentido, Dolz, Gagnon e Decândio (2010, p. 17) corroboram, dizendo que  

 

[...] a aquisição da escrita exige uma análise linguística e um trabalho sistemático. É 

também na escola que os jovens são confrontados a uma grande variação de 

situações de produção orais e escritas, de atividades de leitura para escrever e de 

escrita para consolidar a leitura.  

 

Porém, o sentido da escrita enquanto expressão de sentimentos precisa ser 

considerado, pois por ser uma ―forma de expressão de si e de criatividade, a escrita autoriza, 

traduz e serve à expressão pessoal, ao jogo de linguagem, à liberação da palavra‖ (DOLZ; 

GAGNON; DECÂNDIO, 2010, p. 16).  

Nessa perspectiva, o texto configura-se como unidade de sentido, pois ―os textos, 

enquanto unidades comunicativas, manifestam diferentes intenções do emissor: procuram 
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informar, convencer, seduzir, entreter, sugerir estados de ânimos, etc.‖ (KAUFMAN; 

RODRIGUEZ, 1995, p. 13). Dessa forma, fica evidenciado que o ensino da escrita/produção 

de texto merece atenção especial, considerando-se toda a complexidade desse processo, o seu 

sentido, a sua função social para além da escola. 

Assim, os textos sugeridos para serem trabalhados na escola suscitam inúmeras 

possibilidades e usos que passam pelos diversos gêneros que circulam socialmente, muitos 

deles conhecidos pelos alunos, mas que nem sempre são trazidos às aulas para serem 

explorados como um recurso didático.  

Dessa forma, oportunizar práticas de escrita/produção de texto voltadas para as 

situações reais de uso implica evidenciar que escrevemos para alguém e sempre com alguma 

finalidade. Segundo Kaufman e Rodriguez (1995, p. 51), 

 

Não é fácil imaginar que alguém escreva ‗para ninguém‘, fora dos muros escolares. 

Sempre há um destinatário dos materiais escritos: esse destinatário pode ser ou outra 

pessoa ou quem escreveu (quando escrevemos para não esquecer algo ou para 

organizar algum tema que estamos estudando). 

 

No tocante a essa questão, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 

1997) já indicavam a necessidade de refletir acerca das práticas de ensino desenvolvidas com 

os alunos, e, nas palavras de Coelho (2016, p. 110), 

 
Os objetivos dos PCNs direcionam as atividades escolares para o exercício da 

cidadania, articulando experiências e conhecimentos num currículo escolar coerente 

e condizente às realidades do alunado. A criação do documento se deve à intenção 

de aplicá-lo como instrumento útil no apoio às discussões pedagógicas, na 

montagem de projetos educativos, na organização das aulas, na reflexão sobre as 

práticas de ensino e na análise dos materiais didáticos, viabilizando plena 

atualização dos professores.  

 

O excerto acima pode ser corroborado pelo referido documento, que já sinalizava, com 

relação à alfabetização, a necessidade de ir além da codificação/decodificação para formar 

escritores proficientes. Para essa tarefa, em consonância com os PCN (BRASIL, 1997, p. 66), 

é preciso 

 
[...] oferecer aos alunos inúmeras oportunidades de aprenderem a escrever em 

condições semelhantes às que caracterizam a escrita fora da escola. É preciso que se 

coloquem as questões centrais da produção desde o início: como escrever, 

considerando, ao mesmo tempo, o que pretendem dizer e a quem o texto se destina – 

afinal, a eficácia da escrita se caracteriza pela aproximação máxima entre a intenção 

de dizer, o que efetivamente se escreve e a intenção de quem lê. É preciso que 

aprendam os aspectos notacionais da escrita (o princípio alfabético e as restrições 

ortográficas) no interior de um processo de aprendizagem dos usos da linguagem 

escrita. 
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A relevância da escrita/produção de textos para o Ensino Fundamental dos anos 

iniciais também está explicitada nos Elementos Conceituais e Metodológicos para 

Definição dos Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento do Ciclo de Alfabetização (1º, 

2º e 3º anos) do Ensino Fundamental (BRASIL, 2012b, p. 36, 39), documento oficial do 

MEC, no componente curricular de Língua Portuguesa, nos seguintes direitos de 

aprendizagem: 

 

I - Falar, ouvir, ler e escrever textos, em diversas situações de uso da língua      

portuguesa, que atendam a diferentes finalidades, que tratem de variados temas e 

que sejam compostos por formas relacionadas aos propósitos em questão. 

[...] 

V - Falar, ouvir, ler e escrever textos relativos à divulgação dos saberes 

escolar/científico, como verbetes de enciclopédia, verbetes de dicionários, resumos, 

dentre outros, e textos destinados à organização do cotidiano escolar e não escolar, 

como agendas, cronogramas, calendários, dentre outros.  

VI - Participar de situações de fala, escuta, leitura e escrita de textos destinados à 

reflexão e discussão acerca de temas sociais importantes, por meio de reportagens, 

artigos de opinião, cartas de leitores, dentre outros. 

 

Atualmente, com a aprovação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

(BRASIL, 2018), o componente Língua Portuguesa, do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, 

preconiza que, nas práticas de linguagem, a produção de textos (escrita compartilhada e 

autônoma) tenha como objetos de conhecimento o planejamento de texto, a revisão, edição e a 

utilização de tecnologia digital. As habilidades a serem desenvolvidas, de acordo com o 

documento, são: 

 

(EF15LP05)
16

 Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, 

considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem 

escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto 

vai circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e 

forma do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que 

for preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os 

dados e as fontes pesquisadas. 

(EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a 

colaboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, 

reformulações, correções de ortografia e pontuação. 

(EF15LP07) Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em suporte adequado, manual ou 

digital. 

(EF15LP08) Utilizar software, inclusive programas de edição de texto, para editar e 

publicar os textos produzidos, explorando os recursos multissemióticos disponíveis. 

(BRASIL, 2018, p. 95). 

                                                           
16

 Significado do código - EF15LP05 - o primeiro par de letras (EF) indica a etapa do Ensino Fundamental. O 

primeiro par de números indica o ano a que se refere a habilidade. Do 1º ao 5º, a identificação é o nº 15. O 

segundo par de letras (LP) indica o componente curricular, nesse caso, Língua Portuguesa. O último par de 

números indica a posição da habilidade na numeração sequencial do ano ou do bloco de anos. 
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Com a BNCC (BRASIL, 2018), fica mais uma vez documentada a função social da 

escrita no que se refere a ‗o quê‘, ‗como‘, ‗para quê‘ e ‗para quem‘ ensinar situações de 

escrita/produção de texto, que já fora apresentada por Smolka em 1988, na obra A criança na 

fase inicial da escrita. Os PCN de Língua Portuguesa (BRASIL, 1997, p. 68) também 

sinalizavam que ―a prática de produção de textos precisa realizar-se num espaço em que 

sejam consideradas as funções e o funcionamento da escrita, bem como as condições nas 

quais é produzida: para que, para quem, onde e como se escreve‖.    

Parece que não há situações novas. As possibilidades de correção da escrita com os 

alunos já foram indicadas por Soares (2017), Morais (2012) e Gusmão (2015). Fica 

evidenciado que as propostas de escrita/produção de texto precisam ser inseridas nas aulas de 

forma intencional, porém contextualizadas, com sentido e significado, para que aconteçam o 

avanço e a consolidação do SEA, possibilitando aos alunos a produção de uma escrita 

autônoma. 

Os gêneros textuais inserem-se nesse contexto, por se constituírem em oportunidades 

de os alunos refletirem acerca das diferentes características e finalidades que os textos 

possuem. Segundo Dolz, Gagnon e Decândio (2010), a aprendizagem da língua oral e escrita 

acontece por meio da confrontação com um universo de textos que nos são dados de antemão. 

Nessa perspectiva, os gêneros tornam-se essenciais para uma aprendizagem da 

escrita/produção de texto que de fato seja relevante. 

Nesse sentido, pensar a produção textual na escola implica reconhecer a presença de 

diferentes textos que circulam socialmente, que se organizam em torno de gêneros que 

apresentam certas regularidades e características comuns. Para Costa Val et al. (2007, p. 19), 

 

Os gêneros são categorias, padrões, modelos de textos que, digamos, ‗têm vida 

própria‘, isto é, circulam de fato na vida social. São muito numerosos, porque 

atendem a necessidades comunicativas e organizacionais da atividade humana, e 

porque se renovam, ao longo do tempo, em razão de novas necessidades, novas 

tecnologias, novos suportes.  

 

Os gêneros textuais são modelos de textos que circulam socialmente e que atendem às 

necessidades comunicativas diversas. São conhecidos e precisam ser considerados por suas 

características e traços comuns, que podem ser classificados e explorados nas propostas de 

produção realizadas nas escolas, como nos indica Dolz, Gagnon e Decândio (2010, p. 40):  

 

O gênero, objeto de ensino, também é um objeto cultural e didático. E sobretudo, 

porque eles permitem o reagrupamento de uma variedade de textos disponíveis em 
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função de aspectos genéricos, tais como os conteúdos, a estrutura comunicativa e as 

configurações de unidades linguísticas. 

 

 Portanto, o entendimento do gênero enquanto objeto cultural e didático é 

fundamental nas propostas de ensino que buscam valorizar os conhecimentos dos alunos, bem 

como as suas preferências, o que contribui para conferir sentido à aprendizagem, tornando 

possível a compreensão da forma como são produzidos e estabelecidos socialmente os 

diversos gêneros em circulação.  

 No tocante à diversidade textual existente, Kaufman e Rodríguez (1995, p. 13) 

estabeleceram, como critérios pertinentes, as ―funções da linguagem‖ e as ―tramas‖ que 

predominam na construção dos textos:  

 
 
Os textos, enquanto unidades comunicativas, manifestam diferentes intenções do 

emissor: procuram informar, convencer, seduzir, entreter, sugerir estados de ânimo, 

etc. Em correspondência a estas intenções, é possível categorizar os textos, levando 

em conta a função da linguagem que neles predomina.  

  

As autoras buscaram, nas raízes etimológicas da palavra-texto, os argumentos que 

confeririam sentido e significado às diversas ―tramas‖ inerentes aos textos. Para Kaufman e 

Rodríguez (1995, p. 16, grifo das autoras),  

 

[...] de acordo com as raízes etimológicas da palavra-texto (texto provém do latim 

textum, tecido, tela, trama, entrelaçado), aceitemos que outro critério de classificação 

adequada para cruzar com o das funções, poderia ser o que se refere às diferentes 

maneiras de entrelaçar os fios, de tramá-los, de tecê-los, isto, aos diversos modos de 

estruturar os recursos da língua para veicular as funções da linguagem. Adotamos 

este critério e convimos chamar de trama [...] as diversas estruturações, as diversas 

configurações dos textos. 

 

Os textos que apareciam com mais frequência na realidade social e escolar à época (os 

anos 90) foram selecionados pelas autoras e estruturados em uma classificação que 

considerava a ―função‖ e a ―trama‖, como podemos verificar no Quadro 4. 
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 Quadro 4 – Classificação dos textos por função e trama 

 Trama 

                

Função 

Informativa Expressiva Literária Apelativa 

Descritiva - Definição 

- Nota de enciclopédia 

- Relato de experiência 

científica 

 - Poema - Aviso 

- Folheto 

- Cartaz 

- Receita 

- Instrução 

Argumentativa - Artigo de opinião 

- Monografia 

  - Aviso 

- Folheto 

- Carta 

- Solicitação 

Narrativa - Notícia 

- Biografia 

- Relato 

- Histórico 

- Carta 

- Carta - Conto 

- Novela 

- Poema 

- História em 

quadrinhos  

- Aviso 

- História em 

quadrinhos 

Conversacional - Reportagem 

- Entrevista 

 - Obra de teatro - Aviso 

  Fonte: Kaufman e Rodriguez (1995, p. 18). 

 

Nessa direção, os agrupamentos propiciam que os textos sejam analisados a partir de 

traços em comum que os unem em torno de uma determinada função de linguagem. Dolz, 

Noverraz e Schneuwly (2004, p. 101) apresentam a possibilidade de agrupamentos, 

considerando, inclusive, que ―cada gênero de texto necessita de um ensino adaptado, pois 

apresenta características distintas: os tempos verbais, por exemplo, não são os mesmos 

quando se relata uma experiência vivida ou quando se escrevem instruções para a fabricação 

de um objeto‖.    

Pensando nas possibilidades de construções de progressão para o ensino, bem como na 

realidade didática da escola, Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 101) pontuam que é 

preciso que os agrupamentos  

 
1. correspondam às grandes finalidades sociais atribuídas ao ensino, cobrindo os 

domínios essenciais de comunicação escrita e oral em nossa sociedade; 

2. retomem, de maneira flexível, certas distinções tipológicas, da maneira como já 

funcionam em vários manuais, planejamentos e currículos; 

3. sejam relativamente homogêneos quanto às capacidades de linguagem implicadas 

no domínio dos gêneros agrupados. 

 

Assim, em torno dos critérios acima descritos e considerando os domínios sociais de 

comunicação, as capacidades de linguagem dominantes e grande variedade de gêneros da 

esfera do oral e do escrito, Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) apresentaram o quadro 

(Quadro 5) a seguir.  
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 Quadro 5 – Agrupamentos dos gêneros textuais/aspectos tipológicos 

DOMÍNIOS SOCIAIS 

DE COMUNICAÇÃO 

CAPACIDADES DE 

LINGUAGEM 

DOMINANTES 

EXEMPLOS DE 

GÊNEROS ORAIS E 

ESCRITOS 

Cultura literária ficcional 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 

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 formas de 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 
 Fonte: Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 102).  

.   
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Os diversos gêneros em circulação podem ser analisados a partir de uma lógica 

cultural e social, pois existem os gêneros próprios a determinados ambientes, lugares, grupos 

sociais específicos ou épocas, como no caso da carta, que era muito utilizada há alguns anos 

ou até mesmo os ambientes virtuais que fomentam textos que não são acessíveis a boa parte 

das pessoas. Dessa forma, os gêneros configuram-se também em construções históricas e 

sociais das quais a humanidade vai progressivamente se apropriando. Segundo Dolz, Gagnon 

e Decândio (2010, p. 40), 

[...] um gênero é um pré-construto histórico, resultante de uma prática e de uma 

formação social. A aprendizagem da língua oral e escrita se faz pela confrontação 

com um universo de textos que já nos são «dados de antemão». É uma apropriação 

de experiências acumuladas pela sociedade.  

 

O caráter histórico e dinâmico dos gêneros precisa ser ressaltado e trazido ao centro do 

debate sobre as propostas de produção textual no ensino, uma vez que a interação social 

acontece por meio dos gêneros e, portanto, é desejável que as produções de texto pensadas na 

escola sejam construídas tendo o gênero como elemento norteador. 

As situações de interação vivenciadas no dia a dia nos permitem vislumbrar as 

inúmeras variações dos gêneros textuais orais e escritos, como nos indicam Dolz, Noverraz e 

Schneuwly (2004, p. 83): 

 
Quando nos comunicamos, adaptamo-nos à situação de comunicação. Não 

escrevemos da mesma maneira quando redigimos uma carta de solicitação ou um 

conto; não falamos da mesma maneira quando fazemos uma exposição diante de 

uma classe ou quando conversamos à mesa com amigos. Os textos escritos ou orais 

que produzimos diferenciam-se uns dos outros e isso porque são produzidos em 

condições diferentes. 

 

Assim, são inúmeros os gêneros textuais da esfera oral e escrita, decorrentes de 

situações comunicativas, que fazem parte do contexto social e estão em maior ou menor 

número presentes no dia a dia das pessoas – especialmente das crianças, antes mesmo de 

ingressarem na escola, o que torna mais relevante ainda sua utilização nas propostas de ensino 

da produção oral e escrita.  

Todavia, para trabalhar com esses gêneros textuais em sala de aula, é necessária a 

mediação do professor na escrita e reescrita de textos que façam sentido para o autor.  

O capítulo seguinte discute a mediação pedagógica e a reescrita de textos como 

possibilidades de um ensino voltado para a construção de sentido nas propostas relacionadas 

com a escrita/produção textual. 
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 2 MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA: algumas reflexões 

 

A vida só é possível 

reinventada.  

[...] 

 

Cecília Meireles 

 

Este capítulo tem como objetivo refletir acerca da mediação pedagógica em uma 

perspectiva sociointeracionista, considerando as possiblidades de mediação pedagógica na 

escrita/produção de texto no contexto da sala de aula, como forma de estabelecer práticas de 

ensino que confiram sentido à aprendizagem dos alunos. 

 

2.1 Compreendendo a mediação pedagógica 

 

Para o ser humano aprender e se desenvolver, é necessário estar inserido na dinâmica 

das relações interpessoais, experienciando situações diversas, convivendo com pessoas 

diversas. E, no âmbito da sala de aula, essa relação de proximidade desenvolvida entre os 

alunos, e também com o professor, é fundamental para que as aprendizagens sejam 

concretizadas, desde que a prática pedagógica do professor esteja fundamentada na 

perspectiva interacionista de Vygotsky (1998). Nesse sentido, 

 
A interação face a face entre indivíduos particulares desempenha um papel 

fundamental na construção do ser humano: é através da relação interpessoal concreta 

com outros homens que o indivíduo vai chegar a interiorizar as formas culturalmente 

estabelecidas de funcionamento psicológico. Portanto, a interação social, seja 

diretamente com outros membros da cultura, seja através dos diversos elementos do 

ambiente culturalmente estruturado, fornece a matéria-prima para o 

desenvolvimento psicológico do indivíduo (OLIVEIRA, 1997, p. 38). 

 

Assim, o movimento interativo em uma sala de aula é, na maior parte das vezes, 

dinâmico, propiciando a professores e alunos uma oportunidade ímpar de aprendizado, ao 

compartilharem suas experiências e conhecimentos, pois ―as trocas entre parceiros – 

adulto/criança e criança/criança [...] resultam, na experiência humana, em conhecimento do 

outro e em conhecimento construído com os outros‖ (DAVIS; SILVA; ESPÓSITO, 1989, p. 

50). Porém, essa interatividade precisa ser valorizada, planejada e potencializada nas 

propostas de ensino. 

Um aspecto a ser considerado quando pensamos em interação social diz respeito às 

questões sócio-históricas que permeiam a convivência entre as pessoas, independentemente 
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do espaço social em que se encontrem. As experiências e os comportamentos socialmente 

compartilhados perpassam gerações e possibilitam que aprendizagens sejam efetivadas, sendo 

importante entender que o  

 
[...] homem nasce equipado com certas características próprias da espécie (por 

exemplo, a capacidade de enxergar por dois olhos, que permite a percepção 

tridimensional, ou a capacidade de receber e processar informação auditiva), mas as 

chamadas funções psicológicas superiores, aquelas que envolvem consciência, 

intenção, planejamento, ações voluntárias e deliberadas, dependem de processos de 

aprendizagem. O homem é membro de uma espécie para cujo desenvolvimento a 

aprendizagem tem um papel central, especialmente no que diz respeito a essas 

funções superiores, tipicamente humanas (OLIVEIRA, 1996, p. 56). 

 

Assim, para Vygotsky (1998), as funções psicológicas superiores são um tipo de 

comportamento próprio dos seres humanos, carregado de intencionalidade, e ―podemos usar o 

termo função psicológica superior, ou comportamento superior com referência à combinação 

entre o instrumento e o signo na atividade psicológica‖ (VYGOTSKY, 1998, p. 73, grifo do 

autor).  

Vygotsky (1998) indica que a semelhança fundamental entre os conceitos de 

instrumento e símbolo está na função mediadora que os caracteriza, sendo possível incluí-los, 

a partir de uma perspectiva psicológica, no conceito mais geral de atividade mediada. 

Dessa forma, o instrumento é o elemento, interposto entre o trabalhador (professor) e o 

objeto do seu trabalho, que possibilita modificações na natureza. O instrumento passa a ser, 

então, o mediador da relação estabelecida entre homem e o contexto do qual ele faz parte. 

Com relação aos signos, sua utilização ―conduz os seres humanos a uma estrutura específica 

de comportamento que se destaca do desenvolvimento biológico e cria novas formas de 

processos psicológicos enraizados na cultura‖ (VYGOTSKY, 1998, p. 54). 

Tanto o signo quanto o instrumento orientam a ação humana, tornando a compreensão 

desses conceitos fundamental para o entendimento da forma como a história social e cultural 

do homem é construída. Uma diferenciação apresentada por Vygotsky (1998, p. 72, grifo do 

autor) corrobora para uma melhor compreensão acerca dessa questão: 

 

A diferença mais essencial entre signo e instrumento [...] consiste nas diferentes 

maneiras com que eles orientam o comportamento humano. A função do 

instrumento é servir como um condutor da influência humana sobre o objeto da 

atividade; ele é orientado externamente; deve necessariamente levar a mudanças nos 

objetos. Constitui um meio pelo qual a atividade humana externa é dirigida para o 

controle e domínio da natureza. O signo, por outro lado, não modifica em nada o 

objeto da ação psicológica. Constitui um meio da atividade interna dirigido para o 

controle do próprio indivíduo; o signo é orientado internamente. 
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É pelo convívio cultural que o sistema de signos, por meio da mediação de um outro, 

torna possível a internalização de processos interpsicológicos, possibilitando ao sujeito se 

apropriar de determinadas formas de pensamento, entre elas a aquisição do Sistema de Escrita 

Alfabética (SEA).  

Para Vygotsky (1998), as crianças, desde muito cedo, começam a vivenciar situações 

de interação e mediação com outras crianças e com os adultos. Tal situação contribui para o 

desenvolvimento do pensamento. Nesse sentido, Luria (2019, p. 27) esclarece que: 

 

Através da constante mediação dos adultos, processos psicológicos instrumentais 

mais complexos começam a tomar forma. Inicialmente, esses processos só podem 

funcionar durante a interação das crianças com os adultos. Como disse Vigotskii, os 

processos são interpsíquicos, isto é, eles são partilhados entre pessoas. Os adultos, 

nesse estágio, são agentes externos servindo de mediadores do contato da criança 

com o mundo. Mas à medida em que as crianças crescem, os processos que eram 

inicialmente partilhados com os adultos acabam por ser executados dentro das 

próprias crianças. [...]. É através dessa interiorização dos meios de operação das 

informações, meios estes historicamente determinados e culturalmente organizados, 

que a natureza social das pessoas tornou-se igualmente sua natureza psicológica.  
 

 

Assim, Vygotsky (1998) revela-nos que a transformação do processo interpessoal para 

o intrapessoal seria o resultado dos muitos eventos que ocorreriam ao longo do 

desenvolvimento humano. Nesse sentido, a mediação do outro no contexto da sala de aula é 

essencial para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, por meio de situações 

didáticas planejadas para que a aprendizagem se concretize e o processo de conhecimento seja 

significativo.  

A mediação é potência no processo de ensino e aprendizagem. Assim, o professor 

precisa estar ciente da fase ou nível de desenvolvimento dos alunos, dos conhecimentos que já 

construíram e daqueles que serão necessários alcançar para que avancem no processo de 

consolidação de aprendizagens, que podem ser intencionalmente planejadas. Estas, 

inicialmente, serão possíveis com a ajuda/mediação do outro – professor, colegas, materiais 

(leituras, escritos, jogos etc.). 

Dessa forma, conhecer os níveis de desenvolvimento dos alunos é o ponto de partida 

para o planejamento de ação de mediação pedagógica proveitosa. A capacidade dos alunos de 

realizar tarefas de forma independente é o que Vygotsky (1998) chama de nível de 

desenvolvimento real. E o desenvolvimento da autonomia é uma marca desse nível, que pode 

ser entendido como ―o nível de desenvolvimento das funções psicointelectuais da criança que 

se conseguiu como resultado de um específico processo de desenvolvimento já realizado‖ 

(VYGOTSKY, 2019, p. 111). 
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No momento da escolarização em que algumas aprendizagens estão consolidadas, 

outras necessitam ser desenvolvidas com o auxílio do outro (a mediação), para que novas 

aprendizagens possam ser construídas. Neste ponto, destacamos a relevância do conceito de 

Zona de Desenvolvimento Proximal na aprendizagem como uma possibilidade de refletir 

acerca de como as interações podem alavancar o processo de desenvolvimento dos alunos.  

De acordo com Vygotsky (1998, p. 113), 

 
[...] a zona de desenvolvimento proximal provê psicólogos e educadores de um 

instrumento através do qual se pode entender o curso interno do desenvolvimento. 

[...] a zona de desenvolvimento proximal permite-nos delinear o futuro imediato da 

criança e seu estado dinâmico de desenvolvimento, propiciando o acesso não 

somente ao que já foi atingido através do desenvolvimento, como também àquilo 

que está em processo de maturação.     

 

A zona de desenvolvimento proximal define ―aquelas funções que ainda não 

amadureceram, mas que estão em processo de maturação, funções que amadurecerão, mas que 

estão presentemente em estado embrionário‖ (VYGOTSKY, 1998, p. 113). Corroborando 

com essa questão, Soares (2020) salienta que a principal forma de auxiliar as crianças a 

avançar em seus níveis de conceitualização é atuando nessa zona de desenvolvimento. 

É na zona de desenvolvimento proximal que reside a mediação pedagógica, tornando 

necessário ao professor o conhecimento do nível de desenvolvimento dos seus alunos, os 

conhecimentos que já possuem, bem como o entendimento de que as interações com o outro 

(professor–aluno; aluno-aluno; aluno-professor; aluno-material de estudo; aluno-professor-

atividades etc.) e as mediações realizadas por meio do trabalho pedagógico podem contribuir 

para que a aprendizagem seja de fato consolidada. 

 

2.2 Mediação pedagógica da escrita/produção de texto no contexto da sala de aula 

 

A aprendizagem inicial da leitura e da escrita constitui-se em uma etapa importante no 

desenvolvimento humano e requer do professor uma atenção especial, considerando-se a 

necessidade de propiciar, por meio da mediação pedagógica, momentos de reflexão acerca da 

língua falada e escrita. Essa reflexão deve ser incentivada, considerando-se as inúmeras 

oportunidades de aprendizagens que o convívio escolar oferece, pois a interação com o outro 

confere ―um caráter estruturante na construção do conhecimento na medida em que fornece, 

além da dimensão afetiva, desafio e apoio para a atividade cognitiva‖ (DAVIS; SILVA; 

ESPÓSITO, 1989, p. 52). Sendo assim, promover momentos de reflexão e debate acerca da 

língua é algo imprescindível a um ensino que se pretenda pedagogicamente eficiente. 
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Nessa direção, a concepção de língua pautada na dinamicidade das relações sociais e 

nas situações de interação deve ser considerada, pois, como corrobora Gusmão (2015, p. 92), 

a ―língua como reflexo das relações sociais, não pode ser utilizada como objeto de exercício 

de descrição gramatical e estudo de terminologias e regras, mas ser estudada em uso, em 

situações concretas de interação com as suas diferenças de sentido‖. 

É essa perspectiva de língua que confere sentido ao trabalho pedagógico voltado para 

a escrita/produção de texto, sendo necessárias, portanto, face ao caráter dinâmico e interativo 

da língua, propostas de atividades em que o professor atue de forma a instigar, provocar e 

proporcionar momentos de troca de conhecimentos acerca da escrita/produção de texto. 

Tão indispensável quanto o entendimento da língua enquanto reflexo das relações 

sociais é a compreensão de que o aluno, imerso em um ambiente de práticas dialógicas, 

precisa ser estimulado a refletir e a ser agente de sua própria aprendizagem, autor e não 

reprodutor de textos. Para que isso aconteça, é necessário estarmos atentos para a forma de 

condução das propostas de ensino que elegemos em nossa prática pedagógica, pois, como 

pontuam Martins e Mendes (2017, p. 111),  

 

Ignorar que a criança precisa ser agente da sua própria aprendizagem tem provocado 

incoerências no processo de alfabetização, visto que os métodos, quase sempre 

privilegiam a escrita mecânica formando alunos copistas com sérias dificuldades 

interpretativas e de produção textual. Na prática, muitos conseguem aprender a ler e 

escrever, no entanto, aprendem o básico e seguem pela vida desenvolvendo 

estratégias de sobrevivência, mal instrumentalizados para se posicionarem 

explicitamente em um mundo letrado que exige cada vez mais leitores críticos e 

atuantes. 

 

Ressaltamos a importância de o ensino da escrita/produção de texto ir além do básico, 

ler e escrever mecanicamente e de forma rudimentar palavras ou frases que satisfaçam apenas 

algumas necessidades imediatas, como transmitir um recado ou registrar um endereço em 

situações do dia a dia. Ir além do básico significa preparar crianças e adolescentes para serem 

autores de suas produções, escolhendo de forma adequada o que dizer, a quem dizer e como 

dizer. Para isso, o professor precisa ser ―cada vez mais reflexivo em sua prática pedagógica 

entendendo que suas mediações e provocações poderão contribuir para a qualidade do ensino 

da leitura e da escrita‖ (MARTINS; MENDES, p. 112). 

Em relação ao ensino da escrita/produção de texto, pesquisas têm indicado a 

importância de compreender as várias formas de trabalhar essas práticas no contexto da sala 

de aula, considerando sempre a interação como elemento potencializador do processo, pois, 
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como nos explica Leal e Luz (2001), é bem provável que, em interação, as crianças troquem 

conhecimentos e aprendam estratégias diversas necessárias à produção de um texto. 

Nessa perspectiva, a interação entre os alunos, tão importante ao processo de 

construção do conhecimento, deve ser conduzida de modo a favorecer a apropriação de novas 

aprendizagens. A pesquisa de Gusmão (2007) apresenta algumas reflexões sobre uma 

experiência docente nos anos iniciais do Ensino Fundamental, em uma perspectiva interativa e 

dialógica da linguagem, trazendo intervenções pedagógicas que colaboram com o processo de 

consolidação dos conhecimentos relativos à escrita/produção de texto.  

Na condição de ministrante de encontros pedagógicos no estado da Bahia, Maria 

Aparecida Pacheco Gusmão (2007) vivenciou a inquietude dos professores, que, ao passo que 

culpavam os alunos pela (ainda) não aprendizagem, faziam questionamentos que sinalizavam 

uma preocupação com a superfície do texto e com a ortografia, como os citados por Gusmão 

(2007, p. 70): 

 
O que devemos fazer com os inúmeros ‗erros‘ dos alunos? Corrigi-los anotando por 

cima de cada um a forma correta de escrevê-los? Fazer exercício de cópia das 

palavras que eles erraram? Pedir para que leiam mais e observem a escrita correta 

das palavras? Ou ignorá-los e devolver os textos apenas com alguns incentivos? 

Qual a melhor metodologia? 

 

Tais indagações evidenciam uma preocupação dos docentes com a melhor forma de 

intervir no tocante às atividades relacionadas à escrita/produção de texto. A questão, porém, é 

mais complexa do que pode parecer em um primeiro momento, passando pela compreensão 

dos professores acerca dos processos de interação e da língua enquanto prática dialógica e 

como reflexo das relações sociais. As reflexões de Gusmão (2007, p. 71) acerca dessas 

questões a levam a compreender que ―falta a muitos professores, desde a formação, 

conhecimentos teóricos/metodológicos acerca da linguagem como interação e do texto como 

o centro de todo o processo de ensino/aprendizagem da língua materna‖ E essa lacuna na base 

de conhecimento pode comprometer a qualidade das propostas de intervenção realizadas pelo 

professor. 

Assim, um olhar atento para a formação do professor é um passo fundamental para 

uma mudança na forma de compreensão de como efetivamente contribuir com o processo 

educativo, no tocante à escrita/produção de texto. Irandé (2016, p. 19) analisa os fatores que 

têm dificultado aos professores realizar uma prática pedagógica planejada que possibilite ao 

aluno a reflexão e análise do ato de escrever e descreve: 
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Primeiramente, destaco os fatores que concernem à formação dos professores na 

compreensão do que é uma língua; de como funciona a interação verbal; do que é o 

processo de escrever e sua contraparte da leitura; do que é o texto; de quais são suas 

regularidades, do que é a gramática de uma língua, em suas funções e seus limites. 

 

O excerto acima ajuda-nos a compreender que existem aspectos relacionados com a 

escrita/produção de texto, como o entendimento do sentido de língua, texto e interação 

(estrutura da língua, funções e usos sociais), que precisam ser conhecidos pelo professor para 

que práticas eficazes sejam estabelecidas e contempladas nas propostas de ensino. 

Ressaltamos, porém, que nem sempre é permitido ao professor, no contexto escolar, realizar 

seu trabalho da forma que deseje, pois as ―condições de trabalho também têm dificultado a 

realização de práticas de escrita, sobretudo aquelas ligadas ao tempo de que ele precisa dispor 

para, de fato: criar; planejar; orientar e apoiar o desenvolvimento de outros na aprendizagem 

da escrita‖ (IRANDÉ, 2016, p. 20). 

Uma prática dessa natureza exige que a mediação pedagógica de fato aconteça para 

compreender que, perpassando a relação entre professor/aluno ou aluno/aluno, deve estar o 

conhecimento. Assim, a mediação pedagógica pode ser compreendida como uma ponte entre 

o sujeito e o objeto de conhecimento, pois ―é somente na relação entre sujeito-conhecimento-

sujeito que a mediação se torna um conceito fundamental ao desenvolvimento humano‖ 

(SFORNI, 2008, p. 498). Vale ressaltar que o fato de professor e alunos conviverem 

diariamente não garante, por si só, que a mediação sempre aconteça e as aprendizagens sejam 

concretizadas. No contexto da sala de aula, independentemente da área de conhecimento em 

que o professor atue, o sucesso da mediação pedagógica vai estar relacionado com a forma de 

ação dos alunos sobre o objeto de conhecimento. Nas palavras de Sforni (2008, p. 505): 

 

[...] o fundamental dessa relação entre pessoas é a ação sobre e com os objetos 

específicos – os elementos mediadores, o foco da atenção volta-se para o conteúdo a 

ser ensinado e o modo de torná-lo próprio ao aluno. Isso implica reconhecer que a 

mediação docente começa muito antes da aula propriamente dita. Seu início ocorre 

já na organização da atividade de ensino, quando se planejam situações de 

comunicação prática e verbal entre professor e estudantes em torno das ações com o 

objeto da aprendizagem.  

 

Em face dessas questões, evidencia-se a necessidade de abordar, em cursos de 

formação inicial ou continuada das redes de ensino, o papel da mediação pedagógica a ser 

desenvolvida pelo professor, bem como salientar a relevância de um planejamento que inclua 

estratégias que visem possibilitar aos alunos a reflexão sobre a escrita/produção de texto. A 

esse respeito, Pereira (2016, p. 59) salienta que: 
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Em qualquer estratégia, os professores devem sempre atuar como mediadores. 

Acompanhar a leitura dos textos, criar novas práticas a partir do desejo ou da 

necessidade dos alunos, dinamizar as aulas, tornando-as agradáveis e produtivas. 

Após selecionar o texto motivador, planejar com antecedência é essencial, pensando 

as atividades antes de indicá-las para que alcancem a dimensão (ou perspectiva) de 

cada uma. A partir do conhecimento de mundo e da própria experiência, reunirão 

melhores condições para organizarem o processo de produção textual. 

 

Um ponto fundamental no tocante aos alunos é auxiliá-los a compreender o sentido 

das aprendizagens relacionadas com a escrita/produção de texto que realiza nas aulas. 

Significar as propostas de ensino é parte de uma prática pedagógica que envolva os alunos no 

processo de construção do conhecimento e, nas palavras de Jolibert e Sraïki (2015, p. 26, grifo 

das autoras): 

 

Para essas crianças, não se trata de uma simples ‗motivação‘ afetiva momentânea, 

mas de um engajamento intelectual, profundo e a longo prazo, que dê SENTIDO às 

horas e aos anos que passam na escola. Numa tarefa de aprendizagem que sabem ser 

longa e complexa antes mesmo de começar, tem consciência também de que vão 

realizar atividades interessantes. [...] que não estarão sozinhas para realizar essas 

tarefas e que poderão verificar todos os dias os seus próprios progressos.   

 

No que diz respeito ao desejo que a leitura e a escrita podem inspirar nos alunos, 

ressaltamos que ―para que uma criança comece a querer aprender a ler e escrever, faz-se 

necessário motivá-la para a percepção gradual da função social dos diversos usos da língua‖ 

(MARTINS; SANTOS, 2014, p. 24). Significa dizer que a reflexão sobre a língua pode ser 

vivenciada de forma prazerosa, motivada por propostas que garantam aos alunos a construção 

de conhecimentos sobre a leitura e a escrita, como nos detalham Martins e Santos (2014, p. 

24):  

 

[...] o trabalho a ser desenvolvido, com fins de afiançar a aquisição da leitura e da 

escrita, precisa garantir à criança a construção de conhecimentos sobre a língua que 

já fala. Um trabalho dinâmico, que deve acontecer por meio de interações entre as 

crianças e seu professor. Um trabalho que deve desafiar a criança a gostar de ler e 

escrever e que aconteça por meio de atividades significativas e lúdicas. Um trabalho, 

assim, que venha possibilitar construção de conhecimentos linguísticos e que dê à 

criança a oportunidade de refletir sobre seus avanços e limitações. Um trabalho que 

motive o aluno e que o faça querer avançar cada vez mais. 

 

O trabalho realizado pelo professor deve situar-se no âmbito do planejamento e 

organização de situações didáticas que se configurem em desafios, ajudando os alunos a 

refletir sobre a língua, confrontando suas ideias e/ou opiniões com as dos colegas, em 

interações que os auxiliem a construir, refazer e avançar em direção à autonomia leitora e 

escritora. De acordo com Smolka (2012, p. 105), ―a escola não tem considerado a 
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alfabetização como um processo de construção de conhecimento nem como um processo de 

interação, um processo discursivo, dialógico‖. É necessário, portanto, um olhar atento para a 

forma como são conduzidas as situações de mediação pedagógica na aprendizagem inicial da 

escrita/produção de texto. 

E, no tocante à produção textual, não é apenas o conhecimento de regras ortográficas 

ou o domínio das convenções do sistema de escrita que necessitam de atenção nesse processo. 

Soares (2017, p. 79, grifo da autora) salienta que: 

 

Além de construir seu conhecimento e domínio do sistema ortográfico, o aprendiz 

da língua escrita também deve construir o conhecimento e o uso da escrita como 

discurso, isto é, como atividade real de enunciação, necessária e adequada a certas 

situações de interação, e concretizada em uma unidade estruturada – o texto – que 

obedece a regras discursivas próprias (recursos de coesão, coerência, 

informatividade, entre outros).   

  

Esse entendimento de uso da escrita enquanto discurso/atividade real de enunciação 

vai ao encontro da concepção interacionista/dialógica da linguagem defendida por Gusmão 

(2015). Tal concepção considera que a linguagem tem como forma a ação em um processo 

interlocutivo-discursivo que exige que o professor se reformule teórico-metodologicamente 

para o desafio de deixar de ser um transmissor de conhecimento nos moldes tradicionais da 

língua, passando a considerá-la como um movimento dinâmico, construído pelos sujeitos. 

Para Gusmão (2015, p. 100): 

 

Na situação de escrita, há uma relação entre o sujeito que escreve e o outro que lê, 

relação interlocutiva que tem início no momento em que se pensa no outro que se 

inscreve no texto. Com a publicação (ou exposição) das produções escritas dos 

alunos, resgata-se a função da escola na escrita: dar a palavra ao aluno e expor as 

suas produções a múltiplos leitores.   

 

Essa dinâmica é própria de uma concepção que assume a importância dos sujeitos 

enquanto participantes ativos do processo de construção do conhecimento, em uma relação 

com o outro, compreendendo que é na interação que o sentido da escrita/produção textual se 

concretiza. 

 

2.3 A reescrita de texto: um caminho para a proficiência escritora 

  

Pensar a produção textual na escola implica considerar a forma como os textos se 

organizam, suas características, funções e usos na sociedade. Significa considerar que, tão 

relevante quanto os aspectos gramaticais/ortográficos (geralmente mais valorizados pelos 
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professores), estão os aspectos discursivos do texto, menos enfatizados (porém importantes) 

no planejamento do ensino. 

É significativo considerar que, fora do ambiente escolar, os textos que produzimos, 

com as mais diversas finalidades, passam por revisões e reescritas. Escrevemos e 

reescrevemos para nos aproximar dos objetivos socialmente traçados para os nossos textos, 

sejam bilhetes, recados, mensagens via aplicativos, e-mail, convite ou qualquer outro. A 

reescrita textual é uma realidade no dia a dia das pessoas fora da escola e precisa fazer parte 

da dinâmica da sala de aula, precisa ser incluída nas propostas de ensino. De acordo com Fiad 

(2006, p. 25): 

 
Se, por um lado, podemos dizer que a reescrita é pouco explorada como prática 

escolar, por outro lado, podemos afirmar que ela existe como prática social, não só 

na escrita dos autores consagrados na literatura, mas também em práticas de escrita 

do cotidiano, como, por exemplo, nas edições de jornais e revistas. 

 

Em relação a essa questão, a reescrita textual apresenta como possibilidade refletir 

acerca do texto e de toda a complexidade que o envolve. Assim, tomamos o conceito de 

reescrita apresentado por Gusmão (2015, p. 106, grifo da autora), que descreve os aspectos 

envolvidos nesse processo: 

 
Consideramos reescrita a atividade realizada pelo professor e aluno conjuntamente 

ou alunos e colegas em que se parte da leitura da primeira versão do texto escrito 

para realizar um trabalho de reflexão interativa/dialógica sobre o discurso, aspectos 

internos e externos e a variedade padrão da língua e, consequentemente, a escrita de 

uma nova versão do texto. Essa ação implica, portanto, um trabalho de 

aperfeiçoamento do texto.  

 

O excerto acima assegura a necessidade de considerar, no tocante à reescrita, um 

trabalho reflexivo que garanta ao aluno a possibilidade de aperfeiçoar sua produção, 

considerando não apenas a variedade padrão da língua, mas o funcionamento social dos 

textos, compreendendo o sentido do discurso que fundamenta esses textos. 

A reescrita textual é, portanto, a oportunidade de repensar a produção dos alunos de 

forma mais abrangente, compreendendo e desvelando aspectos que comumente são deixados 

para trás nas revisões propostas nas aulas, considerando que ―o aprendiz da língua escrita 

também deve construir o conhecimento e o uso da escrita como discurso, isto é, como 

atividade real de enunciação, necessária e adequada a certas situações de interação [...]‖ 

(SOARES, 2017, p. 79, grifo da autora). 

