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RESUMO 

 

 

Esta tese, de caráter qualitativo-interpretativista, desenvolvida no âmbito de uma escola da 

rede municipal de Esperança – PB, tem como corpus de análise textos gerados no contato 

com a professora e com os alunos de uma turma do 3º ano do Ciclo de Alfabetização, 

mediante entrevista semiestruturada;  textos gerados na transcrição das aulas filmadas e textos 

produzidos pelos alunos, sob a orientação da colaboradora, no segundo semestre do ano letivo 

2016. Situada numa perspectiva discursiva de linguagem e amparada nos aportes teórico-

metodológicos dos Novos Estudos do Letramento (KLEIMAN, 1995; ROJO, 2009; SOARES, 

2016a; STREET, 2014), nos pressupostos do pensamento bakhtiniano, no que diz respeito aos 

princípios da dialogia e da responsividade (BAKHTIN, 2011; BAKHTIN/VOLOSCHÍNOV, 

2009; SOBRAL, 2009) e nos estudos que têm direcionado o ensino da modalidade escrita da 

língua (ANTUNES, 2003; BENTES, 2012; BUNZEN, 2006, MENEGASSI, 2010; 

REINALDO 2003; VAL; VIEIRA, 2005; GERALDI, 2013; SERCUNDES, 2011), a presente 

tese de doutorado tem como objetivo compreender a concepção do processo de reescrita do 

aluno a partir das práticas de sala de aula em uma turma do 3º ano do Ciclo de 

Alfabetização. A partir da articulação das informações levantadas na pesquisa, estabelecemos 

3 (três) eixos temáticos norteadores da discussão e da análise dos dados: 1) representações 

sobre a prática de ensino da escrita; 2) representações sobre as ações mediadoras 

empreendidas para o desenvolvimento do processo de reescrita; e, por fim, 3) representações 

sobre a concepção de reescrita do aluno. Com base na sistematização do ensino da escrita 

proposta pela docente, retomamos a afirmativa de que as atividades humanas estão 

diretamente relacionadas ao uso da linguagem, que se realiza por meio de enunciados orais e 

escritos, proferidos pelos integrantes dos mais variados campos da atividade humana 

(BAKHTIN, 2011). Logo, diante das diferentes situações e necessidades de interação, esses 

enunciados se consolidam e servem de referência para a produção de novos textos. Sendo 

assim, somente a adoção de uma visão interacionista da escrita poderia nos favorecer a análise 

das práticas de sala de aula e a compreensão da concepção de reescrita do aluno. Ao abrigo 

dessa vertente, os resultados dessa tese indicam que as representações do trabalho com a 

escrita revelam a adoção de uma perspectiva processual e interativa, visto que a 

sistematização do ensino dessa modalidade dialoga com a visão de que é preciso criar práticas 

significativas de aprendizagem da escrita; que as intervenções orais direcionadas de forma 

coletiva para a turma no processo de revisão levam o aprendiz a constituir-se como um 

participante ativo, haja vista colaborar com o estabelecimento da interlocução no decurso da 

atividade, embora a priorização de aspectos relativos à textualização configure a reescrita 

como uma atividade de correção; que a identificação das alterações realizadas pelas crianças e 

a análise de suas interpretações acerca dessas alterações favorecem a observação de uma 

concepção de reescrita ainda em construção, constatação que só foi possível graças ao 

discurso instaurado entre pesquisador e alunos, uma ação necessária para a consolidação do 

processo de reescrita nos anos iniciais. 

 
Palavras-chave: Sociointeracionismo. Aprendizagem da Escrita. Revisão Textual.  Reescrita 

textual.  Escrita Inicial. 
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ABSTRACT 

 

 

This thesis, of a qualitative-interpretative nature, developed within a school of the municipal 

network of Esperança - PB, has as corpus of analysis texts generated in the contact with the 

teacher and with the students of a class of the 3rd year of the Literacy Cycle, through a semi-

structured interview; texts generated in the transcription of the classes filmed and texts 

produced by the students, under the guidance of the collaborator, in the second semester of the 

2016 school year. It is based on a discursive perspective of language and supported by the 

theoretical and methodological contributions of the New Studies of Literature (KLEIMAN, 

1995; ROAR, 2009; SOARES, 2016a, STREET, 2014), in the presuppositions of Bakhtin's 

thought, and responsiveness (BAKHTIN, 2011; BAKHTIN / VOLOSCHINOV, 2009; 

SOBRAL, 2009) and in the studies that have directed the teaching of the written language 

modality (ANTUNES, 2003; BENTES, 2012; BUNZEN, 2006, MENEGASSI, 2010; 

REINALDO 2003 ; VAL; VIEIRA, 2005; GERALDI, 2013; SERCUNDES 2011), the 

present thesis aims to understand the conception of the process of rewriting of the student 

from the classroom practices in a class of the 3rd year of the Literacy Cycle. Based on the 

articulation of the information gathered in the research, we established 3 (three) thematic axes 

for discussion and data analysis: 1) representations about the practice of teaching writing; 2) 

representations about the mediating actions undertaken for the development of the rewriting 

process; and, finally, 3) representations about the student's rewriting conception. From the 

systematization of the teaching of writing proposed by the teacher, we return to the assertion 

that human activities are directly related to the use of language, which is performed through 

oral and written utterances, uttered by members of the most varied fields of human 

knowledge. activity (BAKHTIN, 2011). Therefore, given the different situations and needs of 

interaction, the statements are consolidated and are reference for the production of new texts. 

Thus, only one application of an interactionist view of writing could be an analysis of 

classroom practices and a project of understanding student rewriting. Under this aspect, the 

results of this thesis indicate that the representations of the work with the writing reveal the 

adoption of a procedural and interactive perspective, since the systematization of the teaching 

of this modality dialogues with the vision that it is necessary to create significant practices of 

learning of the writing; that the oral interventions directed collectively towards the group in 

the revision process lead the learner to become an active participant, having to collaborate 

with the establishment of the dialogue during the activity, although the prioritization of 

aspects related to textualization should configure rewriting as a correction activity; that the 

identification of the changes made by the children and the analysis of their interpretations 

about these actions favor the observation of a conception of rewriting still under construction, 

a finding that was only possible thanks to the discourse established between researcher and 

students, a necessary action for the consolidation of the rewriting process in the early years. 

 

Keywords: Sociointeractionism. Learning of Writing. Textual Review. Textual rewriting. 

Initial Writing. 
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RESUMEN 

 

 

Esta tesis, de carácter cualitativo-interpretativista, desarrollada en el marco de una escuela de 

la red municipal de Esperanza - PB, tiene como corpus de análisis textos generados en el 

contacto con la profesora y con los alumnos de una clase del 3º año del Ciclo de la 

Alfabetización, mediante entrevista semiestructurada; textos generados en la transcripción de 

las clases filmadas y textos producidos por los alumnos, bajo la orientación de la 

colaboradora, en el segundo semestre del año escolar 2016. En la perspectiva discursiva de 

lenguaje y amparada en los aportes teórico-metodológicos de los Nuevos Estudios del Letrán 

(KLEIMAN, 1995, ROJO, 2009, SOARES, 2016a, STREET, 2014), en los supuestos del 

pensamiento bakhtiniano, en lo que se refiere a los principios de la dialogia (BAKHTIN, 

2011, BAKHTIN / VOLOSCHÍNOV, 2009, SOBRAL, 2009) y en los estudios que han 

dirigido la enseñanza de la modalidad escrita de la lengua (ANTUNES, 2003; BENTES, 

2012; BUNZEN, 2006, MENEGASSI, 2010; REINALDO 2003; VAL; VIEIRA, 2005; 

GERALDI, 2013; SERCUNDES 2011), la presente tesis de doctorado tiene como objetivo 

comprender la concepción del proceso de reescritura del alumno a partir de las prácticas de 

aula en una clase del 3º año del Ciclo de la Alfabetización. A partir de la articulación de las 

informaciones levantadas en la investigación, establecemos 3 (tres) ejes temáticos 

orientadores de la discusión y del análisis de los datos: 1) representaciones sobre la práctica 

de enseñanza de la escritura; 2) representaciones sobre las acciones mediadoras emprendidas 

para el desarrollo del proceso de reescritura; y, por último, 3) representaciones sobre la 

concepción de reescritura del alumno. Con base en la sistematización de la enseñanza de la 

escritura propuesta por la docente, retomamos la afirmativa de que las actividades humanas 

están directamente relacionadas al uso del lenguaje, que se realiza por medio de enunciados 

orales y escritos, proferidos por los integrantes de los más variados campos de la actividad 

humana (BAKHTIN, 2011). Luego, ante las diferentes situaciones y necesidades de 

interacción, esos enunciados se consolidan y sirven de referencia para la producción de 

nuevos textos. Siendo así, solamente la adopción de una visión interaccionista de la escritura 

podría favorecer el análisis de las prácticas de aula y la comprensión de la concepción de 

reescritura del alumno. En el marco de esta vertiente, los resultados de esta tesis indican que 

las representaciones del trabajo con la escritura revelan la adopción de una perspectiva 

procesal e interactiva, ya que la sistematización de la enseñanza de esta modalidad dialoga 

con la visión de que es necesario crear prácticas significativas de aprendizaje escrito; que las 

intervenciones orales dirigidas de forma colectiva a la clase en el proceso de revisión llevan al 

aprendiz a constituirse como un participante activo, de acuerdo con el establecimiento de la 

interlocución en el curso de la actividad, aunque la priorización de aspectos relativos a la 

textualización configure la reescritura como una actividad de corrección; que la identificación 

de las alteraciones realizadas por los niños y el análisis de sus interpretaciones acerca de esas 

acciones favorecen la observación de una concepción de reescritura aún en construcción, 

constatación que sólo fue posible gracias al discurso instaurado entre investigador y alumnos, 

una acción necesaria para la consolidación del proceso, proceso de reescritura en los años 
iniciales. 

 

Palabras clave: Sociointeracionismo. Aprendizaje de la Escritura. Revisión textual. 

Reescritura textual. Escritura Inicial. 
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INTRODUÇÃO 

 

O interesse pelo trabalho com a reescrita textual surgiu no decurso do semestre 

2013.2, quando atuamos em curso de formação inicial de professores dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. Naquele momento, percebemos nos discursos dos estudantes as 

dificuldades quanto ao desenvolvimento de atividades de produção escrita e, de modo 

particular, em relação à revisão e a reescrita textual, porque, para eles, as crianças não tinham 

interesse pela atividade, por considerá-la difícil e cansativa. Naquele quadro de discussões, os 

estudantes demonstraram, por meio de exemplos, que uma pequena parte dos alunos 

conseguia fazer alterações em seus textos, de forma espontânea e/ou quando o(a) professor(a) 

conseguia fazer alguma interferência.  

Depreendemos, a partir daquelas vivências que, embora os termos revisão e reescrita 

estivessem presentes nas discussões que envolviam o ensino da escrita enquanto processo de 

interação, ainda não se tinha clareza de que, no procedimento de produção de textos, as etapas 

de revisão e reescrita devem ser compreendidas como integrantes dessa atividade, por 

representar um momento favorável à reflexão sobre as dimensões transversais da modalidade 

escrita da língua (NASCIMENTO, 2014); nem da importância do professor nessa etapa do 

processo de produção escrita, visto que, em quaisquer níveis de ensino, os alunos aguardam 

uma resposta do outro/professor/colega de sala em relação ao que produziram, para 

estabelecer, a partir desse “diálogo”, trocas significativas.  

Nesse contexto, ressaltamos que durante o processo de produção do texto escrito, as 

crianças devem ser levadas a compreender para quem estão escrevendo e os motivos que as 

levaram a escrever, o papel social de quem escreve e a forma discursiva adequada à situação 

comunicativa. Assim, convém afirmar que é necessário refletir um pouco mais sobre as etapas 

que constituem a produção textual no contexto dos anos iniciais, de modo particular ao final 

do Ciclo da Alfabetização, período em que a criança precisa não somente da consolidação do 

Sistema de Escrita Alfabética, mas, sobretudo, do desenvolvimento das habilidades de 

produção de textos escritos. 

No presente estudo, priorizamos a concepção de que a produção textual pressupõe 

etapas distintas, porém integradas, isto é, que além do planejamento, envolve o ato de escrita, 

a revisão e a reescrita. Nas palavras de Menegassi (2013, p. 109), é no “planejamento que as 

atividades prévias são aproveitadas e orientadas para a execução da escrita. [...] nos processos 

de revisão nasce a reescrita, que leva a modificações no texto inicial [...]”. Por outro lado, 
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reconhecemos que o outro/interlocutor desempenha um papel relevante no processo de 

produção textual, porque é um participante ativo da comunicação discursiva (BAKHTIN, 

2011). Nesse sentido, o ensino da escrita demanda o emprego de práticas que considerem o 

entorno do aluno, a partir da articulação de suas necessidades e interesses procedentes das 

relações sociais por ele estabelecidas.  

Com vistas à obtenção de um panorama acerca das pesquisas que versam sobre a 

Reescrita Textual, realizamos um levantamento sobre as publicações realizadas nos últimos 

anos por meio de quatro bibliotecas eletrônicas, a saber: Catálogo de Teses e Dissertações da 

CAPES, Portal de Periódicos da CAPES, Portal Scielo e Google Acadêmico. A escolha por 

essas ferramentas de busca deve-se ao fato de apresentarem resultados que se referem à 

pesquisas inseridas no território nacional.  

No Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, encontramos 1297 (mil duzentos e 

noventa e sete) resultados a partir da busca com o tema “Reescrita Textual”, sendo 933 

dissertações e 364 teses. Para tanto, consideramos como critérios de inclusão, as pesquisas 

publicadas no período de 2012 a 2016
1
, nas áreas de conhecimento Letras e Linguística. 

Desse número, apenas 18 (dezoito) resultados trazem a Reescrita Textual como tema central 

ou integrante da pesquisa, sendo mencionado no título do trabalho. Dentre esses resultados, 

12 (doze) são dissertações de Mestrado e 6 (seis) são teses de Doutorado. 

Dentre as dissertações de Mestrado encontradas, 2 (duas) delas estão voltadas à análise 

comparativa de textos: a) semelhanças e diferenças na reação de sujeitos em diferentes níveis 

de escolarização durante a reescrita de textos (VIEIRA, 2016) e b) escrita e reescrita de textos 

por alunos de um curso de extensão em Língua Inglesa, no que se refere à estrutura formal e à 

discursividade (SILVA, 2016). No tocante à compreensão acerca da intervenção no processo 

de reescrita, 4 (quatro) pesquisas foram encontradas: a) a influência do feedback do professor 

nos processos de revisão e reescrita para a elevação da qualidade da escrita (BOUZADA, 

2014); b) o modo como acontece a intervenção e como os estudantes respondem à 

intervenção, refletem e repensam a reescrita do relatório de estágio supervisionado 

(MENDES, 2014); c) reflexão sobre as ações colaborativas da prática docente para a 

produção e reescrita textual (SCHOFFEN, 2016) e, d) a reescrita acadêmica pós-intervenção 

do orientador (RODRIGUES, 2013).  