Dessa forma, é interessante que o professor tenha conhecimento dos aspectos 

pertinentes ao trabalho com a reescrita, das possibilidades e formas de conduzir essa proposta 



56 

 

na sala de aula. Os PCN de Língua Portuguesa já sinalizavam para a necessidade de os textos 

produzidos pelos alunos passarem por um processo de revisão que, de acordo com o 

documento, seria ―o conjunto de procedimentos por meio dos quais um texto é trabalhado até 

o ponto em que se decide que está, para o momento, suficientemente bem escrito‖ (BRASIL, 

1997, p. 80). Esclarecendo ainda mais a questão, o documento assegura que: 

 
[...] Esse procedimento – parte integrante do próprio ato de escrever – é aprendido 

por meio da participação do aluno em situações coletivas de revisão do texto escrito, 

bem como em atividades realizadas em parceria e sob a orientação do professor, que 

permitem e exigem uma reflexão sobre a organização das ideias, os procedimentos 

de coesão utilizados, a ortografia, a pontuação, etc. Essas situações, nas quais são 

trabalhadas as questões que surgem na produção, dão origem a um tipo de 

conhecimento que precisa ir se incorporando progressivamente à atividade de 

escrita, para melhorar sua qualidade. (BRASIL, 1997, p. 81).  

 

É, de fato, essencial introduzir, nas propostas de ensino, práticas de reescrita textual 

que possibilitem ao aluno pensar sobre os textos que produz, sobre as formas de aprimorá-los, 

de torná-los mais agradáveis aos leitores. E, para esse propósito, a cooperação do outro 

(professor/companheiros de classe) torna a tarefa de reescrita mais significativa.  

Ressaltamos que esse entendimento apresenta-se como um desafio ao professor que, 

por vezes, não está acostumado a priorizar, na sua prática, tal processo de interação. É 

importante para o professor ―compreender a linguagem como trabalho constitutivo produzido 

nas relações interativas, em sua dimensão política, histórica, social, contextual‖ (GUSMÃO, 

2015, p. 94). 

Enquanto trabalho produzido nas relações interativas, a linguagem possibilita que 

ações distintas sejam desenvolvidas pelos sujeitos, considerando-se o tipo de atividade 

linguística a ser realizada. No tocante à escrita e à produção de textos, Soares (2018) indica 

que, para se tornar um leitor e um produtor de textos competente, o aprendiz da língua precisa 

desenvolver a consciência metalinguística, compreendida não apenas como a capacidade de 

analisar os sons da língua e os relacionar com marcas gráficas, mas como a capacidade de 

refletir sobre o texto escrito, sua estrutura, organização e suas características sintáticas e 

contextuais. A esse respeito, Soares (2018, p. 125, grifo da autora) infere que a ―capacidade 

de tomar a língua como objeto de reflexão e análise, dissociando-a do seu uso habitual como 

meio de interação, é o que se denomina consciência metalinguística, capacidade essencial à 

aprendizagem da língua escrita‖.  

Assim, uma prática pedagógica voltada para a linguagem precisa considerar que a 

consciência metalinguística é ―reflexão, análise, controle intencional de atividades linguísticas 
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que, no uso cotidiano da língua, realizam-se de forma automática e sem a consciência dos 

processos nelas envolvidos‖ (SOARES, 2018, p. 126). 

Vale destacar que, de acordo com as ações praticadas pelos sujeitos em relação à 

linguagem, distintas atividades podem acontecer, suscitando diferentes graus de reflexão. As 

atividades epilinguísticas e metalinguísticas nos ajudam a compreender como tais ações 

acerca da linguagem acontecem.  

De acordo com Gusmão (2015), em relação às atividades epilinguísticas, há uma 

tomada de consciência dos procedimentos em uso e há uma reflexão sobre o material 

linguístico e sobre a própria linguagem. Gusmão (2015, p. 95) esclarece que as atividades 

epilinguísticas são: 

 
[...] um processo de reflexão sobre o uso da linguagem; são momentos em que 

tomamos consciência dos procedimentos linguísticos em uso. Nessa atividade 

levantamos hipóteses sobre as estruturas das expressões, orações ou textos, fazemos 

comparações, transformações e jogos com as palavras e os sentidos. 

 

As atividades epilinguísticas podem, então, suscitar importantes aprendizagens. Nessa 

direção, os PCN de Língua Portuguesa (BRASIL, 1997, p. 38) indicam que em relação ao 

ensino de língua, ao contrário das situações naturais de interlocução, é necessário: 

 
[...] o planejamento de situações didáticas que possibilitem a reflexão sobre os 

recursos expressivos utilizados pelo produtor/autor do texto – quer esses recursos se 

refiram a aspectos gramaticais, quer a aspectos envolvidos na estruturação dos 

discursos – sem que a preocupação seja a categorização, a classificação ou o 

levantamento de regularidades sobre essas questões. 

 

Já as atividades metalinguísticas acontecem após o uso da linguagem, tomando-a 

como referência. De acordo com Gusmão (2015), trata-se de uma construção/reconstrução de 

conceitos, classificações, normas e regras referentes aos fatos gramaticais, pois ―a ação de 

falar sobre a linguagem e descrever o seu funcionamento e uso constitui uma atividade de 

metalinguagem‖ (GUSMÃO, 2015, p. 96).  

Compreender a natureza das atividades epilinguísticas e metalinguísticas é 

fundamental para priorizar propostas de ensino que façam sentido e que sejam condizentes 

com a forma na qual atuamos com e sobre a linguagem. Assim, as atividades epilinguísticas 

podem ser consideradas ―ponte para a sistematização metalinguística‖ (GUSMÃO, 2015, p. 

101). 
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Dessa forma, nas propostas de reescrita textual, é desejável que se contemplem os 

aspectos discursivos, semânticos e gramaticais
17

 que compõem a organização dos textos. 

Salientamos, porém, que, apesar de relevante, a correção gramatical/ortográfica não deve se 

sobrepor aos outros aspectos estruturantes de um texto. Fiad (2006, p. 33) destaca, a respeito 

da reescrita, que 

 
[...] ela não se restringe à correção. Pelo contrário, muito do que se reescreve não 

tem como objetivo eliminar formas erradas. Boa parte do trabalho com a reescrita 

tem outros objetivos: tornar o texto mais interessante, adequá-lo melhor ao leitor, 

torná-lo mais enfático, enfim, objetivos que envolvem a exploração dos recursos 

expressivos da língua. 

   

Nesse contexto, cabe ao professor a tarefa fundamental de mediar as propostas de 

reescrita textual, de modo a conduzir, no ensino, os referidos aspectos que envolvem o texto 

escrito, considerando as atividades epilinguísticas como potencializadoras desse processo. 

Fiad (2006, p. 36) estimula a retomada da própria escrita pelos alunos sob a mediação do 

professor e salienta: 

 
[...] entendemos que as reflexões epilinguísticas podem e devem ser parte do ensino 

da escrita. Se, por um lado, podemos constatar, observando os textos das crianças, 

que ocorrem, em muitos textos, situações de retomada da própria escrita, visando 

efetuar mudanças no texto, não podemos deixar de enfatizar que o papel do 

professor é fundamental para que as crianças incorporem a prática de reler e 

modificar o seu texto. 

 

Em relação ao papel do professor, destacamos a importância de considerar, nas 

propostas de ensino para a reescrita textual, a fase de desenvolvimento do aluno em relação à 

apropriação ou consolidação do SEA. Entendemos que o aluno vai progressivamente 

compreendendo e se apropriando das convenções do SEA. E, nesse caminho, as produções 

textuais dos alunos nos indicam modos particulares de operar com a língua.  

Segundo Soares (1998), é significativa a contribuição de pesquisas nas áreas da 

Linguística e da Sociolinguística para a compreensão das soluções que o aluno encontra ao 

tentar transferir a forma sonora da fala para a forma gráfica da escrita. A Psicologia Cognitiva 

e a Psicolinguística, segundo a autora, também nos auxiliam a compreender a lógica na 

escolha dessas soluções, pois ―revelam que o aluno está operando com fundamentadas 

                                                           
17

 O Aspecto discursivo diz respeito ao funcionamento social dos textos; já o Aspecto semântico corresponde à 

significação dos enunciados e o Aspecto gramatical refere-se à organização linguística do texto. 
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hipóteses de natureza linguística, em um processo que se caracteriza como uma progressiva 

construção do sistema ortográfico da língua‖ (SOARES, 1998, p. 39). 

Nesse sentido, apenas sinalizar nas produções escritas/textuais dos alunos os 

equívocos ortográficos e/ou gramaticais não contribuem, de forma efetiva, para que eles 

compreendam o funcionamento do SEA. Da mesma forma, propostas de produções textuais 

descontextualizadas e destituídas de sentido, que apenas ocasionam a escrita, nem sempre 

revelam que os textos são produzidos em contextos sociais, com finalidades determinadas e 

para interlocutores reais.   

O grande desafio que se coloca para o ensino da produção textual, bem como para as 

propostas de reescrita, é conciliar os aspectos que são relevantes para a construção da 

proficiência escritora dos alunos. Soares (1999) destaca que a aquisição do sistema de escrita, 

ou seja, as habilidades de transitar do sistema fonológico para o ortográfico (escrever), e a 

utilização desse sistema de escrita para a interação social, ou seja, o desenvolvimento das 

habilidades de produzir textos, não devem ser consideradas momentos sucessivos, porém 

contemporâneos, pois são processos interdependentes e inseparáveis. 

Logo, algumas questões podem ser levantadas como forma de refletir e conduzir um 

trabalho voltado para a reescrita textual: De que forma o professor pode auxiliar os alunos a 

avançar em seus conhecimentos ortográficos da língua? Como orientar um trabalho por meio 

da reescrita com alunos que apresentam, em suas produções textuais, inadequações 

ortográficas diversas? Os textos que os alunos produzem na escola cumprem uma função 

social?   

Essas questões nos indicam a necessidade da criação de condições apropriadas para 

um trabalho com a produção textual e, posteriormente, com a reescrita, no qual a mediação do 

professor e a interação propiciada no ambiente da sala de aula impulsionem esse processo. No 

texto Aprender a Escrever, Ensinar a Escrever, Magda Soares (1999) propõe, na introdução 

do seu texto, duas importantes questões: Como agir sobre a escrita espontânea do 

alfabetizando? E como agir sobre o texto do aluno? Ao final do artigo, as respostas 

encontradas para tais questões evidenciam a relevância do professor, como nos assegura 

Soares (1999, p. 73): 

 
[...] as respostas que o artigo tentou dar às perguntas propostas na introdução [...] 

parecem deixar evidente o papel fundamental que tem a professora na orientação do 

processo de apropriação da escrita pela criança, conduzindo-a da exploração livre 

dos recursos de representação dos sons da fala à regulamentação que a ortografia 

impõe ao uso dos símbolos, levando-a a conhecer e respeitar, no uso da escrita para 

a interlocução e a expressão pessoal, as convenções que regem a construção de 

textos, nos diferentes gêneros de escrita. 
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  Entendemos, então, que o trabalho do professor como mediador precisa acontecer em 

todo o processo de escrita e deve envolver o planejamento e a forma de condução do trabalho, 

considerando que ―as atividades de reescrita no contexto escolar podem ser mais exploradas 

após a escrita de uma versão ainda provisória do texto. É a partir dessa versão que o trabalho 

do professor começa, como interlocutor privilegiado dos seus alunos‖ (FIAD, 2006, p. 36). 

E é justamente na condição de interlocutor privilegiado que o professor precisa estar 

atento às necessidades dos alunos no tocante às aprendizagens relativas à escrita/produção 

textual, tomando a reescrita de textos como oportunidade de consolidação dessas 

aprendizagens, como nos alerta Fiad (2006, p. 41), ―quando é apresentada às crianças a 

oportunidade de escrever textos – e para muitas crianças essa oportunidade vai aparecer só no 

contexto escolar – essa escrita deixa transparecer os limites e os alcances dos seus 

conhecimentos sobre a escrita‖. 

E tão importante quanto oportunizar a produção de textos pelas crianças é levá-las a 

compreender o quanto as atividades de reescrita podem ser importantes. A esse respeito, 

Soares (2020, p. 273, grifo da autora) nos esclarece que: 

 
É importante que haja sempre um propósito para os textos reescritos: expor os textos 

em um mural, manter um caderno apenas para os textos reescritos, por exemplo, 

Meu cadernos de textos, ou algo semelhante, ou outras opções que motivem a 

criança a escrever e atribuam um propósito para a escrita.  

  

Dessa forma, os próprios textos dos alunos são indicativos das questões que se 

apresentam como relevantes para o ensino da escrita/produção textual. Ressaltamos, porém, a 

necessidade de fundamentar o trabalho com a reescrita em alguns princípios norteadores. O 

quadro abaixo, baseado em Fiad (2006), apresenta princípios básicos que fundamentam as 

alternativas metodológicas de trabalho com a reescrita e se constituem em um importante 

subsídio ao professor. 
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 Quadro 6 – Princípios que fundamentam o trabalho com a reescrita 

1. O professor é o incentivador e provocador da reescrita, já que as crianças, por iniciativa 

própria, nem sempre conseguem ter o distanciamento necessário em relação aos textos 

que escreveram. 

2. A introdução da prática de reescrita deve ser contextualizada para que não se transforme 

em uma mera correção de textos. 

3. O trabalho de reescrita deve ser feito na sala de aula, coletivamente, com o professor 

questionando antes de fornecer respostas; as respostas dos alunos são incorporadas e 

elaboradas pelo professor, para se chegar a algumas possibilidades de escrita. 

4. O trabalho de reescrita começa com a preparação, pelo professor, dessa atividade, ao 

selecionar os textos que serão tomados como ponto de partida para a prática em sala de 

aula. 

5. O professor deve selecionar os aspectos linguísticos que serão trabalhados em cada aula 

de reescrita. 

6. A reescrita coletiva pode ser feita a partir da escrita, na lousa, do texto selecionado pelo 

professor; é essencial que a atenção da classe esteja focalizada em um único texto. 

7. Além da reescrita coletiva, podem ser propostas reescritas em duplas ou grupos de 

quatro ou cinco alunos, em que haja rodízio dos textos dos membros do grupo, com 

sugestões de alterações por parte de todos os envolvidos na atividade. 
8. Além da reescrita de um texto completo, podem ser propostas reescritas de trechos de vários 

textos visando um mesmo problema. Nesse caso, o professor deve elaborar previamente uma 

coletânea com trechos de diferentes alunos, focalizando o mesmo aspecto linguístico. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos estudos de Fiad (2006, p. 53- 54). 

 

Com base no Quadro 6, evidencia-se a necessidade de priorizar, em relação ao 

trabalho com a reescrita, princípios que confiram sentido às propostas apresentadas aos 

alunos, considerando que o planejamento desses momentos, por parte do professor, é uma 

etapa significativa desse processo.    

Entendemos que somente as propostas que considerem e valorizem os diversos modos 

de interação – professor-aluno, aluno-colegas, alunos-texto, professor-texto-alunos – podem 

provocar o gosto pela escrita e pela produção de textos, pois é na interação com outro que a 

linguagem fará sentido. No tocante a essa questão, Gusmão (2007, p. 73, grifo da autora) 

esclarece: 

 
Postular a linguagem como interação significa atribuir-lhe uma relação com o outro, 

ação sobre o outro, pois o homem estabelece com a linguagem uma relação de 

cumplicidade. É na exigência da presença do EU e do OUTRO que a linguagem se 

apresenta como forma de interação [...]. 

 

Compreendemos também que os aspectos ortográficos da língua, apesar de relevantes, 

não podem se sobrepor ao aspecto discursivo, pois é fundamental que o funcionamento social 

dos textos esteja suficientemente claro para os alunos iniciarem suas produções escritas. 
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Ressaltamos que é na confluência de todos esses aspectos que envolvem a 

escrita/produção de texto que as propostas para a reescrita podem contribuir para a formação 

de escritores proficientes e autônomos.  

No próximo capítulo, apresentaremos um breve histórico sobre as alternativas 

encontradas pela rede municipal de Itabuna para o enfrentamento do fracasso escolar, 

expresso por meio da não consolidação do SEA pelos alunos.   
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 3 BREVE HISTÓRICO DOS ENFRENTAMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE 

ITABUNA AO FRACASSO ESCOLAR 

 

“É preciso garantir o direito à 

alfabetização aos filhos dos 

trabalhadores.
18

” 

Alba Gonçalves (2020) 

 

 

Este capítulo revela a não consolidação do SEA como uma realidade a ser enfrentada e 

tem como objetivo apresentar algumas alternativas de enfrentamento ao fracasso escolar 

adotadas pela rede municipal de Itabuna ao longo dos anos, que se constituíram em projetos e 

intervenções, pensados sobretudo para dar conta da apropriação/consolidação do SEA. 

Descreveremos o processo de criação das Classes de Integração e Recursos (CIR), os 

Laboratórios de Aprendizagem e o GEIA, apresentando os objetivos, a estrutura e forma de 

atuação destes projetos no âmbito da rede municipal de Educação na qual foram inseridos. 

 

3.1 Ações e mobilizações de uma rede de ensino 

 

A conquista da autonomia na leitura e na escrita deveria ser algo natural, como 

consequência dos direitos humanos e da educação previstos na Declaração dos Direitos 

Humanos
19

 (art. 26) (ONU, 1948), na Constituição Federal
20

 (art. 205) (BRASIL, 1988) e na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
21

 (LDBEN) (art. 2) (BRASIL, 1996), bem 

como nas políticas públicas de alfabetização e do ensino realizado nas escolas. Porém, a 

realidade da educação no país
22

 retrata a dificuldade que muitos alunos ainda encontram 

                                                           
18

 Trecho da fala da professora Alba Lúcia Gonçalves, em banca de Qualificação de Mestrado, do Programa de 

Pós-Graduação Mestrado Profissional em Educação – PPGE, da Universidade Estadual de Santa Cruz – 

UESC, realizada em 3/7/2020. 
19

 A Declaração dos Direitos Humanos, em seu artigo 26, §1º, assegura que ―Toda pessoa tem direito à instrução. 

A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será 

obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, está 

baseada no mérito‖. 
20

 A Constituição Federal (BRASIL, 1988), no artigo 205, determina que ―A educação, direitos de todos e dever 

do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho‖.  
21

 O artigo 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) preconiza que ―A educação, 

dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem 

por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho‖. 
22

 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) considera alfabetizado quem consegue ler e escrever 

um bilhete simples. Em Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2016-2018, o órgão constatou 

que o Brasil possui um total de 11,3 milhões de analfabetos. Disponível em: 
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diante de práticas pedagógicas e atividades que não atraem e favorecem a consolidação do 

SEA, que os mantêm distantes da tão almejada compreensão leitora e escritora, somando às 

péssimas condições objetivas de trabalho
23

 a falta de material didático, a falta de apoio da 

gestão etc.  

Nesse sentido, Colello (2017, p. 102) nos assegura que ―[...] é triste a constatação de 

que nossa sociedade, supostamente democrática (e, portanto, pautada pela convicção do 

direito de aprender e dever de ensinar), convive com a realidade de estar substituindo o caos 

da desescolarização pelo fracasso da escolarização‖. 

Se, há alguns anos, era grande o número de crianças e adolescentes que não tinham 

acesso à escola, atualmente é grande o impacto do fracasso escolar na realidade educacional 

brasileira. Dados estatísticos importantes revelados pela plataforma Painel Educacional
24

 

sobre a realidade do município de Itabuna indicam que a taxa de reprovação em 2019 foi de 

14,6% no 4º ano e 12,4% no 5º. Já a distorção idade/série girou em torno de 32,1% no 4º ano 

e 37% no 5º. Com os resultados apresentados e a realidade dos alunos no contexto da escola 

que ainda consolidaram o SEA, parece que a escolarização não está garantindo a efetivação de 

aprendizagens e nem motiva, na maioria das vezes, os alunos a buscar o conhecimento.  

No tocante a essa questão, a rede municipal de Educação de Itabuna vem, ao longo dos 

anos, buscando alternativas para enfrentar a situação dos alunos que, mesmo inseridos em um 

contexto escolar, ainda não conseguem avançar em seu processo de construção do 

conhecimento sobre o SEA, ficando sempre à margem nesse processo. Uma realidade que 

cerceia o direito garantido aos estudantes de conquistar a autonomia leitora e escritora.  

No ano de 2000, é eleito para assumir a condução da cidade o candidato Geraldo 

Simões, do Partido dos Trabalhadores (PT), apresentando para a rede municipal de ensino o 

Projeto Político-Pedagógico da Escola Grapiúna (ITABUNA, 2002), denominado à época 
                                                                                                                                                                                     

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/00e02a8bb67cdedc4fb22601ed264c00.p

df. Acesso em: 13 jun. 2020. 
23

 Segundo Basso (1998, on-line), o trabalho docente pode ser compreendido pressupondo as relações entre as 

condições subjetivas – formação do professor – e as condições objetivas. As objetivas são ―entendidas como 

as condições efetivas de trabalho, englobando desde a organização da prática – participação no planejamento 

escolar, preparação de aula etc. – até a remuneração do professor‖. Enquanto que ―as condições subjetivas são 

próprias do trabalho humano, pois este constitui-se numa atividade consciente. [...] no caso do docente, seu 

processo de trabalho não se objetiva na mesma proporção, deixando uma margem de autonomia maior, pois a 

presença de professor e alunos permite uma avaliação e um planejamento contínuos do trabalho, orientando 

modificações, aprofundamentos e adequações do conteúdo e metodologias a partir da situação pedagógica 

concreta e imediata‖. 
24

 Plataforma com informações do Sistema de Informações da Educação Básica (SAEB) e do Censo Escolar da 

Educação Básica, ambos realizados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP). Disponível em: https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/inep-data/painel-

educacional. 

 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/00e02a8bb67cdedc4fb22601ed264c00.pdf
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/00e02a8bb67cdedc4fb22601ed264c00.pdf
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―Lugar de Todos Nós‖. A referida rede inicia, então, um processo de construção e 

implantação dos Ciclos de Formação Humana (CFH), tentando estabelecer uma nova forma 

de conceber a educação, priorizando propostas e projetos que visavam a uma educação de 

qualidade. De acordo com o Projeto Político-Pedagógico apresentado: 

 
A proposta de Ciclos de Formação do Ensino Fundamental não surge em qualquer 

contexto sócio histórico, e sim neste, no momento político em que emergem 

propostas e projetos voltados para o fortalecimento das relações democráticas e para 

a consolidação de uma educação de qualidade para as classes populares. 

(ITABUNA, 2002, p. 5). 

 

A proposta educacional baseada nos CFH apresentava uma outra organização dos 

tempos e espaços escolares e buscava incluir, em seu projeto, todos os educandos, 

considerando os seus ciclos de vida. No tocante a essa questão, o referido Projeto Político-

Pedagógico (ITABUNA, 2002) indica uma escola que tem como princípio a inclusão, que 

precisa ser organizada de forma a considerar o respeito à totalidade e à integridade dos 

progressos realizados em cada etapa da vida humana.    

De acordo com o Projeto Político-Pedagógico (ITABUNA, 2002), o Ensino 

Fundamental passou a ser estruturado por ciclos, cada um com três anos de duração: Ciclo da 

Infância (CIN) – Idade média: 6 a 8/9 anos; Ciclo da Pré-adolescência (CPA) – Idade média: 

9 a 11/12 anos; Ciclo da Adolescência (CAD) – Idade média: 12 a 14/15 anos. 

Pensando nos alunos advindos do sistema de seriação que apresentassem uma 

distorção entre escolaridade e idade, foram idealizadas as CIR, que garantiria aos alunos o 

direito à permanência na escola e a inclusão social e cultural, com a seguinte perspectiva:  

 
Estas classes visam o atendimento daqueles que, em termos de habilidade e 

conhecimentos escolares, estão distanciados de seus pares, buscando propiciar 

atividades que os desafiem a colocar em prática a bagagem conceitual que já 

possuem, possibilitando que sintam-se capazes e estimulados a aprender 
(ITABUNA, 2002, p. 7). 

 

Nesse sentido, a realidade escolar de hoje ainda nos revela a dificuldade que muitos 

alunos enfrentam diante de um ensino que, por vezes, se mostra ineficiente e com propostas 

de atividades de escrita e leitura que não estão relacionadas com suas realidades e anseios, o 

que provoca desinteresse e, consequentemente, o baixo desempenho nas atividades e 

avaliações, gerando repetência e até mesmo a evasão escolar. Propostas de ensino que 

considerem os anseios dos alunos (o que gostariam de aprender) e seus conhecimentos prévios 

acerca dos temas trabalhados nas aulas, podem cooperar para despertar nos alunos o desejo de 

aprender – pois, como indica Colello (2020, p. 87): 
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[...] a grande maioria das dificuldades de aprendizagem é indissociável do histórico 

escolar e das dificuldades de ‗ensinagem‘, razão pela qual a situação deve ser 

enfrentada pela escola, em novas oportunidades de ensino e de negociação entre 

professores e estudantes.   

 

Assim, conforme o Projeto Político-Pedagógico da Escola Grapiúna (ITABUNA, 

2002), os critérios para a escolha dos profissionais que trabalhariam nas CIR seriam a 

competência técnica, a insatisfação com o quadro de fracasso vivido pela escola e a 

disponibilização de tempo para a operacionalização desse trabalho. Esses professores teriam 

30 horas de trabalho direto com os alunos e 10 horas que deveriam ser direcionadas a 

planejamento, estudos de formação e atendimento individual aos alunos das referidas classes. 

Profissionais considerados indispensáveis ao funcionamento das CIR foram os assessores 

pedagógicos que trabalharam na coordenação dessas classes, que deveriam ter um número de 

25 alunos por turma. Nessas classes, seriam desenvolvidos ―projetos de intervenção 

intermediários entre um ciclo e outro. Para o desenvolvimento do projeto contará também 

com o apoio da Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Social e o setor de 

Educação Especial‖ (ITABUNA, 2002, p. 8). 

É realmente necessário, para o enfrentamento do fracasso escolar, mais do que a 

atenção do grupo de professores de uma determinada escola. A questão envolve toda uma 

cadeia de participações que, direta ou indiretamente, são responsáveis pelo cenário 

educacional nas redes municipais, estaduais e federal do país. Colello (2020, p. 87) corrobora 

conosco quando pontua: 

 
Se é verdade que a educação é uma responsabilidade partilhada entre o poder 

público, a comunidade, as escolas, os professores e as famílias, é igualmente 

verdadeiro que a superação de dificuldades de aprendizagem é papel comum de 

todas essas esferas, cabendo aos envolvidos, promover a compreensão e a 

cumplicidade de familiares, avaliar as dificuldades para além da mera constatação de 

erros e articular as inúmeras instâncias de intervenção. 

 

As CIR representaram uma tentativa de enfrentamento ao fracasso escolar percebido 

na rede municipal, no início dos anos 2000. Fracasso esse que se apresentou sob a forma de 

distorção série/idade, situação que motivou a formação das classes de integração. O ensino 

organizado nos CFH agruparia os alunos por seus tempos de vida (idade), mas deveria 

também garantir ―o pleno desenvolvimento das disposições e aptidões correspondentes e 

também a sucessão das idades para uma integração progressiva das atividades mais primitivas 

às mais complexas‖ (ITABUNA, 2002, p. 6).  

Ressaltamos que as mudanças nas gestões municipais ocasionam, por vezes, alterações 

em projetos já estabelecidos nas redes de ensino nos âmbitos municipais, estaduais e federal. 



67 

 

A eleição de 2004 levou ao governo municipal de Itabuna Fernando Gomes de Oliveira, eleito 

pelo Partido da Frente Liberal (PFL). Os CFH permaneceram sustentando a proposta 

educacional do município. Porém, há uma sinalização de que, nos anos subsequentes à 

formação das CIR, a organização inicial do Projeto de Intervenção foi alterada: 

 
Tais intervenções foram idealizadas e aplicadas, porém sofreram modificações no 

decorrer do processo, entre elas: redução da carga horária dos alunos da CIR de 30 

para 20 horas, não dispondo de tempo diferenciado de estudo e planejamento dentro 

da carga horária para os professores; extinção do acompanhamento e formação 

realizados pela equipe de assessoria [...] (ITABUNA, 2008, s.p). 

 

Nesse sentido, no fim de cada ciclo, aumentava significativamente o número de alunos 

encaminhados para as CIR por ―não obterem êxito em seus percursos de escolaridade, além de 

evidente manutenção, um aumento na quantidade de alunos desde o processo de 

implementação da proposta‖ (ITABUNA, 2008, s.p). 

De acordo com o documento, essa realidade contribuiu para justificar a elaboração da 

proposta do Laboratório de Aprendizagem, que surgiu com o intuito de propor alternativas e 

mediar o processo de ensino e aprendizagem no contexto das unidades escolares. O Quadro 7 

apresenta o objetivo geral e os específicos do Laboratório de Aprendizagem. 

 

 Quadro 7 – Objetivos do Laboratório de Aprendizagem 

Objetivo Geral Objetivos Específicos 

 Desenvolver e propor alternativas 

de mediação da aprendizagem, a partir do 

estudo e da ação sobre as dificuldades e 

necessidades do sujeito aprendiz 

(educador e educando) em seu contexto 

escolar, por meio do Acompanhamento 

Didático-Pedagógico e Psicopedagógico, 

delineado por princípios metodológicos: 

pesquisa, ludicidade, ação filosófica e 

construção coletiva, vivenciados em duas 

ações. 

 

 Criar e desenvolver estratégias 

pedagógicas para mediar a aprendizagem 

dos educandos que apresentam dificuldade 

de aprendizagem considerando os aspectos 

cognitivos, afetivos e sociais; 

 Investigar e intervir no processo de 

construção de conhecimento do educando, 

por meio de estratégias psicopedagógicas e 

didático-pedagógicas; 

 Analisar o desempenho dos 

educandos das Classes de Integração e 

Recursos, apresentadas na perspectiva de 

(re) integração nos ciclos/fases/turmas; 

 Realizar formação continuada com os 

professores referência das Unidades 

Escolares para estudo e socialização da 

prática pedagógica. 
 Fonte: Elaborado pela autora a partir de informações apresentadas em Itabuna (2008). 
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Entre os teóricos que fundamentam a Proposta do Laboratório de Aprendizagem 

(ITABUNA, 2008), estão: Freire, Piaget, Vygotsky e Wallon. Segundo o documento, a 

proposta do Laboratório de Aprendizagem tem a prática social como ponto de partida do 

processo de conhecimento, tendo como foco o sujeito aprendiz (educador e educando) e os 

seguintes princípios metodológicos: Ação Filosófica, Pesquisa, Construção Coletiva e 

Ludicidade. Assim, ―[...] o Laboratório de Aprendizagem busca ressignificar a escola como 

espaço coletivo de investigação permanente, no sentido de apoio e socialização da prática 

pedagógica e do processo aprendizagem-ensino-aprendizagem‖ (ITABUNA, 2008, s.p., grifo 

do autor).  

No que diz respeito à operacionalização, o Laboratório de Aprendizagem ―efetiva-se 

mediante a articulação de duas ações – Acompanhamento Didático Pedagógico e 

Acompanhamento Psicopedagógico‖ (ITABUNA, 2008, s.p.). O mesmo documento nos 

informa que os segmentos atendidos pelo projeto eram: CIN III, CPA I, II, III e CIR I e II. O 

Quadro 8 apresenta o objetivo de cada acompanhamento. 

 

Quadro 8 - Objetivos dos acompanhamentos realizados pelo Laboratório de Aprendizagem 

Acompanhamento Didático-Pedagógico Acompanhamento Psicopedagógico 

 Criar e experienciar estratégias para 

atender as dificuldades e necessidades dos 

educandos, na ampliação das habilidades 

cognitivas necessárias ao seu pleno 

desenvolvimento, considerando os aspectos 

socioafetivos e tendo em vista o 

desenvolvimento do sujeito, mediante um 

acompanhamento diferenciado, para que os 

problemas enfrentados pelos educandos 

não se acumulem no final dos ciclos, sendo 

superados ao longo do processo. 

 Acompanhar os educandos que 

apresentam dificuldades de aprendizagem e 

de relações interpessoais, utilizando 

procedimentos psicopedagógicos que visem 

conhecer a realidade e promover um trabalho 

integrado de intervenção, por meio do contato 

direto com as escolas e as famílias, sob a 

ótica da superação dos problemas 

identificados, respeitando a singularidade do 

sujeito. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de informações apresentadas em Itabuna (2008).  

 

Em face dos objetivos expostos e considerando o que indica a referida Proposta, o 

Acompanhamento Didático-Pedagógico aconteceria a partir dos problemas identificados 

acerca dos conhecimentos dos educandos; e o profissional deveria estruturar atividades com 

vistas a alcançar os objetivos didáticos determinados. Utilizaria a metodologia de projetos
25

 e 

                                                           
25

 De acordo com a Proposta Político-Pedagógica da Escola Grapiúna – Ciclos de Formação do Ensino 

Fundamental (ITABUNA, 2002, p. 9), a metodologia de projetos tem ―como eixo a participação dos alunos 

em seu processo de aprendizagem, produzindo algo que tenha significado e sentido para eles, a partir das 
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a ludicidade como estratégia para possibilitar o prazer em aprender. Já o Plano de 

Acompanhamento Psicopedagógico deveria atuar a partir dos problemas identificados acerca 

das dificuldades ou necessidades dos educandos e educadores. O plano de ação desenvolvido 

pelo profissional contemplaria Anamnese
26

, Entrevista Operativa Centrada na 

Aprendizagem
27

, Técnicas Projetivas
28

 e Provas Operatórias
29

. 

Reiteramos que os motivos das dificuldades de aprendizagem dos alunos precisam ser 

investigados e enfrentados, independente da esfera em que estejam situados. Tais motivos 

podem passar pelas escassas oportunidades oferecidas pela escola para uma aprendizagem 

efetiva ou até mesmo uma eventual necessidade do aluno de intervenção de outros 

profissionais importantes para o contexto educacional, como psicopedagogos, psicólogos, 

neurologistas, fonoaudiólogos, entre outros.  

No ano de 2013, assume o governo de Itabuna, eleito pelo Partido Republicano 

Brasileiro (PRB), Claudivane Moreira Leite. Sua gestão inaugurou, na rede municipal de 

ensino, um convênio com o Grupo de Estudo sobre Educação Metodologia de Pesquisa e 

Ação (GEEMPA
30

). Segundo Schineider (2009, p. 37), ―o GEEMPA traz como referência 

mais de 36 anos de pesquisa e estudo, inclusive inserido em comunidades científicas 

internacionais, sob um paradigma pós-construtivista em educação popular visando reverter o 

quadro de desigualdades sociais‖. 

                                                                                                                                                                                     

tentativas de resolver situações problemáticas em constante diálogo com o conhecimento acumulado pela 

humanidade, com seus pares e professores‖.  
26

 De acordo com Sampaio (2009), Anamnese é uma entrevista realizada com os pais do aluno ou os seus 

responsáveis e tem como objetivo resgatar a história de vida do sujeito e colher dados importantes que possam 

esclarecer fatos observados durante o diagnóstico. 
27

  A Entrevista Operativa Centrada na Aprendizagem (EOCA) é a primeira sessão realizada pelo psicopedagogo 

com a criança e tem como objetivo ―investigar os vínculos que ela possui com os objetos e os conteúdos da 

aprendizagem escolar, observar suas defesas, condutas evitativas e como enfrenta novos desafios‖. 

(SAMPAIO, 2009, p. 35). 
28

 De acordo com Visca (2008), as Técnicas Projetivas buscam investigar os vínculos que o sujeito pode 

estabelecer em três grandes domínios: o escolar, o familiar e consigo mesmo. 
29

 Segundo Sampaio (2009), é por meio da aplicação de provas operatórias que temos condição de conhecer o 

funcionamento e o desenvolvimento das funções lógicas do sujeito. Sua aplicação permite investigar o nível 

cognitivo da criança e se há defasagem em relação à sua idade cronológica. 
30

 Conforme Schneider (2009), o GEEMPA é uma sociedade civil sem fins lucrativos, registrada como pessoa 

jurídica em Porto Alegre-RS, e declarada de utilidade pública por Decreto municipal de 13 de dezembro de 

1984. Possui como finalidade o estudo e a pesquisa visando à melhoria da qualidade do ensino junto a 

professores e técnicos da área educacional e ―desenvolve atividades de pesquisa com base no pensamento 

construtivista de Jean Piaget, nas descobertas de Emília Ferreiro e na antropologia pedagógica de Paulo 

Freire. Além disso, o ‗pós-construtivismo‘ abrange as obras de Henri Wallon, L. S. Vigotsky, Sara Pain. Para 

a implementação da proposta, a instituição conta com publicações diversas que orientam o trabalho docente, 

entre as quais três volumes intitulados Didática do Nível Pré-Silábico, Didática do Nível Silábico e Didática 

do Nível Alfabético, de autoria de Grossi (1990), formando a trilogia ‗Didática da Alfabetização‘, publicada 

pela Editora Paz e Terra‖. 
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Durante o período do convênio, que vigorou de março de 2013 a dezembro de 2014, 

os professores que participaram do projeto receberam uma formação que tinha como 

finalidade criar situações para que o professor pudesse intervir no processo de alfabetização 

dos alunos que chegavam ao 4º e 5º anos do Ensino Fundamental sem terem se apropriado ou 

consolidado o SEA. Dada essa necessidade da rede municipal, após o término do convênio, o 

grupo de professoras que atuavam no GEEMPA foi mantido na função e um novo projeto foi 

idealizado. Dessa vez, considerando as particularidades da rede. De acordo com a Proposta de 

Intervenção de Aprendizagem com Foco na Alfabetização (ITABUNA, 2016, p. 4), uma 

proposta de intervenção foi elaborada, atendendo aos seguintes critérios: 

 

[...] foi mantido o grupo de alfabetizadoras que já desenvolviam o trabalho e 

constituído o GEIA – Grupo de Estudos e Intervenção em Alfabetização. Desde a 

sua concepção, o grupo manteve alguns fundamentos teóricos do trabalho 

desenvolvido com o GEEMPA, ao mesmo tempo em que instaurou mudanças 

pertinentes ao trabalho nesta rede de ensino.   

 

Tais mudanças permitiram à rede municipal buscar, de forma mais autônoma, 

alternativas para a não consolidação/apropriação do SEA pelos alunos que saíam do ciclo de 

alfabetização condizentes com a realidade educacional vivenciada pelos alunos e professores.  

 O GEIA passa, então, a atuar na rede, pautado em intervenções e em uma perspectiva 

teórica alicerçada no pós-construtivismo. A Proposta de Intervenção da SEC (ITABUNA, 

2016, p. 7) esclarece a respeito dos princípios teóricos que a norteiam: 

 

O trabalho de intervenção tem definido em sua concepção teórica a perspectiva pós-

construtivista na alfabetização. O pós-construtivismo é uma corrente teórica 

orientada pelos estudos de Jean Piaget – construtivismo e Gerard Vergnaud – 

campos conceituais. [...] Difundida no Brasil pela professora Ester Pilar Grossi, a 

teoria pós-construtivista aplica à alfabetização essa concepção de aprendizagem. 

Assim, a alfabetização é um processo, construído socialmente nas relações entre os 

alunos e destes com o alfabetizador, em sucessivas reelaborações, aproximando-se 

do objeto de conhecimento, nesse caso, a leitura e a escrita.  

 

A perspectiva teórica apresentada assume a alfabetização como processo socialmente 

construído por meio de relações interpessoais entre alunos e alfabetizadores. As intervenções 

baseadas nessa perspectiva buscam garantir o direito de aprendizagem de todos os alunos, 

como está explicitado no objetivo geral do documento de reestruturação da Proposta de 

Intervenção (ITABUNA, 2016), bem como:  

 

Implementar ações de intervenção com foco no processo de ensino e aprendizagem 

visando a qualidade e o direito de aprender de todos os alunos do Ensino 

Fundamental, corroborado na estratégia 2.5, da Meta 2 do Plano Municipal de 
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Educação
31

 (Lei Nº 2.320 aprovada em 18 de junho de 2015). (ITABUNA, 2016, p. 

8).  

 

Os objetivos específicos estão voltados para a garantia da aprendizagem dos alunos, 

por meio do envolvimento de toda a comunidade escolar nesse processo, como podemos 

constatar:  

 
1. Assegurar a presença dos alunos nas aulas;  

2. Garantir a presença plena do alfabetizador nos grupos de estudo e planejamento;  

3. Oportunizar momentos para conhecimento e sensibilização da proposta de 

intervenção pela comunidade escolar;  

4. Elaborar atividades diferenciadas para os alunos dos anos finais do ensino 

fundamental;  

5. Avaliar periodicamente as atividades desenvolvidas tendo em vista os objetivos 

propostos. (ITABUNA, 2016, p. 8). 

 

Os objetivos propostos para o GEIA vão ao encontro da sua operacionalização, uma 

vez que estão voltados para a intervenção, constituídos de etapas pensadas para todo o ano 

letivo. Inicialmente, é estabelecido um diagnóstico inicial e uma entrevista com situações de 

leitura e escrita de pequenos textos, no qual é possível identificar se o aluno está alfabetizado 

e o seu nível de leitura e escrita.  

É a partir dos diagnósticos iniciais que as turmas do GEIA são formadas e, de acordo 

com a proposta do GEIA (2019) em construção, o 3º ano foi incluído no projeto, que passa a 

ter como público atendido os alunos matriculados e não alfabetizados do 3º ao 5º ano, 

admitindo-se a formação de turmas com alunos do 6º ao 9º ano (Ensino Fundamental II), caso 

haja necessidade. 