Nessa direção, 3 (três) pesquisas consideram o processo de reescrita como estratégia 

metodológica para a melhoria dos textos dos alunos: a) a reescrita como caminho 

                                            
1
 Ainda não estavam disponíveis os dados relativos ao ano 2017. 
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metodológico nas aulas de Língua Portuguesa (DIAS, 2015); b) escrita e reescrita de 

relatórios de aula de campo para o favorecimento do desempenho do aluno (ABREU, 2015) e, 

c) a utilização de um bilhete orientador no processo de reescrita de artigos de opinião 

(FERRAZ, 2015). Outras 3 (três) dissertações trazem pesquisas singularizadas: a) 

conhecimentos teóricos-metodológicos de docentes sobre os processos de revisão e reescrita 

(GASPAROTTO, 2014); b) práticas interativas que emergem do processo de reescrita em 

contexto de uso da mídia digital (SILVA, 2014) e, c) operações linguísticas efetivadas na 

reescrita da justificativa de projetos de pesquisa (BARROS, 2013). 

As teses de Doutorado encontradas na mesma busca assinalam pesquisas diferenciadas 

sobre o tema “Reescrita Textual”. A primeira delas observa a correção textual interativa como 

um modelo de intervenção capaz de estabelecer momentos de interlocução entre alunos e 

professores (LIMA, 2014). A segunda investiga as contribuições do trabalho de análise 

linguística para o processo de reescrita textual (GEDOZ, 2015). A terceira verifica o papel das 

interações orais e dos instrumentos de mediação (textos de referência, lista de constatações e 

intervenções orais) nos processos de escrita e reescrita (BORK, 2016). Na quarta pesquisa, a 

reflexão incide sobre o trabalho realizado por professores com a produção, a correção e a 

reescrita textual, decorrente de um processo de formação continuada (GRASSI, 2016). A 

quinta, pesquisa documental, discute os conceitos de revisão e reescrita textual presentes em 

documentos oficiais norteadores do Ensino de Língua Portuguesa (BERTO, 2016). Por 

último, a sexta pesquisa aborda a formação teórico-metodológica sobre os processos de 

revisão e reescrita na formação dos participantes do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência/PIBID (BELOTI, 2016). 

   Em relação às teses e dissertações que trazem, desde o título, o foco na Reescrita 

Textual, apenas 4 (quatro) pesquisas envolveram turmas (professores e/ou alunos) do Ensino 

Fundamental I e II. Chama atenção o fato de que 7 (sete) dos 18 (dezoito) trabalhos foram 

desenvolvidos em universidades do estado do Paraná;  4 (quatro) no Mato Grosso do Sul; 2 

(dois) em São Paulo; 1 (um) no Ceará; 1 (um) no Espírito Santo; 1 (um) em Minas Gerais; 1 

(um) no Pará e 1 (um) em Tocantins. 

No Portal de Periódicos da CAPES, encontramos 20 (vinte) resultados a partir da 

busca com o tema “Reescrita Textual”. Para tanto, consideramos como critérios de inclusão os 

artigos publicados no período de 2013 a 2017. Dentre eles, apenas 2 (dois) artigos 

apresentam, desde o título, o foco na Reescrita Textual. O primeiro verifica as operações 

linguísticas realizadas na reescrita de textos produzidos por alunos do 9º ano (TEIS; MOSER; 
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TEIS; 2016). O segundo observa as alterações na estrutura narrativa de um conto a partir da 

utilização de procedimentos de reescrita – substituições, supressões, inserções e reconstruções 

(FLOR DA SILVA, 2013). Ambos indexados em revistas organizadas e dirigidas por 

programas de pós-graduação em Letras e/ou Linguística. 

No Portal Scielo, encontramos 7 (sete) resultados para a busca do mesmo tema. 

Consideramos como critérios de inclusão os artigos publicados no período de 2013 a 2017. 

Dentre eles, apenas 4 (quatro) artigos apresentam o foco na Reescrita Textual. Chama a 

atenção o fato de o primeiro deles observar as interações discursivas estabelecidas no 

processo de reescrita de textos em aulas de química (WENZEL; MALDANER, 2016). O 

segundo focaliza as alterações e os movimentos retóricos realizados na reescrita do gênero 

resenha por estudantes do Curso de Letras (ARAÚJO; BARROS; SILVA, 2015). O terceiro 

observa os fatores que contribuem (ou não) para a reescrita textual no Ensino Superior 

(FERREIRA; ARAÚJO, 2014). O quarto objetiva compreender os processos de revisão e 

reescrita, a partir da delimitação de aspectos linguístico-discursivos apontados pelo professor 

na revisão textual-interativa (MONTERANI; MENEGASSI, 2013). Os artigos estão 

indexados em revistas organizadas e dirigidas por programas de pós-graduação em Educação 

e Linguística. 

A última biblioteca eletrônica utilizada para o levantamento dos trabalhos sobre o 

tema discutido nesta tese foi o Google Acadêmico. Encontramos 23 (vinte e três) resultados 

para a busca com o tema “Reescrita Textual”. Para tanto, consideramos como critérios de 

inclusão, a delimitação do período de 2013 a 2017 e o idioma português e, como critério de 

exclusão, as citações, que comumente aparecem na lista de resultados. Dentre os resultados 

encontrados, 20 (vinte) focalizam, desde o título, a reescrita textual. Dentre eles, 11 (onze) são 

artigos publicados em periódicos e/ou anais de eventos, 6 (seis) são dissertações de Mestrado, 

2 (dois) são Trabalhos de Conclusão de Curso e 1 (um) é tese de Doutorado. 

Os trabalhos encontrados apresentam pesquisas singularizadas. Em relação aos artigos, 

o primeiro e o quinto artigos observam as articulações entre as práticas de análise linguística e 

os encaminhamentos da produção escrita e reescrita (GEDOZ, 2014, 2016). O segundo traz 

reflexões sobre a reescrita textual a partir da didatização do gênero relato de experiência 

(EULÁLIO; NASCIMENTO; ALBUQUERQUE, 2013). O terceiro verifica o 

encaminhamento da produção textual, da revisão e da reescrita (TURKIEWICZ; COSTA-

HÜBES, 2017). O quarto destaca a importância do diagnóstico para orientação da reescrita 

(ROSSI; COSTA-HÜBES, 2017). No sexto artigo, o estudo está voltado para a reescrita 
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mediada por um instrumento metodológico: tabela diagnóstica (GEDOZ; ZAGO, 2013).  O 

sétimo verifica as práticas de produção textual na universidade, com foco na reescrita de 

textos (DIAS, 2013). O oitavo artigo reflete sobre as práticas de reescrita pautadas na 

mediação do professor (CARMO; BONFIM; SOUZA, 2016). O nono descreve o 

desenvolvimento de uma experiência didática, a partir da articulação de atividades de leitura, 

escrita e reescrita textual (RISSATO, 2016). O décimo destaca os desafios da produção escrita 

e da reescrita textual em aulas mediadas por bolsistas de Iniciação à Docência 

(NASCIMENTO, 2017) e o décimo primeiro artigo descreve a implementação de uma 

sequência didática para estudo do gênero artigo de opinião, com foco na reescrita textual 

(MIRANDA; FERRAZ, 2014). 

No que diz respeito às dissertações, 2 (duas) encontram-se repetidas no Catálogo de 

Teses e Dissertações da CAPES, a saber: (BOUZADA, 2014) e (SCHOFFEN, 2016). As 

outras 4 (quatro) trazem pesquisas particularizadas. A primeira observa sob a ótica dos 

pressupostos gerativistas as propostas relativas à reflexão linguística, à revisão e à reescrita 

textual como formas de promover a consciência sintática (SILVA, 2017). A segunda investiga 

a mediação do professor no processo de refacção textual: escrita e reescrita (MATEUS, 2015). 

A terceira e a quarta pesquisas descrevem e discutem práticas de professores com o texto 

escrito e com os processos de revisão e reescrita (DIAS, 2016) e (BARROS, 2015).  Quanto 

aos Trabalhos de Conclusão de Curso, 1 (um) deles aborda a revisão e a reescrita de textos a 

partir do gênero resenha critica, com estudantes de um curso de licenciatura em artes/teatro 

(LEÃO, 2014), o outro analisa estratégias e intervenções na gestão da reescrita (PEDROSO, 

2015). A tese de Doutorado encontrada na mesma busca é repetida no Catálogo de Teses e 

Dissertações da CAPES – (GEDOZ, 2015). 

Em relação ao campo de pesquisa em que as experiências didáticas foram vivenciadas, 

considerando o universo de trabalhos encontrado nessa busca, 12 (doze) deles foram 

realizados em turmas do Ensino Fundamental I e II, 4 (quatro) em turmas do Ensino Médio, 1 

(um) no PROEJA (Programa Nacional de Integração da Educação Básica com a Educação 

Profissional na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, 1 (um) no Ensino Superior e 2 

(dois) apresentam caráter bibliográfico.  

A tabela a seguir resume os números dos resultados encontrados durante a busca que 

realizamos para verificar o estado da arte para o tema central de nossa tese. 
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Tabela 1 – As pesquisas sobre a reescrita textual 

Fonte: Elaborada pelo pesquisador 

  

Com base no levantamento realizado, resumido anteriormente e quantificado na tabela 

1, consideramos que os estudos acerca do processo de reescrita textual não são escassos. 

Nessa direção, percebemos que tem sido tendência, nos estudos realizados, as investigações 

que reúnem a comparação de textos escritos e reescritos, a compreensão acerca da intervenção 

do professor, a reescrita como estratégia metodológica, as práticas interativas decorrentes da 

reescrita, as operações próprias da reescrita e a articulação entre a prática de análise 

linguística e o processo de reescrita, em linhas gerais. Entretanto, nenhuma das pesquisas 

encontradas volta-se à investigação da perspectiva de reescrita do aluno a partir das práticas 

vivenciadas em sala de aula, em uma turma do 3º ano do Ciclo de Alfabetização. Logo, 

verificamos que nossa proposta é inédita. Portanto, além de ampliar as discussões sobre a 

importância do processo de reescrita textual nos anos iniciais, de modo particular no 3º ano, a 

presente pesquisa poderá contribuir para a compreensão das perspectivas que ainda permeiam 

o universo escolar sobre a temática estudada. 

Baseados nessa constatação,defendemos a tese de que a concepção do processo de 

reescrita textual do aluno é construída em função das práticas didáticas e das intervenções 

empreendidas pela professora com base em sua concepção de escrita, as quais o levam aduas 

vertentes. Na primeira, o processo de reescrita é compreendido como uma correção 

 

Base 

 

Palavra 

 

Período 

RESULTADOS 

Total Artigos TCC Dissertações Teses 

 

Catálogo de 

Teses e 

Dissertações 

(CAPES) 

 

 

Reescrita 

Textual 

 

2012 

a 

2016 

 

 

18 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

12 

 

 

 

6 

 

Portal de 

Periódicos 

(CAPES) 

 

Reescrita 

Textual 

 

2013 

a 

2017 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

Portal Scielo 

 

Reescrita 

Textual 

 

2013 

a 

2017 

 

4 

 

4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Google 

Acadêmico 

 

Reescrita 

Textual 

 

2013 

a 

2017 

 

 

20 

 

 

11 

 

 

2 

 

 

6 

 

 

1 



21 
 

 
 

tradicional que prioriza aspectos relacionados à textualização, em detrimento de aspectos 

que favorecem o processo de interlocução. Na segunda, o processo de reescrita é 

compreendido como uma possibilidade de reelaboração do texto, uma vez que ativa a 

necessidade de direcioná-lo ao interlocutor que o aprendiz tem em mente, e para o qual sente 

a necessidade de elaborar informações completas. No entanto, a primeira vertente se 

sobressai em relação à segunda, em razão dos aspectos focalizados pela docente nos 

comandos de escrita e pelo fato de o aluno, por estar em fase de desenvolvimento da escrita, 

fixar a atenção em aspectos concernentes à textualização. Nesse caso, constamos a 

demonstração de uma concepção de reescrita ainda em construção. 

Em conformidade com esse posicionamento, nossa pesquisa busca responder aos 

seguintes questionamentos: 

 

 Que concepção de escrita textual é representada nas práticas didáticas empreendidas 

por uma professora do 3º ano do Ciclo de Alfabetização para o ensino da produção de 

textos escritos? 

 

 Que concepção do processo de reescrita textual é materializada nos discursos dos 

alunos sobre a reescrita de textos produzidos em função das práticas didáticas 

empreendidas por uma professora do 3º ano do Ciclo de Alfabetização para o ensino 

da produção de textos escritos?  

 

Em face das perguntas de pesquisa, temos como objetivo geral: 

 

 Compreender a concepção do processo de reescrita do aluno a partir das práticas de 

sala de aula em uma turma do 3º ano do Ciclo de Alfabetização. 

 

No intuito de responder às perguntas de pesquisa, alguns objetivos específicos foram 

elencados: 

 

 Investigar e descrever as práticas didáticas realizadas pela professora colaboradora 

para o desenvolvimento de atividades de produção textual que compreendam o 

processo de reescrita de textos. 
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 Analisar as ações mediadoras realizadas pela professora colaboradora no decurso das 

atividades que envolvem o processo de reescrita de textos. 

 

 Analisar os textos escritos e reescritos e os discursos dos alunos sobre esses textos 

visando compreender as marcas da concepção de reescrita do aluno, em função das 

práticas didáticas e das intervenções realizadas pela professora colaboradora. 

 

Para procedermos ao estudo proposto, tendo em vista o alcance dos objetivos 

elencados, organizamos esta tese em uma introdução, três capítulos e as considerações finais. 

O primeiro capítulo – Alfabetização e letramento: um olhar sobre o processo de 

reescrita textual–, de caráter teórico, é dedicado à apresentação dos referenciais teóricos que 

norteiam parte significativa dessa investigação.  

Na primeira parte – Escrita e interação –, tomamos como referencial o debate sobre as 

situações em que a língua escrita integra a natureza das relações sociais e seu processo 

interativo, a partir dos Novos Estudos do Letramento (STREET, 2014; KLEIMAN, 1995, 

2016; ROJO, 2009; SOARES, 2016a) e dos pressupostos teóricos de Bakhtin (2011) e 

Bakhtin/Volochínov (1992), no que diz respeito aos princípios da dialogia e da 

responsividade. Na segunda parte – Alfabetização e letramento –, refletimos sobre o 

surgimento do conceito de letramento, que tem como princípio a inserção dos alunos no 

mundo da escrita, para que vivenciem práticas sociais de leitura e de produção textual 

(ALBUQUERQUE, 2007; KLEIMAN, 2005, 1995; SOARES, 2016b, 2015, 2004, 1995); 

abordamos os conceitos de alfabetização e letramento, compreendendo-os como processos 

interdependentes (SOARES, 2004) e intercomplementares (MENDONÇA, 2007). Também 

discutimos a produção textual escrita na perspectiva do alfabetizar letrando, a partir das 

concepções expressas nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa/PCN-LP 

– BRASIL (2001) e dos estudos de Leal e Guedes-Pinto (2012), Santos e Albuquerque (2007) 

e Mendonça (2007), entre outros. 