 As possibilidades de planejar novas estratégias de ensino e recorrer às várias situações 

de interação social propiciadas pelo ambiente escolar são meios possíveis à escola no 

enfrentamento da realidade da não consolidação do SEA, que é urgente e passa pela mudança 

das práticas relacionadas ao ensino da leitura, escrita e produção de texto. Para Neto (1993), 

desenvolver hábito de ler e escrever com os alunos é nossa tarefa, assim como conduzir esse 

trabalho de conhecimento e fazer das nossas salas de aula um ambiente que propicie 

                                                           
31

 O Relatório Preliminar da Primeira Avaliação do Plano Municipal de Educação – PME de Itabuna/BA relata 

que o Plano Municipal de Educação de Itabuna (PME) foi aprovado em 18 de junho de 2015, através da Lei 

Municipal nº 2.320/2015, como resultado do processo de levantamento de dados, da eleição de prioridades 

consoante com o PNE e da participação da população em audiência pública. A meta 2 visa ―Universalizar o 

atendimento do Ensino Fundamental de nove anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos, 

garantindo acesso, reingresso, permanência e aprendizagem das crianças e adolescentes durante a vigência 

deste PME‖. Disponível em: https://cmvitabuna.ba.gov.br/portal/wp-content/uploads/2018/08/Relat% 

C3%B3rio-de-Avalia%C3%A7%C3%A3o-PME-Itabuna-vers%C3%A3o-c%C3%A2mara.pdf. Acesso em: 13 

jun. 2020. 

https://cmvitabuna.ba.gov.br/portal/wp-content/uploads/2018/08/Relat%C3%B3rio-de-Avalia%C3%A7%C3%A3o-PME-Itabuna-vers%C3%A3o-c%C3%A2mara.pdf
https://cmvitabuna.ba.gov.br/portal/wp-content/uploads/2018/08/Relat%C3%B3rio-de-Avalia%C3%A7%C3%A3o-PME-Itabuna-vers%C3%A3o-c%C3%A2mara.pdf
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curiosidade e desafios, que podem ser entendidos aqui como propostas de ensino que 

instiguem o interesse dos alunos para o conteúdo que está sendo proposto.  

Sobre as características das turmas que são formadas pelo alfabetizador para a 

realização das intervenções, dois aspectos são observados: os alunos que ainda não dominam 

os processos de leitura e escrita são selecionados para formar a turma de alfabetização. Os 

alunos que, mesmo podendo ser considerados alfabetizados, ainda não realizam leitura 

fluente, apresentando dificuldades em compreender ou produzir um texto, são selecionados 

para formar a turma de consolidação. O alfabetizador do GEIA, portanto, tem a possibilidade 

de trabalhar com os dois perfis de alunos descritos.  

Vale ressaltar que a proposta inicial apresentada pelo GEEMPA contemplava apenas 

as turmas de alfabetização; a formação das turmas de consolidação aconteceu posteriormente, 

a partir da reestruturação do projeto e da necessidade percebida pelas alfabetizadoras com 

relação aos alunos que se apropriaram do SEA, mas ainda tinham muitos conhecimentos 

acerca da leitura e escrita para construir.  

Nesse contexto, o papel dos alunos não deve ser o de expectadores passivos no 

processo de ensino, e sim de agentes construtores da sua história, capazes de interagir entre si, 

de refletir acerca dos temas e textos diversos que permeiam a sociedade, alcançando, dessa 

forma, as competências leitoras e escritoras. Em contrapartida, a escola precisa se reinventar, 

as propostas de ensino precisam ser planejadas com novas estratégias voltadas para a 

realidade social na qual alunos e professores estão imersos. Nas palavras de Colello (2017, p. 

38): 

 
Na prática, isso significa rever programas e conteúdos, privilegiar estratégias 

reflexivas, buscar alternativas de avaliação, lançar mão de novos recursos didáticos, 

prever inovações na organização do tempo e do espaço de aprendizagem e, 

sobretudo, tirar proveito de novas formas de relação na escola (a relação entre 

colegas, entre professores e alunos e entre estudantes e objetos de conhecimento). 

 

Para atender às demandas da rede de ensino no tocante à alfabetização, os professores 

do GEIA, no início do ano letivo, são organizados por grupos de estudo que ―tem por objetivo 

garantir uma agenda de planejamento e de estudo por núcleo escolar – agrupamento que tem 

por critério a proximidade geográfica‖ (ITABUNA, 2016, p. 9). Assim, temas pertinentes à 

prática do alfabetizador são estudados pelos grupos. 

Consoante com a Proposta de Intervenção de Aprendizagem com Foco na 

Alfabetização (ITABUNA, 2016), a agenda semanal de atividades dos alfabetizadores do 

GEIA está organizada da seguinte forma: a segunda-feira é reservada para o planejamento 
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individual dos professores. A terça, quarta e quinta-feira são reservadas para as atividades de 

intervenção com alunos. A sexta-feira é destinada para estudo em grupo, reunião geral e 

formação continuada. 

O GEIA conta com uma equipe que contempla ―além dos alfabetizadores [...] uma 

coordenação municipal e uma formadora que fazem parte da equipe técnica pedagógica da 

Assessoria do Ensino Fundamental sediada no Departamento de Educação Básica (DEB)‖ 

(ITABUNA, 2016, p. 4). 

Os envolvidos no projeto têm suas responsabilidades definidas. Ao alfabetizador cabe 

a responsabilidade de planejar e desenvolver as intervenções, o registro do desenvolvimento 

dos alunos e a participação nos encontros de estudo e planejamento. À coordenação é 

atribuída a responsabilidade pelo acompanhamento do trabalho de intervenção. À equipe 

gestora das escolas é atribuída a responsabilidade de garantir condições físicas adequadas ao 

trabalho de alfabetização, acompanhar o andamento das atividades e dialogar com a 

coordenação municipal, a fim de garantir que o planejamento e o desenvolvimento do projeto 

sejam realizados de forma adequada.  

Vale ressaltar que tanto o GEEMPA como o GEIA foram idealizados para uma 

efetivação no contraturno dos alunos. Porém, dadas as condições de funcionamento das 

escolas e as dificuldades logísticas para extensão da carga horária, foram constituídas turmas 

no contraturno e nos turnos regulares dos alunos. Porém: 

 
As experiências com carga horária estendida não obtiveram sucesso uma vez que os 

alunos não permaneciam ou voltavam para a escola no outro turno. Desse modo não 

havia frequência do aluno na intervenção comprometendo o processo de 

alfabetização. Salientamos aqui que apesar dos melhores resultados terem sido 

alcançados nas turmas de intervenção no turno regular do aluno, consideramos ser o 

mais adequado que esse trabalho ocorra no turno oposto, desde que sejam 

verificadas as condições junto a escola e a comunidade, com garantias da Secretaria 

de Educação, para efetiva presença do aluno. (ITABUNA, 2016, p. 10). 

 

De acordo com a Proposta de Intervenção de Aprendizagem com Foco na 

Alfabetização (ITABUNA, 2016), a formatação do GEIA é constantemente reavaliada pelos 

profissionais envolvidos no projeto (coordenação e professores), uma vez que os vários 

contextos escolares ocasionam diferentes condições de trabalho para o professor, o que pode 

comprometer o trabalho com a alfabetização. O documento salienta a necessidade de uma 

adequação curricular para atender aos alunos não alfabetizados da referida rede de ensino. 

A escola pesquisada foi contemplada com o GEIA no ano de 2018, após intensa 

solicitação da coordenadora pedagógica. Uma professora alfabetizadora foi indicada, 

iniciando o trabalho em março daquele ano. A escola apresenta uma demanda significativa, 
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tanto no que diz respeito à alfabetização quanto à consolidação do SEA. Em 2019, duas 

turmas de consolidação foram formadas com um total de 23 alunos. Foram organizadas duas 

turmas de alfabetização, que juntas contabilizaram 13 alunos. Ressaltamos que, para manter a 

qualidade das intervenções realizadas, a coordenação do GEIA estipulou o número máximo 

de 12 alunos por turma, devendo haver em cada turno (matutino e vespertino) uma turma de 

consolidação e uma de alfabetização. 

Os conteúdos trabalhados com os alunos pelos alfabetizadores do GEIA são definidos 

nas reuniões de planejamento e constam nos cadernos de atividades que são elaborados pelos 

professores, com sequências de atividades específicas para consolidação ou apropriação do 

SEA. Os referidos cadernos são viabilizados pela SEC e enviados às escolas.  

A não consolidação do SEA no tempo estabelecido como adequado (estamos 

considerando os três anos do ciclo de alfabetização) tem como consequência o fracasso 

escolar e, mais do que nunca, é preciso compreender o sentido desse fracasso para, assim, 

estabelecer as melhores formas de enfrentamento. Para Collelo (2020, p. 86), 

 
[...] a apreensão dos sentidos do fracasso escolar tem o potencial de oferecer pistas 

para a revisão de diretrizes pedagógicas, práticas de ensino, modos de intervenção, 

de relacionamento na escola e, como não poderia deixar de ser, de alternativas para a 

superação das dificuldades.  

 

 Os projetos de intervenção apresentados pela rede municipal de Educação como 

possibilidade de sanar as situações de fracasso escolar descritos neste capítulo podem ser 

considerados alternativas para a superação do fracasso escolar. Fracasso esse que vem se 

constituindo (e se consolidando) historicamente no Brasil, lamentavelmente, atingindo a 

camada mais desprotegida da população, aquela formada pelas famílias com os pais/mães que 

trabalham e assumem os postos de serviços pesados e, muitas vezes, o trabalho informal.   

Certamente, houve avanços e tanto as CIR como o Laboratório de Aprendizagem e o 

GEIA construíram formas de intervir no contexto educacional, traçando ações e metas que 

iam ao encontro de quem realmente precisa de atenção – o aluno –, embora ainda não tenham 

conseguido sanar as situações de fracasso escolar. 

Parece-nos, no entanto, que uma avaliação e reestruturação dos projetos não se 

efetivam na rede, sendo mais comum a substituição de um projeto por outro. Dessa forma, os 

esforços empreendidos pela Secretaria de Educação em dada gestão não são considerados na 

subsequente, havendo uma descontinuidade em projetos e ações voltados para dirimir o 

fracasso escolar. 
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Entendemos que é revendo e ressignificando diretrizes pedagógicas, práticas de ensino 

e as costumeiras formas de intervir nas situações de dificuldades de aprendizagem que 

podemos reverter o atual quadro de alunos que chegam ao 4º e 5º anos de Ensino 

Fundamental sem efetivarem as aprendizagens necessárias à consolidação do SEA e garantir à 

classe trabalhadora o direito de ver seus filhos plenamente alfabetizados e conscientes do seu 

papel político na sociedade brasileira. 

No capítulo seguinte, apresentaremos o percurso metodológico desenvolvido na 

pesquisa, o local, os participantes e os instrumentos de coletas de dados para a construção do 

material empírico.   
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 4 O PERCURSO METODOLÓGICO 

 

O que vale na vida não é o ponto de partida 

e sim a caminhada. Caminhando e 

semeando, no fim terás o que colher. 

 

Cora Coralina 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar o percurso metodológico por meio do qual 

a pesquisa
32

 foi desenvolvida. Descreveremos o tipo e o lócus da pesquisa, os participantes, os 

procedimentos e instrumentos de coleta de dados e como foi realizada a leitura e organização 

do material da pesquisa. 

 

4.1 Caminhos da pesquisa 

 

A produção e socialização de conhecimento no campo da Educação bem como a 

prática docente demandam uma constante reflexão acerca das formas de condução das 

propostas de ensino e, para tal, uma postura crítica e problematizadora do professor frente a 

sua realidade é fundamental. Nesse contexto, a pesquisa surge, então, como um caminho para 

a produção de conhecimento. Nas palavras de Freire (1996, p. 29): 

 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se encontram 

um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando, reprocurando. Ensino 

porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, 

constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que 

ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade. 

 

Uma atitude permanente de indagação possibilitará ao professor intervir na sua 

realidade. E, na condição de pesquisadora, será o momento em que irei refletir sobre a prática 

docente e a aprendizagem dos alunos. Assim, este é um estudo de abordagem qualitativa e 

sugere ―que o mundo seja examinado com ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial 

para construir uma pista que nos permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do 

nosso objeto de estudo‖ (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 49). 

Quanto ao tipo, fizemos a opção pela pesquisa-intervenção, considerando ser um 

caminho metodológico condizente com a proposta do estudo, pois sugerem ―práticas que 

                                                           
32

 Esta pesquisa é resultado do projeto ―A escrita/produção de texto: desafios e possibilidades na prática 

docente‖, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UESC, registrado com o Parecer nº 

3.627.671, de 8 de outubro de 2019. 
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conjugam processos investigativos ao desenvolvimento concomitante de ações que podem 

assumir natureza diversificada‖ (TEIXEIRA; NETO, 2017, p. 1056). 

O uso da palavra intervenção pode remeter a concepções negativas, próximas do 

autoritarismo. Nesse sentido, consideramos esclarecedor o excerto que nos apresentam 

Teixeira e Neto (2017, p. 1056) sobre o termo em questão: 

 
[...] Há quem associe essa ideia a uma perspectiva negativa, no sentido de ingerência 

intrusa e autoritária em processos, pessoas, grupos e instâncias sociais [...] a nosso 

ver, intervenções podem ter caráter positivo e altruísta, como no caso das 

intervenções cirúrgicas que livram pacientes de seus problemas de saúde; ou nos 

exemplos bem documentados pelo noticiário jornalístico de intervenções 

humanitárias que, se não resolvem, pelo menos, mitigam e aliviam a situação de 

sofrimento que afeta populações atingidas por guerras, pandemias, desastres naturais 

e outras mazelas sociais. 

  

 Dessa forma, a intervenção realizada pela pesquisadora nas aulas da professora 

participante da pesquisa teve como objetivo suscitar reflexões acerca da mediação pedagógica 

e proporcionar aos alunos a efetivação de aprendizagens relacionadas à escrita e à produção 

de textos. Concordamos com Damiani (2012, p. 2) ao defender o uso da palavra intervenção 

―para denominar determinado tipo de pesquisa educacional no qual práticas de ensino 

inovadoras são planejadas, implementadas e avaliadas em seu propósito de maximizar as 

aprendizagens dos alunos que delas participam‖.    

Assim, a nossa investigação buscou, em uma primeira etapa, uma aproximação e um 

primeiro contato com a escola e os participantes para conhecer o ambiente da pesquisa, pois 

―[...] a fase exploratória se coloca como fundamental para uma definição mais precisa do 

objeto de estudo‖ (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 22). 

Dessa forma, o movimento inicial da pesquisa aconteceu de modo impreciso, 

baseando-se em um plano provisório, que avançou e forneceu as condições necessárias para 

as etapas posteriores do estudo. 

 

4.2 Lócus da pesquisa 

 

O estudo foi desenvolvido na escola Municipal Estrela da Manhã
33

, em Itabuna, 

município do sul da Bahia. Localizada em um bairro periférico e populoso da cidade, estava 

                                                           
33

 Nome fictício para preservação da identidade da instituição de ensino. 
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inicialmente ligada à rede estadual de Educação da Bahia. Porém, foi municipalizada no ano 

de 2004. 

A escola já atendeu a Educação Infantil e o Ensino Fundamental I e II. Atualmente, 

funciona apenas com as classes do 4º e 5º anos dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Possui um quadro de funcionários formado por uma diretora, uma vice-diretora, dez 

professores, uma coordenadora pedagógica, duas auxiliares de secretaria, uma merendeira, 

uma auxiliar de serviços gerais e dois porteiros. 

No tocante à estrutura física, possui três salas de aula espaçosas, uma diretoria que 

funciona integrada à secretaria, um laboratório de informática inativo, onde funciona o GEIA, 

uma sala de leitura/biblioteca, uma Sala de Recursos Multifuncionais (SRM), uma sala de 

professores, cozinha, sanitários masculino e feminino e uma pequena quadra descoberta 

localizada em uma das laterais da escola. 

Os alunos matriculados nessa unidade escolar são, na sua maioria, provenientes de 

famílias carentes do próprio bairro ou de bairros vizinhos. Atualmente a escola tem cerca de 

130 alunos, distribuídos em turmas de 4º e 5º anos, divididos nos turnos vespertino e 

matutino. O número de alunos atendidos pelo GEIA é de 36.  Desse total, 17 estão no turno 

vespertino e 19 no matutino.  

O critério de escolha dessa unidade escolar foi o atendimento específico às turmas de 

4º e 5º anos, bem como o fácil acesso à gestão e aos professores e alunos da escola. 

 

4.3 Participantes da pesquisa 

 

Os participantes da pesquisa foram duas professoras: (i) a professora referência
34

, que 

leciona, em classes do 4º e 5º anos, a disciplina de Língua Portuguesa e que, neste trabalho, é 

identificada como PSol (P significa professora e Sol, nome fictício); (ii) a professora que 

leciona na classe do GEIA, que, neste trabalho, é identificada como PLua (P significa 

professora e Lua, nome fictício); e (iii) os onze alunos atendidos pelo GEIA, organizados em 

uma só turma.  

Os participantes da pesquisa e a escola foram identificados com nomes fictícios para 

preservar sua identidade. A participação das professoras se deu por livre escolha e lhes foi 

                                                           
34 Professor referência – Professor referência é o profissional que leciona uma disciplina/área em uma classe 

durante o ano letivo. As áreas são: área 1- Linguagens e suas tecnologias (Língua Portuguesa, Redação e 

Literatura) e Educação Física; área 2 – Estudos históricos, geográficos e filosóficos; área 3 - Matemática, 

Ciências da Natureza e suas tecnologias. 
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garantida a possibilidade de desistir em qualquer etapa do estudo. Esses esclarecimentos 

foram devidamente explicitados no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(ANEXO C) que foi apresentado às participantes para que fosse lido e assinado. A 

pesquisadora estava sempre disponível para esclarecer possíveis dúvidas ou quaisquer tipos de 

questionamentos que surgissem no decorrer do processo. Depois que as explicações foram 

dadas, as participantes e a pesquisadora firmaram um acordo confirmando participação. 

Fizeram parte desse acordo os seguintes combinados: permissão para acompanhar as aulas 

duas vezes na semana, em dias a serem combinados com a direção da escola e com as 

professoras durante três meses letivos
35

, conforme o calendário escolar do município; 

realização da entrevista durante a pesquisa, informando que esta seria gravada, marcando 

horário e data com antecedência; e acesso às atividades realizadas com os alunos em sala de 

aula.  

Os pais e/ou responsáveis pelos alunos do GEIA assinaram o TCLE (ANEXO D) 

consentindo com a participação dos seus filhos na pesquisa. Esta foi espontânea, não havendo 

nenhum prejuízo aos alunos que não demonstrassem interesse em participar da pesquisa e aos 

pais que não assinassem o termo.  

Foi primordial o desenvolvimento de uma relação de respeito entre pesquisadora e os 

participantes, para o cumprimento dos acordos firmados e para que a pesquisa fosse 

significativa para os envolvidos no processo. 

 

4.3.1 Perfil das professoras 

 

PSol tem 67 anos, é graduada em Pedagogia, com especialização em Gestão Escolar. 

Atua na rede municipal há 34 anos, dos quais 24 foram dedicados à docência em turmas de 

alfabetização e anos iniciais do Ensino Fundamental e 10 dedicados à Gestão, atuando como 

diretora e vice-diretora em unidades escolares da referida rede. Atualmente é a professora 

responsável pela disciplina de Língua Portuguesa no 4º e 5º anos, no turno vespertino, na 

escola Estrela da Manhã. 

PLua tem 45 anos, é graduada em Pedagogia, com especialização em Gestão do 

Trabalho Pedagógico: Supervisão e Orientação Escolar. Atua na rede municipal há nove anos, 

quatro deles dedicados à docência (Educação Infantil e creche) e cinco na Gestão Escolar. 

                                                           
35

 Informamos que, por motivo de uma greve de professores da rede municipal de ensino, realizada no ano de 

2018, o ano letivo de 2019 iniciou no mês de maio, com a previsão de findar as atividades letivas em abril de 

2020. Com a pandemia, o ano letivo encerrou em março de 2020. 
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Assumiu, no ano de 2019, as turmas do GEIA, atuando com os alunos durante quatro dias por 

semana, com carga horária de três horas diárias por turno. 

O Quadro 9 apresenta uma síntese das informações referentes ao perfil das 

professoras, como pode ser observado a seguir. 

 

Quadro 9 – Perfil das professoras 

Nº Identificação Idade Tempo de 

atuação 

na rede 

municipal 

Experiência 

na docência 

Experiência 

na gestão 

Especialização 

1 PSol 67 34 anos 24 anos 10 anos Gestão Escolar 

2 PLua 45 9 anos 4 5 Gestão do Trabalho 

Pedagógico: 

Supervisão e 

Orientação Escolar. 
Fonte: Dados da pesquisa (2019-2020). 

 

 De acordo com as informações apresentadas, percebemos que as professoras estão 

acima dos 40 anos, com diferença de 22 anos entre elas. Ambas são pedagogas e possuem 

especialização na área de Gestão. O tempo de docência difere significativamente. Enquanto 

PSol tem 24 anos na docência, PLua tem apenas quatro. Ressaltamos que as experiências 

docentes se diferenciam quanto aos segmentos: enquanto PSol atuou em turmas de 

alfabetização e anos iniciais do Ensino Fundamental, PLua atuou em creche e na Educação 

Infantil.  

Conforme os estudos de Huberman (1995) em relação à docência, PLua está na fase de 

estabilização e consolidação de um repertório de conhecimento pedagógico, nesse caso, em 

relação à alfabetização e na Educação Infantil. Enquanto que PSol, com 24 anos na docência, 

está na fase de diversificação e questionamentos, condição que está presente na sua trajetória 

profissional. Para Huberman (1995, p. 42), a ―busca de novos desafios responderia a um 

receio emergente de cair na rotina‖. Talvez essa condição de desenvolver as ações 

profissionais na docência em vários anos escolares e na gestão seja um dos desafios na 

trajetória de PSol.  

 Destacamos que PLua, apesar de trabalhar em um projeto voltado especificamente 

para a apropriação/consolidação das aprendizagens relativas à leitura e à escrita, o GEIA, não 

relata ter atuado, ao longo da sua trajetória docente, com a alfabetização.   
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4.3.2 Perfil dos alunos 

 

 Os onze alunos participantes do estudo estão matriculados nas turmas do 4º e do 5º 

anos do Ensino Fundamental da Escola Estrela da Manhã e são atendidos pelo GEIA. São seis 

meninas e cinco meninos que foram indicados por PSol e, posteriormente, avaliados por PLua 

e admitidos no projeto. O Quadro 10 apresenta uma síntese do perfil desses alunos. 

 

Quadro 10 – Perfil dos alunos 

Nº Identificação Sexo Idade Ano escolar   

1 Cometa F 11 5º 

2 Estrela F 10 4º 

3 Júpiter M 10 4º 

4 Marte F 11 5º 

5 Mercúrio M 12 5º 

6 Meteoro F 11 5º 

7 Plutão M 10 4º 

8 Saturno M 11 5º 

9 Terra F 12 4º 

10 Urano M 12 5º 

11 Vênus F 10 4º 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Dos seis alunos do 5º ano, cinco já estudam na escola e um veio transferido de outra 

instituição de ensino. Os cinco alunos do 4º ano vieram de escolas relativamente próximas, 

configurando-se em alunos novos. Com relação ao histórico de repetência, o aluno Urano foi 

retido duas vezes no 5º ano, e os alunos Meteoro e Mercúrio foram retidos uma vez no 4º ano. 

Nas fichas documentais dos alunos do 4º ano a que tivemos acesso na escola, não 

encontramos informações sobre repetência escolar.  

Consta nas fichas documentais a indicação de acompanhamento psicopedagógico, que 

é realizado pela SRM, para os alunos Terra, Urano e Mercúrio. O Quadro 11 apresenta dados 

sobre repetência e as indicações de atendimento psicopedagógico para os alunos do GEIA. 
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Quadro 11 – Histórico de repetência/indicações de atendimento psicopedagógico 

Identificação Histórico de repetência - 

Quantas vezes? Em qual ano 

escolar? 

Há indicações de acompanhamento 

psicopedagógico? 

Cometa   

Estrela   

Júpiter   

Marte   

Mercúrio Retido uma vez no 4º ano Acompanhado pela SRM 

Meteoro Retida uma vez no 4º ano  

Plutão   

Saturno   

Terra  Acompanhada pela SRM 

Urano Retido duas vezes no 5º ano Acompanhado pela SRM 

Vênus   
Fonte: Dados da pesquisa (2019-2020).  

 

Ao observarmos o histórico de repetência, constatamos que, dos seis alunos do 5º ano, 

três já foram retidos no 4º ou no 5º ano. Dois desses alunos também recebem atendimento 

psicopedagógico na Sala de Recursos Multifuncionais (SRM). A aluna Terra, do 4º ano, 

apresenta idade superior à média dos seus colegas de turma, o que sugere que ela pode ter 

sido, eventualmente, retida em algum ano escolar ou ficado algum período sem frequentar a 

escola. A aluna também recebe atendimento psicopedagógico na SRM. 

 

4.4 Desenvolvimento da pesquisa 

 

O primeiro contato com a escola, local da pesquisa, aconteceu em uma reunião com o 

grupo dos professores, a coordenação do GEIA e com a direção da escola para apresentação e 

explicação do desenvolvimento da pesquisa e sua relevância como condição para ajudar os 

alunos que ainda não construíram/consolidaram o SEA. Esse encontro inicial foi relevante por 

se tratar de uma oportunidade de estabelecer uma relação pautada pela ética, compromisso e 

profissionalismo. 

Nessa oportunidade, a direção da escola assinou o Termo de Anuência para a entrada 

da pesquisadora na unidade escolar. Esse termo fez parte do protocolo de encaminhamento ao 

Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) na Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). 
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4.4.1 Procedimentos e instrumentos de coleta de dados 

 

Para a realização da pesquisa, utilizamos procedimentos e instrumentos de coleta de 

dados visando atingir os objetivos propostos. Utilizamos como procedimentos e instrumentos: 

observação, diário de campo, análise documental e entrevista semiestruturada.  

 

4.4.2 A observação 

 

A observação é um instrumento que permite que o pesquisador se coloque frente ao 

fenômeno a ser estudado e ―permite também que o observador chegue mais perto da 

‗perspectiva dos sujeitos‘, um importante alvo nas abordagens qualitativas‖ (LÜDKE; 

ANDRÉ, 1986, p. 26). Por meio da observação, abre-se ao pesquisador a possibilidade de 

compreender uma dada realidade, pois, como nos indicam Lüdke e André (1986, p. 26), ―na 

medida em que o observador acompanha in loco as experiências diárias dos sujeitos, pode 

tentar apreender a sua visão de mundo, isto é, o significado que eles atribuem à realidade que 

os cerca e às suas próprias ações‖. 

Nesse sentido, elaboramos uma Ficha de Observação (ANEXO A) para compreender as 

mediações pedagógicas realizadas pelas professoras com a finalidade de ajudar os alunos na 

aquisição/consolidação do SEA – escrita/produção de textos. 

A observação das aulas das professoras PSol e PLua considerou os seguintes itens, 

explicitados na Ficha de Observação: data e horário da aula; conteúdo de escrita/produção de 

texto; atividades desenvolvidas; e a mediação pedagógica realizada entre professoras com os 

alunos, como evidenciado no Quadro 12 a seguir. 

 

Quadro 12 - As observações das aulas 

(continua) 

Nº Data Duração 

da aula 

Conteúdo da aula Atividade de escrita/ 

produção de texto 

Ano 

escolar 

Aulas da professora referência – PSol  

1 05/11/2019 2 h A aula foi direcionada 

para uma revisão de 

conteúdos gramaticais 

como: plural e feminino 

das palavras, substantivo, 

artigo e adjetivo. 

A atividade de 

escrita/produção de 

texto limitou-se às 

respostas sobre 

conteúdos gramaticais 

solicitadas pela 

atividade. 

5º 
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Quadro 12 - As observações das aulas 

       (continuação) 

Nº Data Duração 

da aula 

Conteúdo da aula Atividade de escrita/ 

produção de texto 

Ano 

escolar 

2 05/11/2019 2 h Leitura de texto narrativo 

para responder a questões 

de compreensão e 

gramaticais. 

A atividade de escrita 

limitou-se às respostas 

solicitadas pelo livro 

didático acerca de um 

texto narrativo.  

4º 

3 25/11/2019 2 h Foram trabalhados os 

seguintes conteúdos 

gramaticais: graus do 

adjetivo e sílaba tônica 

das palavras. 

A atividade de 

escrita/produção de 

texto limitou-se às 

respostas sobre 

conteúdos gramaticais 

solicitadas pela 

atividade. 

5º 

4 25/11/2019 2 h Leitura de texto narrativo 

para responder às 

questões solicitadas no 

livro didático. 

A atividade de escrita 

limitou-se às respostas 

solicitadas pelo livro 

didático acerca de um 

texto narrativo. 

4º 

5 02/12/2019 2 h Leitura de texto 

narrativo/questões 

relativas à ortografia das 

palavras. 

A atividade de escrita 

limitou-se às respostas 

solicitadas pelo livro 

didático acerca de um 

texto narrativo. 

5º 

6 02/12/2019 2 h Leitura de texto 

narrativo/questões 

relativas à ortografia das 

palavras e sílaba tônica 

de palavras. 

A atividade de escrita 

limitou-se às respostas 

acerca de um texto 

narrativo. 

4º 

Aulas da professora do GEIA – PLua 

1 19/11/2019  2 h Alfabeto: letra maiúscula 

e minúscula, o traçado da 

letra  

Leitura oral de um texto 

informativo 

Leitura compartilhada 

Sílabas complexas 

Sequência de atividades 

– tema: As Emoções 

Leitura oral e 

compartilhada 

Produção de texto 

4º e 5º 

2 20/11/2019 1 h Leitura 

Encontros consonantais 

Dígrafo 

Escrita 

Caça-palavras 

Leitura de frases 

Escrita de palavras 

4º e 5º 

3 26/11/2019 2 h 30 m Frases  

Substituição de palavras 

por pronome 

Leitura  

Ortografia/escrita 

Sequência didática com 

tema: Emoções 

Completar frases 

Substituição da palavra 

por pronome 

Leitura de palavras 

Escritas de palavras 

4º e 5º 
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Quadro 12 - As observações das aulas 

(conclusão) 

Nº Data Duração 

da aula 

Conteúdo da aula Atividade de escrita/ 

produção de texto 

Ano 

escolar 

    Ditado de palavras  

4  04/12/2019 2 h Leitura 

Escrita de palavras 

Produção textual 

Ditado de palavras 

Correção da escrita 

4º e 5º 

5  17/12/2019 2 h Produção textual 

 

Escrita e reescrita 4º e 5º 

6  14/01/2020 2 h Leitura de palavras que 

rimam 

Leitura de texto 

Palavras que rimam 

4º e 5º 

7  20/01/2020 2 h 30 m Escrita 

 

Correção da atividade 4º e 5º 

Fonte: Elaborado pela autora (2019-2020). 

 

 

Após o período das observações nas aulas de PSol e PLua, a pesquisadora realizou 

quatro intervenções nas aulas da PLua, que foram registradas por meio da Ficha de 

Observação, como detalhado no Quadro 13 a seguir. 

 

Quadro 13 – As aulas de escrita/produção de texto com a participação da pesquisadora  

 Nº Data Duração Conteúdo da aula Atividade de 

escrita/produção de 

texto 

Ano 

escolar 

8 21/01/2020 1 h Gênero textual 

Leitura 

Leitura 4º e 5º 

9 04/02/2020 2 h Produção de textos 

Leitura 

Escrita de textos 

(contos) 

Leitura 

4º e 5º 

10 04/02/2020 2 h Leitura compartilhada Leitura compartilhada 

Reescrita de texto 

4º e 5º 

11 18/02/2020 2 h Reescrita Reescrita de um trecho 

do texto 

4º e 5º 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

 

Foi observado um total de 12h de aulas na classe de PSol.  Na classe de PLua, com os 

alunos atendidos pelo GEIA, organizamos as observações em dois tipos: aulas de 

escrita/produção de texto de PLua, um total de 14h; e aulas de escrita/produção de texto com a 

participação da pesquisadora, com um total de 7h.  

Vale destacar que os registros na ficha, a partir da observação das aulas de PLua e 

PSol, propiciaram uma aproximação com o objeto estudado, permitindo uma compreensão 
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mais clara sobre os posicionamentos dos participantes, suas experiências e a realidade na qual 

estão inseridos. 

 

4.4.3 Diário de campo 

 

A experiência de observar a prática docente nos colocou frente a situações diversas, 

carregadas de significado. Situações corriqueiras, vivenciadas na prática, constituíram o 

material para análise e a compreensão da forma como acontece a mediação pedagógica 

realizada pelo professor.  

O Diário de Campo, enquanto registro pessoal, seguido de análise, representou a 

possibilidade de alcançar o sentido das situações observadas e descritas.  Para Costa (2002, p. 

151),  

 
O diário de campo é mais do que um simples registro de fatos ocorridos no tempo. 

Seu aproveitamento metodológico depende do olhar atento do pesquisador para 

captar detalhes do trabalho de campo e, sobretudo, auxilia a memória do pesquisador 

para que as informações sejam analisadas em profundidade.  

 

Assim, foram registradas, no Diário de Campo, as atividades propostas pelas 

professoras, suas falas, as reações e falas dos alunos, as ações realizadas pelas docentes e que 

se relacionam com o objeto da pesquisa, que é a mediação pedagógica, bem como as situações 

relacionadas aos objetivos da pesquisa.  

 

4.4.4 Análise documental 

 

A análise documental ―pode se constituir numa técnica valiosa de abordagem de dados 

qualitativos, seja complementando as informações obtidas por outras técnicas, seja 

desvelando aspectos novos de um tema ou problema‖ (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 38).  Os 

documentos de análise foram as sequências de atividades para leitura e reflexão sobre como 

foram propostos os conteúdos e atividade de escrita/produção de texto. 

Para a análise dos conteúdos e atividades de escrita/produção de texto propostos 

pelas professoras, consideramos as orientações para a realização de um trabalho com a 

diversidade de gêneros textuais apresentados por Kaufman e Rodriguez (1995); Dolz, 

Noverraz e Schneuwly (2004), bem como os trabalhos de Soares (2017; 2018; 2020), Morais 
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(1998; 2012) e Gusmão (2015), que indicam um trabalho para desenvolvimento da escrita e 

sua relação com as habilidades que deverão ser desenvolvidas para a aquisição do SEA. 

Nas sequências de atividades, foram analisados o conteúdo e as atividades de 

escrita/produção de texto a serem trabalhadas para consolidação do SEA. Observamos se tais 

propostas consideram para que escrevemos, para quem, o que a escrita quer comunicar e 

como foram desenvolvidas as referidas propostas. Tivemos acesso a duas sequências de 

atividades planejadas por PLua. 

 

4.4.5 Entrevista 

 

A entrevista foi mais um instrumento de coleta de dados utilizado na pesquisa e se 

configura em uma técnica eficaz para obtenção de dados, uma vez que ―permite correções, 

esclarecimentos e adaptações que a tornam sobremaneira eficaz na obtenção das informações 

desejadas‖ (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 34). O diálogo entre entrevistador e entrevistado pode 

suscitar informações relevantes que talvez não fossem reveladas por meio de outros 

instrumentos de coleta.  

Realizamos uma entrevista semiestruturada (ANEXO B) com PLua para compreender 

a organização, desenvolvimento do seu trabalho e a mediação pedagógica realizada com os 

alunos. Esse tipo de entrevista ―se desenrola a partir de um esquema básico, porém não 

aplicado rigidamente, permitindo que o entrevistador faça as necessárias adaptações‖ 

(LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 34).  

Para a entrevista, foi elaborado o roteiro com questões referentes ao objeto de estudo, 

organizadas em torno de três partes: (i) identificação da participante; (ii) a relação com a 

escrita/produção de texto; (iii) a escrita/produção de textos e a mediação pedagógica. 

Com relação à entrevista, foram marcados o horário, a data e o local com 

antecedência. Aconteceu na escola, na própria sala onde são desenvolvidas as atividades do 

projeto (GEIA).  

 

4.5 Leitura e organização do material empírico  

 

Por fim, para leitura, organização e análise do material empírico produzido na 

pesquisa, adotamos a Análise de Conteúdo, compreendendo-a como um modelo de análise 
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com ênfase na investigação e interpretação do material produzido na pesquisa. Bardin (2016, 

p. 48) descreve a Análise de Conteúdo como 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens. 

 

Nesse sentido, a mensagem é o objeto central da Análise de Conteúdo, ―seja ela verbal 

(oral ou escrita), gestual, silenciosa, figurativa, documental ou diretamente provocada. 

Necessariamente, ela expressa um significado e um sentido‖ (FRANCO, 2018, p. 21). 

E é justamente um significado e um sentido que a Análise do Conteúdo se propõe a 

revelar por meio de uma análise que articula a mensagem que está sendo expressada às 

condições contextuais de seus produtores (FRANCO, 2018).  

Bardin (2016) esclarece que as diferentes fases da Análise de Conteúdo organizam-se 

de acordo com três polos: a pré-análise; a exploração do material; a inferência e a 

interpretação. A pré-análise é explicada por Bardin (2016, p. 125) nos seguintes termos: 

 

É a fase da organização propriamente dita. Corresponde a um período de intuições, 

mas tem por objetivo tornar operacionais e sistematizar as ideias iniciais, de maneira 

a conduzir a um esquema preciso do desenvolvimento das operações sucessivas, 

num plano de análise. 

 

Ainda de acordo com Bardin (2016), essa primeira fase possui três tarefas: a escolha 

dos documentos a serem submetidos à análise; a formulação das hipóteses e dos objetivos; e a 

elaboração de indicadores que orientem a interpretação final.  

No contexto desse estudo, os documentos escolhidos foram as sequências de 

atividades utilizadas pela professora para o trabalho com a escrita/produção de texto, a 

entrevista e as descrições das observações das aulas e das intervenções realizadas. Já a 

hipótese formulada a priori e intuitivamente acerca do problema de pesquisa apresentado 

(considerando os documentos a serem submetidos à análise), nos leva a inferir que as 

propostas de escrita/produção de texto desenvolvidas pelos professores contribuem apenas 

parcialmente para que os alunos consolidem o SEA. Os documentos escolhidos relacionam-se 

e viabilizam o objetivo do estudo, que é analisar como a mediação pedagógica contribui para 

que os alunos consolidem o SEA. 
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A segunda fase citada é a exploração do material e ―consiste essencialmente em 

operações de codificação, decomposição ou enumeração, em função de regras previamente 

formuladas‖ (BARDIN, 2016, p. 131).  

A terceira fase é o tratamento dos resultados obtidos e a interpretação e, nessa etapa, 

de acordo com Bardin (2016, p. 131),  

 
Os resultados brutos são tratados de maneira a serem significativos (‗falantes‘) e 

válidos. [...] o analista, tendo à sua disposição resultados significativos e fiéis, pode 

então propor inferências e adiantar interpretações a propósito dos objetivos previstos 

– ou que digam respeito a outras descobertas inesperadas. 

 

A compreensão de como cada fase da Análise de Conteúdo está estruturada permite ao 

analista tirar proveito das possibilidades oferecidas por essa metodologia de análise. O 

Quadro 14 apresenta uma síntese das ações realizadas no estudo, em cada fase da análise. 

 

Quadro 14 – Fases da Análise de Conteúdo 

Nº Fases O que fizemos? 

1º Pré-análise Escolhemos e estabelecemos contato com os documentos a serem 

analisados (material das fichas de observação, a entrevista e a 

sequência de atividades) para leitura e análise. 

2º Exploração 

do material 

Realizamos operações de codificação e decomposição do material de 

análise por meio de recorte, enumeração e agregação que nos 

permitissem alcançar uma representação do conteúdo sobre 

escrita/produção de texto na comunicação analisada. 

3º Inferência e 

interpretação 

Tratamos os resultados obtidos e realizamos inferências e 

interpretações. 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Os dados coletados no processo investigativo foram estudados e organizados 

cuidadosamente para a escrita, considerando os seguintes passos:  

(i) levantamento das palavras-chave, que foram submetidas a um tratamento de 

frequência;  

(ii) as palavras-chave mais frequentes foram codificadas por cores e destacadas em 

unidades de contexto (frases), de onde foram extraídas as coocorrências e 

averiguadas as relações de sentido (positivas ou negativas) nos textos 

transcritos da entrevista e das observações e intervenções da pesquisadora. 

Esse material foi organizado nos Quadros 16, 18 e 20, enfatizando as unidades 

de contexto de forma quantitativa. Entretanto, esses dados numéricos apenas 

ajudaram-nos na leitura, análise e interpretação para compreensão das 
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possibilidades de trabalhar com a produção de textos e sua reescrita para que 

os alunos consolidem o SEA; 

(iii) do contexto evidenciado pelas relações de sentido, emergiram como categorias 

de análise: prática pedagógica, ensino de gramática/ortografia, 

escrita/produção de texto, escrita, gênero textual e produção textual/reescrita. 

Como resultado da pesquisa, elaboramos Orientações que auxiliem os professores nas 

propostas de reescrita textual (COSTA VAL et al., 2007; FIAD, 2006; GUSMÃO, 2015; 

SOARES, 2020; VIEIRA; COSTA VAL, 2005), salientando a importância da mediação 

pedagógica (VYGOSTSKY, 1998) realizada com os alunos em sala de aula para a 

consolidação do SEA. 

Espera-se, com esta pesquisa, contribuir com a prática alfabetizadora dos docentes da 

rede municipal de ensino, evidenciando a importância de realizar uma análise detalhada a 

partir do trabalho com a escrita/produção de texto no GEIA, considerando também que, com 

as atividades e conteúdos propostos, há uma concepção de alfabetização (consolidação do 

SEA) e de mediação pedagógica, ou seja, do aluno escritor/produtor de texto, que precisa ser 

conhecida pelos professores para desenvolverem as atividades em sala de aula.  
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 5 A MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA NA ESCRITA/PRODUÇÃO DE TEXTO: o que nos 

revela a prática docente? 

 

“E há que se cuidar do broto 

Pra que a vida nos dê flor e fruto.” 

                                                                                        Milton Nascimento 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar e analisar os dados referentes à entrevista com 

PLua, as observações realizadas nas aulas de PSol e PLua, bem como as quatro intervenções 

realizadas pela pesquisadora. A primeira seção fará uma apresentação do contexto dos alunos 

atendidos pelo GEIA na turma regular e será nomeada A prática de PSol: um olhar sobre a 

classe regular. A segunda seção será nomeada O universo de Lua: a escrita na vida e na 

docência e trará uma análise da entrevista com a docente, desvelando suas ações, sentimentos 

e concepções a respeito da escrita e da mediação pedagógica. Por fim, a última seção 

apresentará a prática pedagógica de PLua, suas mediações pedagógicas e as intervenções da 

pesquisadora e será nomeada de Escrita, produção textual e reescrita: ações de mediação. 

 

5.1 A prática de PSol: um olhar sobre a classe regular 

 

A Escola Estrela da Manhã tem uma particularidade. Funciona com alunos 

matriculados no 4º e 5º anos do Ensino Fundamental: anos escolares pós-ciclo de 

alfabetização. Momento da escolaridade em que se espera que os alunos estejam lendo e 

escrevendo pequenos textos. Entretanto, esta não foi a realidade das classes lecionadas por 

PSol (4º e 5º anos). 

Na organização da escola, as classes regulares de Língua Portuguesa do 4º e 5º anos da 

Escola Estrela da Manhã ficaram sob a responsabilidade de PSol. Assim, antes de chegarmos 

ao foco deste estudo, que é a mediação pedagógica desenvolvida pela professora do GEIA, 

achamos conveniente observar algumas aulas de PSol para conhecer a prática da professora e 

o envolvimento dos alunos atendidos pelo projeto nas aulas, em suas turmas de referência. 

Observamos um total de seis aulas (12 h), sendo três no 4º ano e três no 5º. As 

observações foram devidamente registradas em Diário de Campo e, posteriormente, 

transcritas para análises. O Quadro 15 apresenta as palavras-chave mais frequentes e potentes 

nas observações das aulas de PSol. 
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Quadro 15 - Ocorrência das palavras-chave nas observações das aulas de PSol 

PALAVRA-CHAVE FREQUÊNCIA 

Aluno/alunos 30 

Atividade 28 

Texto 25 

Leitura/leram/lessem 22 

Palavra/palavras 17 

Questão/questões 16 

Solicitou/solicitado/solicitação/solicitaram/solicitadas/solicitava 15 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Ressaltamos que as palavras-chave foram destacadas em unidades de análise (frases), de 

onde extraímos as coocorrências e averiguamos as relações de sentido (positivo ou negativo) 

nas observações das aulas. Desse movimento de contextualização, duas categorias emergiram: 

prática pedagógica e ensino de gramática/ortografia, evidenciadas por meio das relações de 

sentido descritas no Quadro 16. 

 

Quadro 16 – Coocorrências e relações de sentido nas observações das aulas de PSol 

(continua) 

PALAVRA-

CHAVE 

COOCORRÊNCIA  

Nº 

 

RELAÇÕES DE SENTIDO 

POSITIVAS NEGATIVAS 

Aluno Atividade 4  Respostas a 

questões/ 

delimitação de 

tempo/ 

desconsideração dos 

diferentes níveis de 

escrita dos alunos. 

Realização de correções 

e acompanhamento de 

atividades 

Cópia de texto 

(caligrafia) apenas 

para aprimoramento 

da letra. 

Ausência de 

participação dos 

alunos 

Palavra 4 O desconhecimento 

sobre o conteúdo 

ocasionou a solicitação 

da ajuda da professora 

Tentativa de escrita 

dentro do padrão 

ortográfico/ ausência 

de fundamentação 

sobre a atividade 

Os alunos conseguiram 

fazer a identificação de 

palavras escritas fora de 

padrão 

Apenas a 

identificação da 

sílaba tônica das 

palavras. Ausência 

de reflexão sobre o  
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Quadro 16 – Coocorrências e relações de sentido nas observações das aulas de PSol 

       (continuação) 

PALAVRA-

CHAVE 

COOCORRÊNCIA  

Nº 

 

RELAÇÕES DE SENTIDO 

POSITIVAS NEGATIVAS 

    conteúdo 

 Texto 5 Incentivo à leitura Identificação de 

erros ortográficos 

sem aprofundamento 

sobre o conteúdo 

Transcrição para o 

caderno/cópia / 

ausência de uso 

social da escrita 

Reescrita apenas 

para correção de 

palavras 

Apenas 

identificação/seleção 

de informações do 

texto 

Leitura/leram/ 

lessem 

Solicitou/ 

solicitado/ 

Solicitação/ 

Solicitaram/ 

Solicitadas/ 

Solicitava 

5 Leitura de texto do livro 

didático 

Apenas identificação 

de inadequações 

ortográficas/correção 

da escrita 

Leitura de texto teatral 

(gênero diferenciado) 

Ausência de 

participação dos 

alunos do GEIA Atividade coletiva (ler 

juntos) 

3 O pedido de ajuda à 

professora 

Ausência de 

planejamento da 

proposta de 

atividade  
Incentivo aos alunos para 

realizarem uma atividade 

Atividade Aluno/alunos 6 Preocupação de PSol 

com a apresentação de 

atividades/correção 

Delimitação de 

tempo para resposta 

- desconsideração 

dos diferentes níveis 

de escrita/leitura dos 

alunos   

Busca dos alunos por 

orientação 

Cópia/transcrição - 

ausência de função 

social da escrita 

Esclarecimentos feitos 

pelo professor 

Ausência de 

participação dos 

alunos do GEIA 

Solicitou/ 

solicitado/ 

Solicitação/ 

Solicitaram/ 

Solicitadas/ 

2 Pedido para os alunos 

ajudarem os colegas 

 

Pedido de ajuda da 

professora feita pelo 

aluno do GEIA 
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Quadro 16 – Coocorrências e relações de sentido nas observações das aulas de PSol 

       (continuação) 

PALAVRA-

CHAVE 

COOCORRÊNCIA  

Nº 

 

RELAÇÕES DE SENTIDO 

POSITIVAS NEGATIVAS 

 Solicitava    

 Palavra/palavras 2 Reflexão sobre a escrita 

das palavras 

Localização de 

sílaba tônica em uma 

lista de palavras - 

ausência de 

aprofundamento 

sobre o conteúdo 

Questão 2 Professora prioriza a 

correção das atividades 

Perguntas sobre 

interpretação/ 

compreensão textual 

que não exigem um 

maior 

aprofundamento no 

texto 

Texto Leitura/leram/ 

Lessem 

7 Propostas de leitura Dificuldade da aluna 

do GEIA com a 

leitura 

Busca dos alunos pelo 

significado de palavras 

 

Apresentação do gênero 

textual teatral 

Incentivo à leitura de 

texto narrativo 

Leitura prévia de textos 

Explicação sobre os 

sinais de 

pontuação/entonação 

Palavra/palavras 5 Busca pelo significado Identificação da 

sílaba tônica, 

ausência de 

aprofundamento 

sobre o conteúdo. 

Localizar palavras 

escritas de modo 

inadequado 

Escrever palavras de 

forma ortográfica 

sem um trabalho 

sistemático ou de 

reflexão. 

Retirar palavras do 

texto sem um 

propósito claro 

Aluno/alunos 5 Incentivo à leitura de 

narrativa 

Atividade que exige 

apenas identificação 

de inadequações 

ortográficas 
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Quadro 16 – Coocorrências e relações de sentido nas observações das aulas de PSol 

       (continuação) 

PALAVRA-

CHAVE 

COOCORRÊNCIA  

Nº 

 

RELAÇÕES DE SENTIDO 

POSITIVAS NEGATIVAS 

     

Transcrição/cópia - 

ausência de sentido 

para a atividade 

Reescrita de palavras 

apenas para correção 

ortográfica. 

Interpretação de texto 

apenas para a 

identificação/ 

localização de 

informações. 

Solicitou/ 

solicitado/ 

Solicitação/ 

Solicitaram/ 

Solicitadas/ 

Solicitava 

2 Pedido de releitura, 

feito pela professora, 

para compreensão do 

texto 

Falta de participação 

doa alunos 

Leitura/ 

leram/ 

lessem 

Aluno/alunos 3 Incentivo à leitura  

Leitura de texto do 

livro didático 

Leitura coletiva 

Solicitou/ 

solicitado/ 

Solicitação/ 

Solicitaram/ 

Solicitadas/ 

Solicitava 

 Pedido feito pela 

professora para que os 

alunos leiam 

Leitura apenas para 

obtenção de nota 

Texto 4 Incentivo à leitura de 

texto narrativo no livro 

didático 

Dificuldade de um 

aluno com a leitura de 

parte de um texto 

Leitura de texto do 

gênero teatral 

Explicação sobre 

entonação/sinais de 

pontuação 

Palavra/palavras 1  Apenas sublinhar 

palavras escritas de 

modo inadequado sem 

aprofundamento das 

questões ortográficas 

Solicitou/ 

solicitado/ 

Solicitação/ 

Solicitaram/ 

4  Atividade que apenas 

classificam palavras 

em substantivos, artigo 

e adjetivo 
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Quadro 16 – Coocorrências e relações de sentido nas observações das aulas de PSol 

       (continuação) 

PALAVRA-

CHAVE 

COOCORRÊNCIA  

Nº 

 

RELAÇÕES DE SENTIDO 

POSITIVAS NEGATIVAS 

 Solicitadas/ 

Solicitava 

   

   Atividade que 

apenas classificam o 

gênero das palavras 

Atividade que 

apenas identificam a 

sílaba tônica das 

palavras 

Leitura 1  Atividades que 

exijam apenas a 

identificação de 

palavras do texto 

Questão/questões 1  Atividades que 

apenas exijam a 

Identificação das 

sílabas tônicas 

Questão/ 

questões 

Solicitou/ 

solicitado/ 

Solicitação/ 

Solicitaram/ 

Solicitadas/ 

Solicitava 

3  Atividades que 

demandam apenas a 

classificação de 

palavras em 

substantivo, artigo e 

adjetivo 

Atividades que 

demandam apenas a 

Identificação de 

sílaba tônica de 

palavras 

Atividades de 

interpretação de 

texto que apenas 

exijam a 

identificação de 

informações 

Texto 3 Leitura para 

compreensão 

Forma de trabalhar a 

interpretação de 

texto 

Atividades de 

interpretação de 

texto que exijam 

apenas a 

identificação/localiz

ação de informações 
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Quadro 16 – Coocorrências e relações de sentido nas observações das aulas de PSol 

(conclusão) 
Solicitou/ 

solicitado/ 

Solicitação/ 

Solicitaram/ 

Solicitadas/ 

solicitava 

Palavras 3  Classificação de 

palavras em 

substantivo, artigo e 

adjetivo 

Localização do gênero 

das palavras. 

Identificação de sílaba 

tônica. 

Atividade 2 Incentivo à ajuda mútua 

entre os colegas após a 

conclusão das atividades. 

 

Solicitação de ajuda da 

professora pelo aluno do 

GEIA 

Texto 2 Releitura para compreensão 

do texto 
Reescrita de palavras 

apenas para correção 

ortográfica. 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Ao analisar as categorias emergentes nas observações das aulas de PSol, adentramos 

no contexto dos alunos do 4º e 5º anos atendidos pelo GEIA na Escola Estrela da Manhã. Foi 

possível compreender a prática pedagógica de PSol, sua forma de intervir nas propostas de 

ensino e como acontecia a participação dos alunos nesses momentos. 

 

5.1.1 Prática pedagógica 

 

Durante as aulas observadas, PSol mostrou-se bastante à vontade com seus alunos, 

brincando com alguns deles antes de começar as aulas, contando alguns fatos corriqueiros que 

aconteceram no seu dia a dia, fazendo perguntas às crianças, enfim, buscando descontrair o 

ambiente, antes de entrar na ―aula‖ propriamente dita. As crianças demonstraram 

receptividade às brincadeiras e aos comentários da docente. 

Percebemos em PSol uma preocupação com os conteúdos curriculares da área de 

Língua Portuguesa, especialmente aqueles exigidos pela escola nas avaliações trimestrais, 

como os gramaticais e ortográficos. As aulas que antecederam as referidas avaliações foram 

permeadas por atividades, geralmente dispostas no quadro, para que os alunos transcrevessem 

para seus cadernos.  

 PSol costumava estipular um tempo, que girava em torno de 1 hora, para a realização 

das atividades. Nesses momentos, a docente se colocava à disposição para responder a 
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eventuais dúvidas dos alunos, porém não costumava circular pela sala ou propor reflexões 

acerca dos conteúdos que estavam presentes nas atividades. Nesse sentido, Soares (2020) 

salienta a importância de o professor circular entre os alunos, orientando, sanando dúvidas e 

propondo alternativas para as questões que se apresentarem. 

Em um contexto de mediação pedagógica, a natureza das atividades propostas por 

PSol não contribuem para a compreensão da gramática ou ortografia enquanto objeto de 

conhecimento. As atividades consistiam primordialmente em transcrever e modificar frases do 

singular para o plural (Número do substantivo), encontrar a forma feminina ou masculina 

(Gênero do substantivo) de algumas palavras ou classificar palavras de frases em adjetivo, 

substantivo ou artigo (Classes gramaticais). De acordo com Soares (2018), tais atividades 

caracterizam-se como metalinguísticas. Gusmão (2015) reitera que esse tipo de atividade se 

apresenta como construção/reconstrução de conceitos, classificações e normas relativas aos 

fatos gramaticais. Constituem-se em ―atividades exteriores e posteriores ao uso da linguagem 

(atividades linguísticas) e ao processo de reflexão sobre esse uso (atividade epilinguística)‖ 

(GUSMÃO, 2015, p. 96). 

As propostas de atividades desenvolvidas nas aulas de Psol que acompanhamos não 

contemplaram a formação de grupos; apenas em uma das aulas, na turma do 4º ano, a docente 

solicitou aos alunos que se posicionasse em duplas para a realização de um trabalho de 

reescrita de palavras de um texto, ortograficamente inadequadas. Apesar de estarem lado a 

lado, a interação entre os pares não foi incentivada. Cada um respondeu a atividade 

individualmente. Smolka (2012) nos alerta que, em termos pedagógicos, quando abrimos 

espaço para as crianças falarem e se relacionarem em sala de aula, questões vitais vêm à tona 

e se tornam ―matéria-prima‖ do processo de alfabetização. Situação que não observamos 

nessas aulas. 

Questões relativas à interpretação de texto foram identificadas na prática de PSol e 

surgiram após a leitura de um texto narrativo do livro didático de Língua Portuguesa na turma 

do 4º ano. A história lida foi O boto e a estrela, de Ana Maria Machado. A proposta solicitava 

dos alunos a identificação do título, autoria e quantidade de parágrafos do texto. Foram feitas 

perguntas sobre acontecimentos da história e as ações dos personagens.  

As propostas não se constituíram em desafios, algumas questões exigiam apenas uma 

releitura mais atenta para sua localização. Concordamos com Soares (2020) ao indicar que os 

textos podem e devem propor desafios aos alunos, oportunidades para que desenvolvam a 

compreensão, interpretação e ampliem suas experiências. A autora salienta, no entanto, que os 

desafios devem estar dentro das possibilidades dos alunos. 
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Um aspecto a ser ressaltado em relação à prática pedagógica de PSol foi o incentivo 

dado aos alunos que finalizavam suas atividades para que ajudassem os colegas que 

estivessem apresentando algum tipo de dificuldade ou que ainda não tinha concluído a 

atividade. A interação entre os pares foi perceptível nesses momentos e alguns alunos se 

sentiram à vontade para partilhar com os colegas suas dúvidas ou o motivo de não 

conseguirem concluir suas tarefas. Para Vygotsky (1998), o aprendizado humano possui uma 

natureza social específica e as crianças conseguem penetrar na vida social daqueles que as 

cercam. 

Quanto às correções das atividades, PSol prioriza, em sua prática pedagógica, as 

individuais. À medida que os alunos concluíam as atividades, iam até a mesa da docente para 

apresentar seus trabalhos, receber o ―visto‖ e ouvir as considerações. Na primeira observação 

realizada pela pesquisadora, PSol relatou que faz questão de corrigir os cadernos “um a um”. 

Tal prática parece se aproximar de uma compreensão mais precisa acerca da mediação 

pedagógica realizada pela docente. De acordo com Morais (1998), sempre que possível, 

devemos ter como objetivo promover verbalmente a explicitação dos conhecimentos 

ortográficos das crianças, colocando como fundamental a discussão sobre as formas errôneas 

de escrita das palavras, que podem ser, inclusive, antecipadas por eles.  

De forma geral, os alunos participavam pouco das aulas, apenas solicitavam 

esclarecimentos que os auxiliassem na compreensão dos enunciados das atividades. Acerca 

dos alunos que eram acompanhados no GEIA, havia pouco pronunciamento, não costumavam 

se dirigir à professora para apresentar suas dúvidas ou algum tipo de questionamento acerca 

dos conteúdos ou atividades apresentadas: 

 

Durante a realização de uma atividade na qual era solicitada a leitura de uma 

história e respostas às questões sobre os acontecimentos e as ações dos 

personagens, Plutão se dirigiu a PSol pedindo explicações sobre o que 

deveria ser efetivamente feito. Em outra situação, Marte foi auxiliada pela 

docente durante a leitura de um texto e Cometa solicitou a ajuda de uma 

colega para compreender a proposta da atividade. Porém, a maior parte do 

tempo, os alunos que eram acompanhados no GEIA costumavam realizar as 

atividades em silêncio, evitando expor dúvidas, perguntas ou até fazer 

comentários acerca dos conteúdos abordados. (Diário de Campo da 

Pesquisadora, 25/11/2019 e 2/12/2019). 

 

 Em situação como essa, ao realizar a mediação pedagógica, o professor pode propor 

alternativas que envolvam os alunos e possibilitem que aprendizagens sejam construídas e, 

nesse sentido, não é suficiente, para a conquista de uma participação efetiva, que lhes sejam 
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oferecidas apenas tarefas a serem realizadas e posteriormente corrigidas. Porém, naquele 

momento, PSol não fez propostas para ajudar os alunos a avançar nas aprendizagens.  

As atividades pedagógicas desenvolvidas no ambiente da sala de aula podem 

proporcionar oportunidades de interação e aprendizado, pois, de acordo com Fontana (2005), 

a dúvida/pergunta do outro desperta, na mente da criança, um sistema de processos complexos 

de compreensão sujeitos às experiências e habilidades que ela já domina. 

 Apesar de PSol lecionar no 4º e 5º anos, há alunos que ainda necessitavam consolidar 

as aprendizagens relativas à leitura, escrita e produção de texto. De acordo com Smolka 

(2012), de forma geral, a escola não tem considerado a alfabetização como um processo de 

construção do conhecimento e interação, como um processo discursivo dialógico. Para a 

autora, a escola ―restringe os espaços de elaboração e interlocução pela imposição de um só 

modo de fazer e de dizer as coisas‖ (SMOLKA, 2012, p. 105).  

Uma outra organização do trabalho pedagógico pode ser pensada como forma de 

motivar a participação dos alunos nas aulas. Na observação da aula nº 6, PSol propôs uma 

atividade em dupla, na qual os alunos deveriam reescrever algumas palavras de forma 

ortográfica. Seria o momento ideal para uma participação interativa, porém isso não 

aconteceu; cada aluno voltou-se para sua própria tarefa. Os alunos estavam juntos e 

realizando suas atividades de forma individual. O trabalho com os pares ou em pequenos 

grupos favorece o intercâmbio de informações, a criação ou o confronto de ideias, as 

iniciativas de autocorreção e revisão. Assim, ―a possibilidade de dialogar e interagir 

impulsiona a conquista da escrita, que encontra nessas condições a dimensão interlocutiva que 

lhe dá sentido‖ (GUSMÃO, 2015, p. 140).  

 

A interação entre os alunos acontecia quando, incentivados pela docente no 

momento em que terminavam a atividade com antecedência, se dispunham a 

ajudar os seus pares que ainda não haviam concluído. Foi nítida a 

cumplicidade entre eles e até mesmo a ausência de reserva quanto a aceitar o 

auxílio dos companheiros da turma. (Diário de Campo da Pesquisadora, 
5/11/2019). 

 

Nesse sentido, Soares (2020) indica possibilidades de trabalho com alunos em 

processo de alfabetização, pontuando a necessidade de definir atividades que possam ser 

realizadas por toda a turma quando as diferenças de níveis de aprendizagens são pequenas, 

com atividades diferenciadas para grupos, de preferência com níveis próximos, de forma que 

possam colaborar uns com os outros.  
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 Assim, a prática pedagógica de PSol centrou-se prioritariamente em propostas de 

atividades que exigiam dos alunos apenas respostas a questões ortográficas/gramaticais, 

seguidas de correções. Mesmo viabilizando outra organização pedagógica para a aula 

(atividade em dupla), não houve interação entre os alunos. Evidenciou-se uma prática docente 

que não promove a participação e o engajamento dos alunos nas aulas. 

 

5.1.2 Ensino de gramática/ortografia 

 

Os conteúdos referentes a gramática e ortografia permearam as aulas de PSol que 

observamos. Cinco das seis aulas observadas tiveram como foco o ensino de conteúdos de 

gramática – as classes de palavras (substantivo, artigo, adjetivo), o plural e o singular (número 

do substantivo), as formas femininas e masculinas (gênero do substantivo), bem como a 

identificação de sílabas tônicas (tonicidade). Nesse sentido, Morais (2012) nos alerta que, com 

base em um ensino conteudista, que valoriza uma aprendizagem descontextualizada, no 

momento em que as crianças compreendem o SEA, a tendência das escolas é destinar uma 

maior parte da carga horária das aulas a esses conteúdos. 

Sem desmerecer a importância de tais conteúdos, que realmente precisam ser 

ensinados aos alunos, entendemos que há algumas prioridades que precisam ser respeitadas. 

Concordamos com Morais (2012), que indica como ideal a sistematização de um ensino de 

classificações gramaticais nos quatro últimos anos do Ensino Fundamental. O autor salienta 

ainda que deve ser prioridade, nos anos iniciais, ―ajudar as crianças a produzir melhores 

textos, a dominar as correspondências letra-som e a começar a internalizar a norma 

ortográfica‖ (MORAIS, 2012, p. 160). 

A preocupação com as questões ortográficas e gramaticais era perceptível nas aulas 

desenvolvidas por PSol, e os erros ortográficos eram indicados aos alunos para as devidas 

adequações à medida que concluíam suas atividades. Formas alternativas de revisão das 

produções escritas dos alunos nos são apresentadas por Morais (1998), ao orientar que o 

professor circule pela sala e, ao se deparar com palavras escritas com problemas ortográficos, 

observe, faça comentários, pergunte se determinada palavra poderia ser escrita com outra letra 

ou até mesmo sugira a consulta ao dicionário em caso de dificuldades ortográficas irregulares, 

ou seja, aquelas que exigem do aluno a memorização da grafia das palavras. 

É indiscutível a preocupação da docente com tais conteúdos. PSol era diligente ao 

solicitar que os alunos apresentassem suas atividades e nas indicações das devidas alterações 

que deveriam ser realizadas. Porém, Morais (1998) pontua uma importante questão: corrigir e 
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ensinar não são sinônimos. Para o autor, o ensino eficaz pressupõe o uso de estratégias que 

estimulem a reflexão sistemática sobre dificuldades ortográficas específicas, ajudando o aluno 

a refletir sobre sua escrita e a reconstruir as regularidades e irregularidades da nossa escrita. 

Embora os alunos de PSol já não estejam mais no ciclo de alfabetização (estão 

matriculados no 4º e 5º anos), ainda não consolidaram aprendizagens em relação ao SEA, 

registrando erros na escrita. Segundo Soares (2020), no ciclo de alfabetização e letramento, a 

criança comete erros ortográficos, de pontuação, paragrafação ou de coesão porque ainda está 

na fase de aprendizagem das convenções da escrita e da produção de textos e que a atenção do 

professor deve estar posta no processo de aprendizagem, e não no produto dela. Essa situação 

ainda é presente na escrita dos alunos de PSol, que fazem parte da classe do GEIA.  

Durante as aulas observadas, não houve propostas de produção textual, apenas 

atividades pontuais acerca de conteúdos gramaticais/ortográficos (cópia, atividades com 

sílabas de palavras, escrita e reescrita de palavras, classe gramatical, gênero e número do 

substantivo, leitura e interpretação). Parece que a docente ainda não concebe que tais 

conteúdos possam ser tratados como objeto de conhecimento e mediados de forma a permitir 

que os alunos pensem a respeito deles. 

 

5.2 O universo de PLua: a escrita na vida e na docência 

  

Para pensar a aprendizagem da escrita e sua função social, fizemos um percurso para 

compreender como este objeto de estudo foi aprendido por PLua e, posteriormente, passou a 

ser objeto de ensino e organização de situações de mediação pedagógica para que os alunos 

aprendessem. Assim, realizamos uma entrevista que nos ajudou a compreender a dinâmica da 

sua atuação docente, bem como sua concepção acerca da mediação pedagógica e sua relação 

com a escrita/produção de texto. 

Nesse sentido, a entrevista evidenciou a ocorrência de palavras-chave que 

desempenharam papel revelador na construção do sentido da comunicação analisada. O 

Quadro 17 evidencia as palavras-chave mais potentes e frequentes na entrevista realizada com 

PLua. 
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Quadro 17 - Ocorrências das palavras-chave na entrevista de PLua 

PALAVRAS-CHAVE FREQUÊNCIA 

Aluno/alunos 19 

Texto/textos 16 

Escrever/Escrita 13 

Trabalho/trabalhado/trabalhamos 13 

Produção/produzir 11 

Melhor/melhorou/melhoraram 10 

Ler/leitura/lido 8 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

As ocorrências das palavras-chave que emergiram da entrevista foram submetidas a 

um tratamento quantitativo de frequência. No processo de quantificação, foram excluídos os 

conectivos e operadores semânticos. Foram privilegiados substantivos e verbos que se 

relacionam com o objeto do estudo, que é a mediação pedagógica nas atividades de 

escrita/produção de texto. 

As palavras-chave com maior frequência foram destacadas em unidades de análise 

(frases), de onde foram extraídas as coocorrências e averiguadas as relações de sentido 

positivas ou negativas entre elas, considerando-se a mensagem que foi socialmente construída 

e expressa por meio da linguagem (Quadro18). Essa é a etapa preparatória que antecede a 

Análise de Conteúdo.  

 

 

Quadro 18 - Coocorrências e relações de sentido na entrevista de PLua 

(continua) 

PALAVRA-

CHAVE 

Unidade de 

análise 

COOCORRÊNCIA  

Nº 

 

RELAÇÕES DE SENTIDO 

POSITIVAS NEGATIVAS 

Aluno/alunos Escrever/escrita  

4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  

   Estímulo precoce / 

melhoria/forma 

espontânea 

Dificuldade na 

escrita 

 Sequência didática / 

atividades diversificadas 

 Professor facilitador 

Trabalho 

/trabalhado 

/trabalhamos 

3 Sequência didática/forma 

coletiva/diversidade 

 

 Atividade/avanço/ 

tecnologia/redes 

sociais/informação para 

produção e texto 
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Quadro 18 - Coocorrências e relações de sentido na entrevista de PLua 

      (continuação) 

PALAVRA-

CHAVE 

Unidade de 

análise 

COOCORRÊNCIA  

Nº 

 

RELAÇÕES DE SENTIDO 

POSITIVAS NEGATIVAS 

   Consciência fonológica 

/fluência na leitura 

 

Produção/ 

produzir 

7 Avanço na produção de 

texto 

Ausência de 

produção textual  

 Colocar no papel os 

sentimentos 

 Interesse do leitor 

  Dificuldade de 

escrever/tempo 

 Produção textual com 

tema 

 

 Percepção das opiniões 

Trabalho 

/trabalhado 

/trabalhamos 

2 Concordância/ortografia 

 Assuntos da realidade do 

aluno/ alunos ficarem à 

vontade 

Melhor/ 

melhoraram 

2 Avanço nas produções 

  Correções 

ortográficas/devolutivas 

das correções aos alunos 

 

Texto/textos Produção/ 

produzir 

7 Avanço na produção de 

texto  Ausência de 

produção textual 

 Colocar sentimentos no 

papel 

 

 Ser interessante ao leitor 

  Dificuldade de 

escrever 

 Produção textual com 

tema 

 

 Percepção das opiniões 

Trabalha/trabalhado

/trabalhamos 

1 Concordância/ortografia 

Melhor/melhorou 

melhoraram 

2 Assuntos da realidade do 

aluno/alunos ficarem à 

vontade 

 Correções 

ortográficas/devolutivas 

das correções aos alunos 

Escrever/escrita Produção/ 

produzir 

2  Desestímulo 
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Quadro 18 - Coocorrências e relações de sentido na entrevista de PLua 

         (conclusão) 

PALAVRA-

CHAVE 

Unidade de 

análise 

COOCORRÊNCIA  

Nº 

 

RELAÇÕES DE SENTIDO 

POSITIVAS NEGATIVAS 

   Possibilidade de escrever 

melhor 

 

Melhor/melhorou 

melhoraram 

3 Aprendizagem 

 Estímulo para melhorar o 

desempenho 

 Avanço 

Trabalha/ 

trabalhado/ 

trabalhamos 

Texto/textos 2 Assuntos/temas da 

realidade do aluno 

   Alunos à vontade  

 

Produção/ 

produzir 

2 Prática de produção de 

textos 

 Opinião do aluno 

Ler/leitura/lido 2  Dificuldade/ 

encontros 

consonantais 
 Consciência 

fonológica/dar um 

estalo/despertar para a 

leitura 

Produção/ 

produzir 

Texto/textos 6 Melhorar a escrita  

 Organização/ coesão 

textual 

 Texto atrativo para o 

leitor 

 Conciliar a produção 

com o uso das 

tecnologias 

   Correção/devolutiva 

acerca das produções 

 

 Produção com 

temas/opinião do aluno 

Melhor/ 

melhorou/ 

melhoraram 

Escrever/escrita 2 Aprendizagem  

 Estimular os alunos 

Texto/textos  Incentivo quanto à 

ortografia/correção 

Ler/leitura/lido Produzir 1 Preferência da leitura à 

produção 

Escrita 1 Lia mais do que escrevia 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
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A categorização do Quadro 18 nos permitiu elencar duas categorias temáticas: 

escrita/produção de texto e prática pedagógica. Ressaltamos que a emergência das relações 

de sentido (positivos ou negativos) foi apreendida por meio da unidade de contexto (frase) 

que, segundo Bardin (2016), corresponde ao segmento da mensagem cujas dimensões são 

ótimas para compreensão exata da unidade de registro (palavra-chave). Assim, ao fazer 

referência à unidade contexto (frase) de onde surgiu a ocorrência das palavras-chave com as 

coocorrências correspondentes, foi possível apreender o sentido da mensagem que estava 

sendo emitida por PLua. Dessa forma, do contexto evidenciado pelas relações de sentido é 

que surgiram as categorias de análise. 

É com base nas categorias emergentes que iniciou o processo de análise. Franco 

(2018) sinaliza que a análise e a interpretação dos conteúdos obtidos fazem parte dos passos 

ou processos a serem seguidos. E, nesse sentido, a contextualização deve ser considerada um 

dos principais requisitos para garantir a relevância dos resultados. 

Analisar como acontece a mediação pedagógica realizada pelo professor nas 

atividades relativas à escrita/produção textual é fundamental para um avanço em direção à 

autonomia escritora dos alunos. É por meio da atividade mediada que reflexões e 

conhecimentos acerca da escrita e da produção textual são efetivados. 

 Nesse sentido, as categorias emergentes do processo de análise da entrevista, 

escrita/produção de texto e prática pedagógica, nortearam o processo de análise à luz dos 

teóricos que refletem os temas em questão.   

 

5.2.1 A escrita/produção de texto 

 

Com o material produzido na entrevista realizada com PLua, buscamos compreender 

sua relação com a escrita/produção de texto, o desenvolvimento do seu trabalho pedagógico e 

como são propostas e orientadas as atividades referentes à escrita/produção textual. Assim, a 

pergunta inicial foi: enquanto estudante, como era o seu gosto pela escrita/produção de texto? 

Da resposta a essa questão surgiram aspectos relacionados à escrita, à leitura e à ortografia. 

Inferimos que a relação de PLua com a escrita foi baseada em questões relativas aos 

erros ortográficos e à opinião do outro sobre o traçado da sua letra. Isso fica evidente quando 

ela menciona que ―achava a minha letra feia e, toda vez que eu escrevia, alguém sempre dava 

um pitaco em minha letra, que não era legal‖. Percebemos a valorização de um padrão de 

letra que nem sempre todos os alunos conseguem alcançar.  
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Os erros ortográficos, base de um ensino fundamentado em normas gramaticais para 

que o aluno aprendesse uma escrita ortográfica, eram motivo de desestímulo para PLua, que 

relatou ficar, em vários momentos, ―com vergonha de escrever‖. Entendemos que a ortografia 

não pode ser exigida dos alunos se, de fato, não for ensinada.  Segundo Morais (1998), dada a 

sua natureza de convenção social, o conhecimento ortográfico é algo que a criança não pode 

descobrir sozinha, sem auxílio. E, no contexto de uma sala de aula, o professor é o mediador, 

responsável por apresentar aos alunos as normas ortográficas, evidentemente, numa 

perspectiva que valorize a interação, a reflexão e as particularidades do objeto de 

conhecimento em questão: a ortografia. 

 Tentamos compreender como era seu gosto pela escrita/produção de texto atualmente. 

Um aspecto que se destacou na fala de PLua indicou que a melhora no tocante à ortografia 

aconteceu por seus próprios esforços, por sua busca por aperfeiçoamento. O curso de 

Pedagogia é citado pela professora como impulsionador desse processo: “[...] o curso de 

pedagogia abriu as portas pra eu produzir, escrever melhor, né? as coisas que eu estava 

aprendendo”. Notamos que as cobranças vivenciadas por PLua na escola em relação à escrita 

e à ortografia ensejaram sua busca por superação, levando-a a “correr atrás do prejuízo”. 

Esse comportamento é justificável, pois, como nos indica Morais (1998), a experiência 

que a maioria de nós teve na escola foi de uma cobrança incessante para decorarmos termos e 

regras, sempre ancorada na gramática normativa
36

, insensível ao modo como efetivamente as 

pessoas falam e escrevem.  

 O sentido que PLua atribui à escrita/produção textual e a forma como lida com essas 

questões foram reveladores da sua concepção sobre a produção de texto. De acordo com a 

docente, produzir textos é “colocar no papel os seus pensamentos, agora de forma 

organizada, coesa, clara, que seja de entendimento não só pra mim, mas pra quem vai ler”.  

Percebemos que PLua considera a produção textual como uma forma de expressão do 

pensamento e que a organização/coesão do texto são aspectos considerados fundamentais por 

ela. De acordo com Soares (2020), a coesão textual consiste no encadeamento de partes do 

texto por meio de palavras e expressões que garantem a continuidade e a coerência das ideias 

e fatos. E Morais (2012) indica a importância de ajudar nossos alunos a produzir textos 

                                                           
36 Gramática normativa – De acordo com Morais (2012), assim que ―as crianças compreendem o SEA, a 

tendência das escolas públicas (e, sobretudo, das privadas!) é consumir muito tempo das aulas ensinando 

coisas como substantivos próprios e comuns, primitivos e derivados, epicenos, sobrecomuns e comuns de 

dois. Além de passarem a detestar a disciplina de língua portuguesa e de perderem interesse em ler e escrever 

textos, decorando aquelas nomenclaturas, as crianças não são ajudadas a falar, a ler ou a produzir textos 

melhores‖ (MORAIS, 2012, p. 159). 
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melhores no âmbito da textualidade e no que diz respeito à organização composicional, à 

coerência, coesão e escolha do léxico adequado ao gênero. Além desses aspectos, que não 

devem ser desconsiderados na escrita/produção, PLua valorizou o lugar do leitor. O aluno 

escreve para o outro ler, e este outro não é só o professor. É uma concepção que ajuda a 

avançar no desenvolvimento da competência escritora e leitora dos alunos.  

  Em outro momento, PLua, ao ser questionada sobre os conteúdos da escrita/produção 

de texto que considera necessários na aprendizagem dos alunos, cita a ortografia e a 

concordância. Inferimos que o foco do seu trabalho se volta para essas questões: “a 

concordância e a ortografia é o que eu tenho mais trabalhado com eles”. A docente acredita 

que “o prazer de ler se dá também pelo texto bem escrito”. 

 Foi possível perceber, na fala de PLua, uma preocupação com a correção das questões 

ortográficas como o caminho para uma escrita melhor e mais aprazível aos leitores dos textos. 

Nesse sentido, Morais (1998) nos alerta para uma questão: a competência textual do aluno não 

pode ser confundida com seu desempenho ortográfico ao ponto de ignorarmos os avanços que 

os alunos apresentam em sua capacidade de produzir textos. Ressaltamos que PLua, ao se 

preocupar com os possíveis leitores dos textos dos seus alunos, considera, como nos alerta 

Gusmão (2015), que os textos possuem interlocutores e se configuram em relações dialógicas. 

 Em relação aos critérios adotados na escolha dos textos para serem trabalhados com os 

alunos durante as aulas, PLua revelou uma preocupação com os textos que apresentem temas 

ou assuntos que estejam “dentro da realidade deles”. A docente considera que, dessa forma, 

fica mais fácil para os alunos opinarem, expressarem suas ideias e ficarem mais à vontade 

para produzirem seus textos. 

Tal entendimento vai ao encontro do que Soares (2020) nos apresenta quando sugere 

que, entre os numerosos gêneros textuais existentes, alguns são mais presentes e necessários 

na vida social e escolar das crianças do ciclo de alfabetização e letramento. Assim, as 

atividades planejadas para desenvolver a escrita dos alunos são ―as produções de texto. Eu 

dou o tema e é o momento que eles vão dar sua opinião”. 

A partir do excerto, percebemos que PLua realiza também uma opção de trabalho com 

a produção textual a partir de um tema, a fim de que os alunos expressem suas opiniões. 

Acerca dessa questão, Soares (2020) nos alerta que não se aprende a compor textos sobre 

determinados temas, e sim em situações de interação, tal como acontece fora dos muros da 

escola. 
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5.2.2 A prática pedagógica 

 

Ao ser questionada sobre a escolha do material didático e dos gêneros textuais 

utilizados para o trabalho com a escrita/produção de texto, PLua revelou a utilização de 

sequências didáticas trabalhadas por meio de gêneros textuais diversos, como músicas, 

poemas, bilhetes e quadrinhos, intercalando sempre com outros tipos de atividades.  

 Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) definem a sequência didática como o conjunto de 

atividades escolares organizadas sistematicamente em torno de um gênero textual oral ou 

escrito. Segundo os autores, a sequência didática pode ajudar um aluno a dominar melhor um 

gênero de texto, permitindo-lhe falar e escrever de modo adequado à situação de 

comunicação. 

No que diz respeito à mediação pedagógica nas atividades de escrita/produção de 

texto, percebemos que a percepção de PLua está relacionada a dois aspectos: respostas às 

dúvidas dos alunos e a correção das produções textuais. Salientamos que os aspectos referidos 

pela docente precisam ser considerados. Há um tempo pedagógico na organização do trabalho 

do professor que precisa ser considerado e refletido: o antes (momento do planejamento dos 

conteúdos, estratégias de ensino e atividades), o durante (na sala de aula com os alunos para o 

desenvolvimento do que fora planejado) e o depois (a reflexão, avaliação e replanejamento 

das ações).  

Esses tempos, no processo de realização de uma atividade com os alunos, são 

fundamentais para que aprendizagens acerca da escrita/produção de texto sejam 

acompanhadas e alcançadas. Vygotsky (1998) indica a importância de pensar sobre as 

aprendizagens dos alunos: as que já estão consolidadas e, principalmente, as que podem 

acontecer por meio da interação com o outro (professor/colegas), proporcionando avanços e 

conquistas significativas. 

Nesse sentido, Soares (2020) pontua que a melhor forma de ajudar os alunos a avançar 

em seu nível de conceitualização é ajudando-os a refletir sobre sua escrita. Indica que a 

atenção do professor deve estar posta no processo de aprendizagem, e não apenas no seu 

produto. Uma forma de mediação apresentada pela autora são as atividades de análise e 

reescrita coletivas, seguidas de reescritas individuais, em que o professor circula entre os 

alunos orientando, respondendo dúvidas e sugerindo alternativas. 

Ao ser questionada a respeito das dificuldades relacionadas ao trabalho com a 

escrita/produção de texto, PLua relatou que a principal é quando solicita aos alunos que 

escrevam sobre aquilo que estão pensando, pois “é muito difícil os alunos opinarem; eu não 
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vejo essa espontaneidade deles quando é pra eles falarem sobre, são muito de ouvir”. 

Inferimos que a história escolar desses alunos pode ter contribuído para esse comportamento 

passivo em relação à escrita/produção de texto.  

Assim, o início da escolarização, na Educação Infantil e na alfabetização, precisa estar 

envolto em dialogicidade, em interação com o outro. E, segundo Smolka (2012), o trabalho 

com a escrita precisa considerar questões fundamentais, como: para quem escrevo? O que 

escrevo e por quê? Essa escrita ―precisa ser sempre permeada por um sentido, por um desejo, 

e implica ou pressupõe, sempre, um interlocutor‖ (SMOLKA, 2012, p. 95). 

 Compreendemos ser necessário, para o avanço do aluno em direção à autonomia da 

competência leitora e escritora, o entendimento da alfabetização como um processo discursivo 

e interativo. De acordo com Smolka (2012), a alfabetização é um processo discursivo em que 

a criança aprende a ouvir, a entender o outro pela leitura, aprende a falar e a dizer o que deseja 

pela escrita. A autora salienta que esse aprender significa fazer, usar, praticar e conhecer. É 

escrevendo e praticando que o aluno aprende sobre a escrita. 

 Dessa forma, os dados explicitados por meio do relato de PLua nos permitiram 

compreender como foi construída sua relação com a leitura e a escrita enquanto estudante e, 

posteriormente, como professora. A ênfase dada às questões ortográficas foi marcante em sua 

fase escolar, reverberando em sua prática docente, com a valorização de uma escrita 

ortográfica como condição para um texto bem escrito.  

A forma de desenvolvimento da sua prática pedagógica contempla sequências 

didáticas e propostas de escrita/produção de texto desenvolvidas por meio de temas 

previamente escolhidos e com a utilização dos gêneros textuais conhecidos dos alunos, como 

músicas, bilhetes, história em quadrinhos e poema. 

 

5.3 Escrita, produção textual e reescrita: ações de mediação 

 

 Independentemente do nível de conhecimento sobre a escrita, nesse momento, o 

escritor mobiliza diferentes ações, que são de natureza social, cognitiva (sobre a língua), 

afetiva e cultural. Por isso, na escola, nas atividades escolares, a mediação pedagógica 

referente à escrita/produção textual foi o objeto de investigação nas aulas de PLua. A forma 

de condução das propostas de atividade, os encaminhamentos dados, os diálogos 

empreendidos, tudo foi significativo para a compreensão de como a mediação pedagógica foi 

desenvolvida. Assim, a observação contemplou sete aulas e um total de 14 horas de atividade.  
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 As ações voltadas para a mediação pedagógica, no contexto deste estudo, envolveram 

momentos de intervenção, nos quais a pesquisadora, com a participação de PLua, desenvolveu 

atividades voltadas para a produção e reescrita de texto. Dessa forma, quatro aulas e um total 

de oito horas de atividades foram direcionadas às intervenções pedagógicas. O Quadro 19 

apresenta as palavras-chave mais frequentes e potentes nas observações das aulas de PLua e 

nas intervenções realizadas pela pesquisadora. 