Na terceira parte – Escrita e ensino da escrita –, trazemos para discussão aspectos 

referentes ao ensino da modalidade escrita da língua, compreendendo que a aula de língua 

portuguesa se constitui como um espaço de diálogos que reúne diferentes sujeitos, portadores 

dos mais variados conhecimentos, a partir dos estudos teóricos que têm direcionado o ensino 

de língua materna (ANTUNES, 2003; VAL e VIEIRA, 2005; GERALDI, 2013), entre outros. 

Refletimos, também, acerca dos aspectos sociocomunicativos e das operações que norteiam a 
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produção escrita e sobre a produção de textos no Ciclo de Alfabetização (VAL; VIEIRA, 

2005; DOLZ; GAGNON; DECÂNDIO, 2010; BRASIL, 2012), entre outros. Na quarta parte 

– A escrita enquanto processo –, abordamos as perspectivas orientadoras do trabalho com a 

produção textual em sala de aula, a partir dos estudos de Bentes (2012), Bunzen (2006) e 

Reinaldo (2003), entre outros. Refletimos, também, sobre os processos de revisão e reescrita 

textual (BRANDÃO, 2007; FABRE, 1986; FIAD, 1997, 2006; GASPAROTTO, 2014; 

MAYRINK-SABISON, 1997; MENEGASSI, 2013; ROCHA, 2008), entre outros. 

No capítulo II – Procedimentos metodológicos – descrevemos os aspectos 

metodológicos da pesquisa, que incluem este estudo no paradigma qualitativo, modelo de 

pesquisa que envolve uma abordagem tanto interpretativista como naturalista. Tendo em vista 

a reflexão sobre o processo de ensino-aprendizagem, a partir do contato direto do pesquisador 

com o ambiente pesquisado, este estudo caracteriza-se, ainda, como uma pesquisa do tipo 

etnográfico e como um estudo de caso, porque propõe o delineamento preciso de uma 

situação particular. Apresentamos, ainda neste capítulo, o campo de atuação e os participantes 

da pesquisa, o modo de geração dos dados, os instrumentos utilizados, as etapas da coleta e o 

encaminhamento ético científico.  

No capítulo III – Práticas de reescrita em sala de aula –, de caráter analítico, 

apresentamos a análise das práticas de ensino da escrita, das ações mediadoras que 

envolveram o processo de reescrita textual, dos textos escritos e reescritos e dos discursos dos 

alunos a respeito dos textos reescritos. A análise está dividida em três eixos temáticos. Da 

discussão e da análise dos dados depreendemos a concepção de escrita e de reescrita da 

docente e a concepção do processo de reescrita do aluno, em função das práticas didáticas e 

das intervenções empreendidas pela professora colaboradora. 

Na seção final do trabalho – Considerações finais – tecemos nossas reflexões acerca 

do estudo realizado, procurando focalizar as representações das práticas didáticas e das 

intervenções empreendidas pela professora colaboradora e as marcas da concepção do 

processo de reescrita do aluno. Esperando, assim, contribuir para a compreensão das 

perspectivas, que ainda permeiam o universo escolar, acerca da temática apresentada. Sendo 

assim, objetivamos olhar para além dos muros acadêmicos, a partir da articulação das 

informações levantadas na pesquisa (dados de naturezas empírica e documental), do diálogo 

com a literatura (base teórica da pesquisa) e dos aspectos conjunturais (contexto mais amplo 

da realidade pesquisada). 



24 
 

 
 

CAPÍTULO I – ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: UM OLHAR SOBRE O 

PROCESSO DE REESCRITA TEXTUAL 

 

Uma visão interacionista da escrita supõe [...] encontro, parceria, 

envolvimento entre sujeitos, para que aconteça a comunhão de ideias, das 

informações e das intenções pretendidas. Assim, por essa visão se supõe que 

alguém selecionou alguma coisa a ser dita a um outro alguém, com  quem 

pretendeu interagir, em vista de algum objetivo (ANTUNES, 2003, p. 45). 

 

Neste capítulo, apresentamos os referenciais teóricos que norteiam parte significativa 

dessa investigação. Inicialmente, tomamos como referência o debate sobre as situações em 

que a língua escrita integra a natureza das relações sociais e seu processo interativo, a partir 

dos Novos Estudos do Letramento e dos pressupostos teóricos do pensamento bakhtiniano, no 

que diz respeito aos princípios da dialogia e da responsividade. 

Em seguida, apresentamos o surgimento do conceito de letramento e abordamos os 

conceitos de alfabetização e letramento, compreendendo-os como processos interdependentes 

(SOARES, 2004) e intercomplementares (MENDONÇA, 2007). Também discutimos a 

produção textual escrita na perspectiva do alfabetizar letrando. 

No momento seguinte, trazemos para discussão aspectos referentes à produção de 

textos escritos, compreendendo que a aula de língua portuguesa é um espaço de diálogos que 

envolve diferentes sujeitos portadores dos mais variados conhecimentos, a partir dos estudos 

que têm direcionado o ensino de língua portuguesa. Refletimos também sobre os aspectos 

sociocomunicativos da atividade de produção escrita, sobre as operações norteadoras da 

produção de textos escritos e sobre a produção textual no Ciclo da Alfabetização. Por fim, 

abordamos os processos de revisão e reescrita textual, no contexto dos anos iniciais. 

 

1.1 Escrita e interação 

 

A escrita cumpre diferentes funções comunicativas nas sociedades letradas e, estando 

presente como forma constante de mediação nas diversas relações interpessoais, quer seja na 

família, na escola, no trabalho, e/ou na vida social, pode servir para informar, orientar, 

estruturar ações, registrar e divulgar conhecimentos (ANTUNES, 2003; BAZERMAN, 2007). 

As ações sociais, aqui exemplificadas, comprovam que essa modalidade de uso da língua é 

parte de um processo essencialmente social, por essa razão, assumimos que a escrita, estando 



25 
 

 
 

relacionada aos diversos contextos sociais, nos quais as pessoas atuam, possibilita a realização 

de atividades sociocomunicativas.  

De acordo com Bazerman (2007), muitas atividades sociais, relacionamentos e 

instituições incorporam atividades de letramento, quer seja como uma determinação e base 

comum para atividades em andamento ou como parte das próprias interações. Assim, segundo 

o autor, as atividades se desenvolvem relacionadas a textos já existentes, são orientadas para 

textos em circulação e para a produção de novos textos. Entre os variados exemplos sobre a 

incorporação dessas atividades de letramento, Bazerman, na obra mencionada, ressalta que, 

até mesmo as relações mais íntimas apresentam de modo integrado atividades de letramento, 

porque  

 

estão imbuídas de máximas de sabedoria  de livros de autoajuda e de estudos 

psicológicos mais sérios, com ressonâncias de boa e má literatura; atividades 

de letramento muitas vezes se transformam em canais de letramento quando 

parceiros leem algo um para o outro, discutem algo que leram no jornal, 

assinam juntos o contrato de locação do apartamento, confeccionam listas de 

compras ou de convidados ou se envolvem em outras atividades relacionadas 

com textos e que fazem parte da vida a dois no mundo moderno 

(BAZERMAN, 2007, p. 69).  

 

Compreendemos, a partir dessas exemplificações, que a escrita se tornou um elemento 

fundamental para a manutenção das relações sociais, visto que possibilita a interação 

interpessoal nas atividades cotidianas por ela mediadas. Nesse caso, podemos dizer que, nos 

diferentes contextos de nossas vidas, exercemos práticas sociais que envolvem o uso da língua 

oral e escrita.  

A discussão sobre as situações em que a língua escrita integra a natureza das relações 

sociais e seu processo interativo envolve os estudos sobre o fenômeno do letramento, aqui 

fundamentados nos Novos Estudos do Letramento (KLEIMAN, 1995; ROJO, 2009; 

SOARES, 2016a; STREET, 2014). No livro Letramentos sociais: abordagens críticas do 

letramento no desenvolvimento, na etnografia e na educação – publicado em inglês na década 

de 1990 e traduzido por Marcos Bagno em 2014 –, Street (2014) propõe uma reflexão sobre o 

letramento como prática social e destaca a natureza social e cultural da leitura e da escrita, 

considerando o caráter múltiplo das práticas letradas. Ao enfatizar a natureza social do 

letramento contrapõe-na ao que denomina “perspectiva autônoma” de letramento e, propondo 

um “modelo ideológico” de letramento, também discute conceitos de eventos e práticas de 
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letramento – concepções basilares para a compreensão das práticas sociais que envolvem o 

uso da língua oral e escrita. 

A proposta dos Novos Estudos do Letramento manifesta-se como “um contraponto aos 

antigos estudos sobre „literacy‟ ressignificando essa palavra com a finalidade de impactar 

tanto as abordagens teórico-metodológicas sobre o uso da escrita quanto as políticas de 

alfabetização” (VIANNA; SITO; VALSECHI; PEREIRA, 2016, p. 28). Ao discutir as 

implicações dos Novos Estudos do Letramento para a pedagogia
2
, Street (2014) argumenta 

que grande parte das discussões anteriores presumia que o letramento fosse uma coisa 

autônoma, com consequências para o desenvolvimento pessoal e social. Acrescenta que o 

modelo autônomo do letramento tem sido um aspecto preponderante na teoria educacional e 

desenvolvimental e justifica que “uma das razões para nos referirmos a essa postura como 

modelo autônomo de letramento é que ela se representa a si mesma como se não fosse, de 

modo algum, uma postura ideologicamente situada, como se fosse simplesmente natural” 

(STREET, 2014, p. 146). 

Como lembra Kleiman (1995), nesse modelo autônomo de letramento, a escrita seria 

um produto completo em si mesmo e não teria relação com o contexto de sua produção para 

ser interpretado, porque  

 

o processo de interpretação estaria determinado pelo funcionamento lógico 

interno ao texto escrito, não dependendo das (nem refletindo, portanto) 

reformulações estratégicas que caracterizam a oralidade, pois nela, em 

função do interlocutor, mudam-se rumos, improvisa-se, enfim, utilizam-se 

outros princípios que os regidos pela lógica, a racionalidade, ou consistência 

interna, que acabam influenciando a forma da mensagem. [...] a escrita 

representaria uma ordem diferente de comunicação, distinta da oral, pois a 

interpretação desta última estaria ligada à função interpessoal da linguagem, 

às identidades e relações que interlocutores constroem, e reconstroem, 

durante a interação (KLEIMAN, 1995, p. 22). 

 

 Assim, a visão autônoma considera apenas os aspectos técnicos do letramento, com 

ênfase na escrita “correta”, desvinculada de seu contexto social. Nesse enfoque, apenas o 

contato com a leitura e a escrita possibilitaria ao indivíduo a apreensão de habilidades de 

leitura que “o levariam a estágios universais de desenvolvimento” (ROJO, 2009, p. 99). Nesse 

modelo, a escrita seria entendida como um processo de relacionar unidades de som a símbolos 

escritos. 

                                            
2
 Street (op. cit.) esclarece que o termo pedagogia foi empregado em sentido amplo e compreende os processos 

institucionalizados de ensino e aprendizagem associados à escola, porém cada vez mais identificados em práticas 

domésticas associadas à leitura e à escrita. 
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 A respeito do modelo ideológico de letramento, contrapartida ao modelo autônomo, 

Street (2014) argumenta que tal modelo não compreende apenas os aspectos técnicos do 

processo escrito ou do processo oral, mas considera que as práticas letradas estão/são 

inseparáveis das estruturas culturais e de poder em determinada sociedade. Nas palavras do 

professor, o modelo ideológico oferece “uma síntese entre abordagens „tecnicistas‟ e „sociais‟, 

uma vez que evita a polarização introduzida por qualquer tentativa de separar os aspectos 

„técnicos‟ do letramento, como se os „ingredientes culturais‟ pudessem ser adicionados 

depois” (STREET, 2014, p. 172).   

Dessa forma, reconhece que este modelo ideológico não recusa a habilidade técnica ou 

os aspectos cognitivos de ambas as modalidades da língua, mas compreende-os como 

envoltos em aspectos culturais e em estruturas de poder. O modelo ideológico, portanto, “não 

deve ser entendido como uma negação de resultados específicos dos estudos realizados na 

concepção autônoma do letramento” (KLEIMAN, 1995, p. 38), haja vista, incluir mais do que 

excluir o trabalho empreendido no modelo autônomo. Com isso, concordamos com Soares 

(2016a) que, referindo-se aos estudiosos que priorizam a concepção social/ideológica, 

considera que letramento não pode ser entendido apenas como um conjunto de habilidades 

individuais, porque é um conjunto de práticas sociais relacionadas à leitura e à escrita, em que 

os indivíduos se envolvem em seu contexto social. 

Aliando-nos aos Novos Estudos do Letramento, para os quais letramento é entendido 

como uma prática ideológica, envolvida em relações de poder e encravadas em significados e 

práticas culturais específicos (STREET, 2014), ou seja, que os usos sociais da leitura e da 

escrita, por serem atravessados por ideologias, cumprem um papel fundamental na interação 

social e cultural dos indivíduos, consideramos relevante abordar as noções de eventos de 

letramento e práticas de letramento, uma vez que, no contexto de ensino da escrita, temos que 

levar em conta os diferentes usos de ambas as modalidades da língua que constituem as 

experiências dos alunos, haja vista os grupos sociais, nos quais estão inseridos, possuírem 

diferentes práticas e eventos que envolvem os usos da leitura e da escrita. 

Street (2014, p. 18), apoiando-se em Heath (1982), afirma que o termo eventos de 

letramento pode ser referido a “qualquer ocasião em que um trecho de escrita é essencial à 

natureza das interações sociais dos participantes e a seus processos interpretativos”. Essa 

concepção também é compartilhada por Kleiman (1995, p. 40), que, referindo-se aos estudos 

de Heath (1982), compreende como evento de letramento, as diversas situações nas quais “a 
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escrita constitui parte essencial para fazer sentido da situação, tanto em relação à interação 

entre os participantes como em relação aos processos e estratégias interpretativas”.  

Nesse sentido, em uma situação comunicativa, momento em que a escrita se coloca 

como mediadora de uma atividade social, na qual os participantes estão interagindo por meio 

do texto escrito, o evento de letramento está acontecendo.  Nas palavras de Vianna et al. 

(2016, p. 30), o conceito de evento de letramento “permite descrever interações em que dois 

ou mais sujeitos usam a escrita, assim como entender, em situação particular, os modos 

através dos quais os participantes estão interagindo a partir de um texto escrito”. Dessa forma, 

situações em que os pais realizam a contação de histórias para as crianças, a discussão entre 

amigos do que é noticiado no jornal, a leitura das instruções necessárias à fabricação de um 

brinquedo, a organização mensal da lista de compras e a leitura de um bilhetinho deixado na 

porta da geladeira, entre outras atividades da vida diária que envolvem a escrita, são exemplos 

de eventos de letramento. 