 

Quadro 19 – Ocorrências de palavras-chave nas observações das aulas de PLua e nas 

intervenções da pesquisadora 

PALAVRA-CHAVE FREQUÊNCIA 

Texto/textos/textual/textuais 122 

Aluna/aluno/alunos 85 

Palavra/palavras 65 

Ler/leram 39 

Pontos/ponto/pontuação 39 

Gênero/gêneros 33 

Atividade/atividades 32 

Precisa/precisamos/precisar/preciso/precisando 31 

Leitura/leituras 30 

Questão/questões/questiona/questionou 23 

Escrita/escritas/escrito 22 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

A partir do levantamento das palavras-chave, elegemos as 5 mais frequentes e potentes 

(texto/textos/textual/textuais; aluno/aluna/alunos; palavras/palavras; ler/leram; 

pontos/ponto/pontuação), que foram destacadas em unidades de análise (frases), de onde 

extraímos as coocorrências para, posteriormente, averiguarmos as relações de sentido (positivo 

ou negativo) nas observações das aulas de PLua e nas intervenções realizadas. Assim, as 

relações de sentido em relação à escrita/produção de texto (objeto do presente estudo) 

evidenciaram o alcance, as possibilidades e os limites do trabalho pedagógico desenvolvido 

com os alunos.  

Essa averiguação permitiu-nos contextualizar e extrair as seguintes categorias de 

análise: Prática Pedagógica, Escrita, Gênero Textual, Produção Textual/Reescrita, apresentadas 

no Quadro 20. 
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Quadro 20 – Coocorrências e relações de sentido nas observações das aulas de PLua e nas 

intervenções da pesquisadora  

 (continua) 

PALAVRAS

-CHAVE 

COOCORRÊNCIA  

Nº 

 

RELAÇÕES DE SENTIDO 

POSITIVAS NEGATIVAS 

Texto/textos 

Textual/ 

textuais 

Palavra/palavras 7 Compreensão do 

significado das palavras 

Ausência de 

reflexão sobre 

estruturas silábicas 

– apenas 

identificação. 

Compreender a estrutura 

de uma frase 

Apenas 

identificação das 

palavras 

Pensar a 

organização/disposição 

das palavras no texto 

Cópia – ausência de 

sentido para a 

escrita 

Reflexão sobre a escrita 

correta das palavras 

Aluna/aluno/ 

Alunos 

14 Contextualização/ 

sentido do texto 

Necessidade de 

encaminhamentos 

mais coerentes para 

produção textual 

Incentivo à releitura dos 

textos 

Digitação apenas 

como cópia dos 

textos já produzidos 

(transcrição) 
Devolução das atividades 

com conversas 

individuais 

Reorganização de 

palavras na digitação 

Exploração/ liberdade 

para a leitura 

Diversidade de gêneros 

adentrando a sala de aula 

Familiaridade/ 

intimidade com os 

gêneros 

Identificação dos gêneros 

Estímulos para os alunos 

exporem suas opiniões 

Explicitação do contexto 

comunicativas das 

propostas de produção 

textual 

Reconhecimento/reflexão 

sobre a necessidade da 

pontuação 

Questionamento acerca 

da pontuação 

Ler/leram 9 Acompanhamento da   
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Quadro 20 – Coocorrências e relações de sentido nas observações das aulas de PLua e nas 

intervenções da pesquisadora  

                       (continuação) 

PALAVRAS-

CHAVE 

COOCORRÊNCIA  

Nº 

 

RELAÇÕES DE SENTIDO 

POSITIVAS NEGATIVAS 

   leitura feita pelo professor  

Troca e 

compartilhamento de 

ideias e opiniões. 

Liberdade e autonomia 

Explicação sobre os 

gêneros 

Convite à leitura de 

contos e narrativas de 

aventura 

Importância da releitura 
Convite à leitura 

Leitura feita pelo aluno 

Leitura com reflexão 

Pontos/ponto/ 

Pontuação 

3 Importância das pausas  

Questionamentos sobre a 

pontuação 

Informações dadas aos 

alunos 

Gênero/gêneros 8 Compreensão dos gêneros 

enquanto modelo/padrões 

de texto 

Dificuldade para 

identificar os gêneros 

por parte de alguns 

alunos Diversidade textual 

Explicação acerca dos 

gêneros 

Apresentação dos nomes 

dos gêneros trabalhados 

com os alunos 

Opiniões dos alunos acerca 

dos gêneros 

Identificação dos gêneros 

textuais 

Associação do texto ao 

gênero 

Aluna/aluno/ 

alunos 

Palavra/palavras 12 Explicação de significados Proposta de 

localização de 

palavras sem uma 

reflexão posterior 

Correção coletiva Leitura de trechos do 

texto apenas para 

completar sentenças 

Ditado de palavras com 

diferentes estruturas 

silábicas 

Atividade que exige 

apenas a 

complementação de 

frases 
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Quadro 20 – Coocorrências e relações de sentido nas observações das aulas de PLua e nas 

intervenções da pesquisadora  

                       (continuação) 

PALAVRAS

-CHAVE 

COOCORRÊNCIA  

Nº 

 

RELAÇÕES DE SENTIDO 

POSITIVAS NEGATIVAS 

   Reflexão sobre a 

possibilidade de escrita das 

palavras 

Substituição de 

palavras por 

pronomes fora da 

reescrita 

Reflexão sobre a 

segmentação das palavras 

Forma de correção 

dos erros de 

ortografia 

Digitação (apenas 

como cópia)  

Forma de a professora 

indicar a escrita 

inadequada dos alunos 

Ler/leram 3 Importância de prestar 

atenção/ estar atentos 

 

Incentivo 

Convite à leitura 

 Texto/textos/ 

textual/textuais 

13 Busca pela 

contextualização/sentido 

do texto 

Produção individual a 

partir de respostas a 

questões 

Produção coletiva Digitação (apenas 

transcrição) 

Incentivo à leitura feita 

pelo aluno 

 

Releitura 

Correção de textos 

coletiva 

Reorganização de texto 

por meio da digitação 

Diferentes gêneros 

textuais trabalhados 

Familiaridade com os 

textos apresentados nas 

aulas  

Opiniões dos alunos 

Explicação do contexto 

comunicativo da 

produção 

Compreensão da 

pontuação 

Pontos/ponto/ 

pontuação 

3 Opiniões sobre a 

pontuação 

 

Questionamento feito 

pelo professor aos alunos 

Indecisão acerca de qual  
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Quadro 20 – Coocorrências e relações de sentido nas observações das aulas de PLua e nas 

intervenções da pesquisadora  

                       (continuação) 

PALAVRAS

-CHAVE 

COOCORRÊNCIA  

Nº 

 

RELAÇÕES DE SENTIDO 

POSITIVAS NEGATIVAS 

   pontuação usar (gerou 

reflexão) 

 

Gênero/gêneros 2 Escolhas 

individuais/preferências 

dos alunos 

Ausência de 

identificação dos 

gêneros textuais 

Palavra/ 

palavras 

Aluna/aluno/ 

Aluno 

12 Questionamento acerca 

do significado das 

palavras 

Atividade que exige 

apenas a localização 

de palavras no texto 

   Correção e leitura 

coletiva 

Complementação 

de sentenças 

Ditado de diferentes 

estruturas silábicas 

possibilita reflexão 

Substituição de 

palavras por 

pronomes em frases 

- ausência de 

reflexão 

Reflexão sobre a escrita Forma de conduzir 

os erros na escrita 

Sinalizações do corretor 

(computador) 

Atividade que exige 

apenas a 

identificação de 

palavras 

Reflexão sobre a 

aglutinação/segmentação 

das palavras 

Digitação (apenas 

transcrição) 

Texto/textos/ 

textual/textuais 

7 Questionamento acerca 

do significado das 

palavras 

Atividade que exige 

apenas 

retirar/identificar 

encontros 

consonantais 

Reflexão e reorganização 

de palavras aglutinadas 

Elaboração de 

frases sem 

contextualização 

Atividade que exige 

apenas 

identificação 

/encontros 

consonantais 

Atividade que exige 

apenas 

identificação de 

palavras 

Apenas observação 

da escrita padrão, 

sem reflexões  
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Quadro 20 – Coocorrências e relações de sentido nas observações das aulas de PLua e nas 

intervenções da pesquisadora  

(conclusão) 

PALAVRAS

-CHAVE 

COOCORRÊNCIA  

Nº 

 

RELAÇÕES DE SENTIDO 

POSITIVAS NEGATIVAS 

    posteriores 

 Pontos/ponto/ 

pontuação 

1 Questionamento/reflexão 

propostas pelo professor 

 

Ler/leram Aluna/aluno/ 

Alunos 

3 Orientação aos alunos 

para estarem atentos/ ter 

atenção 

 

Incentivo 

Convite à leitura 

Texto/textos/ 

textual/textuais 

8 Leitura feita pelo 

professor 

 

Troca de 

textos/preferências 

Autonomia/liberdade 

para a leitura 

Diversidade de gêneros 

textuais 

Importância da reescrita 

Característica do gênero 

Conto de Fadas 

Convite aos alunos para 

lerem para os colegas 

Reescrever/melhorar o 

texto 

Gênero/gêneros 3 Escolha feita pelos 

alunos 

 

Diversidade textual 

Reflexão sobre o texto 

Pontos/ponto/ 

pontuação 

Texto/textos/ 

textual/textuais 

4 Reflexão sobre pausas na 

leitura 

 

Reconhecimentos da 

importância das pausas 

na leitura 

Retomada da leitura para 

questionamentos 

Informação sobre a 

função do ponto 

Palavra/palavras 1 Questionamentos acerca 

da pontuação 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
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A análise das categorias emergentes nos permitiram compreender a dimensão 

pedagógica da prática de PLua, sua forma de condução das propostas de ensino e, 

principalmente, como acontecia a mediação pedagógica relativa à escrita/produção de texto. 

As intervenções da pesquisadora contaram com a participação de PLua e se mostraram 

pertinentes para a compreensão do quanto as ações de mediação podem propiciar momentos 

de aprendizagem e avanços para os alunos. 

 

5.3.1 Prática Pedagógica 

 

 Durante o período de observação, PLua mostrou-se bastante receptiva, dispondo-se a 

organizar sua rotina de trabalho de modo a cooperar com o andamento do estudo, caso 

houvesse necessidade. Em seu cronograma de trabalho, atendia duas turmas no turno vespertino 

e duas no turno matutino. A turma onde foi realizada a observação é denominada consolidação, 

por ser composta por 11 alunos que já haviam alcançado a hipótese alfabética de escrita, 

conforme estudos de Ferreiro e Teberosky (1999). Durante dois dias na semana, PLua realizava 

um trabalho específico voltado para o domínio da leitura, escrita e produção textual. 

 Era comum a solicitação dos professores referência das áreas de geografia e língua 

portuguesa para que os alunos permanecessem mais tempo em suas aulas. A alegação era de 

que os alunos necessitavam participar das revisões para as avaliações, presenciar a explicação 

de algum conteúdo novo ou até mesmo tomar parte nas correções das atividades do dia anterior. 

Assim, a formação da turma para o início dos trabalhos do dia configurou-se em um desafio 

para PLua, que, no entanto, não desistia do seu propósito e buscava, por meio do diálogo, 

cooperar com os colegas e, ao mesmo tempo, explicitar a importância do seu trabalho. 

 A relação com os alunos era tranquila, havia cumplicidade e respeito. Durante as aulas, 

a docente conversava e os incentivava a falar sobre suas experiências fora do contexto escolar, 

a relatar suas opiniões acerca dos temas apresentados ou até mesmo sobre algum assunto 

trazido à tona por eles em algum momento da aula. Era uma estratégia que adotava acreditando 

que ‗se‘ os alunos construíssem uma ideia na oralidade e a socializassem, no momento da 

escrita a mobilização dessa ideia ajudaria na construção de seu texto.  

 A disposição circular das carteiras e mesas facilitava a visualização do grupo e, 

consequentemente, o envolvimento nas propostas desenvolvidas. O deslocamento dos alunos 

para a formação de grupo ou duplas era facilitado e incentivado nas aulas. PLua costumava 

circular pela sala, conversar com os alunos e perguntar sobre suas dúvidas durante os 



118 

 

trabalhos. Essa postura é considerada como ideal para proporcionar avanços no 

desenvolvimento dos alunos (SOARES, 2020).  

 No que diz respeito à leitura, PLua incentivava os alunos a ler e reler os textos 

trabalhados nas aulas. Em uma sequência de atividades intitulada Trabalhando as Emoções 

(ANEXO E), um texto informativo foi apresentado aos alunos. A leitura do parágrafo inicial 

foi realizada pela docente, que os orientou a ler os parágrafos seguintes.  

 Ressaltamos que, como forma de mediação dessa proposta, PLua fazia pausas 

estratégicas após a leitura de cada parágrafo, para que cada aluno falasse sobre suas 

experiências acerca das emoções (raiva, medo, alegria e afeto) que estavam sendo 

apresentadas. No entanto, não houve uma estimulação inicial para o tema da leitura que seria 

realizada. Nesse momento, é importante preparar os alunos para a leitura, despertando a 

curiosidade e interesse pelo tema e verificando os conhecimentos que já possuem, o que pode 

ajudar na compreensão do texto (SOARES, 2020). É nesse ponto da aula que a mediação 

pedagógica deve ser iniciada. 

 Há, na prática de PLua, o entendimento de que algumas leituras precisam ser 

realizadas pelo professor como forma de deixar claro para o aluno o conteúdo ou tema 

abordado, auxiliando-os na compreensão do texto. A esse respeito, Soares (2020) nos 

apresenta a leitura mediada como forma de orientar o encontro da criança com o texto, ora 

visando ao desenvolvimento de estratégias de compreensão e interpretação, ora visando 

promover uma interação prazerosa com a leitura. 

 No que diz respeito ao desenvolvimento da compreensão leitora, PLua incentivava os 

alunos a realizar inicialmente uma leitura silenciosa dos enunciados das questões. Orientava-

os a ler e compreender o que estava sendo solicitado e, só depois desse primeiro momento, 

explicava as questões (de compreensão) para todo o grupo. Nesse sentido, vale destacar a 

distinção, feita por Soares (2020), entre compreender e interpretar um texto. Segundo a 

autora, compreender um texto é entender o que foi escrito, captar o sentido das palavras e 

ideias. Já interpretar é estabelecer conexões entre os fatos e ideias que estão subentendidos. 

   Um aspecto a ser destacado na prática pedagógica de PLua diz respeito ao cuidado e 

à preocupação demonstrada com a compreensão dos alunos acerca do significado das palavras 

desconhecidas durante a leitura. Frequentemente fazia pausas e trazia questões acerca do 

significado das palavras em um determinado trecho, chamando a atenção para o contexto no 

qual a palavra emergiu.  
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Em alguns momentos, PLua questionou os alunos acerca do significado das 

palavras oculta, depressão, nostalgia e desespero, que estavam no texto. Os 

alunos não souberam o significado, e a professora explicou. Depois dos 

esclarecimentos, Marte, Meteoro e Cometa relataram casos de morte na 

família, contando como ficaram tristes. (Diário de Campo da Pesquisadora, 

19/11/2019).  

 

 Quanto à compreensão do significado das palavras, o uso do dicionário poderia ter 

sido utilizado por PLua, por se constituir em um importante recurso. Convém ressaltar que 

outros conhecimentos podem ser construídos por meio do dicionário e, nesse caso, a mediação 

do professor é fundamental para que o aluno perceba que é a ordem alfabética que determina 

a sequenciação das palavras, suas formas ortográficas, a compreensão das siglas, dos 

processos de formação de palavras (derivação), funções sintáticas, entre outros. Morais (1998) 

assegura que é fundamental desenvolver nas crianças a compreensão de que o dicionário é 

fonte de informação sobre a língua, sobre as coisas do mundo e também um ―banco‖ de 

informações ortográficas insubstituíveis. 

 Percebemos, na prática pedagógica de PLua, a valorização e incentivo da leitura 

autônoma por parte dos alunos. Eram disponibilizados aos alunos, na sala do GEIA, livros de 

literatura do acervo da escola para que lessem, compartilhassem suas impressões sobre a 

leitura com os colegas e/ou levassem o livro para casa sob a forma de empréstimo, se assim o 

desejassem. Durante o período de observação, presenciamos o interesse dos alunos pelos 

livros de literatura e, em uma das aulas, Júpiter compartilhou com os colegas sua opinião 

sobre o livro que leu. De acordo com Soares (2020), podemos considerar leitura independente 

os livros que os alunos escolhem na biblioteca ou nos cantinhos de leitura para ler em casa e, 

posteriormente, partilhar com os colegas suas impressões sobre o conteúdo lido. 

 Os momentos de correções das atividades eram individuais e coletivos. Geralmente, 

nos coletivos, utilizava a lousa para a verificação das respostas dos alunos. Percebemos sua 

preocupação com as questões gramaticais/ortográficas, valorizando a norma padrão da escrita.  

Morais (1998) esclarece que a forma correta das palavras é sempre uma convenção 

socialmente definida, que estabelece não apenas o uso de letras e dígrafos, mas o emprego dos 

acentos e a segmentação das palavras no texto. 

Nas correções individuais, PLua costumava indicar os erros ortográficos e chamar a 

atenção dos alunos para a necessidade de estarem atentos à própria escrita. De acordo com 

Morais (1998), quando a criança compreende a escrita alfabética e consegue ler e produzir 

seus primeiros textos, indica que já aprenderam o funcionamento do SEA, no entanto, ainda 

desconhecem a norma ortográfica. Essa é a condição dos alunos de PLua. 
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 A forma de mediação das atividades relativas à ortografia não possibilitava aos alunos 

a compreensão dos aspectos subjacentes à norma ortográfica. Embora seja importante que os 

alunos compreendam que ―em muitos casos há regras, princípios orientadores que nos 

permitem prever com segurança, a grafia correta. Em outros casos é preciso memorizar‖ 

(MORAIS, 1998, p. 21). São os dilemas e armadilhas do ensino e aprendizagem da língua 

escrita. 

 Nesse sentido, a mediação pedagógica envolve momentos de reflexão sobre a escrita 

das palavras, por meio do confronto das respostas dos alunos e a apresentação das normas 

ortográficas que respaldam a utilização das correspondências letra-som que utilizamos em 

nossa língua. Morais (2007) classifica a norma ortográfica como o conjunto de convenções 

que determinam as formas como as palavras devem ser escritas. A Figura 1 apresenta a 

proposta de uma pesquisa de palavras com a presença de consoantes.  

 

Figura 1 – Proposta de atividade de pesquisa 

 
Fonte: Atividade de pesquisa realizada com os alunos em 20/11/2019. 

 

Ao analisar o enunciado da questão, percebemos a ausência de um direcionamento que 

suscitasse reflexões sobre a escrita das palavras. Apenas localizar palavras com consoantes e 

anexá-las na atividade não garante aos alunos a construção de conhecimentos acerca da escrita 

das palavras. A pesquisa poderia solicitar a busca de palavras com as diferentes estruturas 

silábicas que compõem a língua portuguesa, a socialização das respostas e até mesmo a 

construção de tabelas com as diferentes construções silábicas. 



121 

 

Nesse sentido, destacamos a importância de a mediação pedagógica nas atividades 

relativas à ortografia considerando as regularidades e irregularidades da língua. Não é 

suficiente indicar as inadequações ortográficas na escrita dos alunos, auxiliá-los na 

compreensão da forma de organização da ortografia da língua portuguesa, que possui 

correspondências letra-som regulares, que podem ser aprendidas pela compreensão, e 

irregulares, que exigem do aluno a memorização (MORAIS, 1998). 

 Ressaltamos que, tanto no caso das regularidades quanto das irregularidades referentes 

à ortografia da língua, o papel da mediação pedagógica é fundamental. A compreensão do 

aluno acerca do funcionamento da ortografia do português pode acontecer de forma mais 

produtiva se o professor a considerar um objeto de conhecimento que pode ser discutido, 

refletido, memorizado, planejado e reconstruído por meio das diferentes situações de ensino. 

 

5.3.2 Escrita 

 

 As atividades relacionadas à escrita permearam as aulas de PLua que, por diversas 

vezes, conversou com os alunos sobre a necessidade de estarem atentos à escrita das palavras 

no texto ou nas respostas às questões solicitadas. Era comum circular pela sala observando e 

auxiliando os alunos na realização desses trabalhos. 

 A escrita aparecia frequentemente em atividades que exigiam identificação e 

localização de palavras em um texto, na digitação de lista de palavras ou de pequenos textos 

no computador e em ditados de palavras com diferentes estruturas silábicas. Em uma dessas 

propostas (Figura 2), os alunos foram organizados em duplas e orientados a retirar do texto 

palavras com encontros consonantais e dígrafo. Porém, o enunciado da atividade proposta não 

deixa claro para os alunos que é uma atividade de escrita, uma vez que a solicitação era para 

procurar no texto palavras observando o quadro de encontros consonantais e dígrafo.  
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Figura 2 - Proposta de atividade com encontros consonantais/dígrafo 

 
Fonte: Atividade de escrita realizada com os alunos em 20/11/2019. 

 

As duplas realizaram, com relativa facilidade, a proposta encaminhada por PLua. 

Houve conversas e divisão dos encontros consonantais e do dígrafo a serem localizados e 

transcritos para a tabela. A correção das palavras encontradas foi feita de forma coletiva, por 

meio da leitura das palavras localizadas. Na tabela, apenas uma coluna indicava a procura de 

palavras com dígrafo (NH). Nas demais, as palavras são identificadas como encontros 

consonantais. 

 Os dígrafos e encontros consonantais constituem-se em palavras com estruturas 

silábicas não canônicas, ou seja, não são formadas pela estrutura consoante/vogal (CV). De 

acordo com Soares (2020), as sílabas CV são as mais frequentes, constituindo cerca de dois 

terços das sílabas do português. No entanto, há outros padrões silábicos (CVV-V-CVC-CCV-

VC-VV-CCVV-CCVC-CCVVC-CVCC) que podem ser explorados no tocante à escrita. É 

nesses padrões que se localizam os encontros consonantais, hiatos, tritongos e os dígrafos. 

 Em sua prática pedagógica, PLua adotou a estratégia de realização de um ditado com 

diferentes estruturas silábicas. As palavras utilizadas foram retiradas do texto que fez parte da 

sequência de atividades sobre as emoções (ANEXO E). São elas: alegria, tristeza, raiva, 

dúvida, medo, choro, surpresa, afeto, carinho e vergonha. A correção das palavras foi feita 

coletivamente, na lousa, com a participação dos alunos expondo suas tentativas de escrita e a 

posterior apresentação da forma ortográfica. Momentos como esse propiciam que reflexões 

acerca da escrita sejam realizadas, auxiliando os alunos na reconstrução das propriedades do 

SEA (MORAIS, 2012), que se constituem em aprendizagens essenciais para que os alunos se 

tornem plenamente alfabetizados. 
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Entendemos que os momentos de correção coletiva são oportunidades para suscitar 

reflexões acerca das questões ortográficas que tanto preocupam os professores quanto ao 

desenvolvimento dos alunos. Porém, de acordo com Morais (1998), em pesquisa realizada no 

ciclo de alfabetização na rede municipal de Recife, o ditado aparece como a atividade 

preferida dos professores para ―ensinar‖ ortografia. O autor destaca que há a correção 

coletiva, expondo o modelo correto na lousa para que os alunos corrijam o que erraram, sem 

que haja qualquer discussão sobre o porquê de tal palavra ser escrita de determinada maneira. 

Esta é uma atividade que aparece nos anos escolares que seguem o ciclo de alfabetização com 

o objetivo de trabalhar a ortografia, ficando, na maioria das vezes, na escrita correta e errada 

da palavra. Parece que é preciso avançar para a construção de outras reflexões sobre a escrita 

a partir de um ditado, como estrutura da escrita, palavras com diferentes estruturas silábicas e 

até mesmo a diferença entre a fala e a escrita. 

 Em relação à prática de PLua, os alunos foram solicitados a socializar suas escritas. 

No entanto, as regularidades e irregularidades das palavras trabalhadas poderiam ser 

exploradas sob a forma de estratégias de reflexão que auxiliassem os alunos na compreensão 

da ortografia. A esse respeito, é preciso considerar que as diferentes estruturas silábicas 

podem se constituir em dificuldades para os alunos que ainda estão consolidando o processo 

de alfabetização. 

 Os padrões silábicos considerados mais complexos, de acordo com Soares (2020), 

demandam um ensino explícito e são aqueles em que ao padrão CV se acrescenta um 

segmento consonantal pré-vocálico, ou seja, duas consoantes antes da vogal (CCV), como em 

alegre, ou uma consoante antes e outra depois da vogal (CVC), como em vergonha. 

 Um outro aspecto relacionado com utilização dos ditados nas propostas de ensino diz 

respeito às importantes informações fornecidas pelas trocas ou omissões de letras 

apresentadas pelos alunos. PLua poderia ter feito um levantamento e posteriormente analisado 

os erros percebidos nos ditados para planejar e mediar situações de ensino e ―alçar os erros 

ortográficos à condição de objetos de reflexão em sala de aula‖ (MORAIS, 1998, p. 59).  

 Um dado a ser destacado é que PLua não artificializa sua pronúncia no momento da 

realização do ditado, o que favorece a reflexão acerca das questões ortográficas. Sem a 

pronúncia artificialmente marcada, o aluno terá um desafio a mais para realizar a atividade. 

Segundo Morais (1998), esse tipo de pronúncia facilita para o aluno a resolução de questões 

ortográficas que precisa elaborar, refletir e aprender. Dessa forma, o erro é um indicador 

importante no processo de aprendizagem. Um indicador para replanejamento de atividades 

contemplando questões ortográficas para ajudar os alunos a avançar na escrita. 
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 Uma prática recorrente nas aulas de PLua diz respeito à utilização dos computadores 

para a digitação de pequenos textos ou de uma lista de palavras ao final de cada aula. Os 

alunos esperavam ansiosos por esse momento e eram orientados sobre como entrar no editor 

de textos, como fechar e abrir páginas no Word e até mesmo como acionar a tecla CapsLk 

com o objetivo de ensinar os alunos a utilização da letra inicial maiúscula no início das frases 

e nos nomes próprios.  

 Em um desses momentos, cada um dos alunos utilizou um computador para escrever a 

lista de palavras relacionadas com a sequência de atividades e já utilizadas no ditado 

realizado. Não houve interação entre eles. No entanto, PLua circulou pela sala orientando-os a 

prestar atenção às sinalizações de erros na escrita indicados pelo corretor do computador. Os 

alunos ficavam inquietos e refletiam sobre as possibilidades de correção. Cometa e Urano 

conseguiram, depois de algumas tentativas, eliminar todas as sinalizações de suas listas. Os 

outros alunos necessitaram da intervenção/mediação da docente para reescrever 

adequadamente as palavras. As dificuldades ortográficas surgidas eram basicamente devido a 

trocas e omissões de letras nas palavras. 

Ressaltamos que a atividade proposta oportunizou reflexões ortográficas, porém 

poderia ser realizada em dupla ou até de forma coletiva, tendo o professor ou algum aluno 

como escriba e utilizando outro recurso tecnológico, como um projetor/Datashow. 

Concordamos com Soares (2020) quando pontua que as regras ortográficas vão sendo 

aprendidas no decorrer do processo de alfabetização e de acordo com as dificuldades e 

curiosidades que vão sendo apresentadas pelos alunos. A atividade de escrita aconteceu com a 

mesma estratégia, a mudança é que não foi uma escrita no papel, mas na tela do computador.  

A escrita também foi contemplada na prática de PLua por meio de propostas 

relacionadas com a consciência fonológica. Em uma sequência sobre o tipo de texto descrito 

(ANEXO F), os alunos deveriam localizar nas estrofes do texto e registrar palavras 

terminadas com o mesmo som, como apresentado no exemplo a seguir: 

 

PLua: Agora vocês devem retirar das estrofes as palavras terminadas com o 

mesmo som. Na primeira estrofe, quais foram as palavras que vocês 
retiraram com o mesmo som? 

Júpiter: Novela, favela e nela. 

PLua: Agora vocês vão sublinhar essas palavras. Vai na estrofe e sublinha 

essas palavras e escreve. E, na segunda estrofe, quais são as palavras que 

terminam com o mesmo som?  

Cometa: Tia, eu fiz desistir, esgotar, dividir e sorrir. 

PLua: Três daí rimam, mas tem uma que não tá rimando. Qual é? 

Mercúrio e Júpiter: Sorrir. 
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PLua: Sorrir, dividir, esgotar e desistir. Desistir rima com sorrir?  

Alunos: Rima. 

Júpiter: Esgotar, esgotar é que não rima. (Diário de Campo da 
Pesquisadora, 20/1/2020). 

  

A orientação inicial dada por PLua para que os alunos encontrassem nas estrofes as 

palavras que terminassem com os mesmos sons possibilitou reflexões tanto no que diz 

respeito aos aspectos fonológicos da constituição da palavra quanto em relação à escrita, uma 

vez que buscavam no texto as palavras que possuíam a mesma relação som-grafia. Segundo 

Morais (2019), as mesmas habilidades de reflexão fonológica, quando promovidas no 

exercício da aprendizagem som-grafia, permite que os alfabetizandos escrevam selecionando 

letras com os valores sonoros convencionais que podem assumir e avancem na compreensão 

de certas regularidades da norma ortográfica. 

Vale ressaltar que a opção de PLua por não dar resposta para os alunos quando 

indicava a palavra que não rimava com as outras, ocasionou um momento de reflexão e 

comparação acerca das grafias das palavras. A docente leu as palavras sem artificializar a 

pronúncia, uma forma de auxiliar os alunos sem evidenciar a resposta da questão. 

Em outro episódio, diante da dificuldade de um dos alunos com a localização das 

estrofes, temos a seguinte situação: 

 

PLua: Qual é a quinta estrofe, Urano? Conte aí as estrofes pra achar a 
quinta. 

Urano: Achei. ‗Melhor‘ e ‗jogador‘. 

PLua: Tem outra que rima mais com ‗melhor‘ do que ‗jogador‘. 

Urano: ‗Menor‘. 

PLua: Às vezes, não é porque é a mesma letra, e sim o mesmo som. 

‗Menor‘ e ‗melhor‘. Muito bem! (Diário de Campo da Pesquisadora, 
20/1/2020). 

 

Uma importante questão surge nessa situação: a sonoridade das vogais orais abertas e 

fechadas. Urano prestou atenção na escrita das palavras melhor e jogador, ambas terminadas 

com or, e deduziu que havia encontrado as rimas. No entanto, além de pertencerem a sílabas 

diferentes, o que necessariamente não impossibilita a rima, a pronúncia das vogais finais, 

ambas orais, se diferenciam por ser a primeira aberta /ó/ e a segunda fechada /ô/. 

Um outro aspecto a ser ressaltado diz respeito à distinção necessária, para quem está 

consolidando o processo de alfabetização, das vogais orais e nasais. De acordo com Soares 

(2020), a representação da nasalidade é um dos aspectos mais difíceis para o aluno na 

alfabetização e comumente, nos livros didáticos, a listagem das vogais inclui apenas o a, e, i, 
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o, u. No entanto, trazem como modelos palavras com marcas da nasalidade, como, por 

exemplo, anta, índio, onça, cujos fonemas iniciais são, respectivamente, /ã/, /ĩ/, /õ/.  

No episódio descrito, percebemos que PLua pontua para os alunos que nem sempre as 

mesmas letras representam os mesmos sons. No entanto, é preciso ir além de apenas informá-

los sobre a constituição sonora ou gráfica das palavras da língua, é necessário refletir sobre 

esses aspectos. Essas situações demandam uma ação mediadora do professor, atuando na zona 

de desenvolvimento proximal dos alunos (VYGOTSKY, 1998), estimulando-os a realizarem 

leitura, comparação entre palavras e escrita de palavras com vogais orais e nasais, 

construindo, assim, novos e importantes conhecimentos.  

De acordo com Soares (2020), para que os alunos aprendam a nasalidade na escrita, é 

preciso desenvolver atividades fonológicas que as levem a distinguir vogais orais (abertas e 

fechadas), diferenciando-as também das nasais, aprendendo a grafia destas últimas. Uma 

alternativa é a elaboração de quadros comparativos com palavras que contenham vogais orais 

e nasais. 

 

5.3.3 Gênero textual 

 

 No que diz respeito aos gêneros textuais, percebemos uma coerência entre a fala de 

PLua na entrevista, ao declarar que trabalha com textos que estejam ―dentro da realidade 

deles‖, referindo-se ao contexto dos alunos e à sua prática. Uma sequência de atividades 

realizada pela docente sobre o gênero textual música ensejou a apresentação de alguns trechos
37

 

de canções conhecidas dos alunos, conforme a Figura 3. De acordo com Neckel (2005), a 

música encontra-se inserida em grande parte dos meios de comunicação de massa e tem sido 

vislumbrada no meio pedagógico como material passível de utilização didática em diversas 

áreas do saber. 

 PLua iniciou uma das aulas com a leitura dos trechos das músicas em uma roda de 

conversa, na qual os alunos foram convidados a expor suas experiências e conhecimentos sobre 

as músicas apresentadas e seus intérpretes, todos conhecidos dos alunos. Logo em seguida, 

revelou aos alunos a música que seria objeto de uma sequência de atividades.  

  

                                                           
37

 Foram utilizados por PLua trechos da música Tá escrito, do Grupo Revelação, O Sol, de Vítor Kley, e Sonhar, 

de Lucas Nage e MC Gui. 
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Figura 3 - Trechos das músicas trabalhadas por PLua 

 
Fonte: Material da aula realizada em 14/1/2020. 

 

A apresentação da música Sonhar motivou os alunos a participar da aula. Foi nítido o 

prazer que demonstraram ao cantar os refrões apresentados por PLua, todos bem conhecidos 

por eles. Soares (2020) sugere que alguns dos critérios para a escolha de um determinado 

gênero a ser trabalhado é considerar se fazem parte da experiência dos alunos, se circula 

frequentemente pela escola, na vizinhança, na família ou nos meios de comunicação pública.  

PLua organizou a classe para uma roda de conversa, permitindo que os alunos 

contassem seus gostos, preferências e até mesmo relatassem experiências familiares com um 

determinado gênero musical. No episódio abaixo, há a descrição de uma situação vivenciada 

por Júpiter: 

 

PLua: Quando a gente ouve música, e é uma música bem legal, bem 

agitada, a gente consegue ficar parado só ouvindo? Não, né? A gente 

dança, a gente mexe os braços, a gente mexe as pernas, às vezes a 
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gente até grita quando ouve aquela música boa, quando tá com um 

grupo de amigos... 

Júpiter: Minha mãe só ouve música ruim, então, quando ela bota 

música, eu saio de casa, vou lá pra rua de minha vó. 

PLua: É? Qual é o estilo de música que ela gosta? 

Júpiter: Funk. 

PLua: Hum... Funk, nós vamos falar sobre funk também. (Diário de 

Campo da Pesquisadora, 14/1/2020). 

 

 A letra de um funk (ANEXO F) foi distribuída aos alunos para leitura, que foi 

realizada por PLua e pelos alunos que manifestaram interesse em participar desse momento. 

Logo após, os alunos foram convidados a ouvir a música Sonhar, interpretada pelo cantor de 

funk MC Gui, que foi reproduzida em uma caixinha de som. Foi perceptível o envolvimento 

da turma nesse momento. Até mesmo Júpiter, que revelou não gostar de funk, participou com 

entusiasmo desse momento. 

Depois de cantarem e lerem a letra da música, conversaram sobre a função social 

daquele texto e PLua esclareceu os alunos acerca da variação existente entre as diversas letras, 

ressaltando a qualidade daquele texto, como evidencia o episódio abaixo: 

 

PLua: É bom quando uma música tem letra, né? Quando tem uma letra boa. 

A gente canta, viaja, reflete sobre a letra, né? Então, quando a música tem 

uma letra legal, é outra coisa, né? (Diário de Campo da Pesquisadora, 
14/1/2020). 

 

As pontuações de PLua giraram em torno da mensagem da letra que estava sendo 

apresentada aos alunos e do prazer que uma composição pode despertar nos ouvintes. Os 

alunos foram questionados a respeito do estilo musical, como evidenciado na situação a 

seguir: 

 

PLua: O estilo dessa música aqui, quem sabe que estilo é? Se é samba, se é 

pagode, se é funk? 

Júpiter: É funk. 

PLua: Tá vendo que o funk , quando é bem elaborado, tem letra legal!? 
(Diário de Campo da Pesquisadora, 14/1/2020). 

 

A leitura da letra da música contribuiu para aproximar os alunos da estrutura do 

gênero em questão. PLua ressaltou as características da música, diferenciando-a do texto 

narrativo, como descrito na seguinte situação: 
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PLua: Agora nós vamos ler a letra dessa música e cada um vai ler uma 

estrofe. Sabem o que é estrofe? É cada pedaço desse. Quando a gente pega o 

texto, cada pedaço a gente pode chamar de parágrafo, né? Na letra da 

música, esses pedaços a gente chama de estrofe. (Diário de Campo da 
Pesquisadora, 14/1/2020). 

 

  Ao estabelecer a diferença na estrutura do texto narrativo e de uma música que estava 

sendo trabalhada na aula, PLua indica aos alunos a presença de características comuns a 

determinados gêneros textuais. De acordo com Dolz, Gagnon e Decândio (2010), os gêneros 

permitem uma grande variedade de textos disponíveis em função de aspectos genéricos, como 

os conteúdos, a estrutura comunicativa e as configurações de unidades linguísticas. Um texto 

informativo (Figura 4) também foi utilizado para esclarecer os alunos acerca do funk enquanto 

estilo musical. PLua conversou com os alunos após a leitura do texto. 

 

Figura 4 – Texto informativo sobre o funk 

 
Fonte: Material da aula realizada em 14/1/2020. 

 

 

Alguns aspectos presentes em algumas letras de funk foram considerados por PLua e 

pelos alunos como inadequados. Isso ficou claro em algumas situações, nas quais os alunos 

relataram suas experiências com esse estilo musical: 
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PLua: Essa letra que eu peguei pra a gente estudar é uma letra massa, bem 

positiva. Mas tem funks que falam mal da mulher, são super preconceituosos 

ao falar da mulher... 

Marte: Diz: ―vem, que eu quero te pegar‖ ... 

PLua: Tem que prestar atenção na letra. Alguns funks falam muito de 

bebida, de droga, tem muitos palavrões...  

Marte: Isso é verdade, tia. (Diário de Campo da Pesquisadora, 14/1/2020). 

 

A forma de PLua conduzir as atividades referentes ao gênero musical funk permitiu 

que os alunos explicitassem seus conhecimentos, opiniões e experiências sobre o tema. A 

leitura e a conversa reflexiva a respeito da letra da música possibilitou identificar o que 

poderia ser considerado agressivo ou inadequado. Durante a realização da atividade, os alunos 

foram questionados sobre o que acharam a respeito da letra da música e alguns manifestaram 

suas opiniões: 

 

PLua: Aí vem uma pergunta pessoal: Qual a sua opinião sobre a música? O 

que ela representa pra você? 

Júpiter: Boa e senti felicidade. 

Vênus: Bonita, infantil e traz alegria. 

Cometa: Boa e respeituosa [sic]. 

Urano: Boa e traz felicidade. (Diário de Campo da Pesquisadora, 

20/1/2020). 

 

Mesmo suscitando reflexões importantes e apresentando aos alunos dois gêneros 

textuais conhecidos, a música e o texto informativo, um estudo mais aprofundado sobre as 

características dos gêneros utilizados poderia ter sido realizado, pois, segundo Dolz, Noverraz 

e Schneuwly (2004), sequência didática seria um conjunto de atividades organizadas, de 

forma sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito.  

 

O primeiro encontro de intervenção pedagógica 

 

Estudar as características dos gêneros com os alunos demanda propostas de ensino 

diversificadas e que mobilizem os saberes dos alunos. Nessa perspectiva, nossa primeira 

intervenção na aula de PLua motivou a proposta da Caixa da Curiosidade (Figura 5). Uma 

ação pensada como uma possibilidade de chamar a atenção dos alunos para os gêneros 

textuais, ao passo que nos permitiria perceber a forma como já se relacionavam com os 

gêneros textuais, suas impressões, opiniões e preferências.  
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Figura 5 – A caixa da curiosidade 

 
Fonte: Fotografia do acervo da pesquisadora (2020). 

 

Inicialmente, escolhemos, para compor a Caixa da Curiosidade, os seguintes gêneros: 

verbete de enciclopédia, conto de fadas, regras de jogo, notícia, narrativa de aventura, carta de 

leitor e relato de experiência, conforme os sugeridos por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), 

e consideramos o agrupamento realizado pelos autores por ciclos/séries, elegendo alguns dos 

gêneros textuais sugeridos para o 3º/4º e 5º/6º ciclos.  

Apresentado aos alunos o questionamento ―O que será que tem nessa caixa?‖, a 

resposta de Júpiter evidenciou seu entendimento acerca da pluralidade textual na qual está 

socialmente imerso: ―Textos, múltiplos textos‖. De acordo com Soares (2020), mesmo antes 

de saber ler, a criança convive e começa a construir seu conceito de texto. 

Com um convite à exploração, cada aluno escolheu um texto para ler, porém não 

houve cobrança para que a leitura fosse concluída. O que não poderia faltar, nesse momento, 

era o envolvimento com os textos e a curiosidade em explorá-los. A troca de textos foi 

incentivada como forma de aproximá-los dos diferentes gêneros que compunham a caixa. 

Houve o envolvimento de todos os alunos nesse processo.  

Após um período de leitura, discussão com os colegas e trocas, iniciamos uma roda de 

conversa, momento em que foram apresentados os nomes dos gêneros textuais 

disponibilizados para leitura, e os alunos, então, foram incentivados a falar sobre suas 

experiências e identificação com o texto escolhido.  

Em certo momento, ao retirar da Caixa da Curiosidade o nome do gênero conto de 

fadas, perguntamos aos alunos sobre as características, os personagens ou elementos presentes 

nesse gênero. Marte prontamente respondeu: ―Tem árvores, tem aquelas pedras, tem jardim, 

tem flor e tem fadas‖. Júpiter completou: ―Tem princesas e borboletas”. Esse momento 
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propiciou reflexões e revelou as preferências referentes aos gêneros, tornando as leituras 

propostas significativas e relevantes.  