Street (2014) argumenta que o conceito de evento de letramento acentua a relevância 

da combinação de aspectos orais e escritos na situação comunicativa cotidiana. Explica que as 

palestras podem ser consideradas um exemplo clássico de evento de letramento porque, nelas, 

o palestrante poderá ler anotações; a projeção de diferentes informações poderá ocorrer por 

meio de um projetor; algumas pessoas podem com base nas projeções fazer alguma anotação, 

ler e voltar à atenção ao palestrante; outras podem arquivar tais anotações ou ainda se 

desfazerem delas. Acrescenta que “o todo, em certo sentido, é maior do que a soma de suas 

partes e é sustentado por sistemas de ideias e de organização que não ficam necessariamente 

explícitos no discurso imediato” (STREET, 2014, p. 146). Dessa forma, chama a atenção para 

o aspecto ideológico, ou seja, para as convenções que as pessoas interiorizam, porque, 

geralmente, elas são mais visíveis apenas em momentos de resistência politica.  

Ainda discutindo o conceito de evento de letramento, com base nos estudos de Heath 

(1982, 1983) e de Street (1984), Vianna et al. (2016) afirmam que, embora o antropólogo 

ressalte a importância do conceito elaborado pela pesquisadora, ele destaca que somente a 

descrição dos eventos de letramento não representa uma teoria completa sobre os usos da 

escrita e, por essa razão, propõe o uso da noção de práticas de letramento. Ao definir a sua 

concepção de práticas de letramento, Street (2014, p. 147, grifo do autor) declara: 

 

Quero usar o conceito de práticas de letramento para indicar esse nível dos 

usos e significados culturais da leitura e da escrita. Por práticas de 

letramento vou me referir não só ao evento em si, mas a concepções do 
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processo de leitura e escrita que as pessoas sustêm quando engajadas no 

evento. 

 

 Nas palavras do antropólogo, a concepção de práticas de letramento tem um sentido 

mais amplo do que a noção de eventos de letramento elaborada por Heath (1982, 1983), uma 

vez que compreende as ações dos participantes e suas concepções sociais e culturais, 

relacionadas ao uso social da leitura e da escrita. Para ele, “as práticas letradas incorporam 

não só os „eventos de letramento‟, como ocasiões empíricas de que o letramento é parte 

integrante, mas também „modelos populares‟ desses eventos e preconcepções ideológicas que 

o sustentam” (STREET, 2014, p. 174). Nesse contexto de discussões, concordamos que a 

investigação das práticas de letramento compreende a noção de eventos de letramento, 

acrescentando-se a essa concepção valores, crenças, discursos sobre a escrita e construções 

sociais dos participantes em situações de uso da escrita (VIANNA; SITO; VALSECHI; 

PEREIRA, 2016). 

 Em concordância com o pensamento de Bakhtin e de seu Círculo, nesse quadro 

teórico, assumimos que as atividades humanas estão diretamente relacionadas ao uso da 

linguagem, que se realiza por meio de enunciados/textos orais e escritos, “concretos e únicos, 

proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana” (BAKHTIN, 

2011, p. 261). A partir desse posicionamento, defendemos que, na efetivação das atividades 

da vida diária, circulamos por diferentes esferas de atividade/sociais e fazemos uso de 

diferentes gêneros discursivos.  

 Para Bakhtin (2011), a esfera de atividade/social é o princípio gerador e organizador 

dos gêneros, porque eles existem e são empregados de acordo com as condições específicas 

de cada esfera/campo, ou seja, “uma determinada função (científica, técnica, publicística, 

oficial, cotidiana) e determinadas condições de comunicação discursiva, específicas de cada 

campo, geram determinados gêneros” (BAKHTIN, 2011, p. 266). Essa visão também é 

compartilhada por Pereira (2013, p. 57), ao afirmar que “as esferas tipificam as situações de 

interação, estabilizam relativamente os enunciados que nelas circulam, originando gêneros do 

discurso particulares dessas esferas”. Desse modo, é possível afirmar que, diante das 

diferentes situações e necessidades de interação, as esferas sociais fazem surgir diferentes 

gêneros, que se consolidam e servem de referência para a produção de novos textos.  

 Sobral (2009, p. 121), com base nos estudos do Círculo Bakhtiniano, argumenta que 

cada esfera de atividade/social possui sua própria forma de produção, circulação e recepção 

de discursos. O pesquisador entende as esferas de atividade como “‟regiões‟ de recorte 
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sócioistórico-ideológico do mundo”, como o território de relações interpessoais, e não 

somente em termos de uso da linguagem. A noção de esfera é ampla, porque compreende 

desde as relações de intimidade familiar até o aparato institucional do Estado, envolvendo 

situações como as que possibilitam conversas eventuais entre desconhecidos sobre assuntos 

corriqueiros. 

 A respeito dos gêneros discursivos – “tipos relativamente estáveis de enunciados” 

(BAKHTIN, 2011, p. 262) –, no pensamento bakhtiniano somente nos comunicamos, falamos 

e escrevemos por meio de determinados gêneros que integram a vida cotidiana das pessoas, as 

quais dispõem de um grande repertório de gêneros discursivos orais e escritos. Sobral (2009) 

esclarece que, do ponto de vista do Círculo de Bakhtin, falar em gênero discursivo é falar de 

algo que é ao mesmo tempo estável e mutável. É estável porque mantem traços que o 

identificam dessa forma. É mutável porque está em contínua transformação, alterando-se a 

cada uso, ou transformando-se em outro gênero.   

Para Bakhtin (2011) mesmo nas conversas informais, determinadas formas de gêneros 

moldam a nossa fala, porque falamos por meio de textos/enunciados. Desse modo,  

 

o gênero se define como certas formas ou tipos relativamente estáveis de 

enunciados/discursos que têm uma lógica própria, de caráter concreto e 

recorrem a certos tipos estáveis de textualização [...], mas não 

necessariamente a textualizações estáveis (frases e organizações frasais que 

sempre se repitam), pois são tipos ou formas de enunciados. É certo que, ao 

longo do tempo, há certa cristalização dos gêneros em termos de certas 

formas de textualização, mas isso ocorre sem fixidez, porque os gêneros se 

acham em constante mudança – em diferentes ritmos, a depender do gênero 

(SOBRAL, 2009, p. 119). 

 

 Esse posicionamento é também partilhado por outros pesquisadores, quando 

reconhecem que estamos inseridos no mundo da escrita e, por essa razão, sempre nos 

referimos aos textos que nos circundam agrupando-os. Para Bazerman (2007, p. 58), 

tipificações de situações, objetivos e tarefas podem ser cristalizadas em formas textuais 

identificáveis, porque os gêneros portam “escolhas determinadas sobre a organização e as 

partes do texto, o arranjo do material no texto, os estilos apropriados ao texto e até frases 

padrões que podem ocorrer em momentos previsíveis no texto”.  Leal e Melo (2007, p. 17), 

por sua vez, esclarecem que somos habilitados a interagir por meio de gêneros e reconhecer 

diferentes espécies de textos, por essa razão, temos a capacidade de “reconhecer 

características que aproximam alguns textos entre si e os afastam de outros”. 
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Nesse sentido, o conhecimento e a utilização dessas tipificações/gêneros é uma 

maneira de o indivíduo interagir socialmente, porque o enunciado oral e/ou escrito constitui 

uma atividade interativa de expressão, “de manifestação verbal das ideias, informações, 

intenções, crenças ou dos sentimentos que queremos partilhar com alguém, para, de algum 

modo, interagir com ele” (ANTUNES, 2003, p. 45). Em relação aos gêneros escritos, 

ressaltamos que quem escreve o faz com a intenção de estabelecer interação com outra 

pessoa, embora esta não esteja presente no momento da produção escrita, tal existência deve 

ser levada em conta, como definidora das decisões a serem tomadas sobre o que dizer e como 

fazê-lo acontecer.  

Com isso, reconhecemos que a interação é essencial no processo de criação do sentido, 

visto que é instituída no diálogo em seu sentido mais amplo, ou seja, “envolve mais de um 

termo e mais de um sujeito: a „pergunta‟ e a „resposta‟, o eu e o outro” (SOBRAL, 2009, p. 

40). Essa amplitude vai além de um diálogo face a face podendo-se estender até a relação 

entre sujeitos de lugares distintos e de diferentes épocas. Nesse contexto, “só faz sentido para 

o ser humano aquilo que responde a „alguma coisa‟”, isto é, o sentido é construído por meio 

da interação, no entremeio da pergunta e da resposta entre o eu e o outro (SOBRAL, 2009, p. 

41). 

Nessa perspectiva, assumimos que o ser humano, desde o começo de sua vida em 

sociedade, é capaz de perceber a existência do outro, alguém que pode reagir e responder as 

suas manifestações. Tal aspecto é fortalecido pelo pensamento bakhtiniano ao reconhecer que 

até mesmo os gritos de uma criança recém-nascida são direcionados para a mãe 

(BAKHTIN/VOLOSCHÍNOV, 2009), o que caracteriza a necessidade humana de direcionar 

suas ações a outro ser socialmente determinado, e acentua o caráter essencialmente social da 

linguagem. Assim, a interação de dois indivíduos socialmente organizados terá como 

resultado a enunciação
3
, mesmo que não haja interlocutor real, visto que 

 

Essa orientação da palavra em função do interlocutor tem uma importância 

muito grande. Na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é 

determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de 

que se dirige para alguém. Ela constitui justamente o produto da interação 

do locutor e ouvinte. Toda palavra serve de expressão a um em relação a 

outro (BAKHTIN/VOLOSCHÍNOV, 2009, p. 117, grifos dos autores). 

                                            
3
 Com o pensamento bakhtiniano, entendemos que a enunciação – quer seja um ato de fala determinado pela 

situação imediata ou pelo conjunto das condições de vida de uma determinada comunidade linguística – é um 

produto da interação social (BAKHTIN/VOLOSCHINOV, 2009). Para Gasparotto (2014), a enunciação é a 

expressão da língua em uso. Sendo assim, não existe fora de suas relações extraverbais: o contexto, a finalidade e 

o interlocutor.  



32 
 

 
 

 Entendemos, nesse contexto, que a palavra
4
 apresenta como traço característico o 

endereçamento ao outro, de quem se espera uma atitude e uma resposta. Assim, sem a 

presença do outro não há linguagem, porque é ele (o outro) que garante o seu caráter 

dialógico. A palavra, nesse sentido, afasta-se de sua concepção tradicional e passa a ser 

compreendida como “unidade de uso concreto entre falante e interlocutor em diálogo” 

(STELLA, 2016, p. 180), não sendo um vocábulo descontextualizado, desvinculado da 

realidade da vida. 

 Nesse sentido, ao assumirmos que toda enunciação é construída em função de um 

destinatário, estamos também assumindo a importância do interlocutor, porque não há diálogo 

sem a presença dele, já que qualquer produção oral ou escrita deve pressupor a presença deste 

outro. Nesse caso, adotamos a concepção bakhtiniana de que diálogo num sentido amplo é 

compreendido não apenas como comunicação em voz alta, de pessoas colocadas face a face, 

mas como toda comunicação verbal, de qualquer tipo que seja (BAKHTIN/ 

VOLOSCHÍNOV, 2009). Ressaltamos, a partir dos estudos de Sobral (2009), que dialogismo 

não se confunde com diálogo, porque o segundo é um fenômeno textual e um procedimento 

discursivo englobado pelo dialogismo, sendo um de seus níveis mais evidentes no nível da 

materialidade discursiva; o segundo, o enunciado e o discurso sempre são dialógicos porque: 

a) não pode haver enunciado sem sujeito enunciador; b) o sujeito não pode agir fora de uma 

interação, mesmo que o outro não esteja fisicamente presente; c) não há interação sem 

diálogo. 

Dessa forma, no pensamento bakhtiniano, o papel do outro é de grande relevância, 

porque “esses outros” (BAKHTIN, 2011, p. 301), para quem são construídos os enunciados, 

nunca são ouvintes/leitores passivos, nem se comportam apenas como recebedores de 

discurso/texto, mas são participantes ativos da comunicação discursiva. Assim, no fluxo real 

da comunicação, 

 

o ouvinte, ao perceber e compreender o significado (linguístico) do discurso, 

ocupa simultaneamente em realização a ele uma ativa posição responsiva: 

concorda ou discorda dele (total ou parcialmente), completa-o, prepara-se 

para usá-lo, etc.; essa posição responsiva do ouvinte se forma ao longo de 

todo o processo de audição e compreensão desde seu início, às vezes 

                                            
4
 De acordo com Stella (2016), nos trabalhos de Bakhtin e seu Círculo a palavra é tomada levando-se em conta 

sua historicidade ou, como bem afirma o pesquisador, a linguagem em uso. No texto Discurso na vida e discurso 

na arte, assinado por Voloschinov (1926), o vocábulo aparece relacionado à vida, à realidade, como parte de um 

processo de interação entre um falante e um interlocutor. Na obra Marxismo e Filosofia da linguagem, assinado 

por Voloschinov/Bakhtin (1929), a palavra é tomada como signo ideológico, portanto, determinada pelas 

relações sociais.  
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literalmente a partir da primeira palavra do falante. Toda compreensão da 

fala viva, do enunciado vivo é de natureza ativamente responsiva [...] 

(BAKHTIN, 2011, p. 271). 

 

As considerações a respeito do papel desempenhado pelo outro reforça a natureza 

social/dialógica da linguagem. Assim, o discurso/texto escrito representa uma forma de 

relação dialógica que supera as simples relações linguísticas, porque envolve “o outro para 

quem se diz – seus possíveis leitores; o outro de quem toma suas palavras para dizer – os 

modelos; o outro sobre quem diz – suas personagens; o outro, que é participante do produto 

do texto – colegas, professores e quaisquer outros destinatários” (SERAFIM; OLIVEIRA, 

2010, p. 17). 

 Essa ideia é corroborada por Sobral (2009) quando afirma que o conceito de 

dialogismo é a base de produção dos discursos/textos porque, conforme o Círculo 

bakhtiniano,  

 

o locutor e o interlocutor têm o mesmo peso, porque toda enunciação é uma 

„resposta‟, uma réplica, a enunciações passadas e a possíveis enunciações 

futuras, e ao mesmo tempo uma „pergunta‟, uma „interpelação‟ a outras 

enunciações: o sujeito que fala o faz levando o outro em conta não como 

parte passiva mas como parceiro – colaborativo ou hostil – ativo (SOBRAL, 

2009, p. 33, grifos do autor). 

 

 Tendo por base os pressupostos do pensamento bakhtiniano, Menegassi (2009) afirma 

que a responsividade não é uma simples decorrência das práticas de linguagem, mas deve ser 

compreendida como um fator primordial para que elas aconteçam. Nesse caso, deve-se 

compreender que não é apenas uma resposta ao que foi dito, mas uma possível resposta a 

outros enunciados que circulam na sociedade. Além disso, o pesquisador acentua que o 

locutor e o outro/interlocutor têm papeis ativos nesse espaço de interação verbal, que não é 

fragmentado, como se um ou o outro fosse o responsável por um dos turnos do diálogo. É um 

espaço compartilhado, “o que significa que é no entremeio, isto é, na interação, que a língua 

se efetiva em enunciados concretos constituídos de palavras-signo, sempre a partir da relação 

previamente estabelecida, mesmo que virtualmente, com o outro” (MENEGASSI, 2009, p. 

153). 

Considerando as reflexões até aqui empreendidas e a concepção de língua que sustenta 

os pressupostos do pensamento bakhtiniano e de seu Circulo, a qual esclarece que 
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a verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato 

de formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo 

ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação 

verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações. A interação 

verbal constitui assim a realidade fundamental da língua 

(BAKHTIN/VOLOSCHÍNOV, 2009, p. 127, grifos dos autores), 

 

assumimos o indício de que a(s) língua(s) existe(m) para promover a interação entre as 

pessoas, aspecto que nos leva a reconhecer que somente uma visão interacionista da 

linguagem – uma noção de língua concreta, mobilizada pelos sujeitos socialmente situados – 

pode suscitar a compreensão de que a escrita cumpre funções comunicativas socialmente 

importantes. Dessa forma, quando realizada em conjunto por duas ou mais pessoas que 

buscam os mesmos fins, a escrita passa a ter caráter interativo, dialógico e dinâmico.  

 Na seção a seguir, apresentamos o surgimento do conceito de letramento. Abordamos 

os conceitos de alfabetização e letramento e discutimos a produção textual escrita na 

perspectiva do alfabetizar letrando. 

 

1.2 Alfabetização e letramento 

 

 Paraviver plenamente em uma sociedade letrada, não basta apenas que o indivíduo 

seja alfabetizado, é preciso que ele participe de práticas sociais de uso da leitura e da escrita. 

Por esta razão, saber ler e escrever
5
 tem se revelado uma condição insuficiente para responder 

às demandas da sociedade, porque é indispensável entender os significados do uso da leitura e 

da escrita em diferentes contextos. Nesse sentido,a escola, enquanto espaço socialmente 

instituído para a ampliação das possibilidades do uso da linguagem, desempenha um papel de 

fundamental importância no processo de ensino e aprendizado da língua escrita, ao 

desenvolvê-lo, não apenas de forma sistematizada, mas, sobretudo, como forma de 

participação em práticas sociais de uso da leitura e da escrita
6
.  

                                            
5
 Utilizamos as expressões “saber ler e escrever” associando-as as habilidades de codificar e decodificar, 

empregadas no modelo de alfabetização tradicional, no qual, primeiro seria preciso aprender a decifrar um 

código, por meio de etapas sequenciais, para depois dominar a habilidade de leitura.  
6
 De acordo com a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, estudos de natureza teórica e metalinguística, 

sobre a norma padrão e suas variedades, devem ser envolvidos em práticas de reflexão, com vistas à ampliação 

das capacidades de uso da língua em práticas situadas de linguagem. O Documento enuncia, ainda, que os dois 

primeiros anos do Ensino Fundamental devem ser destinados à alfabetização, para que a apropriação do sistema 

de escrita alfabética aconteça de modo articulado ao desenvolvimento das habilidades de leitura e de escrita e ao 

seu envolvimento em práticas diversificadas de letramentos; também expressa que, no processo de alfabetização, 

os estudantes devem conhecer o alfabeto e a técnica da escrita/leitura, para que se tornem alfabetizados, ou seja, 

para que consigam “codificar e decodificar” os sons da língua (fonemas) em material gráfico (grafemas ou 
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 Em meados da década de 1980, do século passado, a alfabetização já era apresentada 

como um processo de natureza complexa, como um fenômeno demúltiplas facetas, de caráter 

interdisciplinar. Naquele contexto, defendia-se (defende-se, ainda hoje) que,  

 

à natureza complexa do processo de alfabetização, com suas facetas 

psicológica, psicolinguística, sociolinguística e linguística, é preciso 

acrescentar os valores sociais, econômicos, culturais e políticos que o 

condicionam. Uma teoria coerente de alfabetização só será possível se a 

articulação e integração das várias facetas do processo for contextualizada 

social e culturalmente e iluminada por uma postura política que resgate seu 

verdadeiro significado (SOARES, 1985, p. 22).  

 

Nesse sentido, o debate em torno da alfabetização era motivado, entre outros aspectos, 

pela necessidade de considerar, além de sua natureza interdisciplinar – as facetas psicológica, 

psicolinguística, sociolinguística e linguística –, os aspectos sociais, culturais e políticos 

condicionantes do processo de aprendizagem da leitura e da escrita no ambiente escolar. 

Propunha-se, dessa forma, a adoção “de uma postura política diante das implicações 

ideológicas do significado e do papel atribuídos à alfabetização” (SOARES, 1985, p. 24). 

 Nessa perspectiva, os estudos de Soares (1985) prenunciavam o surgimento do 

conceito de letramento enraizado no conceito de alfabetização, ideia que pode ser confirmada 

nas palavras desta autora, ao se reportar à própria pesquisa, divulgada no final da primeira 

metade da década de 1980
7
:  

 

É que, relendo, hoje, “As muitas facetas da alfabetização”, encontro ali já 

anunciado, sem que ainda fosse nomeado, o conceito de letramento, que se 

firmaria posteriormente, e, de forma implícita, as relações entre esse 

conceito e o conceito de alfabetização [...] (SOARES, 2004, p. 5, grifo da 

autora). 

 

Consequentemente, na metade dos anos de 1980, começava a acontecer no Brasil a 

invenção
8
 do termo letramento, tomando-se como princípio de ampliação do conceito de 

alfabetização, as alterações pelas quais passaram o próprio conceito de alfabetização nos 

censos demográficos, o tratamento dado pela mídia às notícias sobre alfabetização e a 

aproximação entre alfabetização e letramento, expressa na produção acadêmica.  

                                                                                                                                       
letras), além de conhecer o alfabeto em seus vários formatos – letras imprensa e cursiva, maiúsculas e 

minúsculas (BRASIL, 2017). 
7
 As muitas facetas da Alfabetização. Cadernos de Pesquisa, n. 52, p. 19-24, fev./1985.  

8
 Termo empregado por Soares (2003) para o surgimento do termo letramento, tendo em vista o reconhecimento 

de práticas sociais de leitura e de escrita mais complexas que as práticas do ler e do escrever decorrentes da 

aprendizagem do sistema de escrita. 
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 Kleiman (1995), favorecendo as afirmações de Soares (2003), ressalta que a 

introdução da palavra “letramento” ocorreu pela primeira vez na segunda metade da década 

de 1980, na obra No mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística, de Mary Kato 

(1986). À época, o ensino da leitura e da escrita, fundamentado em materiais didáticos que 

priorizavam a repetição e a memorização de sílabas, palavras e frases soltas passou a ser 

muito criticado (ALBUQUERQUE, 2007). Dessa forma, o termo letramento foi apropriado 

pela Linguística Aplicada e pela Educação, tendo as autoras brasileiras, Leda VerdianiTfouni, 

Angela Kleiman, Magda Soares e Roxane Rojo, como as primeiras pesquisadoras que 

demonstraram interesse pelo campo, com o intuito de definir os limites dos sentidos 

atribuídos para o novo termo (VIANNA; SITO; VALSECHI; PEREIRA, 2016). 

Nesse sentido, destaca Albuquerque (2007), somente a partir da década de 1990, o 

fenômeno denominado letramento passou a ser vinculado ao conceito de alfabetização. 

Entretanto, o fato de o termo letramento ter surgido associado ao conceito de alfabetização 

gerou uma confusão no que diz respeito à especificidade de cada um deles, ocasionando uma 

fusão inadequada dos dois processos, com predominância do conceito de letramento em 

detrimento do conceito de alfabetização, aspecto denominado “desinvenção da alfabetização” 

(SOARES, 2004, p. 8), ou seja, o apagamento da faceta linguística desse processo. Nesse 

contexto, Soares (2016b), com base nos métodos de alfabetização utilizados no Brasil, discute 

as três facetas de orientação da aprendizagem inicial da escrita, a saber: a) a faceta linguística 

– cujo objeto de conhecimento é a apropriação do sistema alfabético-ortográfico e as 

convenções da escrita; b) a faceta interativa – em que o objeto de conhecimento envolve as 

habilidades de compreensão e produção de textos e, c) a faceta sociocultural – que toma por 

objeto de conhecimento os eventos sociais e culturais que envolvem a escrita. Sendo as duas 

últimas relacionadas ao fenômeno do letramento. 

De acordo com Morais (2005) com o desenvolvimento da noção de letramento 

pesquisadores e professores passaram a defender a inserção dos alunos no mundo da escrita 

como tarefa primeira da alfabetização, para que pudessem experienciar práticas de leitura e de 

produção textual. Entretanto, como enfatiza o pesquisador,  

 

muitos dos defensores da dimensão “letradora” da alfabetização continuaram 

a enxergar a escrita alfabética como um código e a apostar num suposto 

aprendizado “espontâneo”, sem um ensino que ajudasse o aprendiz a 

desvendar os enigmas do alfabeto. Muitas vezes, até acham/achavam que se 

poderia continuar usando qualquer um dos velhos métodos de alfabetização, 
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desde que, na sala de aula, ocorressem práticas de leitura e de produção de 

variados gêneros textuais (MORAIS, 2005, p. 44, grifos do autor). 

 

Nessa assertiva, o pesquisador reflete sobre as contradições da adoção da perspectiva 

de alfabetizarletrando, a partir do apagamento de palavras como código
9
, codificar e 

decodificar e da adoção de um ensino sistemático capaz de auxiliar o aprendiz a refletir sobre 

a escrita alfabética para compreender o seu funcionamento, paralelamente ao 

desenvolvimento de práticas letradas de exploração de textos de circulação social.  

O conceito de alfabetização, segundo apregoa Kleiman (2005), além de compreender o 

processo de aquisição das primeiras letras, que envolve inúmeras operações cognitivas, 

estratégias e modos de fazer, também compreende um conjunto de saberes sobre o código 

escrito, que é mobilizado pelo indivíduo na participação de práticas letradas de outras esferas 

de atividade, além da escolar. Nesse sentido, uma prática de alfabetização com vistas ao 

domínio do sistema alfabético e ortográfico torna-se necessária, mas não suficiente, para que 

uma criança seja considerada letrada, pois o ato de ensinar a ler e a escrever – a alfabetização 

– “deve relacionar-se ao uso da leitura e da escrita de maneira a alcançar objetivos em 

diferentes contextos em que essas práticas são desenvolvidas, ação que tem sido denominada 

de letramento” (SILVA, 2005, p. 135). 

Nas palavras de Soares (2004), não há como dissociar alfabetização e letramento 

porque a inserção da criança na cultura escrita acontece pela junção da aprendizagem do 

sistema convencional de escrita ao desenvolvimento de habilidades de uso desse sistema em 

atividades que envolvam os usos sociais da leitura e da escrita, haja vista não serem processos 

independentes, mas, sobretudo, interdependentes, porque 

 

a alfabetização desenvolve-se no contexto de e por meio de práticas sociais 

de leitura e de escrita, isto é, através de atividades de letramento, e este, por 

sua vez, só se pode desenvolver no contexto da e por meio da aprendizagem 

das relações fonema–grafema, isto é, em dependência da alfabetização” 

(SOARES, 2004, p. 14, grifos da autora). 

 

Em síntese, o surgimento do termo letramento associado ao conceito de alfabetização 

para orientar a aprendizagem inicial da língua escrita, com foco não apenas na aprendizagem 

do sistema alfabético e suas convenções, mas como uma forma de inserir a criança em 

                                            
9
 De acordo com Albuquerque (2007), a maioria das pessoas que passaram pela alfabetização no período anterior 

e correspondente as décadas finais do século XX vivenciou uma escolarização com ênfase na codificação e na 

decodificação, ou seja, foram submetidas a atividades de repetição e memorização de letras, sílabas e palavras.  
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práticas sociais de uso da leitura e da escrita, é decorrente do desenvolvimento social, cultural, 

econômico e político ocorrido no Brasil, no século XX, quando as demandas de leitura e de 

escrita nas práticas sociais e profissionais ganharam maior visibilidade, exigindo, além da 

reformulação de objetivos, a introdução de novas práticas de ensino da língua escrita na 

escola, com ênfase no desenvolvimento de habilidades de leitura e de escrita de um conjunto 

amplo e variado de gêneros textuais (SOARES, 2016b), extrapolando quaisquer práticas de 

uso da leitura e da escrita com fins apenas escolares.  

Nesse sentido, a adoção de uma prática de escrita escolar termina por distanciar o 

processo de aprendizagem dessa modalidade escrita da língua de suas reais situações de 

interlocução, desconsidera as habilidades discursivas e trata a linguagem como fenômeno 

abstrato (SANTOS, 2007). Essa vertente conduz o aprendiz à compreensão do processo de 

produção textual como  

 

uma situação de demonstração de suas habilidades de grafar as palavras que 

lhe foram ensinadas ou, em etapa mais avançada do processo de 

alfabetização, de demonstração da capacidade de usar a escrita com aquelas 

funções consagradas pela escola, uma escrita que devolva a essa escola o 

discurso que ela impõe (SOARES, 2015, p. 81). 

 

 Nesse modelo de reprodução proposto pela escola, o aluno tem o professor como o 

único interlocutor, pois será ele que irá ler e avaliar os textos produzidos, não existindo a 

preocupação com a circulação desses textos em outros ambientes, além da sala de aula, haja 

vista, a escrita ser compreendida como um processo meramente escolar, destituído de sentidos 

e de objetivos.  

Ao reconhecer a relevância da interação com diferentes gêneros textuais, nos mais 

variados contextos comunicativos, para a formação de leitores e escritores competentes, 

Albuquerque (2007) argumenta que a escola deve oportunizar essa interação, por meio da 

proposição de atividades que levem os alunos a ler e a produzir textos de diferentes gêneros. 

Entretanto, defende que, 

 

por outro lado, é imprescindível que os alunos desenvolvam autonomia para 

ler e escrever seus próprios textos. Assim, a escola deve garantir, desde 

cedo, que as crianças se apropriem do sistema de escrita alfabético, e essa 

apropriação não se dá, pelo menos para a maioria das pessoas, 

espontaneamente, valendo-se do contato com textos diversos. É preciso o 

desenvolvimento de um trabalho sistemático de reflexão sobre as 

características do nosso sistema de escrita alfabético (ALBUQUERQUE, 

2007, p. 19). 
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 Neste fragmento, reconhecemos a necessidade de articular nos contextos de leitura e 

produção de textos variados, um trabalho sistemático de reflexão sobre a escrita, porque, a 

inserção dos aprendizes em práticas sociais de uso dessa modalidade, somente será possível se 

eles puderem vivenciá-las de forma autônoma, sem ajuda de outras pessoas do contexto 

familiar ou escolar (SANTOS, 2007). Em outras palavras, o convívio com textos de 

circulação social não garantirá aos alunos a apropriação das características da escrita, nem tão 

pouco a sua entrada, de forma autônoma, nas práticas sociais que demandam o uso dessa 

modalidade da língua. Por essa razão, a perspectiva do letramento precisa ser explorada “nas 

interações dos professores com os aprendizes para que se possa examinar, de forma mais 

natural, a relação dos alunos com a escrita” (NASCIMENTO; ZIRONDE, 2014, p. 261-262). 