Os conhecimentos prévios acerca dos textos estiveram presentes e foram mobilizados 

várias vezes, como no relato feito por Júpiter:  

 

[...] ―Interessantíssima. Eu já tinha visto um caso igual no jornal‖. O 

comentário do aluno mostrou seu conhecimento e opinião sobre o conteúdo 

do gênero em questão: a notícia. (Diário de Campo da Pesquisadora, 
21/1/2020).  

 

A roda de conversa foi um caminho para compreender o que os alunos já sabiam a 

respeito dos gêneros propostos e o que precisariam aprender, pois, como nos indica Smolka 

(2012), a leitura e a escrita produzidas pela/na escola tem pouco a ver com as experiências de 

suas vidas. Assim, o processo de consolidação do SEA precisa considerar a interação e as 

experiências dos alunos envolvidos nesse processo.  

Nessa primeira intervenção, a experiência foi encerrada com uma primeira eleição dos 

gêneros textuais que os alunos consideraram mais interessantes para o desenvolvimento de 

uma proposta de produção textual. Os gêneros escolhidos foram o conto de fadas e a 

narrativa de aventura, que, como nos indica Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), pertencem 

à cultura literária ficcional, apresentando como capacidade de linguagem dominante a 

narração. A eleição foi importante para conhecer a preferência dos alunos acerca dos textos 

propostos para a leitura e cumpriu o papel de desvelar os gostos e o desejo de se envolver 

mais com um determinado gênero textual. 

 

O segundo encontro de intervenção pedagógica 

 

 No segundo encontro, já tínhamos a definição dos gêneros textuais que mais 

agradaram aos alunos: o conto de fadas e a narrativa de aventura. Oito alunos estavam 

presentes nessa aula. Propomos, então, o retorno da Caixa da Curiosidade, dessa vez 

contendo em seu interior apenas narrativas desses gêneros. De acordo com Soares (2020), a 

categoria narrativa inclui gêneros como as histórias de aventuras e os contos clássicos, 

caracterizados como textos literários que correspondem de perto aos interesses das crianças e 

possibilitam momentos de prazer, incentivam o imaginário, colaboram com o processo de 

amadurecimento emocional e a compreensão do ser humano. 
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 Houve empolgação e prazer por parte dos alunos com a proposta de leitura dos 

gêneros textuais escolhidos por eles. Durante aproximadamente 30 minutos, os alunos 

deleitaram-se com a leitura e, após esse momento, nova eleição foi realizada para definir qual 

dos dois gêneros seria utilizado em uma proposta de produção textual.  

 Embora os alunos estivessem numa idade entre 10 e 12 anos, o gênero eleito pela 

turma foi o conto de fadas
38

. Após essa escolha, conversamos com os alunos sobre a 

apresentação da situação comunicativa na qual as produções textuais seriam realizadas. De 

acordo com Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), a apresentação da situação visa expor os 

alunos a um projeto de comunicação que será, de fato, realizado. 

 Houve uma conversa sobre a proposta de reescrita que seria posteriormente realizada 

com o grupo. A pesquisadora apresentou aos alunos a possibilidade da escolha de um dos 

textos produzidos por eles para um trabalho de reescrita textual. Foi esclarecido que o texto 

seria reescrito com a participação de todos. Indagados sobre o que acharam da proposta, todos 

os alunos concordaram em ceder seus textos para a reescrita, entendendo que isso significaria 

aceitar possíveis modificações no texto original. 

 Sugerimos que cada um escrevesse o seu conto de fadas e questionamos a respeito 

dos motivos de escrevermos um texto. Um dos alunos indagou se haveria problema copiar 

uma das histórias lidas. O diálogo abaixo descreve esse momento:  

 

Pesquisadora: Então, vamos produzir cada um o seu conto. Vamos juntar 

todos os contos e esses contos vão se transformar em quê? 

Cometa: Uma história? 

Pesquisadora: Uma só? Se cada um vai fazer uma história... 

Júpiter: Serão oito histórias. 

                                                           
38

 Os contos de fadas é um tipo de literatura infantil, que tem como marca ‗Era uma vez...‘, demarcando um 

mundo sobrenatural. Inicialmente, eram histórias que visavam entreter os adultos. ―Narrativas carregadas de 

exibicionismo e relatos de abusos sexuais explícitos. Hoje, devidamente expurgados e suavizados, retratam de 

forma simples as linhas gerais do comportamento humano, nos seus aspectos psicológicos, culturais e 

linguísticos. Essas narrativas que ganharam status definido, falam-nos numa linguagem simbólica, 

apresentando situações inusitadas e até mesmo improváveis como comuns, constituindo-se em um poderoso 

legado cultural de diferentes povos‖ (PIMENTA, 2014, p. 82).  

A estrutura da escrita dos contos de fadas apresenta a função de cada personagem e o mundo do encantamento 

e da imaginação. Começa com a exposição da situação inicial. ―Uma dessas características é a presença de um 

ser feminino ligado à natureza: as fadas. Esta criatura do mundo imaginário é capaz de realizar os sonhos ou 

ideais, inalcançáveis aos humanos em tão pouco espaço de tempo. [...] como a fada e sua varinha, por outro 

lado há também [...] os intermediários do mal, como gigantes, bruxas, feiticeiros, entre outras representações‖ 

(PIMENTA, 2014, p. 82).  

Os personagens centrais são os mediadores (o protagonista). As histórias possuem um cenário (florestas e 

animais encantados, majestosos castelos...). No enredo, a narrativa tem um obstáculo a ser vencido, sendo 

escrita dividida em episódios. Começa com a tranquilidade e a apresentação dos personagens; depois aparece 

o conflito; e, por fim, a recompensa sempre satisfatória. O final feliz... (PIMENTA, 2014). 
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Pesquisadora: E essas oito histórias vão fazer parte de um livro, um livro 
com oito contos. E por que vamos escrever esses contos? 

Júpiter: Pra alguém ter o que ler! 

Pesquisadora: Vocês concordam? Alguém tem uma opinião diferente da 
dele? Vocês acham o quê? Por que os autores escrevem seus textos? 

Júpiter: Escrevem pra eles e pros outros. E se a gente copiar uma dessas 

histórias? Tem problema? 

Pesquisadora: Se você copiar, você vai ser o autor? Ou vai estar só 
reproduzindo o que o autor fez? 

Júpiter: Eu vou reproduzir o que o autor fez. 

Pesquisadora: Então, o autor vai ser você? 

Alunos: Não.  

Pesquisadora: Olha, Marte tem uma opinião diferente da sua. O que você 
acha, Marte? 

Marte: Temos que criar nossas próprias histórias. (Diário de Campo da 
Pesquisadora, 4/2/2020). 

 

Com o objetivo de proporcionar um contato maior com os contos de fadas, sugerimos 

que a turma elegesse um para uma leitura compartilhada
39

. Os alunos foram unânimes na 

escolha de Branca de Neve. A pesquisadora fez uma leitura expressiva do texto. Logo após, 

foi iniciada uma conversa sobre as características desse gênero, quem são os personagens, os 

lugares onde acontecem as histórias e os elementos presentes nessas narrativas, como descrito 

na situação a seguir: 

 

Pesquisadora: Tem coisas que se repetem nos contos de fadas e nisso a 

gente tem que pensar. Vamos lá, quem são os personagens dos contos de 
fadas? 

Júpiter: A bruxa má, o lobo, João e Maria. 

Cometa: Princesas, príncipe. 

Marte: Anões. 

Pesquisadora: E todas as histórias têm esses personagens? Isso é uma 

característica de que tipo de história? 

Alunos: Dos contos de fadas. 

Pesquisadora: E como são as ações dos personagens?  

Marte: São boas ações. 

Pesquisadora: Mas só tem boas ações nos contos de fadas? Ou tem alguém 

que faz maldade? 

Estrela: A bruxa. 

Pesquisadora: Agora, tem alguns lugares que são típicos dos contos de 

fadas? 

Marte: Tem florestas. 

Júpiter: Reinos. Ah... E também o mar.  

                                                           
39

 De acordo com Brasil, A. (2016), leitura compartilhada é um procedimento que propicia saberes entre o 

professor/mediador e os alunos durante a leitura. Nessa dinâmica, o entendimento sobre o texto pode ser 

compartilhado. 
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Cometa: Castelos. 

Pesquisadora: Os contos de fadas também trazem pra a gente elementos que 
são mágicos, né? 

Marte e Cometa: Espelho. 

Urano: Varinha. 

Júpiter: Pente. 

Pesquisadora: Agora, pensando em outros contos de fadas, tem mais 
objetos mágicos? 

Júpiter: Tem a vassoura da bruxa e o cabelo mágico de Rapunzel. (Diário 
de Campo da Pesquisadora, 4/2/2020). 

 
 

Os alunos demonstraram conhecer a estrutura textual dos contos de fadas descrevendo 

personagens, elementos, ações e lugares onde se desenvolvem as narrativas desse gênero. A 

apropriação das características de um determinado gênero textual pelos alunos acontece 

paulatinamente, ao longo das suas experiências leitoras na sua escolarização e demais 

ambientes que frequentam. No entanto, ao realizar um trabalho com determinado gênero, o 

professor precisa considerar que a terminologia gênero textual não nos deixa esquecer que o 

texto não é um produto independente, mas sim o resultado de várias determinações que fazem 

parte de sua constituição. Todo texto é a materialização de um gênero (SOARES, 2020). 

 Gusmão (2015) salienta que é consenso, entre os estudiosos da literatura infantil, a 

importância dos contos de fada como um rico material de ensino e aprendizagem e que, em 

sala de aula, esse gênero tem contribuído significativamente para o desenvolvimento da 

imaginação, criatividade e, consequentemente, ensino e aprendizagem da leitura e da escrita.   

 Vale ressaltar que os alunos compreenderam a importância de conhecer mais sobre o 

gênero em torno do qual o trabalho de produção textual seria realizado. Entenderam que é 

possível que um texto produzido na escola possua interlocutores reais, como descreve a 

situação seguinte: 

 

Pesquisadora: E, pra criar nossas histórias, precisamos do quê? 

Marte: Imaginação. 

Cometa: Sabedoria. 

Pesquisadora: Isso. Precisamos de imaginação, sabedoria e o quê mais? 

Marte: Conhecer as histórias... 

Pesquisadora:  Isso. Conhecer mais dos contos de fadas. E para quem nós 

vamos produzir esses contos de fada? 

Cometa: Pros nossos colegas. 

Alunos: Professores da escola. 

Marte: Para os nossos pais. 

Pesquisadora: Isso mesmo. Pros colegas, professores e também para os 

pais. (Diário de Campo da Pesquisadora, 4/2/2020). 
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 Nessa direção, a segunda intervenção realizada pela pesquisadora tinha como objetivo 

proporcionar uma maior aproximação dos alunos com o gênero textual escolhido por eles para 

um maior aprofundamento. Assim, após a leitura compartilhada do conto Branca de Neve e as 

discussões na roda de conversa, os alunos iniciaram a escrita dos seus próprios contos, que se 

transformariam em um livro para ser doado à biblioteca da escola. 

 

5.3.4 Produção textual/reescrita 

 

  A produção textual foi contemplada na prática de PLua por meio da sequência de 

atividades intitulada Trabalhando as Emoções (ANEXO E). Após a leitura e discussão de 

textos informativos que apresentavam as emoções mais frequentemente sentidas pelo ser 

humano e de algumas atividades de identificação, localização e substituição de palavras em 

frases, foi solicitado aos alunos (Figura 6) que completassem quadros com frases descrevendo 

como se sentem quando estão tristes, alegres, com medo ou com raiva. 

 

Figura 6 – Atividade sobre as emoções 

 
Fonte: Atividade realizada na aula (4/12/2019). 

 

 

 Apesar de o enunciado da questão 7 (Figura 6) não especificar a forma como os 

quadros deveriam ser completados, os alunos foram orientados a escrever frases acerca dos 

sentimentos vivenciados em situações específicas e, posteriormente, compartilhá-las com o 
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grupo. PLua sugeriu que transformassem suas respostas em um texto, que era a próxima 

atividade da sequência (Figura 7). Possivelmente, a intenção era fornecer elementos que 

servissem de apoio aos alunos durante a escrita. 

 No entanto, o enunciado da questão 8 (Figura 7) solicita a reescrita das histórias dos 

alunos, porém não encontra respaldo na atividade 7 (Figura 6), que orientava os alunos a 

descrever sentimentos vivenciados em determinadas situações. Não havia conexão entre as 

atividades nem elementos suficientes que auxiliassem os alunos na escrita de suas histórias. 

Nesse ponto, percebemos a necessidade de um enunciado que esclarecesse acerca de como e o 

quê e para quem os alunos efetivamente poderiam escrever. 

 

Figura 7 – Proposta de produção escrita 

 
Fonte: Atividade realizada na aula (4/12/2019). 

 

 Como os alunos de PLua ainda estavam em processo de consolidação da alfabetização, 

necessitando de intervenções para avançar na escrita, a utilização de frases pode colaborar 

para o avanço em direção à produção textual, visto que este é um tipo de atividade que 

prepara para a escrita de textos e, quando orientada por figuras que induzam uma articulação 

entre as cenas apresentadas, colabora para que o aluno se aproxime da estruturação de um 

texto (SOARES, 2020). 

Para que os alunos avancem na escrita, faz-se necessária uma prática pedagógica que 

motive e oriente os alunos a escrever textos, para que se tornem capazes de produzir textos em 

situações em que a produção se mostre necessária ou desejada (SOARES, 2020). Embora 
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pareça que, na rotina da sala de aula, nem sempre é possível propor escritas similares às que 

encontramos nos diversos contextos sociais que frequentamos.   

Porém, tão relevante quanto o tipo de proposta a ser apresentada é a mediação 

pedagógica realizada para que os alunos avancem na compreensão do que significa 

escrever/produzir um texto. Na atividade descrita, cada aluno elaborava sua produção e a 

apresentava individualmente à docente, à medida que ia concluindo a atividade. PLua indicou 

erros ortográficos nas palavras, orientou sobre a forma de estruturação dos parágrafos e sobre 

a utilização dos sinais de pontuação. Essa ação de rever conceitos, classificações e normas 

referentes aos fatos gramaticais, de acordo com Gusmão (2015), se constitui em uma 

atividade de metalinguagem. 

A preocupação esteve, mais uma vez, voltada para a correção das questões 

gramaticais/ortográficas. Reiteramos a legitimidade dessa preocupação, porém acreditamos 

que aprender ortografia não é um processo passivo ou apenas o ―armazenamento‖ das formas 

corretas na memória (MORAIS, 1998). Acreditamos que, mesmo sendo uma convenção 

social, ao aprenderem sobre ortografia, os alunos a processam ativamente. 

Em relação à produção de texto, às questões ortográficas e gramaticais, apesar de 

relevantes, não podem se sobrepor às questões semânticas (organização da estrutura dos 

enunciados) e/ou discursivas (funcionamento social dos textos). Uma roda de conversa 

realizada com os alunos na segunda intervenção da pesquisadora permitiu a apresentação da 

situação comunicativa que ensejou a produção dos contos.  

De forma bastante clara, os alunos foram informados a respeito de como aconteceria a 

proposta de intervenção que culminaria na produção textual. As conversas, as leituras dos 

contos, os propósitos de cada passo foram explicitados, de modo que as questões levantadas 

por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) sobre o gênero abordado – a quem se dirige a 

produção, que forma assumirá a produção e quem participará da produção – foram 

esclarecidas.  

 

O terceiro encontro de intervenção pedagógica 

 

O momento inicial de trabalho foi dedicado à leitura do conto Chapeuzinho Vermelho, 

com a intenção de propiciar mais uma aproximação com o gênero. 

 Em seguida, esse movimento propiciou uma participação ativa dos alunos, que 

produziram textos considerando o gênero proposto (conto de fadas), motivados pela 

possibilidade de terem seus trabalhos apreciados por interlocutores/leitores reais. Dessa 
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forma, na produção escrita, é indispensável a relação entre o sujeito e o outro (GUSMÃO, 

2015). 

Os contos de fadas produzidos foram lidos/observados pela pesquisadora e por PLua, 

que juntas escolheram um que representava os problemas de escrita mais recorrentes do grupo 

para um trabalho de reescrita textual. Na leitura, foram pontuados os problemas mais 

frequentes que envolviam repetições de palavras ou expressões, ausência de informações que 

conferem sentido aos textos, ausência de pontuação e paragrafação. A Figura 8 apresenta o 

texto escolhido para o trabalho de reescrita.   

 

Figura 8 – Primeira versão da escrita do texto de Marte 

    

João e Maria 

 

    Era um cazal de desejava ter dois filho um belo dia a rainha estava grávida e teve os filhos o 

nome deles era João e Maria poucos anos a rainha morrel o homem ficou viúvo ai depois ele 

arrumou uma mulhe más a mulher dele era uma rainha mal e não gostavam dele rezolveram fala 

com o pai dele o josé camos fazer um pequeniqui na floresta  João e maria estranhou o pai deles 

ficou sem dúvida mas como Jõa era esperto ele pegou as pedas para bota no caminho para ele não se 

perde o pai dele estado já triste ai ele botou um pão nas calçada mais os passarenho comeu todo 

aquele pão aí ele se perdeu eles achou uma casinha de doce uma cenhora ai ela trancou joão na jaula 

ia comer joão no cauderão a maria tevi uma ideia vou em porala dentro do fogo ai maria enporrou a 

velha no fogo ai ela morreu quemada e joão e maria virezão felis e foi correndo para ver os pais dele 

o pai de joão e maria ficou muito alegre porque  ele poder ver o filho nunca mais a bruxa quis fala 

dele não. A bruxa não ficou viva e todas as criança começara a sorri dela e a bruxa mas ela não 

gostou da gritaria bem feito vai meche com quem que esta queto Obrigado volte sempre. 

 

Fonte: Produção textual de Marte, realizada em 4/2/2020. 

 

A apresentação do trabalho de reescrita foi feita de forma cuidadosa, buscando 

resguardar a identidade do autor do conto, em uma tentativa de deixá-lo mais confortável 

perante seus pares.  

O envolvimento de PLua foi importante nesse trabalho e dela partiu a sugestão para a 

utilização do Datashow como forma de tornar o texto que seria reescrito visível para todos. O 

texto escolhido foi o de Marte e tinha como título João e Maria. Foi observado que: (i) o 

autor levou em conta as características do gênero textual (conto), apresentando uma situação 

inicial, um problema, a busca por uma solução e um desfecho final; (ii) seria preciso trabalhar 
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a organização do texto por meio dos enunciados das frases, da utilização dos recursos 

coesivos, a paragrafação e pontuação do texto.  

Os textos produzidos foram elogiados. O texto escolhido foi apresentado na íntegra. 

Apesar das questões ortográficas não deverem se constituir no objeto central de uma reescrita, 

salvo em situações específicas voltadas a esse fim, achamos pertinente incluí-las, a fim de 

compreender como os alunos pensam sobre a escrita.  

 A pesquisadora perguntou quem gostaria de ler o conto. Júpiter se ofereceu e realizou 

a leitura. Em seguida, conversamos sobre as características dos contos de fadas e buscamos 

analisar se o texto de Marte apresentava características próprias ao gênero, como a descrição 

da situação inicial, um conflito e a busca por uma solução. A situação seguinte descreve esse 

momento: 

 

Pesquisadora: Os contos de fadas têm os personagens principais e em torno 

deles que a história acontece. E aparecem logo no começo da história, para a 

pessoa logo ficar sabendo sobre quem vai falar. Essa história apresentou os 
personagens principais logo no começo? 

Mercúrio: Sim. 

Júpiter: Na terceira linha. 

Pesquisadora: E os contos de fadas também apresentam uma questão, um 

problema que acontece com os personagens principais. Esse texto trouxe um 

problema para os personagens principais? 

Marte: Sim, a rainha queria deixar João na floresta. 

Pesquisadora: Só João? 

Alunos: E Maria. 

Pesquisadora: Então, essa história também tem um problema. Agora, nos 

contos, os problemas são resolvidos? 

Alunos: Sim. 

Pesquisadora: Vocês podem me dar um exemplo de problema resolvido em 
um conto de fadas? 

Júpiter: Em Chapeuzinho Vermelho, o caçador mata o lobo.  

Mercúrio: Em João e Maria, Maria empurra a bruxa no caldeirão. 

Pesquisadora: Então os problemas são solucionados, né? E, nesse texto, o 
problema teve solução? 

Alunos: Sim. (Diário de Campo da Pesquisadora, 11/2/2020). 

 

Quanto ao título, perguntamos se poderíamos mantê-lo ou escolher outro, de acordo 

com a decisão do grupo; explicamos aos alunos que, a partir daquele momento, gostaríamos 

de ouvi-los e que poderiam opinar. Os alunos decidiram manter o título e Júpiter acrescentou: 

―Esse nome vai dar o tom da história”. 

Ao iniciarmos a leitura da primeira frase da história, projetada no Datashow, o 

corretor ortográfico do Word sinalizou a palavra casal, escrita com z no lugar do s. Logo 
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perceberam que ali havia um problema a ser investigado. Essa situação, descrita a seguir, 

proporcionou uma reflexão acerca da forma ortográfica de escrita dessa palavra:  

 

P: Qual o problema com a palavra ―cazal‖? 

Mercúrio: Essa palavra é com s.  

Júpiter: Não é com l, é com u. (Diário de Campo da Pesquisadora, 
11/2/2020). 

  

PLua sugeriu que fizéssemos as duas tentativas e digitou a palavra com s e com u no 

final e perceberam que a forma ortograficamente correta seria com s no lugar do z. O 

conhecimento de Júpiter acerca da forma ortográfica de escrita da palavra ―casal‖ contribuiu 

significativamente para o avanço dos conhecimentos de todo o grupo, pois, de acordo com 

Vygotsky (1998), o aprendizado humano tem uma natureza social que permite às crianças 

penetrar na vida intelectual das outras.  

Acerca da situação descrita, Lemle (1991), salienta que algumas letras representam 

sons idênticos em contextos idênticos, em um tipo de ―concorrência‖. O som [z], em contexto 

intervocálico, pode ser representado pelas letras s, z e x, como nas palavras mesa, certeza e 

exemplo. Na escrita da palavra casal, o s entre duas vogais indica que tem o som de [z]. 

Para Lemle (1991), casos como esse são mais difíceis na aprendizagem da língua 

escrita, pois não há princípios que guiem essa aprendizagem, restando aos alunos a opção de 

recorrer ao dicionário e/ou decorar a grafia das palavras guardando-as na memória. E, para 

Morais (1998), os alunos sempre terão mais dificuldades em escrever palavras com 

correspondência letra-som irregulares e de uso infrequente, aquelas que raramente têm 

oportunidade de ler ou escrever. 

Algumas ideias presentes no texto foram apresentadas para que pensassem e 

decidissem se haveria uma outra forma de conferir sentido ao texto, tornando-o mais aprazível 

aos leitores. O conto tem início com a apresentação de um casal e, logo na frase seguinte, há a 

inclusão de outro personagem, a rainha. Porém, não há uma conexão lógica entre os fatos. 

Essa foi uma situação problematizada com os alunos, como descrito a seguir: 

 

Pesquisadora: ―Era uma vez um casal que desejava ter dois filhos. Um belo 

dia, a rainha...‖ Gente, vocês acham que esse trecho tá precisando de mais 
alguma coisa? Os pais de João e Maria eram reis? O que vocês acham? 

Júpiter e Marte: Sim. 

Cometa: Não. 

Júpiter: Eu acho que eram reis. 

Pesquisadora: Vocês, como autores do texto, têm liberdade pra mudar a 
história. Vocês acham que a gente pode deixar assim? 
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Vênus: Acho que deve continuar como rainha. 

Alunos: Vamos tirar. 

Pesquisadora: Então a gente tira rainha e coloca o quê?  

Júpiter: A mulher do casal estava grávida... 

PLua: E essa mulher seria o quê? Qual a profissão dessa mulher? 

Júpiter: Padeira 

Marte: Não. Camponesa. 

Alunos: É, camponesa! 

Júpiter: É, eu prefiro camponesa. 

Pesquisadora: Pronto, então a maioria quer camponesa. 

Marte: Isso, bota aí, tia, a camponesa estava grávida e teve um filho. (Diário 
de Campo da Pesquisadora, 11/2/2020). 

 

 

 Ao refletir coletivamente com os alunos, foi possível levá-los a pensar em alternativas 

para comunicar com mais clareza as ideias do texto. Assim, ao reelaborar um texto com os 

alunos, temos que priorizar a melhoria do texto, entendido como um discurso que tem uma 

intenção comunicativa (MORAIS, 1998). 

 PLua trouxe um questionamento que os ajudou tanto a acrescentar uma informação 

extra quanto a decidir, entre duas opiniões, qual a mais adequada para o trecho em questão. A 

mediação da docente favoreceu a busca por opções mais condizentes ao texto. À medida que 

as alterações eram definidas, PLua realizava a digitação.  

 Ao pensar coletivamente a reescrita, percebemos o quanto são proveitosas as situações 

que vão surgindo. Um questionamento feito aos alunos revelou o conflito da autora do conto 

perante a sua escrita. A situação descrita revelou a naturalidade com que o falar do aluno se 

materializa nas suas produções.  

 

Pesquisadora: ―Um belo dia, a camponesa ficou grávida e teve os filhos‖. 

Agora, ela ficou grávida e teve os filhos de uma só vez? 

Marte: Sim, eles eram mabaços. 

Júpiter: Nasceram no mesmo dia, na mesma hora. 

Marte: Mas, tia, João era mais velho que Maria... 

Pesquisadora: Mas você falou que eram mabaços, né? Mabaços são 

gêmeos, né? 

PLua: Na história original, dá a entender que João é mais velho que Maria, 

né? Mas essa história tá sendo refeita, então a gente pode colocar do nosso 
jeito. 

Pesquisadora: Isso, podemos criar, sim. E Marte disse que os dois eram 

mabaços. 

Júpiter: Que eles eram gêmeos... 

Pesquisadora: É a mesma coisa, é que tem gente que fala mabaços. (Diário 
de Campo da Pesquisadora, 11/2/2020). 
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 Nesse ponto, um importante tema cultural se coloca: a linguagem. Tão importante 

quanto apresentar palavras ou expressões novas, é valorizar o ‗falar‘ do aluno, presente muitas 

vezes em suas produções
40

. Freire (1999) destaca que a linguagem tem a ver com nós 

mesmos, com nossa identidade enquanto indivíduo, enquanto classe. Segundo o autor, é 

indispensável que a professora testemunhe ao menino popular que ―o jeitão dele dizer as 

coisas também faz sentido, é bonito, e tem a sua própria gramática, ainda que ela lhe ensine 

outra forma de falar e escrever‖ (FREIRE, 1999, p. 17).  

 A respeito do vocabulário, Soares (2020) salienta que, no ciclo de alfabetização e 

letramento, é fundamental o desenvolvimento do vocabulário dos alunos, que estão em franca 

etapa de constituição e ampliação do seu repertório léxico. A autora indica a presença de um 

vocabulário passivo, que seriam ―as palavras que compreendemos, mas não usamos‖, e um 

vocabulário ativo, que corresponderia às palavras que ―compreendemos e usamos, ao falar e 

ao escrever‖ (SOARES, 2020, p. 237). 

Ressaltamos que as palavras que compõem o vocabulário ativo de crianças e adultos 

dependem muito do contexto sociocultural (SOARES, 2020). E, ao proporcionar momentos 

de reflexão acerca dos textos, os alunos foram motivados a buscar alternativas que tornassem 

suas produções mais atrativas, e o vocabulário passou a ser alvo de análise, como comprova a 

situação descrita: 

 

Plutão: Falecer não é melhor que morrer? 

Pesquisadora: Vocês acham melhor faleceu ou morreu? O texto é de vocês, 
pode modificar se quiserem... 

Alunos: Faleceu. (Diário de Campo da Pesquisadora, 11/2/2020). 

 

Esse movimento de repensar o texto viabilizado pela reescrita permitiu que um aspecto 

fundamental do comportamento escritor fosse exercitado: a releitura. Segundo Morais (1998), 

muito frequentemente, os alunos não releem seus textos, acostumados a tratá-los apenas como 

prestação de contas ao professor. Para o autor, uma mudança de postura na prática implica 

considerar ―o trabalho de composição textual como um trabalho de idas e vindas e de 

reelaborações‖ (MORAIS, 1998, p. 119). 

                                                           
40

 No contexto do presente trabalho de reescrita, os alunos concordaram em manter a palavra ―mabaços‖, 

originalmente escolhida pela autora do texto. No entanto, é interessante que nas propostas de reescrita sejam 

utilizadas palavras que promovam um melhor entendimento do texto pelos potenciais leitores. Nesse caso, a 

palavra ―gêmeos‖, por ser mais utilizada, seria adequada para o contexto. 
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 Durante a reescrita textual, podem ser direcionadas aos alunos, para reflexão, questões 

que envolvem a organização dos enunciados e sua significação, que corresponde ao aspecto 

semântico do texto. Abaixo, temos uma situação em que a pesquisadora questiona os alunos 

acerca de como uma ideia foi expressa no texto: 

 

P: Nós costumamos falar assim: ―poucos anos a rainha morreu?‖. A gente 

poderia escrever de outra forma?  

Plutão: Anos depois. 

P: Muito bem, alguém tem outra opinião? 

Júpiter: Ou: quando as crianças fizeram 7 anos, a rainha morreu... (Diário 
de Campo da Pesquisadora, 11/2/2020). 

 

A mediação pedagógica na reescrita textual passa pela indicação de enunciados das 

produções textuais que precisam ser apenas refletidos e reelaborados para que adquiram 

sentido. Soares (2020) reitera que, no ciclo de alfabetização e letramento, é prematuro 

introduzir o conceito de coesão ou ensinar os inúmeros recursos coesivos disponíveis na 

língua. No entanto, ―nas situações de reescrita coletiva, esses recursos coesivos podem ser 

trabalhados [...]‖ (SOARES, 2020, p. 276). 

Os questionamentos acerca de como poderíamos aprimorar o texto conferindo-lhe 

sentido por meio dos acréscimos de informações foram um exercício reflexivo para os alunos 

que, nessas situações, sempre buscavam alternativas adequadas. Em um desses momentos, 

PLua realizou a seguinte intervenção: 

 

PLua: E como a gente vai escrever isso? Não podemos colocar direto. Na 

história tem que ter uma palavra para fazer a ligação. ―João botou migalhas 
de pão no caminho para não se perderem, mas os passarinhos comeram...‖. 

Plutão: Então, eles ficaram perdidos com a bruxa. (Diário de Campo da 

Pesquisadora, 11/2/2020). 

  

 Na primeira versão do texto, é perceptível o uso que o autor faz da palavra aí, 

comumente utilizada na oralidade, quando narramos alguma situação ou relatamos algum 

acontecimento. Algumas palavras, de acordo com Soares (2020), são marcadores próprios da 

fala, recursos que marcam a continuidade e o encadeamento dos fatos e das ideias, conferindo 

coesão ao texto. Na escrita, porém, há recursos próprios, como as palavras depois, em 

seguida, então... e a mediação de PLua permitiu que Plutão pensasse na palavra então como 

forma de encadeamento de uma ideia do texto.    

 Ao estimular a busca por outros elementos coesivos, PLua possibilitou aos alunos 

realizarem reflexões e irem além do nível de desenvolvimento real (VYGOTSKY, 1998), 
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levantando alternativas e construindo, assim, conhecimentos que os ajudariam a consolidar as 

aprendizagens relativas à produção textual. 

É pela releitura do texto que a mediação pedagógica no âmbito da reescrita acontece. 

As produções textuais dos alunos que estão em processo de consolidação da alfabetização 

podem apresentar ausência de pontuação, como no caso do texto de Marte, que utilizou 

apenas o ponto final. Porém, nos momentos de releitura de alguns trechos da produção inicial, 

a pesquisadora e PLua questionavam aos alunos se haveria necessidade de incluir alguma 

pontuação, e eles geralmente reconheciam essa necessidade, nomeando o sinal e indicando até 

o motivo da utilização, como evidenciado na situação seguinte: 

 

Pesquisadora: Depois desses ―Alguns anos depois...‖ tem algum sinal? 

Marte: Tem uma vírgula.  

Pesquisadora: Por que você acha melhor colocar uma vírgula? 

Marte: Porque, se não, vai ficar embaralhado. (Diário de Campo da 

Pesquisadora, 11/2/2020). 

 

Com relação ao uso da vírgula, esclarecemos que é um sinal de pontuação que indica 

uma pequena pausa na leitura, porém seu uso também é definido pela ―estrutura sintática e 

isso só vai ser compreendido depois de conhecimentos de sintaxe, de componentes da oração, 

de estrutura de períodos, o que ocorre nos anos finais do ensino fundamental‖ (SOARES, 

2020, p. 268). Esse é um tipo de conhecimento que os alunos em processo de 

alfabetização/consolidação do SEA nem sempre já adquiriram. 

Segundo Soares (2020), no ciclo de alfabetização e letramento, as crianças têm muita 

dificuldade em compreender e utilizar os sinais de pontuação, mesmo os mais comuns. Assim, 

para auxiliar nesse processo de compreensão e utilização, PLua direcionou aos alunos 

questões como: ―Vocês acham melhor colocar um ponto?” ou ―Aqui tem uma vírgula?”. 

Logo após a inclusão dos sinais de pontuação indicados pelos alunos, a leitura do trecho era 

novamente realizada buscando valorizar a entonação. 

Um outro sinal de pontuação que fez parte do trabalho com a reescrita foi a 

exclamação. Soares (2020) sinaliza que as crianças, no ciclo de alfabetização e letramento, 

apresentam dificuldade de discernir na oralidade e representar na escrita os sinais de 

interrogação e exclamação. De fato, o texto de Marte apresentou apenas o ponto final. Porém, 

um dado interessante a esse respeito foi o conhecimento demonstrado pelos alunos acerca da 

função dos sinais: 
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Pesquisadora: E quando o autor diz isso: ―João era esperto‖, que sinal que a 

gente pode colocar no texto, nessa parte? 

Saturno, Mercúrio e Marte: Exclamação. 

Marte: Ele está admirado. 

Pesquisadora: Muito bem, vamos colocar a exclamação: ―João era esperto!‖ 
(Diário de Campo da Pesquisadora, 11/2/2020). 

  

 Ficou evidenciado que, mesmo já possuindo conhecimentos acerca dos sinais de 

pontuação, foi a possibilidade de refletir sobre a utilização em situações reais, nas quais a 

produção textual pode ser revista e reelaborada, que permitiu a concretização de 

aprendizagens e, nesse sentido, a mediação pedagógica se constituiu em oportunidade de 

avanço na aprendizagem dos alunos.  

Outro dado observado no texto alvo da reescrita foi a sua composição em um único 

bloco. As ideias apresentadas pelo autor se sucediam sem nenhum tipo de organização e/ou 

demarcação. A esse respeito, Soares (2020) indica que a organização de um texto em 

parágrafos não é fácil para os alunos que estão iniciando o processo de produção textual. A 

indicação para os alunos, na reescrita, da necessidade de organizar o texto, auxiliou-os a 

refletir sobre essa questão: 

 

Pesquisadora: Tem uma coisa, a gente precisa dividir o texto, pois tem a 

questão dos parágrafos, né? Quando a gente tá falando de um assunto e a 
gente encerra...  

Júpiter: Coloca o ponto final. 

Pesquisadora: Isso. Colocamos o ponto final do parágrafo, para a gente 

continuar em outro. Então, vocês acham que isso tudo que a gente fez tá bom 

para um parágrafo? Encerrou ou a gente ainda continua falando disso? 
Podemos entrar em outro parágrafo? 

Alunos: Pode. 

Pesquisadora: O outro parágrafo vai começar como? 

Mercúrio: Falando de João e Maria. (Diário de Campo da Pesquisadora, 
11/2/2020). 

 

Além das questões relativas à organização dos grupos de ideias que compõem o texto, 

um parágrafo é delimitado e ordenado por elementos gráficos, dos quais os alunos precisam se 

apropriar. A mediação pedagógica contribuiu para a aprendizagem desse aspecto. Em alguns 

momentos, PLua indagou aos alunos: ―Depois do ponto, recomeça com que tipo de letra?” ou 

―A palavra „um‟, depois do ponto, tem que ser escrita com que tipo de letra?”. É necessário, 

então, introduzir, no processo de consolidação da alfabetização, estratégias que ―orientem 

essa organização, tanto em relação à estruturação das ideias como em relação aos recursos 

gráficos que na página, separam os parágrafos‖ (SOARES, 2020, p. 272).  
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O trabalho com a reescrita oportunizou aprendizagens e tornou claras as razões pelas 

quais é necessário rever os textos que produzimos. Houve participação e envolvimento de 

quase todos os alunos. Foi possível perceber a motivação que os movia na busca pelo 

aprimoramento do texto que, após as intervenções realizadas, assumiu a forma apresentada na 

Figura 9. Assim, Soares (2020) ressalta a importância de ter sempre um propósito para os 

textos reescritos, de forma que os alunos sejam motivados a escrever e atribuam um 

significado para a escrita. 

 

 

Figura 9 - Versão reescrita do texto de Marte 

                                                                                                                                    

João e Maria 

        Era uma vez um casal que desejava ter filhos. Um belo dia, a camponesa ficou grávida e teve 

os dois filhos mabaços e os pais colocaram os nomes de João e Maria. Alguns anos depois, a 

camponesa faleceu e o homem ficou viúvo. Depois de um tempo ele encontrou uma mulher e se 

casou com ela. Mas a mulher dele era uma bruxa má e ele não sabia. 

        A bruxa não gostava de João e Maria e ela resolveu fazer um piquenique para deixá-los 

perdidos na floresta. João era esperto! Ele pegou as pedras para botar no caminho para não se 

perder. O seu pai estava desconfiado e preferiu ir atrás dos filhos. Ele seguiu a trilha de pedras e os 

encontrou. 

       A bruxa não desistiu de tentar deixá-los perdidos na floresta e se disfarçou da velha Coroca e 

com feitiço fez uma casinha de doces para prendê-los e convidou os dois para comer doces. 

       João botou migalhas de pão no caminho para não se perderem, mas os passarinhos comeram. 

Então, eles ficaram perdidos com a bruxa, mas seguiram em frente e encontraram a casa de doce. 

João saiu correndo para comer os doces. Maria desconfiou, entrou na casa e viu o caldeirão no fogo, 

empurrou a bruxa no caldeirão e a velha Coroca morreu.  

       O pai deles foi procurá-los na mata e achou a casa de doces, entrou e viu os dois lá dentro. Eles 

contaram tudo que aconteceu e o pai ficou furioso e disse que nunca mais iria se casar com uma 

feiticeira. Voltaram para casa e viveram felizes para sempre. 

Fonte: Reescrita textual coletiva realizada em 11/2/2020. 

 

Convém ressaltar que nem todos os aspectos relacionados às questões ortográficas e 

gramaticais podem ser trabalhados em uma mesma proposta de reescrita. É interessante que o 

professor eleja, ao analisar as produções textuais dos alunos, as dificuldades mais recorrentes 

e que ―priorize investir no aprimoramento da linguagem utilizada, na melhoria da coerência e 

da coesão entre as diferentes partes escritas e no propósito de alcançar nossa intenção 

(persuadir, surpreender, etc.)‖ (MORAIS, 1998, p. 119). 
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A proposta de reescrita textual realizada com os alunos foi produtiva e oportunizou a 

participação e o envolvimento dos alunos da turma. Alguns, mais extrovertidos, se lançaram 

ao desafio de repensar os enunciados da história opinando, sugerindo e confrontando suas 

opiniões com as dos colegas. Outros participaram de forma mais discreta, contribuindo com 

suas ideias apenas quando interpelados por PLua ou pela pesquisadora. 

 

O quarto encontro de intervenção pedagógica 

 
A quarta intervenção pedagógica possibilitou refletir sobre a participação dos alunos 

nos encontros já realizados. Implicou também considerar o envolvimento do grupo que, 

naquele dia, contava com nove alunos. Desse total, oito já participaram da produção 

escrita/reescrita opinando, comentando e expressando suas ideias sobre os temas ou questões 

que envolvem uma produção escrita (gênero textual e suas características, estrutura de texto, 

aspectos semânticos e discursos) apresentados pela pesquisadora e por PLua. Faltava a 

participação de Terra, que evitava expor suas ideias e opiniões durante os encontros. 

Decidimos, então, que, na próxima aula, a reescrita envolveria a produção de Terra, 

em uma tentativa de que, se a sua produção fosse apresentada para o grupo de uma forma 

respeitosa, elogiando e valorizando as ideias presentes no seu texto, poderíamos motivá-la a 

ajudar no avanço da construção da escrita/produção de texto. 

Assim, o quarto encontro foi planejado a partir de um dado percebido por meio das 

produções textuais dos alunos e confirmado por PLua em nossas conversas acerca do 

andamento da pesquisa: a necessidade de realizar uma intervenção que auxiliasse os alunos a 

compreender de forma apropriada, o discurso direto. 

Escolhemos, dessa vez, apenas um trecho do conto produzido por Terra (Figura 10), 

intitulado A princesa educada, e utilizamos a lousa para realizar a reescrita. Nessa aula, cinco 

alunos estavam presentes: Plutão, Júpiter, Terra, Estrela e Vênus. A pesquisadora iniciou o 

trabalho comentando com os alunos que a reescrita seria realizada a partir de um diálogo. O 

texto foi elogiado e, em seguida, escrito na lousa. 

 
Figura 10 - Trecho do conto de Terra 

[...] 

Aí ela foi andar a cavalo aí ela conheceu um príncipe tão lindo perfeito ela se apaixonou 

bastante ele a viu a princesa aí como é o seu nome meu nome é princesa educada prazer sou o príncipe 

Felipe vai para o baile lá vai ter muita dança muita comida muito doce a respondeu a princesa educada 

sim eu vou ir respondeu o príncipe. 

[...] 

Fonte: Texto produzido pela aluna Terra em 4/2/2020. 
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Um princípio, apresentado por Vieira e Costa Val (2005), auxilia no sentido de 

compreender a produção escrita das crianças. Segundo as autoras, o aprendizado da 

representação escrita de textos é mediado pela criação e articulação de ―espaços de 

interlocução‖, unidades naturais da configuração textual. De acordo com as autoras, cada vez 

que uma pessoa fala ou escreve, ―ela estabelece um espaço de interlocução, ou uma ‗instância 

de enunciação‘; ela se apresenta como o ‗eu‘ que fala - o enunciador -, define alguém que será 

o seu ‗tu‘- o enunciatário -, e ambos constroem o texto, o ‗aqui e agora‘ da enunciação.‖ 

(VIEIRA; COSTA VAL, 2005, p. 12). 