 

1.2.1 Alfabetização na perspectiva do letramento 

 

 Nesta seção, refletimos sobre os conceitos de alfabetização e letramento, 

compreendendo-os como processos interdependentes (SOARES, 2004) e 

intercomplementares (MENDONÇA, 2007). Dessa forma, reconhecemos a necessidade de 

promover o entrelaçamento dessas duas dimensões da aprendizagem da escrita inicial, sem 

desconsiderar as especificidades de cada uma delas. De acordo com Soares (2004), a 

identificação das relações fonema–grafema, consciência fonológica e fonêmica, habilidades 

de codificação e decodificação da língua escrita, conhecimento e reconhecimento dos 

processos de tradução da forma sonora da fala para a forma gráfica da escrita são facetas da 

alfabetização. A imersão das crianças na cultura escrita, participação em experiências variadas 

com a leitura e a escrita, conhecimento e interação com diferentes tipos e gêneros de material 

escrito são facetas do letramento.                                             

Nessa direção, em uma sociedade grafocêntrica, desde o momento do seu nascimento, 

a criança está envolta em situações que envolvem o uso de algum tipo de material escrito e 

convive com pessoas que fazem uso social da língua escrita, com finalidades específicas: é o 

processo de letramento permeando suas vidas. Por outro lado, a alfabetização somente irá 

ocorrer quando a criança chegar à escola, não acontecendo de forma espontânea, mas 

exigindo um trabalho sistemático. Dessa forma, a entrada na cultura escrita acontece de forma 

muito precoce, entretanto, a aprendizagem da escrita demanda um trabalho sistemático, a 

partir “de uma grande variação de situações de produção orais e escritas, de atividades de 
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leitura para escrever e de escrita para consolidar a leitura” (DOLZ; GAGNON; DECÂNDIO, 

2010, p. 17). 

Nesse sentido, compreendemos que a integração desses dois processos favorece a 

efetivação daquilo que alguns dos pesquisadores mencionados neste texto – Albuquerque 

(2007), Melo (2012), Mendonça (2007), Morais (2005), Moreira e Rocha (2013), Santos e 

Albuquerque (2007) e Soares (2000, 2004) entre outros,– denominam de alfabetizar letrando, 

ou seja, possibilitar aos alunos a apropriação “do sistema alfabético ao mesmo tempo em que 

desenvolvem a capacidade de fazer uso da leitura e da escrita de forma competente e 

autônoma, tendo como referência práticas autênticas de uso dos diversos tipos de material 

escrito presentes na sociedade” (SANTOS; ALBUQUERQUE, 2007, p. 95-96), porque em 

uma sociedade grafocêntrica, em que os usos da leitura e da escrita foram multiplicados, é 

necessário, além da aquisição das características da escrita, fazer uso da leitura e da escrita 

nas práticas cotidianas. 

De acordo com Melo (2012), estamos vivenciando um momento de equilíbrio, em que 

buscamos associar a aprendizagem das especificidades da escrita à ideia da língua em uso. 

Assim, os processos de alfabetização e letramento devem caminhar juntos nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental e, de modo particular, no Ciclo da Alfabetização
10

. Entretanto, 

compreender em que consiste o processo de alfabetizar letrando, ou seja, como conciliar o 

trabalho de ensino do sistema de escrita com as situações de leitura e produção de textos, é 

um aspecto fundamental para aqueles que querem proporcionar aos alunos o domínio efetivo 

da linguagem escrita.  

Nas palavras de Santos e Albuquerque (2007), há, ainda, alguns equívocos na 

compreensão do que vem a ser a alfabetização na perspectiva do letramento. Estas 

pesquisadoras enumeram três mal-entendidos, a saber: a) a crença de que os diferentes 

gêneros funcionariam nas aulas do mesmo modo como funcionam na realidade extraescolar
11

, 

b) a utilização da leitura de diferentes textos apenas como pretexto para o estudo das palavras 

e das famílias silábicas que as compõem e c) e a crença de que para os alunos que ainda não 

dominam o sistema de escrita bastaria apenas oportunizar a leitura e a produção coletiva de 

textos. As autoras supracitadas argumentam que  

 

                                            
10

  Tomando por base, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa/PNAIC, o Ciclo da Alfabetização 

compreende os três anos iniciais do Ensino Fundamental.  
11

 A esse respeito, Mendonça (2007) esclarece que é preciso realizar um processo de didatização, com vistas ao 

atendimento dos objetivos pedagógicos relacionados à abordagem dos gêneros.  
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propiciar aos aprendizes a vivência de práticas reais de leitura e produção de 

textos não é meramente trazer para a sala de aula exemplares de textos que 

circulam na sociedade. Ao se ler ou escrever um texto, tem-se a intenção de 

atender a determinada finalidade. É isso que faz com que a situação de 

leitura e escrita seja real e significativa (SANTOS; ALBUQUERQUE, 2007, 

p. 97).  

 

 A partir desse fragmento, temos o entendimento de que o processo de alfabetização na 

perspectiva do letramento não se constitui apenas como uma porta de entrada de textos de 

diversos gêneros no ambiente escolar, mas, sobretudo, como uma forma de ressignificação da 

alfabetização, ou seja, à proposição de situações de leitura e/ou da escrita de um texto em sala 

de aula deve-se relacionar uma finalidade clara e explícita, no sentido de “proporcionar ao 

aluno a percepção das múltiplas formas de utilização da escrita para diferentes finalidades” 

(MORAIS, 2010, p. 5).  

 Nessa direção, entendendo que o conceito de letramento é um aspecto relevante para a 

compreensão dos processos de ensino e aprendizado, Mendonça (2007) defende que um dos 

princípios norteadores da perspectiva do letramento diz respeito ao fato de que a 

aprendizagem da escrita não pode ocorrer desvinculada das práticas sociais, pois “ninguém lê 

ou escreve no vazio, sem propósitos comunicativos, sem interlocutores, descolado de uma 

situação de interação” (MENDONÇA, 2007, p. 46). Dessa forma, argumenta que o principio 

fundamental da proposta de alfabetizar letrando é compreender que a apropriação do sistema 

de escrita e a inserção nas práticas de leitura e escrita devem ocorrer de forma conjunta e 

complementar. 

Frade (2007) colabora com essa discussão afirmando que a entrada da noção de 

letramento no âmbito da alfabetização permitiu compreender que os processos de ensino e 

aprendizagem abrangem uma forma de pensar o mundo por escrito. Desse modo, esclarece 

que a decifração do sistema de escrita por meio das relações entre sons e letras e a leitura de 

textos pertencentes à esfera escolar e/ou literária não serão suficientes para garantir a 

participação dos aprendizes nesse universo repleto de comportamentos típicos da cultura 

escrita, porque é necessário que eles “façam uso da escrita em situações sociais e que se 

beneficiem da cultura escrita como um todo, apropriando-se de novos usos que surgirem. [...] 

precisamos tratar a língua como objeto de reflexão e como objeto cultural” (FRADE, 2007, p. 

32).  

 Com base no que vimos discutindo, alfabetizar na perspectiva do letramento é fornecer 

orientações para que a criança aprenda a ler e a escrever no contato com práticas reais de 
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leitura e de escrita. Considerando a interdependência desses processos, a alfabetização na 

perspectiva do letramento afasta da sala de aula a visão dicotômica acerca da aprendizagem 

da escrita inicial, isto é, ajuda a desmistificar a divisão existente entre o momento de aprender 

o código escrito e o momento de usá-lo nas práticas sociais (MOREIRA; ROCHA, 2013).  

 Dessa forma, reafirmamos com as autoras supracitadas que 

 

a alfabetização e o letramento são processos que se entrelaçam, são 

indissociáveis e devem acontecer de forma simultânea, pois a entrada da 

criança no mundo da escrita deveria acontecer tanto pela aquisição do 

sistema convencional de escrita quanto pelo desenvolvimento de 

capacidades de uso desse sistema em atividades de leitura e escrita, 

intimamente ligadas às práticas sociais (MOREIRA; ROCHA, 2013, p. 35).  

 

 De posse dessa vertente, a escola dos anos iniciais poderá possibilitar o acesso dos 

aprendizes a situações que favoreçam os usos sociais da leitura e da escrita, concretizados a 

partir dos diversos gêneros textuais que circulam na sociedade, mas também momentos de 

reflexão acerca da língua, através da realização de um trabalho sistemático que envolva o 

funcionamento da escrita. Logo, na perspectiva do alfabetizar letrando, a produção de textos 

escritos deve acontecer desde os momentos iniciais da escolarização, isto é, desde a entrada 

da criança no primeiro ano do Ensino Fundamental
12

. Dessa forma, cabe ao professor 

“diagnosticar o desenvolvimento alcançado pelos aprendizes para então traçar metas” 

(NASCIMENTO; ZIRONDI, 2014, p. 262), com vistas ao avanço no processo de letramento 

já iniciado nas práticas letradas da comunidade de origem de seus alunos. 

 Portanto, assumimos com Soares (2004) que é preciso, inicialmente, reconhecer as 

especificidades tanto da alfabetização quanto do processo de letramento para que se 

compreenda a importância de se alfabetizar em um contexto letrado. É necessário, também, 

considerar que as dimensões que constituem cada um desses processos demandam formas 

diferenciadas de trabalho, ou seja, a aprendizagem da escrita inicial exige múltiplas 

metodologias, algumas diretas, explícitas e sistemáticas e outras indiretas, caracterizadas pela 

motivação e pela instigação. Além desses aspectos, a pesquisadora defende que é preciso 

rever e reformular a formação inicial e continuada dos professores dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, o que já vem sendo realizado, em nível nacional, através de ações empreendidas 

                                            
12

 Em relação à produção de textos orais e escritos, Leal e Guedes-Pinto (2012) esclarecem que haverá sempre 

uma progressão que se iniciará na Educação Infantil e se estenderá por todo o processo de vida escolar e pós-

escolar, porque a capacidade de produzir textos orais e escritos será sempre ampliada, levando-se em conta 

situações novas que demandem a utilização de novos gêneros textuais. 
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pelas instituições governamentais
13

, com o intuito de favorecer a construção de uma escola 

mais eficiente (ANTUNES, 2003).  

 

1.2.2 A produção escrita na perspectiva do alfabetizar letrando 

 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa – PCN-LP expressam 

que as pesquisas relacionadas à aprendizagem da escrita têm ocasionado mudanças 

significativas no tocante à compreensão acerca de como a construção sobre esse processo 

acontece. Esses documentos apregoam que para “aprender a escrever” é necessário 

compreender as características do sistema de escrita e o funcionamento da linguagem que se 

usa para escrever; esclarecem que é preciso escrever, considerando o que se pretende dizer e 

para quem o texto se destina; defendem o acesso à diversidade de textos com vistas à 

compreensão da utilização da escrita em diferentes circunstâncias. Para que isso ocorra, “é 

preciso que, tão logo o aluno chegue à escola, seja solicitado a produzir seus próprios textos, 

mesmo que não saiba grafá-los, a escrever como lhe for possível, mesmo que não o faça 

convencionalmente” (BRASIL, 2001, p. 68). 

Nesse contexto, Leal e Guedes-Pinto (2012), tomando os direitos de aprendizagem 

expressos no material do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC
14

, 

esclarecem que os conhecimentos e as habilidades relacionados à aprendizagem do Sistema 

de Escrita Alfabética apresentam características diferentes daqueles relativos ao eixo 

produção de textos. Por essa razão, o conhecimento das letras do alfabeto, a segmentação das 

palavras em sílabas e a percepção da existência de relações entre o uso das unidades gráficas e 

unidades sonoras, entre outros, são conhecimentos que podem ser firmados no início do Ciclo 

da Alfabetização
15

, para que no terceiro ano os professores possam dedicar um tempo maior 

                                            
13

 Instituição, elaboração e divulgação dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN/1997; do Programa de 

Formação de Professores Alfabetizadores – PROFA/2000; do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

– PNAIC/2012; da Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA/2013; da Base Nacional Comum Curricular – 

BNCC/2017. 
14

 De acordo com o Documento Orientador – PNAIC em Ação 2017, o Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa é um compromisso formal assumido pelos governos Federal, do Distrito Federal, dos Estados e dos 

Municípios, desde 2012, com o objetivo de atender a Meta 5 do Plano Nacional de Educação (PNE) – 

Alfabetizar todas as crianças, no máximo até o final do 3º ano do Ensino Fundamental.  Disponível em: 

<http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/doc_orientador_versao_final_20170720.pdf>. Acesso em: 06 out. 2017. O 

material do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC delimita os diferentes conhecimentos e 

as capacidades básicas que devem nortear o ensino de língua materna no Ciclo da Alfabetização, através do 

estabelecimento dos Direitos de Aprendizagem, que apresentaremos no item “A produção de textos escritos no 

Ciclo da Alfabetização". 
15

 Conforme expresso no Manual do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, o Ciclo da Alfabetização, 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental, é um tempo sequencial de três anos, sem interrupção, dedicado: a) à 

http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/doc_orientador_versao_final_20170720.pdf
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para ajudar os aprendizes no desenvolvimento de situações mais complexas de leitura e de 

escrita. No entanto, estas pesquisadoras chamam a atenção para o fato de que é preciso 

garantir que todas as crianças tenham compreendido o sistema de escrita, caso contrário, será 

necessário favorecer essa aprendizagem, paralelamente ao desenvolvimento da produção de 

textos escritos.Dessa forma, propõem que no último ano do Ciclo da Alfabetização, o 

professor organize o tempo de aprendizagem da seguinte maneira: 

 

Sejam planejadas situações de aprendizagem acerca do funcionamento do 

sistema de escrita, caso algumas crianças ainda não compreendam os 

princípios do Sistema de Escrita Alfabética; [...] situações de aprendizagem 

que ajudem as crianças a consolidar as correspondências grafofônicas 

(relações entre letras e fonemas), seja na leitura ou na escrita; [...] situações 

de aprendizagem da leitura e de produção de textos, individuais e coletivas, 

de modo articulado ao eixo de análise linguística; [...] situações de 

aprendizagem da oralidade, sobretudo, em situações mais formais, de modo 

articulado ao eixo da análise linguística (LEAL; GUEDES-PINTO, 2012, p. 

20). 

 

Da leitura do fragmento acima, inferimos que a organização do tempo de 

aprendizagem deve considerar a elaboração de atividades que levem o aprendiz a refletir 

sobre as características do sistema de escrita, a partir da realização de práticas de leitura e 

escrita de diferentes gêneros. Assim, ao tomarmos a proposta de que as crianças devem ser 

alfabetizadas no decorrer do Ciclo da Alfabetização, recuperamos, mais uma vez, a 

compreensão de que alfabetizar na perspectiva do letramento significa oportunizar aos alunos 

a apropriação da escrita alfabética, a aprendizagem das características da linguagem que se 

usa para escrever e as características textuais dos gêneros, em razão de suas funções sociais 

(SANTOS; ALBUQUERQUE, 2007).  

Nessa direção, é preciso que a escola possibilite a participação dos aprendizes em 

situações favoráveis a aprendizagem, ou seja, as crianças precisam participar “de situações em 

que faça sentido falar/escutar, ler/escrever” (LEAL; GUEDES-PINTO, 2012, p. 15). Dessa 

forma, entendemos que a aproximação entre as experiências da esfera escolar e as 

manifestações culturais de outras esferas sociais, por meio do acesso dos alunos a uma 

variedade de gêneros textuais/discursivos, considerando sua função social e seus propósitos 

comunicativos, poderá suscitar situações significativas de aprendizagem para a criança dos 

                                                                                                                                       
inserção da criança na cultura escolar; b) à aprendizagem da leitura e da escrita; c) à ampliação das capacidades 

de produção e compreensão de textos orais em situações familiares e não familiares e d) à ampliação do universo 

de referências culturais dos alunos nas diferentes áreas do conhecimento. Disponível em: 

<http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/pacto_livreto.pdf>. Acesso em 06 out. 2017. 

http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/pacto_livreto.pdf
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anos iniciais, porque “é por meio dos gêneros discursivos que as práticas de linguagem 

incorporam-se às atividades dos alunos” (LOPES-ROSSI, 2011, p. 71). 

No tocante à inserção dos gêneros textuais/discursivos no ambiente escolar, o 

professor deve facilitar o contato do aluno com um grande número de gêneros orais e escritos,  

 

abrangendo várias esferas de circulação: a familiar ou pessoal – cartas 

pessoais, bilhetes, diários, e-mails pessoais, listas de compras, etc. –; a 

literária – fábulas, poemas de cordel, etc. – a midiática – notícias, 

reportagens, anúncios publicitários, charges, cartas do leitor, artigos de 

opinião, etc., veiculados por distintos meios (rádio, TV, jornal, revista, 

internet, etc.) –; a do entretenimento – piadas, histórias em quadrinhos, 

trava-línguas –; a jurídica ou de regulação da convivência – estatutos, leis, 

regimentos, normas, etc. (MENDONÇA, 2007, p. 47) 

 

Entretanto, é preciso que, no planejamento das situações que envolvam a utilização 

dos gêneros textuais, sejam consideradas as necessidades dos alunos e os objetivos 

pedagógicos expressos no plano de ensino elaborado. Assim, com base em uma determinada 

situação, o professor poderá criar condições para que os alunos possam, aos poucos, conhecer 

as características linguísticas e discursivas dos gêneros, com vistas ao atendimento das 

necessidades de leitura e de produção escrita, em situações reais de comunicação. 

 Em relação à criação de situações-problema, Mendonça (2007) reconhece essa 

possibilidade como uma alternativa adequada para o trabalho com os gêneros na escola, 

porque, a partir dela, pode-se mobilizar um conjunto de referenciais para a leitura/produção de 

textos – interlocutores, esferas de produção e/ou circulação e suporte – que influenciarão no 

formato do gênero. Tomando para exemplificação uma situação corriqueira de sala de aula, 

em que o tema “reciclagem” está sendo trabalhado, a pesquisadora esclarece que o professor 

pode levar a turma a expor suas opiniões acerca do que eles pensam e/ou querem fazer em 

relação ao problema do acúmulo de lixo nas circunvizinhanças da escola, sendo possível, a 

partir dessa situação, decidir 

 

a) enviar um abaixo-assinado ou uma carta de reclamação às autoridades 

competentes e/ou b) realizar uma palestra educativa para os moradores (que 

necessitará da produção de convites ou cartazes para os pais e alunos) e/ou c) 

produzir e distribuir uma cartilha educativa para os moradores, entre outras 

possibilidades. Começa, então, o trabalho de produção de gêneros orais e 

escritos, que pode inserir atividades de leitura, escrita, comparação, reflexão 

sobre adequação de registro (do mais formal ao menos formal), sobre as 

características linguísticas e discursivas de cada gênero, entre outras 

(MENDONÇA, 2007, p. 50). 
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Inferimos, a partir deste fragmento, que o trabalho com os gêneros 

textuais/discursivos, visando à aprendizagem das características da linguagem que se usa para 

escrever e as características linguísticas e discursivas dos gêneros, deve considerar os fatores 

que condicionam a produção textual escrita – para que, para quem, onde e como se escreve 

(GERALDI, 2013) e as operações norteadoras da produção de textos escritos – 

contextualização, elaboração de conteúdos temáticos, planificação, textualização, revisão e 

reescrita (DOLZ; GAGNON; DECÂNDIO, 2010). Esses aspectos serão discutidos nesse 

capítulo. 

 Nessa direção, Antunes (2009) discute as implicações pedagógicas suscitadas pela 

adoção dos gêneros textuais/discursivos como referência para o trabalho com a língua 

materna, em que os gêneros passariam a ser o objeto de estudo desde os anos iniciais do 

Ensino Fundamental. Com base na argumentação da pesquisadora, sintetizamos algumas 

dessas implicações, a saber: 

 

a) os textos assumem sua feição concreta, pois são identificados como sendo, cada um, 

de determinado gênero. Logo, a atividade de produção escrita deixa de ter estatuto 

indefinido – redação – e passa a representar o nome particular do gênero, aspecto que 

assinala o propósito comunicativo da escrita; 

b)  todo texto é concretizado numa determinada forma de construção que reúne uma 

sequência de elementos, mais ou menos estáveis. Assim, justifica-se o estudo da 

estrutura composicional dos gêneros, mesmo que haja abertura para adaptações; 

c) as regras gramaticais passam a ter um caráter de funcionalidade, haja vista serem 

exploradas de acordo com as características de cada gênero textual/discursivo; 

d) melhor entendimento de que a elaboração e a compreensão de um texto mobilizam 

fatores internos e externos à língua;  

e) os conceitos “certo” e “errado” cedem lugar a outras possibilidades de avaliação, 

reveladoras da relação língua e contexto, entre interlocutores e entre o dizer e o fazer; 

f) o estudo abstrato da língua – da palavra solta e da frase isoladas – cede lugar à língua, 

que, “de fato, é atuação de sujeitos de linguagem, ao lado de tantas outras 

manifestações” (ANTUNES, 2009, p. 61), isto é, cede lugar à interação verbal. 

 

Corroborando a perspectiva de Antunes (2009), na qual o texto torna-se ponto de 

partida dos processos de ensino e aprendizagem da língua materna – aqui considerados os 
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dois eixos estruturantes: o uso da língua oral e escrita e a análise e reflexão sobre a língua e a 

linguagem –, Geraldi (2013, p. 105) afirma que “o específico da aula de português é o 

trabalho com o texto”, em outras palavras, é no trabalho com o texto em sala de aula que 

conseguiremos traçar uma particularidade para o ensino de língua portuguesa.  

No tocante ao primeiro eixo, Dolz, Gagnon e Decândio (2010) colocam o gênero 

textual/discursivo na condição de “facilitador” do ensino da produção textual e defendem uma 

abordagem em “forma de espiral”, com continuidades e rupturas. Dessa forma argumentam 

que o trabalho realizado a partir dos gêneros textuais/discursivos não pode ser feito de forma 

definitiva, padronizada, porque “a cada série, os mesmos gêneros podem ser retomados, com 

os conteúdos da etapa anterior sendo tratados em um grau de exigência maior na etapa 

posterior” (DOLZ; GAGNON; DECÂNDIO, 2010, p. 53).  

Nesse sentido, compreendemos, a partir da argumentação destes pesquisadores, que os 

conhecimentos mobilizados na produção escrita de um texto expositivo sobre animais, por 

exemplo, não podem ser os mesmos no início e no fim dos anos iniciais; que as mesmas 

“dimensões” que envolvem a escrita podem ser retomadas e, consequentemente, ampliadas, 

com o intuito de serem consolidadas. Nesse sentido, esclarecemos que a ortografia, a 

pontuação e a organização microssintática do texto são, nas palavras de Nascimento (2014), 

as dimensões que perpassam toda produção escrita. Dolz, Gagnon e Decândio (2010) referem-

se às operações de lexicalização (vocabulário e criação de novas palavras) e de 

sintagmatização (a construção e as relações entre os componentes da frase/a sintaxe), assim 

como aos componentes ortográficos e gráficos, como dimensões transversais relativas à 

produção escrita. 

Mendonça e Leal (2007) argumentam que o professor precisa saber que cada gênero 

textual/discursivo apresenta especificidades; que entre os gêneros existem aspectos 

semelhantes que podem funcionar como critérios de agrupamento, com base em 

características estruturais e sociocomunicativas. Nessa direção, Dolz, Noverraz e Schneuwly 

(2004) defendem o agrupamento de gêneros para o desenvolvimento da produção oral e 

escrita. Essa vertente considera a variedade e a particularidade dos gêneros orais, não negando 

as dimensões comuns aos gêneros orais e escritos. De acordo com esses pesquisadores, é 

necessário que esses agrupamentos: 

 

correspondam às grandes finalidades sociais atribuídas ao ensino, cobrindo 

os domínios essenciais de comunicação escrita e oral em nossa sociedade; 

retomem, de maneira flexível, certas distinções tipológicas, da maneira como 
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já funcionam em vários manuais, planejamentos e currículos; sejam 

relativamente homogêneos quanto às capacidades de linguagem implicadas 

no domínio dos gêneros agrupados (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 

2004, p. 101). 

 

Dolz, Gagnon e Decândio (2010) retomando o quadro de agrupamentos proposto pelos 

autores supracitados fazem o acréscimo de alguns gêneros textuais
16

. Vejamos o quadro 1: 

 

Quadro 1 –Agrupamento de gêneros 

 

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 

Conto de fadas* 

Fábula 

Lenda 

Narrativa de aventura 

Narrativa de ficção científica 

Narrativa de enigma 

Narrativa mítica* 

Esquete ou história engraçada* 

Biografia romanceada* 

Romance* 

Romance histórico* 

Novela fantástica 

Conto* 

Crônica literária* 

Advinha* 

Piada* 

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 

Diário íntimo 

Testemunho 

Anedota ou caso* 

Autobiografia* 

Curriculum vitae 

Notícia 

Reportagem  

Crônica social* 

Crônica esportiva 

Histórico* 

Relato histórico* 

Ensaio biográfico 

Biografia* 

 

                                            
16

 Os nomes dos gêneros acrescentados estão em destaque.  
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Discussão de problemas sociais 

controversos 

 

ARGUMENTAR 

Sustentação, refutação e 

negociação de tomadas de 

posição. 

 

Texto de opinião 

Diálogo argumentativo 

Carta do leitor 

Carta de reclamação 

Carta de solicitação* 

Deliberação informal 

Debate regrado 

Assembleia* 

Discurso de defesa (Advocacia) 

Discurso de acusação 

(Advocacia) 

Resenha crítica* 

Artigo de opinião ou assinados* 

Editorial* 

Ensaio* 

Transmissão e construção de 

saberes 

EXPOR 

Apresentação textual de 

diferentes formas dos saberes. 

Texto expositivo (em livro 

didático)* 

Exposição oral* 

Seminário 

Conferência 

Comunicação oral* 

Palestra* 

Artigo ou verbete enciclopédico 

Entrevista de especialista 

Tomada de notas 

Resumo de textos expositivos 

ou explicativos 

Resenha* 

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/Comandos diversos* 

Textos prescritivos* 

Fonte:Dolz, Gagnon e Decândio (2010, p. 45) 

 

Nesse contexto, Dolz, Gagnon e Decândio (2010), referindo-se aos agrupamentos, 

alegam que eles são efetivados com base nas características comuns de variados gêneros e 

permitem a economia de trabalho com alguns componentes no decurso do ensino. Dessa 

forma, enumeram algumas vantagens da proposta apresentada por Dolz, Noverraz e 

Schneuwly (2004), a saber: a) a primeira diz respeito ao trabalho com a diversidade de 

gêneros, o qual acarreta a adoção de uma perspectiva diferencial e comparativa, com base nas 

aprendizagens específicas e contrastantes de cada gênero; b) a segunda envolve a realização 

de um trabalho voltado para as práticas sociais, isto é, a análise do uso dos gêneros é 
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compreendida como uma referência para avaliação da pertinência, da adaptação e da eficácia 

comunicativa dos textos; c) a terceira diz respeito aos aspectos associados às representações 

coletivas veiculadas pelo uso dos gêneros, ou seja, a compreensão da situação de produção do 

texto e das características materiais e linguísticas envolvidas. 

Nessa linha de reflexão, essa proposta representa uma forma de estabelecer,  

 

em cada ano escolar, gêneros de cada um dos agrupamentos, de modo que os 

alunos possam, ao longo da escolaridade, deparar-se com gêneros que 

tenham semelhanças entre si e com gêneros diferentes que proporcionem 

possibilidade de reflexão sobre diversas dimensões da nossa linguagem 

(MENDONÇA; LEAL, 2007, p. 64). 

 

 Assim, essa proposta de aprendizagem “em espiral” pode ser compreendida como uma 

abordagem cíclica, a partir da qual, um mesmo gênero textual/discursivo pode ser trabalhado 

em diferentes momentos da escolarização – no mesmo ano escolar e/ou em anos diferentes –, 

contanto que cada abordagem seja realizada de forma mais complexa, ao logo dos anos. Dessa 

forma, as diferentes situações de produção oral e/ou escrita poderão motivar o aluno a “expor, 

informar, explicar, mostrar, relatar, argumentar, debater, imaginar, opinar; [...] produzir 

discursos em situações novas pelas quais vai penetrar no mundo da escrita” (NASCIMENTO; 

ZIRONDI, 2014, p. 262). 

 Portanto, reconhecemos que o desenvolvimento da produção oral e escrita, a partir da 

inserção dos gêneros textuais/discursivos, exige do professor o conhecimento acerca de quais 

habilidades os seus alunos já demonstram possuir e quais as habilidades que devem ser 

construídas a cada ano escolar. Dessa forma, a exploração da diversidade de gêneros deve 

garantir aos alunos a reflexão acerca das situações de interação, nas quais os gêneros 

textuais/discursivos circulam, mas também, a reflexão sobre os diferentes gêneros, para que 

os estudantes possam transferir o que aprendem na sala de aula para as diferentes situações 

que vivenciam fora da escola. 

 Na seção seguinte, abordaremos aspectos que dizem respeito ao ensino da escrita, a 

partir dos estudos que têm elegido o texto como unidade de ensino e aprendizagem, 

redirecionando o ensino de língua portuguesa; os aspectos sociocomunicativos da atividade de 

produção escrita, as operações norteadoras da produção de textos escritos e a produção textual 

no Ciclo da Alfabetização. 
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1.3 Escrita e ensino da escrita 

 

Discutir o ensino de língua materna pressupõe, inicialmente, o debate acerca do que é 

linguagem e qual sua importância na constituição do sujeito, da cultura e das ideologias. 