É pelo estabelecimento da instância enunciativa que os textos vão sendo organizados, 

permitindo-nos falar de acontecimentos ou de fatos que já ocorreram ou que estão ocorrendo 

no momento exato da enunciação. Os tempos verbais no presente ou passado nos dão essa 

dimensão. Os verbos conheceu, apaixonou e respondeu, empregados por Terra, nos levam a 

inferir a narrativa de um acontecimento passado. A produção escrita de Terra expressa que ela 

já conhece texto com diálogo. 

Segundo Vieira e Costa Val (2005), em muitas situações, precisamos fazer referência 

ao que outras pessoas falaram em outros momentos, integrando, assim, outras instâncias ao 

processo geral de enunciação que acontece entre o eu e o tu. E isso vale para os textos 

produzidos nas esferas oral e escrita. No texto de Terra, isso fica perceptível por meio das 

expressões ela foi, ela conheceu, ela se apaixonou ou ele a viu.  

O trecho revela conhecimento das características peculiares aos contos de fadas, como, 

por exemplo, os personagens comuns a essas narrativas, o que pode indicar a tentativa de 

reconstruir, na sua escrita, a organização própria ao gênero. Nesse processo de apropriação da 

escrita, as crianças formulam, testam e reformulam hipóteses sobre a organização e o 

funcionamento do texto escrito (VIEIRA; COSTA VAL, 2005). 

Nesse sentido, uma característica que chama a atenção no texto de Terra: a presença 

de marcadores próprios da oralidade, como a palavra aí, repetida três vezes no trecho 

analisado. A esse respeito, Vieira e Costa Val (2005) argumentam que, no aprendizado do 

texto escrito, que funciona como mediador de uma comunicação a distância, o aprendiz vai 

recorrer ao que já domina em relação ao funcionamento dos textos orais. 

Salientamos que, apesar de características da oralidade serem perceptíveis na produção 

de Terra, é possível constatar, por meio da expressão respondeu a princesa educada, que a 

autora introduz em seu texto um enunciador. De acordo com Vieira e Costa Val (2005), nas 

gramáticas tradicionais e nos livros didáticos, o modo de apresentar a fala do outro na nossa 

própria fala é conhecido como discurso direto. 
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Consideramos pertinente, com relação à reescrita do trecho do texto de Terra, mediar o 

processo de introdução dos sinais de pontuação próprios do diálogo, uma vez que estão 

ausentes do texto e marcam, de acordo com Fiad (2006), os turnos da fala. Assim, os 

questionamentos acerca do texto foram fundamentais: 

 

Pesquisadora: Então vamos lá: ―Ele viu a princesa aí como é seu nome meu 

nome é princesa educada prazer sou o príncipe Felipe‖. Aqui, nesse trecho, 
tá faltando alguma coisa? 

Marte: Sim, o ponto. 

Pesquisadora: Que ponto? 

Mercúrio: Dois pontos e interrogação. 

Marte: É, dois pontos. Dois pontos, pois agora é a fala do príncipe. (Diário 
de Campo da Pesquisadora, 18/2/2020). 

 

 Dois aspectos merecem ser destacados: o conhecimento acerca de dois sinais de 

pontuação frequentemente utilizados em um diálogo e o motivo dessa utilização – a troca de 

turno. Marte indica estar construindo esse conhecimento ao declarar o momento da fala do 

príncipe e os dois pontos como o sinal que anunciaria essa fala.  

É possível identificar que há perguntas no texto, porém não foi usado o ponto de 

interrogação, sinal adequado nesse contexto. São características frequentes, nas narrativas 

infantis, a ausência de pontuação, elementos de coesão restritos e repetições (FIAD, 2006). 

Uma questão sobre a fala do príncipe suscitou a seguinte situação: 

 

Pesquisadora: Muito bem. O príncipe diz o quê mais? 

Marte: “Vai para o baile‖ tem uma exclamação. 

Júpiter: Não seria melhor: você vai para o baile? 

Pesquisadora: Certo. E que sinal a gente usa nas perguntas? 

Júpiter: Interrogação. 

Pesquisadora: Muito bem, Júpiter, a gente pode incluir o você. ―Você vai 
para o baile?‖ (Diário de Campo da Pesquisadora, 18/2/2020). 

 

 O questionamento acerca da fala do príncipe revelou os dois sinais de pontuação que 

foram pensados pelos alunos: a exclamação e a interrogação. A frase dita por Júpiter 

evidenciou uma entonação que reconhecemos ser utilizada nas perguntas. O sinal 

correspondente na escrita, a interrogação, foi adequadamente identificado. 

 A utilização adequada dos sinais de pontuação colabora para ―marcar a distinção entre 

a instância enunciativa estabelecida entre os personagens e a instância enunciativa 

estabelecida entre o enunciador (narrador) e o leitor‖ (VIEIRA; COSTA VAL, 2005, p. 21). A 

reescrita permitiu que a instância enunciativa dos personagens fosse delimitada: 
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Pesquisadora: Muito bem! Vamos colocar os dois pontos na fala do 

príncipe; e, para indicar quando os personagens vão falar, usamos o quê? 

Urano: O travessão. 

Pesquisadora: Isso. O travessão na mesma direção do parágrafo. (Diário de 

Campo da Pesquisadora, 18/2/2020). 

 

A resposta de Urano a respeito da utilização do travessão revelou não apenas o 

conhecimento do sinal de pontuação por parte do aluno como também a noção do momento 

adequado de utilizá-lo no texto. A compreensão da importância do estabelecimento de 

instâncias enunciativas é parte dos conhecimentos necessários ao processo de produção dos 

textos escritos. 

As reflexões suscitadas pela reescrita do texto de Terra proporcionaram que uma outra 

organização textual fosse pensada pelos alunos (Figura 11), explicitando e delimitando os 

turnos de fala dos personagens por meio da utilização dos sinais de pontuação, considerando 

que a reescrita é ―muito mais efetiva quando o professor age, junto aos alunos, ensinando-os a 

trabalhar sobre seus textos escritos‖. (FIAD, 2006, p. 37).  

 

Figura 11 - Reescrita do trecho do conto de Terra 

[...] 

A princesa foi andar a cavalo, aí ela conheceu um príncipe tão lindo e perfeito. Ela se 

apaixonou bastante. Ele viu a princesa educada e disse: 

— Prazer, sou o príncipe Felipe. Você vai para o baile? Lá vai ter muita dança, comida e doces. 

Respondeu a princesa educada: 

— Sim, eu vou para o baile. 

[...] 

 
Fonte: Reescrita textual coletiva (18/2/2020). 

  

 Vale destacar, nesse quarto encontro, as estratégias que o professor criou para 

potencializar a mediação pedagógica e envolver os alunos nas propostas de ensino. A escolha 

do texto de Terra constituiu-se em uma dessas estratégias. No intuito de motivá-la a participar 

da proposta de reescrita, elegemos o seu texto, confiantes de que isso seria motivo suficiente 

para motivar sua participação e ajudar a pensar sobre sua escrita. 

 Constatamos, ao longo do desenvolvimento da proposta, a ausência de participação de 

Terra no sentido de expressar suas ideias, opiniões e sugestões para a reescrita do seu texto, 

mesmo sendo em muitos momentos incentivada por PLua e pela pesquisadora. Frases como 

―Olha lá, queremos sua participação, Terra!‖ ou ―Terra, pode dar a sua opinião‖ estiveram 

presentes nesse momento.  
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 Esse movimento em busca da participação de Terra nos proporcionou duas 

importantes reflexões: algumas estratégias pensadas pelo professor em relação às propostas de 

ensino não terão sucesso e nem sempre o silêncio do aluno significa ausência de aprendizado 

em relação a algum tema ou conteúdo apresentado nas aulas. 

Ressaltamos, no entanto, que tais estratégias planejadas pelo professor são necessárias 

e fazem parte do fazer pedagógico diário e do conhecimento que os professores vão 

construindo acerca dos seus alunos e dos conhecimentos que já possuem acerca da escrita. 

Assim, pensar em oportunidades para que os alunos produzam textos e os reescrevam no 

contexto escolar deixa transparecer para o professor ―os limites e os alcances dos seus 

conhecimentos sobre a escrita‖ (FIAD, 2006, p. 41). 

Uma reflexão acerca da prática pedagógica desenvolvida por PSol e PLua nos permite 

estabelecer paralelos entre o fazer pedagógico das docentes. PSol preocupava-se com os 

conteúdos ortográficos e gramaticais incluindo-os nas suas propostas de ensino por meio de 

atividades que exigiam apenas a identificação e classificação de normas e regras gramaticais 

ou a escrita ortográfica das palavras. Realizava correções individuais das atividades, o que 

não permitia a interação entre os alunos e, consequentemente, a construção de novas 

aprendizagens. Assim, de acordo com Gusmão (2015), a prática de PSol apresenta as 

atividades metalinguísticas como base de suas propostas, priorizando a 

construção/reconstrução de conceitos, classificações, normas e regras referentes aos aspectos 

gramaticais.  

Já PLua, mesmo valorizando e utilizando atividades metalinguísticas em suas 

propostas de atividades, buscava incluir em sua prática pedagógica atividades para 

consolidação do SEA que suscitaram reflexões acerca do material linguístico que estava 

sendo apresentado, como, por exemplo, o sentido e significado (VYGOTSKY, 1991; LURIA, 

1986) de palavras em determinados trechos de um texto, em um movimento característico das 

atividades epilinguísticas que, segundo Gusmão (2015), permite uma tomada de consciência 

dos procedimentos linguísticos em uso, possibilitando fazer comparações, transformações e 

jogos com as palavras e os seus sentidos.  

 Um momento importante do estudo foi uma conversa avaliativa realizada com PLua 

acerca das intervenções e das propostas de reescrita desenvolvidas com os alunos. 

Representava muito para nós ouvir a opinião de PLua, suas impressões sobre a proposta, 

enfim, se as ações desenvolvidas foram de fato significativas para ela.  

PLua nos revelou o quanto foi gratificante presenciar os alunos escolhendo um gênero 

textual para trabalhar e relatou a alegria de vê-los produzindo textos espontaneamente. Sobre 
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a proposta, a docente assegurou que ―a reescrita é uma coisa que eu quero levar para o resto 

da minha vida enquanto alfabetizadora, enquanto professora‖ (PLua). 

Foi uma proposta de intervenção que se apresentou como caráter formativo para PLua 

e a pesquisadora, que nos propiciou um novo ―olhar‖ sobre a forma de conduzir a 

escrita/produção textual no contexto da sala de aula. 
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CONSIDERAÇÕES  

 

 O estudo teve como objetivo analisar como a mediação pedagógica realizada pelas 

professoras nas atividades relacionadas à escrita/produção de texto contribui para que os 

alunos do 4º e 5º anos consolidem os conhecimentos acerca do SEA. Os dados produzidos na 

pesquisa foram fundamentais para que tal objetivo fosse alcançado. A experiência de ir a 

campo e conhecer a realidade das docentes envolvidas no estudo foi gratificante, além de 

reveladora de aspectos inerentes às suas práticas pedagógicas e à consolidação do SEA. 

Nesse sentido, os dados revelaram como as docentes mediaram as relações 

interpessoais nas aulas, como os alunos eram, ou não, estimulados a conversar, trabalhar 

juntos, trocar ideias e/ou auxiliar-se mutuamente em direção a um avanço nas aprendizagens 

relacionadas com a escrita/produção de texto.  

Nessa direção, o estudo pautado na concepção sociointeracionista de Vygotsky (1998) 

apresenta a mediação como fundamental para a consolidação de aprendizagens, e o conceito 

de Zona de Desenvolvimento Proximal configura-se como o lugar onde a mediação 

pedagógica reside e se movimenta, permitindo que o professor estabeleça, no contexto da sala 

de aula, práticas pedagógicas que auxiliem os alunos a encontrar sentido para a leitura, a 

escrita e a produção textual. 

 A presença ou ausência da mediação pedagógica no momento da escrita/produção de 

texto revelou-se na prática das docentes, nos seus fazeres cotidianos, nas escolhas das 

propostas pedagógicas e até mesmo nas formas de apresentá-las aos alunos. Todas as etapas 

do estudo foram indicadoras de como, efetivamente, a mediação pedagógica era realizada: nas 

observações das aulas das docentes e registro em diário de campo, entrevista semiestruturada 

com a professora do GEIA (PLua) e a análise documental das sequências de atividades. 

A decisão de observar as aulas de PSol foi motivada pela necessidade de conhecer o 

contexto em que os alunos do GEIA estavam inseridos em suas salas regulares e como era 

realizada a condução das aulas. Tal decisão possibilitou adentrar em uma realidade de aulas 

planejadas para a aquisição de conteúdos gramaticais/ortográficos, com pouca valorização de 

propostas de ensino e aprendizagem sobre a escrita/produção de texto.  

Percebemos uma tímida participação dos alunos presentes nas aulas, incluindo-se aí os 

alunos do GEIA, que acompanhavam e realizavam as propostas sugeridas sem um 

envolvimento maior. Os alunos eram receptivos às brincadeiras feitas por PSol. Os risos e a 

alegria demonstrados nesses momentos eram notórios; no entanto, a docente não mantinha a 
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mesma postura acolhedora durante o tempo destinado à apresentação e ao desenvolvimento 

das atividades.  

Essa mudança de postura não colabora para o envolvimento e participação dos alunos, 

que, em sua maioria, mantinham-se passivos durante a aula. A mediação pedagógica se 

relaciona com um posicionamento de acolhimento, incentivo e estímulo que precisa perpassar 

os momentos da aula, sendo indispensável ao processo de construção e consolidação de novos 

conhecimentos. 

 O contato com PLua foi revelador da sua rotina diária, que envolvia a dependência dos 

outros professores da escola, que precisavam liberar os alunos do GEIA para formar as turmas 

e iniciar suas aulas. Inicialmente, a proposta do projeto era para o contraturno, mas em toda a 

rede municipal as aulas acontecem no mesmo turno das aulas regulares. Os atrasos na 

liberação dos alunos tinham como justificativas as revisões para as avaliações trimestrais, 

conteúdos novos e importantes e correções de atividades. Incansável, resistente e resignada, 

PLua seguia sua rotina adaptando horários e propostas de atividades. 

 O contexto da docente e as intercorrências vivenciadas no dia a dia das aulas 

constituíram-se em um importante dado, que indica a necessidade, naquela unidade escolar, 

de uma organização do GEIA que considere a possibilidade dessas aulas no contraturno dos 

alunos. O desenvolvimento do trabalho dos docentes no projeto não pode estar subordinado às 

demandas de outros professores, ainda que se entenda a legítima necessidade de cada um 

deles.  

 No caminho percorrido, pudemos compreender a forma como PLua pensava e 

desenvolvia a mediação pedagógica em suas aulas. A experiência vivenciada enquanto 

estudante colaborou para a valorização dos aspectos ortográficos da escrita e das correções 

das atividades. Assim, a possibilidade de pensar a ortografia enquanto objeto de 

conhecimento que pode ser efetivamente ensinado e aprendido (MORAIS, 1998) foi 

fundamental para a análise das propostas desenvolvidas por PLua. 

Nesse sentido, a mediação é concebida e realizada em sua prática pedagógica 

assumindo a forma de correção, respostas a dúvidas ou revisão de textos. Sem desconsiderar a 

importância de tais aspectos, entendemos que o sentido de mediação vai além de corrigir ou 

indicar possíveis inadequações nas respostas dos alunos acerca da escrita/produção de texto. 

Concordamos com Gusmão (2015) quando diz que o papel do professor precisa ser o de 

organizar práticas interativas de ensino e aprendizagem, considerando o caráter dialógico do 

ato de escrever, o dizer do texto como objeto de atenção e o leitor como alguém que constrói 

sentidos a partir das pistas do texto. 
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 Sobre a prática de produção textual, as propostas de PLua giraram em torno dos temas 

das sequências de atividades que estavam sendo trabalhadas nas aulas. Havia incentivo e 

estímulo para que os alunos participassem das propostas; no entanto, a produção textual nessa 

perspectiva ainda não se aproximava do contexto sociointeracionista e dialógico (GUSMÃO, 

2015; SMOLKA, 2012). 

A concepção inicial de PLua acerca da mediação pedagógica foi alterando-se ao longo 

do estudo. Pesquisadora e docente, juntas, mediaram o terceiro e o quarto encontros de 

intervenção. A docente percebeu a importância de um trabalho voltado para a 

escrita/produção de texto que oferecesse ao aluno a oportunidade de pensar sobre suas 

produções e as particularidades do SEA (MORAIS, 2012; SOARES, 2017; 2018; 2020).  

 Os quatro encontros de intervenção consideraram os conhecimentos que os alunos já 

possuíam acerca da escrita/produção de texto e as possibilidades de avanços por meio da 

reflexão, do confronto de ideias e de um trabalho interativo, realizado conjuntamente com o 

grupo.   

 Vale destacar que, no que diz respeito às intervenções, a Caixa da Curiosidade 

constituiu-se em um recurso importante para o êxito da proposta de apresentação dos gêneros 

textuais aos alunos (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004). Vê-los envolvidos com a 

leitura de diferentes textos e falando acerca de suas experiências permitiu que conhecimentos 

prévios fossem revelados, bem como o desejo de conhecerem mais um determinado gênero.  

 A experiência com a produção textual desenvolvida com os alunos evidenciou a 

necessidade de apresentar a situação comunicativa (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 

2004) que suscitaria a produção dos contos de fadas a serem escritos pelos alunos, no caso, a 

produção de um livro, que seria doado para a biblioteca da escola. 

 O movimento da terceira e da quarta intervenções, voltadas para a reescrita textual, 

representaram para PLua a oportunidade de pensar a mediação pedagógica para além da 

correção e revisão das atividades. A perspectiva de reescrita textual apresentada por Fiad 

(2006), Gusmão (2015) e Soares (2020) instaurou para ela uma nova forma de posicionar-se 

frente às atividades de escrita/produção de texto, intervindo de acordo com o nível da turma 

(VYGOTSKY, 1998), evidenciado por suas produções, no intuito de levá-los a refletir e 

repensar as possibilidades de escrita para a consolidação de novas aprendizagens. 

 O relato de PLua evidenciando que a reescrita de textos é uma prática que ela 

―gostaria de levar para o resto da vida dela, enquanto alfabetizadora‖ fez valer a pena os 

momentos de estudo e de planejamento das ações a serem desenvolvidas. Foi gratificante 

vivenciar a experiência de reescrita textual numa perspectiva de mudança de concepção, na 
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qual a mediação pedagógica na reescrita textual passou a ocupar um lugar de destaque na 

prática de uma alfabetizadora. 

 Foi significativo realizar um estudo voltado para as práticas pedagógicas relacionadas 

com a alfabetização nos dois últimos anos do Ensino Fundamental I, etapa na qual, via de 

regra, os alunos já deveriam estar plenamente alfabetizados e dominando com autonomia a 

leitura, a escrita e a produção textual. 

 Adentrar nesse contexto coloca-nos frente a uma realidade: na escola pública, muitos 

alunos não consolidam o SEA nos três primeiros anos do Ensino Fundamental, tornando-se, 

assim, essencial pensar em possíveis alternativas para resolver esse problema, considerando 

dificuldades que se interpõem no caminho de crianças e adolescentes das camadas populares e 

filhos de trabalhadores, que precisam se apropriar legitimamente do direito à autonomia 

leitora e escritora. 

 Pudemos refletir que, nem sempre, o acesso à escola garante aos alunos a consolidação 

de aprendizagens e, nesse sentido, o reiterado fracasso escolar (MORAIS, 2012; SOARES, 

2020), historicamente constituído, tem atingido em cheio a classe trabalhadora que, por um 

lado, acredita na escola como instituição de ascensão social e, por outro, vê seus filhos 

sucumbirem ao insucesso escolar, reféns de políticas, programas e práticas pedagógicas pouco 

eficazes e de uma total desconsideração da forma como efetivamente as aprendizagens são 

consolidadas (VYGOTSKY, 1998). 

Assim, o caminho em direção ao êxito na alfabetização passa por uma necessária 

mudança na/da prática pedagógica dos professores, por meio de um deslocamento de foco 

(SOARES, 2020), no qual o olhar precisa estar posto sobre a forma como o aluno aprende 

para, então, se pensar nas possíveis formas de ensinar. Uma situação que pode se concretizar 

com uma ação docente fundamentada na/da prática, isto é, na conexão do conhecimento e 

experiência, revelado nas aulas de PLua, e no conhecimento sobre a reescrita textual 

(momento da intervenção) construído por PLua e pela pesquisadora. E é este o movimento 

que constitui a mediação pedagógica (VYGOTSKY, 1998), alçando-a à condição de 

potencializadora das propostas de ensino. 
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ANEXO A – FICHA PARA O ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 

 

 

Ficha para o roteiro de observação 

Objetivo: Acompanhar as aulas e o planejamento dos professores para compreender como 

acontecem as mediações pedagógicas realizadas. 

 

As observações das aulas e do planejamento pedagógico serão previamente agendadas com os 

professores e com a diretora da escola, para que a coleta de dados não interfira na rotina 

pedagógica dos alunos. 

Data___/___/___                            Observação nº______ 

O que observou Como aconteceu 

1-Quantidade de crianças 

presentes;  

 

 

2. Envolvimento dos alunos 

nas propostas de atividade;  

 

3. Desempenho dos alunos nas 

atividades propostas nas aulas 

 

4. A organização e 

planejamento do trabalho 

docente;  

 

6. A organização dos 

conteúdos de escrita/produção 

de texto 

 

7. Quais as atividades 

desenvolvidas a partir dos 

conteúdos escolhidos 

 

8. O material didático 

pedagógico utilizado na aula; 

 

9. A mediação pedagógica 

realizada pelo professor nas 

atividades de escrita/produção 

de texto 

 

10. Que posições alunos e 

professora assumem no 

contexto escolar? 

 

11. Com que finalidade são 

propostas as atividades de 

escrita/produção de texto? 

 

12. Onde utilizar os conteúdos 

apreendidos? 
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ANEXO B – ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

 

Roteiro da entrevista 

Objetivo:  Compreender a organização e o desenvolvimento do trabalho pedagógico do 

professor, bem como, a mediação realizada com os alunos durante as atividades. 

 As entrevistas com os professores acontecerão individualmente em horários e dias agendados 

com antecedência e o local será agendado pelo professor, onde ele achar mais conveniente. 

Serão informados que a entrevista será gravada e, em seguida, transcrita. Inicialmente, 

faremos as questões aqui citadas. No entanto, no decorrer da pesquisa, poderão surgir outras 

questões. 

 

Parte I – Identificação do participante/professor 

 

Idade/Faixa etária____________ 

Sexo   M (   )  F (   )      

Escolaridade: 

Ensino médio (   ) 

Graduação (   )  

Pós-graduação (   ) 

Carga horária:_______ Tempo de serviço na docência_______________ 

Tempo de docência no GEIA__________________________ 

Em quais anos escolares você já lecionou? ___________________________ 

 

Parte II – A relação com a escrita/produção de texto 

Enquanto estudante, como era o seu gosto pela escrita/produção de texto? 

____________________________________________________________ 

Enquanto professora, qual é o seu gosto pela escrita/produção de texto? 

____________________________________________________________ 

Para você, o que é escrever/produzir texto? 

_____________________________________________________________ 

 

Parte III – A mediação pedagógica 

1- Normalmente como você costuma mediar as atividades de escrita/produção de texto dos 

alunos? 

2 – Você já estudou sobre mediação pedagógica? 

3 – Qual conteúdo da escrita/produção de texto você considera mais importante? Por quê? 

4 – Como acontece o acompanhamento pedagógico dos alunos em relação a escrita/produção 

de texto? 

5- Como acontece a escolha do material didático nas aulas de escrita/produção de textos? 

Quais os gêneros textuais são mais utilizados? 
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6‐ Você tem alguma dificuldade com o ensino da escrita/produção de texto? Quais? 

7 -Em sua opinião, quais os maiores limites/dificuldades e os maiores avanços/facilidades do 

trabalho com a escrita/produção textual? 

8 – A mediação realizada com os alunos é feita de forma coletiva ou individual? 

 

 

      O que observar Anotações 

Alunos participantes do GEIA 

 

 

Idade desses alunos 

 

 

Sexos dos alunos 

 

 

Origem escolar dos alunos  

 

 

Histórico de reprovação desses 

alunos 

 

Por que a escola aderiu ao 

projeto GEIA? 

 

Qual a avaliação que a escola 

faz do projeto? 
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ANEXO C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA OS 

PROFESSORES 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os Professores 

 

 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa na área de Educação, 

intitulada ―A escrita/produção de textos: desafios e possibilidades na prática docente”, de 

responsabilidade da Profa. Pesquisadora Carla Conceição do Vale Silva. Essa pesquisa se 

justifica pela relevância da Escrita/produção de textos, para o desenvolvimento da 

competência escritora dos alunos, e, portanto, o objetivo geral dessa pesquisa é: Analisar 

como a mediação pedagógica realizada pelo professor nas atividades de escrita/produção de 

texto, contribui para que os alunos do 4º e 5º ano, atendidos pelo Grupo de Estudos e 

Intervenção em Alfabetização (GEIA) avancem no Sistema de Escrita Alfabética. Sua 

participação consistirá em responder a uma entrevista e em permitir a gravação em áudio e 

observação de sua aula e do seu planejamento, para a análise da mediação pedagógica 

realizada com os alunos  

Nas observações, não haverá intervenção da pesquisadora e não haverá qualquer 

prejuízo ao desenvolvimento dos conteúdos regulares e/ou avaliação. Para evitar sua 

identificação, trocaremos seu nome por outro, fictício, e não divulgaremos quaisquer imagens 

suas, para evitar constrangimentos e/ou desconfortos. A entrevista será individual, podendo 

ser gravada em áudio para posteriormente ser transcrita. Os dados serão tratados com sigilo e 

confidencialidade para proteger a privacidade de todos os envolvidos.  É importante que você 

saiba que sua participação é totalmente voluntária e, como tal, não prevê qualquer tipo de 

remuneração nem custo. Você poderá desistir da pesquisa a qualquer momento antes de sua 

conclusão, inclusive durante a condução das aulas e mesmo após ter assinado esse termo, sem 

qualquer prejuízo. Sendo a responsável legal por esta pesquisa comprometo-me em manter 

sigilo de todos os seus dados pessoais em todas as etapas da pesquisa. Informo que você tem 

direito à indenização, caso sofra algum prejuízo físico ou moral decorrente dessa pesquisa. 

Você também tem direito ao ressarcimento, se tiver gastos decorrentes desta pesquisa.  

A sua participação nesta pesquisa não infringe as normas legais e éticas, mas a 

existência de riscos pode se dar por possíveis desconfortos gerados, quando você for chamado 

(a) a se expressar diante dos colegas ou da pesquisadora, devido a uma presumível timidez 

por estar em público. Mas, caso haja de sua parte algum constrangimento, fica resguardado 

aqui, o seu direito de não participar parcialmente ou totalmente da pesquisa, sem que isso 

venha trazer nenhum problema para você, já que é um direito seu participar ou não. Em 

relação aos benefícios da pesquisa: esperamos que este estudo resulte em informações 

importantes sobre a mediação pedagógica, pensando em novas formas de conduzir processos 

de intervenção para a escrita/produção de textos, ajudando os alunos a avançarem em direção 

a uma escrita autônoma e proficiente. Este TCLE foi impresso em duas vias iguais e você 

ficará com uma delas. Neste documento consta o endereço e o telefone da pesquisadora 
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responsável, pela parte Brasileira do Projeto, tendo liberdade para tirar suas dúvidas sobre o 

projeto e sua participação, agora ou em qualquer momento.  

 

 

__________________________________________________ 

Carla Conceição do Vale Silva (Pesquisadora Responsável) 

carlavsc_@hotmail.com 

Fone para contato:  (73) 98801-1360 

 

______________________________________________________ 

Maria Elizabete Souza Couto 

melizabetesc@gmail.com 

Fone para contato: (73) 99191-3769 

 

 

Eu, ___________________________________, aceito participar da pesquisa: ―A 

escrita/produção de texto: desafios e possibilidades na prática docente‖ e declaro que fui 

devidamente informado sobre minha participação na mesma bem como sobre meus direitos.  

Itabuna, ___/___/2019. 

 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 

Esta pesquisa teve os aspectos relativos à Ética da Pesquisa envolvendo Seres Humanos 

analisados pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Santa Cruz 

(UESC). Em caso de dúvidas sobre a ética desta pesquisa ou denúncias de abuso, procure o CEP, 

que fica no Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, Km 16, Bairro 

Salobrinho, Torre Administrativa, 3º andar, CEP 45552-900, Ilhéus, Bahia. Fone (73) 3680-

5319. Email: cep_uesc@uesc.br. Horário de funcionamento: segunda a quinta-feira, de 8h às 12h 

e de 13h30 às 16h. 
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ANEXO D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA OS 

ALUNOS 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os Alunos 

 

O(A) aluno (a) ________________________________________________ está sendo 

convidado a participar de uma pesquisa na área de Educação, intitulada ―A escrita/produção de texto: 

desafios e possibilidades na prática docente‖, de responsabilidade da pesquisadora Carla Conceição do 

Vale Silva. Essa pesquisa se justifica pela relevância da escrita/produção de textos, para o 

desenvolvimento da competência escritora dos alunos, e, portanto, o objetivo geral dessa pesquisa é: 

Analisar como a mediação pedagógica, realizada pelo professor nas atividades de escrita/produção de 

texto, contribui para que os alunos matriculados no 4º e 5º ano (GEIA) avancem no SEA. A 

participação do(a) aluno(a) envolverá apenas a observação dos momentos de interação com o 

professor(a) e com os colegas durante os momentos de mediação pedagógica realizada pelo professor 

(a). 

Além disso, vamos observar as atividades de escrita/produção textual, com a finalidade de 

analisar o processo de Desenvolvimento e Aprendizagem.  Nas aulas, não haverá intervenção da 

pesquisadora e não haverá qualquer prejuízo ao desenvolvimento dos conteúdos regulares e/ou 

avaliação. O (a) aluno(a) que não participar da pesquisa não terá qualquer prejuízo pedagógico, uma 

vez que participará da aula e respectivas atividades, porém não terá suas produções escritas ou o seu 

comportamento analisado. As aulas serão gravadas em áudio e transcritas, posteriormente, para 

viabilizar a análise dos dados. 

Para evitar a identificação do(a) aluno(a), trocaremos seu nome por outro, fictício, para evitar 

constrangimentos e/ou desconfortos. Os dados serão tratados com sigilo e confidencialidade para 

proteger a privacidade de todos os envolvidos.  É importante que você saiba que a participação do(a) 

aluno(a), é totalmente voluntária e, como tal, nem você, nem ele(a), terão nenhum 

tipo de despesa com esta pesquisa, bem como nada será pago por sua permissão nem pela participação 

dele(a). Você poderá retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, antes de sua conclusão, 

inclusive durante o período de pesquisa e mesmo após ter assinado esse termo, sem qualquer prejuízo. 

Sendo a responsável legal por esta pesquisa comprometo-me em manter sigilo de todos os seus dados 

pessoais e do(a) aluno(a) em todas as etapas da pesquisa. Informo que o aluno tem direito à 

indenização, caso sofra algum prejuízo físico ou moral decorrente dessa pesquisa. O aluno, também 

têm direito ao ressarcimento, se tiver gastos decorrentes desta pesquisa.  

A participação do (a) aluno(a) nesta pesquisa não infringe as normas legais e éticas, mas a 

existência de riscos pode se dar por possíveis desconfortos gerados, quando ele(a) for chamado(a) a se 

expressar diante dos colegas ou da pesquisadora, devido a uma presumível timidez por estar em 

público. Mas, caso haja da parte do(a) aluno(a) algum constrangimento, fica resguardado aqui, o seu 

direito de não participar parcialmente ou totalmente da pesquisa, sem que isso venha trazer nenhum 

problema para ele(a) ou para o(a) senhor(a), já que é um direito seu participar ou não.  

Outro desconforto que pode ser gerado é pela presença da pesquisadora na sala de aula , uma 

vez que a entrada de pessoas estranhas ao cotidiano pode gerar constrangimento, tal risco também está 
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resguardado pelo fato de que se o(a) aluno(a) não se sentir confortável, terá o direito de não participar 

parcialmente ou totalmente da pesquisa. Em relação aos benefícios da pesquisa: esperamos que este 

estudo resulte em informações importantes sobre a mediação pedagógica, pensando em novas formas 

de conduzir processos de intervenção para a escrita/produção de textos, ajudando os alunos a 

avançarem em direção a uma escrita autônoma e proficiente. Além disto, que contribua para a 

aprendizagem do(a) aluno(a). Este TCLE foi impresso em duas vias iguais e você ficará com uma 

delas. Neste documento consta o endereço e o telefone da pesquisadora responsável, tendo liberdade 

para tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou em qualquer momento. 

TCLE – A escrita/produção de texto: desafios e possibilidades na prática docente – 

continuação 

 

__________________________________________________ 

Carla Conceição do Vale Silva 

(Pesquisadora Responsável) 

carlavsc_@hotmail.com 

Fone para contato: (73) 988011360 

 

 

 

__________________________________________________ 

Maria Elizabete Souza Couto 

melizabetesc@gmail.com 

(73)99191-3769 

 

 

 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, _________________________________, 

responsável legal pelo(a) aluno(a) _________________________________________ de forma livre e 

esclarecida, manifesto meu consentimento para a participação dele(a) na pesquisa ―A escrita/produção de 

textos: desafios e possibilidades na prática docente‖, e declaro que fui devidamente informado sobre a 

participação dele(a) na mesma, bem como sobre nossos direitos.  

Itabuna, ___/___/_______. 

 

 

_________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Testemunha 1 

 

______________________________ 

Testemunha 2 

 

 
Esta pesquisa teve os aspectos relativos à Ética da Pesquisa envolvendo Seres Humanos analisados pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). Em caso de dúvidas sobre a ética desta 

pesquisa ou denúncias de abuso, procure o CEP, que fica no Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge 

Amado, Km 16, Bairro Salobrinho, Torre Administrativa, 3º andar, CEP 45552-900, Ilhéus, Bahia. Fone (73) 3680-

5319. Email: cep_uesc@uesc.br. Horário de funcionamento: segunda a quinta-feira, de 8h às 12h e de 13h30 às 16h. 
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ANEXO E – SEQUÊNCIA DE ATIVIDADE - TRABALHANDO AS EMOÇÕES 
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ANEXO F – SEQUÊNCIA DE ATIVIDADE - GÊNERO MUSICAL 
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APÊNDICE A – PRODUTO EDUCACIONAL 

 

 

 

 

REESCRITA TEXTUAL: algumas orientações 

 

 

 



 

 

Reescrita textual: algumas orientações 

 

Fonte: Produção de Júpiter, 10 anos, aluno do 4º ano em 19/2/2020. 

“[...] Os dois irmãos usaram migalhas de pão para 

lembrar do caminho, mas os passarinhos comeram 

todo o pão. Com tantos perigos na floresta, 

acharam uma casa feita de doces [...].”  

Júpiter, 19/2/2020 
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APRESENTAÇÃO 

 

Prezados professores,  

Estas orientações para a reescrita textual surgiram a partir das indagações sobre a 

consolidação do Sistema de Escrita Alfabética (SEA) e são resultado de uma pesquisa do 

mestrado profissional em educação/PPGE da Universidade Estadual de Santa Cruz, 

realizada com professoras que lecionam no 4º e 5º anos do Ensino Fundamental, com alunos 

que ainda não construíram conhecimentos sobre a escrita e produção de texto, atendendo às 

aprendizagens indicadas para esses anos escolares. Entendemos ser necessário oportunizar 

momentos para a reescrita dos textos produzidos nas aulas, de modo que os alunos possam, 

de forma coletiva e refletindo sobre a estrutura da língua, rever suas produções no sentido de 

aprimorá-las e torná-las mais atrativas aos potenciais leitores.  

Objetivamos apresentar possibilidades reflexivas e didáticas, nas quais as produções 

textuais sejam revistas e reestruturadas a partir das necessidades de aprendizagens 

percebidas pelos professores, em um processo que envolva a análise das produções escritas 

dos alunos. 

Esperamos que estas orientações fomentem nos professores o desejo de assumir o 

papel de mediadores dos conhecimentos relativos à produção escrita. E que esse desejo 

reverbere nos alunos, sendo expresso sob a forma de prazer, compromisso e entusiasmo com 

as propostas de produção textual e reescrita desenvolvidas nas aulas. 

 

Carla Conceição do Vale Silva 

Maria Elizabete Souza Couto 
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1 Reescrita textual como prática pedagógica 

 

 

Pensar a produção textual na escola implica considerar a forma como os textos se 

organizam. Significa considerar que, tão relevante quanto os aspectos gramaticais/ortográficos 

(geralmente mais valorizados pelos professores), estão os aspectos discursivos do texto, 

menos enfatizados (porém muito importantes) no planejamento do ensino. 

É significativo considerar que, fora do ambiente escolar, os textos que produzimos 

com as mais diversas finalidades passam por revisões e reescritas. Escrevemos e 

reescrevemos para nos aproximar dos objetivos socialmente traçados para os nossos textos, 

sejam eles bilhetes, recados, mensagens via aplicativos, e-mail, convite ou qualquer outro. A 

reescrita textual é uma realidade no dia a dia das pessoas fora da escola e precisa fazer parte 

da dinâmica da sala de aula, sendo incluída nas propostas de ensino. 

 

Mas, afinal, o que é reescrita textual? 

 

A reescrita textual apresenta-se como possibilidade de refletir acerca do texto e de 

toda a complexidade que o envolve. Assim, tomamos o conceito de reescrita apresentado por 

Gusmão (2015, p. 106, grifo da autora), que descreve os aspectos envolvidos nesse processo: 

 

[...] Consideramos reescrita a atividade realizada pelo professor e aluno 

conjuntamente ou alunos e colegas em que se parte da leitura da primeira versão do 

texto escrito para realizar um trabalho de reflexão interativa/dialógica sobre o 

discurso, aspectos internos e externos e a variedade padrão da língua e, 

consequentemente, a escrita de uma nova versão do texto. Essa ação implica, 

portanto, um trabalho de aperfeiçoamento do texto. 

 

 

Dessa forma, a reescrita é um trabalho reflexivo que garante ao aluno a possibilidade 

de aperfeiçoar sua produção, considerando não apenas a variedade padrão da língua, mas o 

funcionamento social dos textos, compreendendo o sentido do discurso que fundamenta esses 

textos. 
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Para saber mais 

O livro A (re)escrita de textos: a prática pedagógica da professora Maria
1
, da autoria 

de Maria Aparecida Pacheco Gusmão (2015), apresenta de forma detalhada a vivência de uma 

proposta de reescrita, numa perspectiva interativa e dialógica da linguagem. 

 

 

 

A prática da reescrita: o que sugerem os documentos oficiais  

 

 Fazem parte da base de conhecimentos do professor que leciona nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental os aspectos pertinentes ao trabalho com a reescrita, as possibilidades e 

formas de planejar e realizar essa proposta em sala de aula. Os documentos oficiais, PCN 

Língua Portuguesa (BRASIL, 1997), Direitos de Aprendizagem (BRASIL, 2012) e, mais 

recentemente, a BNCC (BRASIL, 2018), sinalizam para a necessidade de os textos 

produzidos pelos alunos passarem por um processo de revisão. Vejamos, no Quadro 1, o que 

cada um preconiza em relação à escrita/reescrita de texto nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental: 

 

 

Quadro 1 – A revisão de textos segundo os documentos oficiais  

Documentos A revisão de textos segundo os documentos oficiais 

PCN (1997) A revisão de texto é o conjunto de procedimentos por meio dos quais um texto é 

trabalhado até o ponto em que se decide que está, suficientemente, bem escrito. 

Pressupõe a existência de rascunhos sobre os quais se trabalha, produzindo 

modificações que afetam tanto o conteúdo quanto a forma do texto. 

Direitos de 

Aprendizagem 

(2012) 

Fazer uma revisão coletiva dos textos durante o processo de escrita com o 

professor como escriba, retomando as partes já escritas para planejar os trechos 

seguintes; 

Revisar autonomamente os textos durante o processo de escrita e retomar partes 

já escritas para planejar os trechos seguintes; 

Revisar os textos após diferentes versões, reescrevendo-os de forma a 

aperfeiçoar as estratégias discursivas. 

BNCC (2017) Reler e revisar o texto produzido com o auxílio dos professores e a colaboração 

dos colegas para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, 

reformulações, correções ortográficas e de pontuação. 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

                                                           
1
 GUSMÃO, Maria Aparecida Pacheco. A (re)escrita de textos: a prática pedagógica da professora Maria. 

Vitória da Conquista: Edições UESB, 2015. 
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A revisão de textos por meio das propostas de reescrita não é algo novo. Os PCN, 

documento de 1997, já indicavam essa possibilidade para o ensino, orientando, inclusive, 

sobre a utilização de rascunhos, prática recorrente fora do contexto escolar, quando 

escrevemos algo e nos damos conta de que nosso texto não ficou da forma que gostaríamos.   

 

Para refletir 

Será que as propostas de produção textual na escola têm dado espaço/oportunidade aos 

alunos para reelaborarem suas produções, pensando/refletindo sobre o que escreveram? 

 

 

 

 Alguns aspectos a respeito da organização do texto precisam ser considerados nas 

propostas de produção textual e reescrita desenvolvidas com os alunos. A Figura 1 apresenta a 

forma de organização do texto escrito. 

 

 

Figura 1 – Organização do texto escrito 

Fonte: Adaptado do curso Alfabetização e Letramento DCIE/UESC (2019). 

 

Os três aspectos apresentados na Figura 1 indicam a organização dos diversos textos 

que circulam socialmente. E, nas propostas de produção textual, os aspectos discursivo e 

semântico precisam estar delimitados e a finalidade do texto a ser produzido precisa estar bem 

estabelecida para os alunos.  

Organização 
dos 

enunciados e 
sua 

significação. 

(Aspecto 
semântico) 

Texto 
escrito 

Funcionamento 
social dos textos 

(Aspecto  
discursivo) 

Organização 
linguística 

(Aspecto 
gramatical) 



8 

 

 

 Nesse sentido, o professor precisa estar atento à seguinte reflexão: os gêneros textuais 

precisam adentrar a sala de aula. Assim, a dinamicidade dos gêneros textuais é descrita por 

Costa Val et al. (2007, p. 19) nos seguintes termos: 

 

Os gêneros são categorias, padrões, modelos de texto que, digamos, ‗têm vida 

própria‘, isto é, circulam de fato na vida social. São muito numerosos, porque 

atendem a necessidades comunicativas e organizacionais de muitas áreas da 

atividade humana, e porque se renovam, ao longo do tempo, em razão de novas 

necessidades, novas tecnologias, novos suportes.  

 

Assim, a forma de trabalhar com os gêneros textuais em sala de aula deve ter 

funcionalidade, considerando o gênero e a situação social.  Costa Val et al. (2007, p. 21) 

sustentam que o objetivo da utilização dos gêneros em sala de aula ajuda os alunos a 

―escrever textos em gêneros diversos, o que envolve escolher o gênero adequado à situação 

social e à ação de linguagem e produzir um texto pertinente a esse gênero – quanto ao 

conteúdo, à forma e ao estilo de linguagem‖.  

Nesse sentido, um bom começo para o trabalho com os gêneros textuais é explorá-los 

junto com os alunos, iniciando com a leitura e a discussão em uma roda de conversa para o 

levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos e discussão acerca das características do 

gênero em questão. Envolvê-los com o gênero a ser estudado é importante no processo de 

produção textual, pois permite a compreensão da sua função social. 

 

Para saber mais 

O livro Gêneros Orais e Escritos na Escola

, de autoria de Bernard Schneuwly e 

Joaquim Dolz (2004), apresenta possibilidades de pensar os gêneros textuais enquanto objetos 

de ensino que podem efetivamente ser incluídos nas práticas pedagógicas dos professores.  O 

capítulo 4 do referido livro apresenta o passo a passo de uma sequência didática para o ensino 

de gêneros orais e escritos. 

 

No que diz respeito à organização linguística do texto, é necessário considerar o 

aspecto gramatical e, nesse sentido, a reescrita textual pode ser uma importante aliada do 

professor que deseja ajudar os alunos na aprendizagem e consolidação do Sistema de Escrita 

Alfabética (SEA), ―pois ensinar a escrever é, em grande parte, ensinar recursos linguísticos 

                                                           
2 

DOLZ, Joaquim; SCHNEUWLY, Bernard. Gêneros orais e escritos na escola. Campinas: Mercado de Letras, 

2004. 
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para os alunos poderem analisar seus textos e perceberem que podem fazer alterações‖ 

(FIAD, 2006, p. 16).  

Assim, de acordo com Fiad (2006), há alguns problemas que são frequentes nas 

produções escritas na fase inicial de apropriação do SEA e que dizem respeito a ortografia, 

pontuação, acentuação, repetições desnecessárias, emprego inadequado de elementos de 

coesão e falta de informações completas nos textos. 

 Tais problemas (que podem ser recorrentes a muitos alunos) possibilitam ao professor 

ter uma dimensão das reais necessidades da sua classe e planejar situações de mediação 

pedagógica para desenvolver propostas de ensino que tenham como objetivo ajudá-los a 

avançar em direção à proficiência na escrita. De acordo com Fiad (2006), esses problemas 

podem ser vistos como coletivos e um bom caminho para a discussão seria a análise por meio 

da reescrita dos textos produzidos pelos próprios alunos.   

Com relação ao aspecto semântico, entendemos que o sentido do que escrevemos 

relaciona-se com a compreensão de quem são nossos interlocutores e das condições de 

produção da escrita. Concordamos com Vieira e Costa Val (2005, p. 28) quando asseguram 

que 

 

[...] a opção pela escrita como forma de interlocução não ocorre por acaso, mas 

acontece em função de determinadas situações, condições e objetivos: escrevemos 

quando queremos nos comunicar com alguém que está longe; escrevemos para 

organizar nossas ideias e expressarmos nossas opiniões; escrevemos para registrar 

algo de que não podemos nos esquecer; enfim, escrevemos quando temos algo a 

dizer, para quem dizer e com algum objetivo [...]. 

  

 

 Ainda que na escola as condições que suscitam a produção textual sejam diferentes 

das que nos movem a escrever no dia a dia, é preciso esclarecer os alunos quanto aos aspectos 

que envolvem a produção de um texto. No caderno Produção de textos escritos: construção 

de espaços de interlocução, as autoras Marta Lourenço Vieira e Maria da Graça Costa Val 

(2005) elencam os fatores que devem ser considerados no planejamento de uma produção 

escrita. O Quadro 2 apresenta uma síntese da proposta das autoras. 

 Quadro 2 – Fatores que condicionam o processo de produção textual 

  (continua) 

Quem escreve Pode ser o autor empírico (o próprio aluno) ou um enunciador ou autor virtual. 

Nesse caso, o aluno pode emprestar sua voz a um personagem, que será o 

enunciador ou o autor virtual. 

Para quem se 

escreve 

Ao produzir um texto, o autor precisa ter uma ideia de quem vai lê-lo. 

Para que se 

escreve 

É fundamental que o autor saiba para que está produzindo esse texto. É preciso 

definir os objetivos que vão direcionar a produção. 
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Quadro 2 – Fatores que condicionam o processo de produção textual 

(conclusão) 

Sobre o que 

se escreve 

A ideia, o tema ou o assunto deve ser algo que o autor domine. 

O assunto de que o texto tratará deve estar adequado ao leitor e ao suporte que 

escolhemos para veicular o texto. 

Onde se 

escreve 

O autor de um texto deve conhecer o suporte em que seu texto será veiculado, 

bem como o contexto em que aquilo que produziu está inserido. 

Como se 

escreve 

A linguagem utilizada precisa combinar com o tipo de situação proposta. Assim 

como o estilo utilizado, o tipo de letra, o gênero textual, tudo isso diz respeito ao 

modo como se pretende produzir um texto e ao efeito de sentido que o autor 

deseja produzir no leitor. 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos estudos de Vieira e Costa Val (2005). 

 

Assim, durante uma proposta de produção textual, o aspecto discursivo necessita de 

atenção especial, haja vista a importância de os alunos compreenderem adequadamente a 

finalidade (função social) do texto a ser produzido, sua adequação ao gênero textual e aos 

potenciais interlocutores aos quais esse texto se destina.  

Fica evidenciado que pensar a produção textual na escola é ir além de escolher o tema 

ou um assunto para as produções dos alunos, significa situá-los a respeito dos fatores que 

condicionam os textos, conferindo-lhes sentido. Significa convidá-los a refletir acerca da 

forma como efetivamente os textos são constituídos. Assim, a aula de escrita precisa oferecer 

aos alunos condições para pensar sobre os aspectos linguísticos, semânticos e discursivos que 

envolvem a escrita de um texto. 

Para saber mais 

O Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita (CEALE), da Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG), desenvolveu a coleção Alfabetização e Letramento, voltada para a 

formação de professores. 

 O caderno Produção Escrita: Trabalhando com Gêneros Textuais aprofunda o debate sobre a 

produção textual a partir dos diversos gêneros que circulam socialmente. 

O caderno Produção de Textos Escritos: construção de espaços de interlocução propõe uma 

reflexão sobre o processo de produção de textos escritos, numa perspectiva de vivência da 

escrita enquanto interação.  

Os dois cadernos estão disponíveis em: http://www.ceale.fae.ufmg.br/pages/view/colecao-

alfabetizacao-e-letramento.html. 

 

 

Para refletir 

 

Caro professor, você já parou para refletir/pensar que as produções escritas dos alunos 

podem ser indicadores do caminho que devemos seguir para auxiliá-los em direção à 

proficiência escritora?  
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2 E na prática, como funciona a reescrita? 

 

 

Já falamos anteriormente que, em algumas situações do dia a dia (ao escrever um 

convite, um bilhete ou um e-mail, por exemplo), escrevemos e reescrevemos textos em uma 

tentativa de deixá-los mais adequados ao propósito comunicativo. E, às vezes, são necessárias 

muitas tentativas para aprimorar a escrita. Porém, em sala de aula, nem sempre é dada aos 

alunos a oportunidade de refletir e aprender reescrevendo os textos que produzem. 

No entanto, é possível estabelecer nas aulas a prática da reescrita textual, ajudando os 

alunos a avançar em seus conhecimentos acerca da escrita/produção de textos. A respeito 

dessa questão, o papel do professor é fundamental na mediação dessas propostas, ciente dos 

conhecimentos que os alunos já construíram e daqueles que ainda precisarão ser consolidados 

nesse processo.  

Uma importante questão precisa ser considerada com relação à reescrita textual: a 

correção é apenas um aspecto da reescrita, pois uma parte significativa do trabalho com a 

reescrita tem outros objetivos, como: ―tornar o texto mais interessante, adequá-lo melhor ao 

leitor, torná-lo mais enfático, enfim, objetivos que envolvem a exploração de recursos 

expressivos da língua‖ (FIAD, 2006, p. 33). 

As produções textuais dos alunos apresentam efetivamente quais problemas que 

devem ser objeto de um trabalho reflexivo por meio da reescrita. Saber em quais questões 

intervir implica analisar suas produções, fazendo um levantamento dos problemas mais 

recorrentes e/ou necessários para serem trabalhados.   

 

 

 

 

 

 

Analisando as produções textuais 

 

Quando oportunizamos aos alunos a possibilidade de produzir textos, podemos estar 

simultaneamente estimulando-os a pensar sobre a escrita e entrando em contato com suas 

produções, reveladoras da forma como estão construindo seus conhecimentos sobre a escrita. 

Importante 

Antes de sugerir uma produção textual, explore o gênero escolhido, leia com os 

alunos, proponha uma roda de conversa, permita que falem e expressem os 

conhecimentos que possuem sobre o gênero em questão. É importante oferecer subsídios 

para que os alunos se apropriem e construam conhecimentos acerca do gênero e dos 

conteúdos que serão abordados.  
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Para a produção textual na escola fazer sentido, é preciso ir além de apenas mostrar e discutir 

os erros nas produções realizadas pelos alunos. 

De acordo com Fiad (2006, p. 36), o professor é um ―interlocutor privilegiado dos seus 

alunos‖ e, como tal, precisa estar atento às suas necessidades no tocante à produção de texto. 

Nessa perspectiva, Gusmão (2015) realizou um estudo sobre a reescrita textual a partir da 

prática pedagógica de uma professora dos anos iniciais do Ensino Fundamental e nos 

apresenta, como caminho para a mediação da produção escrita, a escolha de um texto que seja 

representativo dos problemas da turma com relação à produção de texto. 

Uma forma encontrada pela autora e apresentada no livro A (re)escrita de textos: a 

prática pedagógica da professora Maria foi a elaboração de um quadro para a análise das 

produções textuais dos alunos, com destaque para os aspectos que precisam ser trabalhados 

por meio da reescrita, como a não utilização de parágrafos, as repetições de palavras, a 

ausência de recursos coesivos e de pontuação, entre outras questões que possivelmente os 

textos dos alunos irão revelar. O Quadro 3 configura-se em um modelo que pode ser utilizado 

como alternativa para a análise das produções textuais, como primeiro passo para planejar 

situações de reescrita dos textos com os alunos em sala de aula, visto que será o indicativo 

para enumerar os conteúdos gramaticais, semânticos e pensar nas possiblidades de 

argumentação para que os alunos avancem na escrita. 

Quadro 3 – Ocorrência de problemas nas produções textuais 

Quadro para análise das produções textuais 

Aspectos observados 

(gramatical - semântico -

discursivo) 

Quantidades de ocorrências Exemplos 

Ausência parcial de pontuação   

Ausência total de pontuação   

Marcas da oralidade e repetição 

de termos 

  

Erros sintáticos   

Ausência de recursos coesivos   

Comprometimento em relação 

às ideias do texto 

  

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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Os aspectos apresentados no Quadro 3 são 

apenas sugestões de como realizar um levantamento dos 

problemas encontrados nas produções textuais dos 

alunos. Evidentemente, a ocorrência dos problemas a 

serem coletivamente revistos por meio da reescrita pode 

variar de uma turma para outra e do nível de 

conhecimento que os alunos já construíram sobre a 

escrita, apesar de normalmente haver uma certa 

regularidade nos problemas encontrados nas produções 

textuais dos alunos em determinado ano escolar. Esses 

conteúdos, que ainda precisam ser trabalhados com os 

alunos, podem ser selecionados com prioridade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como toda proposta de ensino, a reescrita demanda planejamento e reflexão acerca das 

ações a serem realizadas e ―é muito mais efetiva quando o professor age, junto aos alunos, 

ensinando-os a trabalhar sobre seus textos escritos‖ (FIAD, 2006, p. 37). 

No que diz respeito à escrita e à produção de textos, Soares (2018) indica que, para se 

tornar um leitor e um produtor de textos competente, o aprendiz da língua precisa desenvolver 

a consciência metalinguística, compreendida não apenas como a capacidade de analisar os 

sons da língua e os relacionar com marcas gráficas, mas como a capacidade de refletir sobre o 

texto escrito, sua estrutura, organização e suas características sintáticas e contextuais. A esse 

respeito, Soares (2018, p. 125, grifo da autora) infere que a ―capacidade de tomar a língua 

como objeto de reflexão e análise, dissociando-a do seu uso habitual como meio de interação, 

é o que se denomina consciência metalinguística, capacidade essencial à aprendizagem da 

língua escrita‖.  

Importante 

Mesmo realizando o levantamento dos problemas que ocorrem mais 

frequentemente nas produções textuais dos alunos, é interessante escolher os aspectos 

para serem priorizados e enfatizados por vez. Se a proposta de reescrita for incluída na 

dinâmica das aulas, não faltarão oportunidades para refletir acerca dos problemas de 

escrita apresentados pelos alunos. 

De acordo com 

Gusmão, (2015), nas 

atividades 

epilinguísticas, ocorre 

um processo de 

reflexão sobre o uso 

da linguagem. Nessas 

atividades, levantamos 

hipóteses sobre a 

estrutura dos 

enunciados, das 

orações ou dos textos, 

bem como 

comparamos, 

transformamos e 

fazemos jogos com as 

palavras e os sentidos. 
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Assim, uma prática pedagógica voltada para a linguagem precisa considerar que a 

consciência metalinguística é ―reflexão, análise, controle intencional de atividades linguísticas 

que, no uso cotidiano da língua, realizam-se de forma automática e sem a consciência dos 

processos nelas envolvidos‖ (SOARES, 2018, p. 126). 

Vale destacar que, de acordo com as ações praticadas pelas pessoas em relação à 

linguagem, distintas atividades podem acontecer, suscitando diferentes graus de reflexão. As 

atividades epilinguísticas e metalinguísticas ajudam a compreender como tais ações acerca 

da linguagem acontecem.  

Frequentemente, podemos perceber, nos textos escritos pelos alunos, rasuras, 

repetições, tentativas de correções e alterações de suas escritas. Esse movimento tem marca da 

reflexão epilinguística e permite uma reflexão/ação sobre seu próprio texto buscando 

modificá-lo e reconstruí-lo.  

No entanto, a reflexão epilinguística pode ser estimulada e incluída nas propostas de 

reescrita por meio da exploração de recursos linguísticos diversos, na qual o professor, por 

meio da mediação pedagógica, ―provocaria os alunos na busca por alternativas para a 

construção do texto‖ (FIAD, 2006, p. 36).  

 As atividades epilinguísticas constituem-se em oportunidades para a construção de 

conhecimentos acerca da escrita/produção texto. Nesse sentido, a reescrita envolve 

reelaboração e reflexão sobre as várias possibilidades para a construção de um texto. E é 

papel do professor estimular o aluno a repensar, sempre que possível, as suas produções. 

 

Para saber mais 

O caderno Escrever é Reescrever, desenvolvido pelo Centro de Alfabetização, Leitura 

e Escrita (CEALE), apresenta a escrita enquanto processo que engloba vários momentos, com 

destaque especial para a reescrita de texto. 

O caderno está disponível em: http://www.ceale.fae.ufmg.br/pages/view/colecao-

alfabetizacao-e-letramento.html. 
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3 Reescrita em movimento: o antes, o durante e o depois 

 

  

Pensar o ensino da produção textual na escola é pensar nos momentos que envolvem 

esse processo e o torna significativo. É pensar nos aspectos que compõem a organização do 

texto e que devem ser considerados e explorados nas produções textuais propostas aos alunos. 

Nesse sentido, a prática de reescrever os textos (comumente utilizadas pelas pessoas 

fora do contexto escolar) precisa ser viabilizada na escola, considerando o antes, o durante e 

o depois desse dinâmico processo de construção do conhecimento. 

 

Antes da reescrita 

 Escolha um gênero textual para desenvolver um trabalho com os alunos, explore o 

gênero em questão: leia, promova rodas de conversa, deixe que os alunos expressem e 

mobilizem seus conhecimentos acerca do tema/texto; 

 Proponha uma primeira produção textual aos alunos, porém, deixe clara a função 

social do gênero e a finalidade. Exemplo: Vocês podem, juntos, decidir escrever um 

livro de contos ou uma narrativa de aventura para ser doado(a) à biblioteca da escola; 

 Depois da primeira escrita dos alunos, leia e analise cada uma cuidadosamente. Em 

seguida, escolha um texto que seja representativo do grupo, que evidencie claramente 

os problemas apresentados pela turma relacionados com a produção textual e os 

aspectos linguístico, semântico e discursivo; 

 Elogie e valorize as produções textuais dos alunos, mas deixe-os cientes de que ainda 

podem avançar e que a reescrita textual é uma oportunidade de refazer e aprimorar os 

textos, pensando, inclusive, nos potenciais leitores dessas produções;  

 Escolha e esclareça para os alunos quais os problemas que serão trabalhados na 

reescrita e planeje um trabalho de reescrita textual atentando para os aspectos 

gramatical, semântico e discursivo, considerando as reflexões que podem ajudar os 

alunos a pensar na escrita; os aspectos internos e externos do texto

; a variação de 

padrão da língua (coesão, coerência, aspectos gramaticais etc.) (GUSMÃO, 2015).  

                                                           
 Os aspectos internos do texto dizem respeito à forma como o discurso foi organizado, à disposição das frases, à 

estrutura dos enunciados e às ideias apresentadas pelo autor no texto. Já o aspecto externo está relacionado com 

a função social do texto, sua finalidade e os interlocutores aos quais esse texto se destina. Nesse sentido, os 

dois aspectos (internos e externos) mantêm entre si uma relação de complementaridade que confere sentido ao 

texto. 
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 Para atender aos vários ―erros‖ de escrita apresentados no texto, o professor pode 

planejar uma sequência de atividades enumerando as questões gramaticais, semânticas 

e discursivas para diversas aulas;  

 Leia o texto escolhido para a reescrita com os alunos sem publicar a sua autoria. 

 

Durante a reescrita 

 Divida a lousa, coloque em uma parte o texto escolhido para a reescrita; a outra parte 

fica destinada à nova escrita do texto, refletindo sobre os aspectos (gramatical, 

semântico e discursivo) que serão paulatinamente trabalhados; os aspectos internos e 

externos do texto; a variação de padrão da língua (coesão, coerência, aspectos 

gramaticais etc.) (GUSMÃO, 2015).  

 Leia com os alunos o texto que foi produzido anteriormente; 

 Faça questionamentos ao grupo, peça para pensar em formas de deixar algum trecho 

do texto mais claro e compreensível para os leitores; 

 Pergunte aos alunos as alternativas para substituir palavras repetidas e escritas de 

forma não ortográfica; 

 Destaque trechos que necessitam de informações adicionais que conferem sentido ao 

texto; 

 Chame a atenção, caso necessário, para a ausência de pontuação e acentuação das 

palavras no texto, questionando acerca da função dos sinais de pontuação e acentuação 

e indicando a forma de utilização. Lembre-se: nem sempre é fácil, para os alunos que 

estão consolidando o SEA e se aventurando nas primeiras produções textuais, 

conseguir compreender e utilizar adequadamente sinais como a exclamação ou os dois 

pontos, por exemplo; 

 Peça para os alunos indicarem alguns problemas com o texto, para que busquem 

possíveis alternativas para melhorá-lo; 

 Considere as opiniões dos alunos durante o processo de reescrita, peça que expliquem 

suas respostas; é muito provável que aprendam uns com os outros. 

 

Depois da reescrita 

 Realize novamente a leitura da versão inicial e, logo em seguida, a versão reescrita. 

Faça com os alunos uma recapitulação das operações de mudança realizadas na escrita 
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do texto, refletindo sobre seus aspectos internos e externos; a variação de padrão da 

língua (coesão, coerência, aspectos gramaticais etc.) (GUSMÃO, 2015).  

 Peça para um dos alunos ler a versão reescrita; 

 Pergunte aos alunos o que muda da primeira escrita para a atual; 

 Elogie a participação do grupo e o trabalho de reescrita realizado. 

 Explore com os alunos os recursos expressivos (GUSMÃO, 2015), aqueles que 

conferem significado à mensagem escrita. 

 

Reescrita textual: o que nos revela a produção textual do aluno 

 

O estudo intitulado A mediação pedagógica na escrita/produção de texto: um olhar 

na/da prática docente caracterizou-se como uma pesquisa de natureza qualitativa, do tipo 

interventiva, que possibilitou a participação da pesquisadora em quatro aulas, junto com a 

professora Lua, que leciona na classe do Grupo de Estudos e Intervenção em Alfabetização 

(GEIA), na escola Estrela da Manhã. 

O GEIA é um projeto da Secretaria de Educação e Cultura (SEC) de Itabuna-Bahia 

que tem como objetivo assegurar a alfabetização dos alunos que não se desenvolveram em 

tempo regular de escolaridade – Ciclo de Alfabetização (1º ao 3º ano). 

Nesse sentido, as intervenções realizadas tinham como finalidade a escrita/produção 

de texto e se constituíram em indicativos importantes para a definição do presente Produto 

Educacional. Pensar a reescrita textual considerando a forma de organização do texto escrito, 

que envolve as questões gramaticais, semânticas e discursivas, nos possibilitou conferir 

sentido à produção textual do aluno por meio de reflexões interativas em uma ação coletiva 

sobre a escrita do texto, nosso objeto de estudo. 

O movimento interventivo considerou não apenas as questões gramaticais/ortográficas 

(já valorizadas nas propostas de ensino pela professora Lua), mas nos preocupamos em 

envolver os alunos com diferentes gêneros textuais, deixar que falassem a respeito, relatassem 

suas experiências com tais gêneros e, por fim, escolhessem um para conhecerem mais 

profundamente. 

O conto de fadas foi o gênero escolhido pelo grupo de onze alunos da professora Lua. 

A partir dessa escolha, leituras individuais e compartilhadas de contos foram realizadas, assim 

como conversas sobre a estrutura desse gênero textual e as características próprias desse tipo 

de narrativa. 
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O movimento seguinte foi a proposta feita aos alunos para a produção de um livro de 

contos de fadas, que seria doado à biblioteca da escola Estrela da Manhã. Desafio aceito, os 

alunos lançaram-se à produção textual dos contos de fadas, tarefa que realizaram de forma 

aparentemente prazerosa. Acreditamos que os envolver com gêneros textuais diversos e 

deixá-los à vontade para revelar suas experiências e seu gênero preferido tenha contribuído 

para o êxito da atividade. 

Nesse sentido, o aspecto discursivo do texto foi considerado e valorizado na proposta 

apresentada aos alunos. Os fatores que condicionam o processo de produção textual 

apresentados por Vieira e Costa Val (2005) conferiram sentido ao trabalho que estava sendo 

realizado, e os alunos refletiram acerca de questões como: quem escreve o texto, para quem se 

escreve, sobre o quê se escreve, onde se escreve e como se escreve. 

Dessa maneira, as várias leituras de contos de fadas e a roda de conversa propostas 

foram caminhos encontrados para pensar coletivamente as características do gênero escolhido 

pelos alunos para a produção textual. Os contos de fadas disponibilizados para a leitura 

permitiram um contato com a linguagem utilizada no gênero em questão, tornando-o familiar 

aos alunos. 

Os contos de fadas escritos pelos alunos foram lidos/observados pela pesquisadora e 

pela professora Lua, as quais em conjunto escolheram um, que representou os problemas de 

escrita mais recorrentes do grupo, para um trabalho de reescrita textual. Na leitura, foram 

pontuados os problemas mais frequentes que envolviam repetições de palavras ou expressões, 

ausência de informações que conferem sentido aos textos, ausência de pontuação e 

paragrafação. Houve ainda, com relação aos textos, muitas questões relacionadas a 

gramática/ortografia. O texto João e Maria foi escolhido para um trabalho de reescrita textual 

(Figura 2), pois o consideramos representativo do grupo, uma vez que apresentava os 

problemas de escrita mais recorrentes.  

 
Figura 2 – Primeira versão do texto de Marte 

(continua) 

    
João e Maria 

 

    Era um cazal de desejava ter dois filho um belo dia a rainha estava grávida e teve os filhos o 

nome deles era João e Maria poucos anos a rainha morrel o homem ficou viúvo ai depois ele 

arrumou uma mulhe más a mulher dele era uma rainha mal e não gostavam dele rezolveram fala 

com o pai dele o josé camos fazer um pequeniqui na floresta  João e maria estranhou o pai deles 

ficou sem dúvida mas como Jõa era esperto ele pegou as pedas para bota no caminho para ele não se 

perde o pai dele estado já triste ai ele botou um pão nas calçada mais os passarenho comeu todo 

aquele pão aí ele se perdeu eles achou uma casinha de doce uma cenhora ai ela trancou joão na jaula 

ia comer joão no cauderão a maria tevi uma ideia vou em porala dentro do fogo ai maria enporrou a 
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Figura 2 – Primeira versão do texto de Marte 

(conclusão) 

velha no fogo ai ela morreu quemada e joão e maria virezão felis e foi correndo para ver os pais dele 

o pai de joão e maria ficou muito alegre porque  ele poder ver o filho nunca mais a bruxa quis fala 

dele não. A bruxa não ficou viva e todas as criança começara a sorri dela e a bruxa mas ela não 

gostou da gritaria bem feito vai meche com quem que esta queto Obrigado volte sempre. 

 
Fonte: Produção textual de Marte, aluna do 5º, realizada em 04/02/2020. 

 

  

Com relação aos aspectos semânticos e gramaticais, destacamos no Quadro 4 algumas 

questões observadas no texto e a forma na qual ocorreram, evidenciando-as na escrita da 

aluna, o que permitiu uma análise mais efetiva do seu nível de desenvolvimento. Ressaltamos 

a importância de analisar as produções textuais dos alunos tomando-as como indicadoras dos 

conhecimentos que já construíram e daqueles que podem ser consolidados com a mediação do 

professor. 

Dessa forma, saber o conhecimento que o aluno já construiu sobre a escrita é o ponto 

de partida para o planejamento da ação e da mediação pedagógica. A capacidade dos alunos 

de realizar tarefas de forma independente é o que Vygotsky (1998) chama de nível de 

desenvolvimento real. E o desenvolvimento da autonomia na escrita é uma marca desse nível, 

que pode ser entendido como ―o nível de desenvolvimento das funções psicointelectuais da 

criança que se conseguiu como resultado de um específico processo de desenvolvimento já 

realizado‖ (VYGOTSKY, 2019, p. 111). 

Durante a escolarização, período em que algumas aprendizagens estão consolidadas, 

outras necessitam ser desenvolvidas com o auxílio do outro (a mediação), para que novas 

aprendizagens possam ser construídas. Neste ponto, destacamos a relevância do conceito de 

Zona de Desenvolvimento Proximal na aprendizagem como uma possibilidade de refletir 

acerca de como as interações podem alavancar o processo de desenvolvimento dos alunos.  

De acordo com Vygotsky (1998, p. 113), 

 
 

[...] a zona de desenvolvimento proximal provê psicólogos e educadores de um 

instrumento através do qual se pode entender o curso interno do 

desenvolvimento. [...] a zona de desenvolvimento proximal permite-nos 

delinear o futuro imediato da criança e seu estado dinâmico de 

desenvolvimento, propiciando o acesso não somente ao que já foi atingido 

através do desenvolvimento, como também àquilo que está em processo de 

maturação.     

 
 

A Zona de Desenvolvimento Proximal define ―aquelas funções que ainda não 

amadureceram, mas que estão em processo de maturação, funções que amadurecerão, mas que 

estão presentemente em estado embrionário‖ (VYGOTSKY, 1998, p. 113). Corroborando 
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com essa questão, Soares (2020) salienta que a principal forma de auxiliar as crianças a 

avançar em seus níveis de conceitualização é atuando nessa zona de desenvolvimento. 

Os alunos participantes do nosso estudo estavam no momento de consolidação do 

SEA, no processo de aprendizagem da escrita e produção de texto, aspectos que não foram 

consolidados no ciclo de alfabetização. 

 

Quadro 4 – Aspectos gramaticais e semânticos analisados na produção textual 

O que foi observado? Como ocorreu? Exemplos 

Ausência parcial de pontuação   

Ausência total de pontuação Escreve um texto sem o uso da 

pontuação e acentuação. 

―Era um cazal de desejava ter 

dois filho um belo dia a rainha 

esta grávida [...]” 

Marcas da oralidade e repetição 

de termos 

Uso recorrente da palavra aí ―Ai maria enporrou a velha no 

fogo ai ela morreu quemada 

[...]” 

Erros sintáticos e semânticos Ausência de recursos coesivos “Ai ele se perdeu ele achou 

uma casinha de doce uma 

senhora ai ela trancou joão na 

jaula [...]” 

Comprometimento em relação 

às ideias do texto 

Contradição entre as ideias de 

vida e morte 

“A bruxa não ficou viva e 

todas as crianças começara a 

sorri dela e a bruxa mas ela 

não gostou da gritaria [...]” 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Nesse sentido, nos aspectos gramaticais e semânticos, o texto de Marte apresentou 

questões que suscitaram reflexões sobre a escrita (Quadro 5) que precisam ser consideradas, 

haja vista que, para o discurso estar claro, é preciso dar atenção a estes aspectos. Assim, o 

levantamento dos erros gramaticais/ortográficos, bem como a análise da forma de organização 

dos enunciados no texto e sua significação, se constitui em um importante indicativo das 

questões que podem ser trabalhadas em uma reescrita e em atividades de outra natureza, como 

produção de texto tendo o professor como escriba, ditados de palavras de diferentes estruturas 

silábicas e atividades de escrita mediadas pelo professor.  

O conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal, apresentado por Vygotsky (1998), nos 

ajuda a compreender a importância da interação com o outro proporcionada pelo contexto 

social, cultural e/ou escolar para a consolidação das aprendizagens. É na Zona de 

Desenvolvimento Proximal que a mediação pedagógica reside e se movimenta. É nesse 

movimento que está a mediação pedagógica em sala de aula. 
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Reiteramos a necessidade de eleger os aspectos a serem trabalhados em cada proposta 

de reescrita, mesmo diagnosticando-se todos os erros gramaticais/ortográficos apresentados 

em uma dada produção textual. É sempre conveniente priorizar apenas alguns, para que as 

mediações pedagógicas aconteçam de forma mais efetiva.  

Dessa forma, a produção textual do aluno apresenta indicadores importantes do que 

pode ser trabalhado por meio da reescrita ou de outras propostas. Questões 

gramaticais/ortográficas, como concordância verbal e nominal, pontuação, acentuação, bem 

como a escrita de palavras com padrões complexos (encontros consonantais e vocálicos, 

dígrafos, hiato etc.), podem ser refletidas à luz de uma atividade de reescrita, considerando-se, 

para tanto, como nos indica Morais (1998), que o ensino precisa tratar a ortografia como 

―objeto de reflexão‖, não apenas sinalizando os erros nos textos dos alunos, mas ensinando o 

funcionamento da ortografia da nossa língua. 

Evidentemente, em uma proposta de reescrita, não são apenas as questões 

gramaticais/ortográficas que precisam ser refletidas e ensinadas aos alunos. A complexidade 

que envolve o texto nos aspectos discursivo, semântico e gramatical precisa ser tomada como 

objeto de estudo nas propostas de ensino desde o planejamento até o momento da reescrita 

coletiva de um texto. 

O Quadro 5 apresenta uma análise dos erros gramaticais/ortográficos presentes no 

conto João e Maria, produzido por Marte. Por meio dessa análise, é possível inferir a lógica 

presente na escrita da aluna, seus conflitos cognitivos, como, por exemplo, na escrita da 

palavra mulher, que foi grafada com e sem o r, oscilando entre a escrita ortográfica e a 

alfabética. 

 

Quadro 5 – Análise dos aspectos gramaticais/ortográficos no texto de Marte 

(continua) 

Aspectos gramaticais/ortográficos Escrita dos alunos Escrita ortográfica 

Escrita e ortografia cazal 

rezolveram 

casal - O /s/ entre duas vogais 

tem o som de /z/ 

Ausência do número do substantivo 

(pluralidade) 

Dois filho 

dele 

Dois filhos 

deles 

Ausência de concordância verbal [...] o nome deles era [...] [...] os nomes deles eram [...] 

Troca de letra l – u 

c - v 

morrel 

camos 

morreu 

vamos 

Omissão de letra mulhe 

o 

Jõa 

pedas 

bota 

Perde 

quemada 

fala 

mulher 

oh 

Jõao 

pedras 

botar 

Perder 

queimada 

falar 
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Quadro 5 – Análise dos aspectos gramaticais/ortográficos no texto de Marte 

(conclusão) 

Aspectos gramaticais/ortográficos Escrita dos alunos Escrita ortográfica 

Uso indevido de acentuação más mas 

Ausência de letras na palavra fala falar 

Troca de letra camos 

pequeniqui 

 

cenhora 

cauderão 

tevi 

 

vamos 

piquenique - palavra pouco 

usual no contexto do aluno 

Senhora 

Calderão 

teve 

Uso da letra inicial minúscula em 

substantivo próprio 

maria Maria 

Ausência de concordância verbal João e Maria estranhou João e Maria estranharam 

Marcas da oralidade ai aí 

Ausência de concordância nominal Nas calçada Na calçada 

Troca de conjunção (aditiva em lugar 

de adversativa) 

mais mas 

Troca e omissão de letra/ ausência de 

concordância verbal e nominal 

Os passarenho comeu Os passarinhos comeram 

Concordância verbal Eles achou Eles acharam 

Troca de letra/ausência de hífen em porala empurrá-la – apesar da escrita 

da palavra não estar 

ortográfica, a aluna já apresenta 

noção a respeito do uso dos 

pronomes oblíquos. 

Dupla troca de letras enporrou empurrou 

Troca de letras/concordância nominal 

e verbal 

Virezão felis e foi 

correndo 

Viveram felizes e foram 

correndo 

Concordância nominal Os pais dele Os pais deles 

Acréscimo de letra poder pode 

Concordância nominal e 

verbal/ausência de letras 

As crianças começara a 

sorri dela 

As crianças começaram a sorrir 

dela 

Troca e omissão de letras meche mexer 

Ausência de acentuação esta está 

Ausência de letra queto quieto 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

A reescrita textual coletiva se apresenta como uma oportunidade de voltar ao texto e 

propor aos alunos reflexões acerca das ideias presentes em alguns trechos que poderiam ficar 

mais claros e interessantes a partir de uma nova forma de organização dos enunciados, da 

introdução de conectivos e por meio da substituição de expressões próprias da oralidade que, 

frequentemente, os alunos utilizam em seus textos. Um trecho do texto de Marte apresenta o 

uso do ai e aí, expressão frequente na oralidade. 
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[...] mais os passarenho comeu todo aquele pão aí ele se perdeu eles achou 

uma casinha de doce uma cenhora ai ela trancou joão na jaula ia comer 

joão no cauderão a maria tevi uma ideia vou em porala dentro do fogo ai 

maria enporrou a velha no fogo ai ela morreu quemada [...]. (Marte, 

4/2/2020). 

 

O trecho escrito pode adquirir um novo sentido a partir da mediação pedagógica 

desenvolvida pelo professor no intuito de ajudar os alunos a refletir sobre outras 

possibilidades para essa escrita. Questões como: Podemos substituir a palavra aí e ai por 

outra? Que palavra ficaria adequada? Vamos pensar em outra forma de conectar essas ideias? 

Vale ressaltar que, caso os alunos não consigam pensar em outras expressões que operem 

como sequenciadores do texto, o professor pode apresentar os elementos de coesão, como, por 

exemplo, então, assim, pois, por causa, entre outros, que conferirão ao texto uma nova 

estrutura e os alunos terão a possibilidade de refletir e avançar em seu processo de 

apropriação da escrita. De acordo com Fiad (2006), ensinar a escrever é, em grande parte, 

ensinar recursos linguísticos para os alunos analisarem seus textos e fazerem possíveis 

alterações.  

Nesse sentido, a releitura do texto em uma proposta de reescrita contribui para que 

reflexões acerca das ideias apresentadas sejam realizadas. Um trecho da escrita de Marte 

apresentou comprometimento no que diz respeito à ideia que estava sendo expressa:  

 

A bruxa não ficou viva e todas as criança começara a sorri dela e a bruxa 

mas ela não gostou da gritaria bem feito vai meche com quem que esta 

queto [...]. (Marte, 4/2/2020). 

 

             O trecho em questão apresentou uma contradição entre as ideias de vida e morte. 

Marte anuncia a morte da bruxa, porém, logo em seguida, sugere que as crianças riram da 

bruxa, que não gostou da gritaria. A mediação do professor, nessa situação, precisa estar 

direcionada para a ordem cronológica dos fatos da narrativa, questionando-os sobre a 

contradição presente no texto e levando-os a refletir sobre qual acontecimento poderia ser 

descrito primeiro. Dessa forma, as respostas dos alunos (mediadas pelo professor) podem 

levar a novas construções sintáticas, nas quais as ideias expressas façam sentido.  

Dessa forma, os aspectos semânticos e discursivos podem fazer parte do planejamento 

de atividades epilinguísticas, condição para que o aluno possa refletir sobre os aspectos 

semânticos de sua escrita, considerando a organização do texto – coesão e coerência textual. E 

a argumentação (aspecto discursivo) está relacionada à sua função social, ajudando-nos a 
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apresentar os elementos que complementam a ideia para descrever uma ação, um personagem, 

um ambiente, um acidente etc., para favorecer a compreensão do leitor.  

Destacamos que o trabalho com a reescrita oportunizou aprendizagens e tornou claras 

as razões pelas quais é necessário rever os textos que produzimos. Houve participação e 

envolvimento dos alunos. Foi possível perceber os conhecimentos gramaticais que Marte já 

construiu sobre a escrita, por exemplo: uso de pronome para substituir o nome; o conflito 

cognitivo para escrever palavras com encontros consonantais e marca da nasalização 

(enporrou – em porala  empurrou – empurrá-la), bem como a motivação que os movia na 

busca pelo aprimoramento do texto, que, após as intervenções realizadas, assumiu a forma 

apresentada na Figura 3. Assim, Soares (2020) ressalta a importância de ter sempre um 

propósito para os textos reescritos, de forma que os alunos sejam motivados a escrever e 

atribuam um significado para a escrita. 

 

Figura 3 - Versão reescrita do texto de Marte 

 

João e Maria 

 
        Era uma vez um casal que desejava ter filhos. Um belo dia, a camponesa ficou grávida e teve 

os dois filhos mabaços e os pais colocaram os nomes de João e Maria. Alguns anos depois, a 

camponesa faleceu e o homem ficou viúvo. Depois de um tempo ele encontrou uma mulher e se 

casou com ela. Mas a mulher dele era uma bruxa má e ele não sabia. 

        A bruxa não gostava de João e Maria e ela resolveu fazer um piquenique para deixá-los 

perdidos na floresta. João era esperto! Ele pegou as pedras para botar no caminho para não se 

perder. O seu pai estava desconfiado e preferiu ir atrás dos filhos. Ele seguiu a trilha de pedras e os 

encontrou. 

       A bruxa não desistiu de tentar deixá-los perdidos na floresta e se disfarçou da velha Coroca e 

com feitiço fez uma casinha de doces para prendê-los e convidou os dois para comer doces. 

       João botou migalhas de pão no caminho para não se perderem, mas os passarinhos comeram. 

Então, eles ficaram perdidos com a bruxa, mas seguiram em frente e encontraram a casa de doce. 

João saiu correndo para comer os doces. Maria desconfiou, entrou na casa e viu o caldeirão no fogo, 

empurrou a bruxa no caldeirão e a velha Coroca morreu.  

       O pai deles foi procurá-los na mata e achou a casa de doces, entrou e viu os dois lá dentro. Eles 

contaram tudo que aconteceu e o pai ficou furioso e disse que nunca mais iria se casar com uma 

feiticeira. Voltaram para casa e viveram felizes para sempre. 
Fonte: Reescrita textual coletiva realizada em 11/2/2020. 

 

             Vale salientar, com relação às produções textuais dos alunos, que um texto com uma 

menor incidência de erros ortográficos não significa necessariamente um texto bem escrito, do 

ponto de vista discursivo. Como nos alerta Soares (2017), o aprendiz da língua deve construir o 

conhecimento e uso da escrita como discurso, como atividade real de enunciação, necessária e 

adequada a certas situações de interação.  
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Algumas considerações 

 

             

             A prática da reescrita textual pode ainda não ser usual nas práticas pedagógicas dos 

professores, porém é possível incluí-la na dinâmica das aulas e, assim, cooperar de forma 

efetiva para o avanço dos alunos no que diz respeito à produção textual, evidenciando que os 

três aspectos – linguísticos, semânticos e discursivos – estão presentes em qualquer escrita e, 

por isso, precisam ser ensinados e aprendidos na escola, com os alunos – nossos leitores e 

escritores. 

           Assim, proporcionar momentos de reflexão e revisão dos textos é possível e, nesse 

sentido, o papel do professor enquanto mediador é fundamental para fomentar, nas aulas, a 

prática de revisar e reescrever os textos produzidos, numa perspectiva de construção de novos 

conhecimentos.  

            Dessa forma, a mediação é preponderante para o êxito das propostas de reescrita, 

professor e alunos, alunos e alunos, alunos e texto, em um movimento dinâmico e reflexivo 

que envolve o antes, o durante e o depois da reescrita. Ressaltamos que os próprios textos 

produzidos pelos alunos são indicadores importantes dos problemas que podem ser estudados 

e revistos por meio da reescrita textual.  

            E, assim, por meio de ações de mediação, o professor pode instaurar, na sua prática 

pedagógica, uma nova forma de conduzir as questões relativas à produção textual, buscando, 

por meio da reescrita, a consolidação das aprendizagens necessárias à proficiência escritora. 

  

Sugestões adicionais 

 O trabalho com a reescrita pode ser realizado em duplas ou trios. Nessa situação, 

é interessante que o professor circule pela sala acompanhando o andamento dos 

grupos ou duplas; 

 A reescrita coletiva pode ser realizada por meio de um determinado parágrafo do 

texto, elegendo previamente os problemas a serem discutidos coletivamente.  
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