Recorrendo ao pensamento de Bakhtin e de seu Círculo (2009), que elege a interação verbal 

como a substância essencial da língua, entendemos que a linguagem é um lugar de interação 

humana, em que os interlocutores, em determinada situação de comunicação e em um 

contexto sócio-histórico também determinado, realizam ações no sentido de atuar um sobre o 

outro. 

No Brasil, no início da década de 80, do século passado, uma nova concepção de 

língua(gem) passou a adentrar na escola e, a partir dela, foram geradas novas formas de 

abordagem de ensino de língua portuguesa.  Tradicionalmente, seu objetivo de ensino era a 

competência linguística – o domínio do código –, entretanto, o alvo passou a ser a 

competência discursiva – o uso da língua em situações concretas de comunicação. Nessa 

direção, Bunzen (2006) alega que, do final do século XVII até meados do século XX, o ensino 

das regras gramaticais e da leitura/decodificação recebeu mais atenção do que o ensino da 

modalidade escrita da língua, visto que a escrita do aluno era condicionada ao fornecimento 

de títulos pelo professor, que tinha como base gêneros literários. Dessa forma, cabia aos 

alunos imitar trechos de obras-primas nacionais, apresentados como modelos.  

Naquele período, o texto era inserido de uma forma muito particular, pois era tomado 

como: a) objeto de oralização do texto escrito, em que a leitura em voz alta do professor era 

seguida pela leitura de partes do texto por cada aluno, com o objetivo de aproximar as leituras 

de ambos; b) objeto de imitação, em que a leitura serviria de modelo para a produção oral e 

escrita e c) objeto de fixação de sentidos, em que o significado de um texto seria aquele 

atribuído pela leitura do professor ou do crítico por ele adotado (GERALDI, 2013). Defendia-

se, assim, o ensino-aprendizagem a partir da exposição a modelos do “bem falar e escrever”, 

que decorria de uma visão de ensino da composição, como era denominada a escrita do aluno. 

Ao final dos anos de 1980 e início dos anos de 1990, do século passado, um forte 

movimento passou a colocar o texto como unidade de ensino-aprendizagem. A partir daquele 

momento, muitas foram as orientações para que o ensino de língua portuguesa girasse em 

torno do texto, de modo a desenvolver competências linguísticas, textuais e discursivas dos 

alunos (BUNZEN, 2006; RODRIGUES, 2008). Nesse contexto, o trabalho com a língua(gem) 

na escola passou a ser caracterizado pela presença do texto, “quer enquanto objeto de leituras, 
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quer enquanto trabalho de produção” (GERALDI, 2013, p. 105). Nas palavras de Jesus 

(2011), propunha-se um novo direcionamento do ensino de língua portuguesa, isto é, o 

deslocamento do plano metalinguístico – a descrição da língua – para o plano do uso da 

língua – a articulação dos sujeitos em interação. Essa proposta, também discutida por Bagno 

(2009), consistiu numa mudança de foco, isto é, das atividades metalinguísticas para as 

operações com a linguagem; do conteúdo para os procedimentos textuais-discursivos; da frase 

solta para a produção de textos autênticos. 

Desse modo, a partir da construção de novos olhares para a língua(gem), o processo de 

ensino antes compreendido como uma transmissão de saberes cedeu lugar à compreensão de 

que a aula de língua portuguesa era um lugar de interação verbal, ou seja, um lugar de diálogo 

entre sujeitos portadores de distintos saberes. Naquele contexto de mudança de perspectiva, o 

texto passou a ocupar lugar de destaque, isto é, passou a ser compreendido como unidade de 

ensino e aprendizagem (GERALDI, 2013). Nesse sentido, duas tendências passaram a 

direcionar o ensino de língua materna, 

 

a) uma tendência centrada na língua enquanto sistema potencial, enquanto 

conjunto abstrato de signos e de regras, desvinculado de suas condições de 

realização; b) uma tendência centrada na língua enquanto ação social, 

enquanto atividade e interação verbal de dois ou mais interlocutores e, assim, 

enquanto sistema-em-função, vinculado, portanto, às circunstancias 

concretas e diversificadas de sua atualização (ANTUNES, 2003, p. 41, grifo 

da autora). 

 

A segunda tendência teórica oportuniza uma visão ampla da linguagem, porque 

evidencia o caráter social das atividades realizadas pela língua, favorecendo a compreensão de 

que a interação verbal é o lugar de produção da linguagem. Sendo assim, fundamentar o 

ensino de língua portuguesa na perspectiva interacional é admitir que a língua não é apenas 

um sistema acabado, do qual o sujeito se apropria no intuito de usá-lo no momento da 

interlocução, mas sobretudo, que é no decurso desse processo que a língua é (re)construída; é 

assumir que os sujeitos se constituem a partir da interação com os outros;  é aceitar que as 

interações só acontecem no interior de um contexto social, histórico e ideológico (GERALDI, 

2013).  

 Nesse sentido, a perspectiva interacionista da linguagem tem redirecionado as 

pesquisas sobre a escrita e os processos de ensino e aprendizagem dessa modalidade, porque a 

produção de textos/enunciados não pode ser vista como algo individual ou isolado, mas como 

um processo que permite a interação entre interlocutores reais e a construção de espaços para 
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a expressão, nos quais eles possam relacionar os textos produzidos às necessidades e 

interesses que emanam das práticas sociais. 

  Ao assumir o texto como o princípio do processo de ensino e aprendizagem de língua 

portuguesa, Geraldi (2011, p. 23) defende que, 

 

no sentido que atribuímos à sala de aula como espaço de interação verbal, 

aluno e professor confrontam-se por meio de seus textos com saberes e 

conhecimentos. No sentido atribuído a sujeito, como herdeiro e produtor de 

herança cultural, alunos e professores aprendem e ensinam um ao outro com 

textos, para os quais vão construindo novos contextos e situações, 

reproduzindo e multiplicando os sentidos em circulação na sociedade. 

 

 Nessa perspectiva, o processo de produção de textos é considerado como uma 

atividade de construção de sentidos, a partir da interação instituída entre os interlocutores. 

Nessa relação, os indivíduos se constituem como sujeitos sócio-historicamente definidos. 

Posicionamento semelhante é apresentado por Val e Vieira (2005), quando argumentam que o 

processo de produção textual é uma atividade que ocorre entre interlocutores, visto que, numa 

situação de interlocução temos, 

 

de um lado, o sujeito produtor, que fala ou escreve; de outro lado, o sujeito 

interpretador, que ouve ou lê. Essa atividade se realiza em uma instância 

enunciativa determinada e o seu resultado é o texto/discurso que os 

interlocutores produzem no momento da interação. Cada um dos sujeitos que 

dela participa traz consigo suas intenções, objetivos, pontos de vista, 

conhecimentos, e todos esses aspectos condicionam o produto dessa 

interação linguística – o texto/discurso (VAL; VIEIRA, 2005, p. 25). 

 

 A partir dessas considerações, admitindo que o texto/discurso escrito ou falado é 

construído no contexto da situação de interação, porque não há texto/discurso sem a presença 

do outro/destinatário/interlocutor, convém ressaltar que as atividades escolares de escrita de 

textos que se distanciem dos usos reais da escrita na sociedade, sem finalidade e interlocutor 

definidos, representam, na verdade, uma escrita sem função, porque transformam a 

interlocução num processo artificial.  

 A respeito da função assumida pelo destinatário/interlocutor, ancorado no que postula 

Bakhtin (2009), Menegassi (2010) aponta três manifestações de destinatário/interlocutor: o 

real, o virtual e o superior. O interlocutor real tem uma imagem física, estando sempre 

presente no processo dialógico. No âmbito escolar, o interlocutor real é o professor, com 

quem o aluno passa a ter um contato face a face, concreto. O interlocutor virtual tem sua 
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imagem construída pelo aluno. Assim, o aprendiz escreve para alguém que não conhece, mas 

tem consciência das regras de produção traçadas por esse interlocutor virtual. O interlocutor 

superior refere-se a um representante oficial responsável pela constituição de padrões e regras 

respeitados no meio social em que o aluno-produtor convive, isto é, uma instituição que 

impõe normas que devem ser seguidas. 

 

1.3.1 Aspectos sociocomunicativos da atividade de produção escrita 

 

 Vários pesquisadores que se dedicam ao estudo do ensino da produção textual 

(ANTUNES, 2003; GERALDI, 2013; MENEGASSI, 2009, 2010; MORAIS; FERREIRA, 

2007; VAL; VIEIRA, 2005), fundamentados no pensamento de Bakhtiniano, têm ressaltado 

em seus trabalhos a importância da consideração dos fatores que condicionam o processo de 

produção textual.  

Nas palavras de Geraldi (2013, p. 137), na produção de um texto, oral ou escrito, é 

necessário que 

 

a) se tenha o que dizer; b) se tenha uma razão para dizer o que se tem a 

dizer; c) se tenha para quem dizer o que se tem a dizer; d) o locutor se 

constitua como tal, enquanto sujeito do que diz para quem diz [...]; e) se 

escolham as estratégias para realizar (a), (b), (c) e (d)  

 

 A partir da consideração dessas representações da situação comunicativa de produção 

textual, o produtor de textos poderá definir as informações que poderão estar no seu texto, os 

objetivos que devem ser cumpridos, o leitor a quem se destina o texto, a linguagem que será 

utilizada e o suporte em que o texto irá circular, entre outros aspectos. Essa ideia, também 

expressa nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa – PCN-LP
17

, 

compreende que a prática de produção textual somente poderá ser realizada 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” (BRASIL, 2001, p. 68). A 

Base Nacional Comum Curricular – BNCC compreende que o Eixo da Produção de Textos 

deve reunir práticas de linguagem referentes “à interação e à autoria (individual ou coletiva) 

                                            
17

 Entendemos, conforme afirmamos em Santos (2009), os PCN-LP como um documento oficial em que se 

procurou reunir discussões sobre o ensino de língua materna, ocorridas entre os anos 70 e 90, do século passado, 

tanto no âmbito acadêmico quanto nas propostas curriculares, podendo ser visto como uma crítica ao que é 

considerado ensino tradicional, a partir da veiculação de um trabalho com a língua(gem) baseado nas práticas 

sociais. 
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do texto escrito, oral e multissemiótico, com diferentes finalidades e projetos enunciativos” 

(BRASIL, 2017, p. 74). Dessa forma, em uma prática significativa de uso da linguagem, o 

texto será produzido pelo aluno, com a ajuda do professor, 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” (BRASIL, 2017, p. 

93), a partir de pesquisas em meios impressos e/ou digitais. Nesse sentido, a existência de 

uma série de fatores deve ser colocada em evidência para o planejamento da escrita por parte 

daquele que escreve, porque a formação de escritores competentes prever uma prática 

contínua de produção de textos na sala de aula, que envolva a produção de uma variedade de 

textos e a aproximação das condições de produção às circunstâncias reais de produção escrita 

(BRASIL, 2001). 

Por essa razão, para a proposição de atividades de produção escrita na escola, não será 

suficiente apresentar ao aluno apenas uma gravura, uma frase, um tema para que ele consiga 

escrever, com inspiração divina, alguma coisa que se aproxime daquilo que é considerado 

como texto. Nesse sentido, esclarecemos que ao longo da história, o ensino de produção 

textual escrita passou por várias perspectivas, em concordância com as concepções de 

linguagem vigentes em cada período, a saber: a escrita com foco na língua, a escrita como 

dom ou inspiração, a escrita como consequência e a escrita como trabalho. Na concepção de 

escrita como dom ou inspiração, a produção escrita é sugerida sem atividade prévia, a partir 

de um tema. Essa visão traz como consequência a compreensão de que para escrever é preciso 

apenas articular informações, ou seja, é uma atividade fácil para aqueles que têm dom e 

inspiração (SERCUNDES, 2011).  

Nos termos de Val e Vieira (2005, p. 28), um exercício autêntico de interlocução, “não 

ocorre por acaso, mas acontece em função de determinadas situações, condições e objetivos”. 

Assim, consideramos importante apresentar o quadro-síntese da definição dos aspectos que 

devem ser tomados como referência para o planejamento da atividade de produção escrita: 
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Quadro 2 –Fatores que condicionam o processo de produção textual 

 

 

 

QUEM ESCREVE 

 

Enunciador ou autor virtual – o sujeito da enunciação. Uma entidade 

linguística que enuncia um determinado texto/discurso. 

Numa situação de produção escrita, nem sempre o autor empírico – o aluno, 

por exemplo –, coincide com aquele que vai produzir o texto, mas assume o 

papel de enunciador de acordo com a situação comunicativa. 

 

 

 

PARA QUEM SE 

ESCREVE 

 

O autor deve ter em mente um possível leitor. 

Conhecer um pouco de seus interesses e conhecimentos facilitará o 

planejamento do que se pretende dizer e a forma mais adequada para fazê-

lo, no intuito de fazer-se compreendido.  

 

 

 

 

PARA QUE SE 

ESCREVE 

 

É de grande relevância que saibamos para que queremos fazê-lo. 

Uma condição fundamental para a produção de um texto é definir os 

objetivos que nortearão a produção. 

 

 

 

SOBRE O QUE 

 SE ESCREVE 

 

A escolha de um tema não é suficiente.  

Essa escolha deverá ser adequada ao leitor e ao portador textual. 

Ter domínio do tema escolhido. 

 

 

 

ONDE SE 

ESCREVE 

 

O autor deve conhecer o suporte de circulação do texto e o contexto em que 

a temática escolhida está inserida. 

O sentido do texto não é intrínseco. A relação do texto com o contexto e 

com o suporte é um fator determinante na produção de sentidos. 

 

 

 

 

COMO SE 

ESCREVE 

 

Nem sempre escrever utilizando a linguagem formal é a maneira mais 

adequada para dizer algo.  

Há situações em que a adequação da linguagem ao contexto é necessária. 

O estilo a ser utilizado, o tipo de letra, o uso de imagens, gráficos e tabelas, 

o gênero textual, todos esses elementos estão relacionados ao processo de 

produção textual e ao efeito de sentido que se deseja produzir. 

 

Fonte:Elaborado com base em Val e Vieira (2005) 

 

Desse modo, se a pretensão é que os alunos sejam produtores de textos, devemos levá-

los à reflexão acerca do que é escrever e sobre as possiblidades de desenvolvimento dessa 

modalidade com vistas à compreensão de sua função interativa. Para tanto, devem-se propor 

situações nas quais a escrita funcione no ambiente escolar do mesmo modo como funciona 

fora dele, para que se possibilite aos alunos a elaboração de um número variado de gêneros de 

textos que atenda a diferentes finalidades e interlocutores. 
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1.3.2 Operações norteadoras da produção de textos escritos 

 

 O ato de escrever, em todas as suas dimensões, se desenvolve de forma progressiva e 

continuada em todos os níveis de escolarização. Para tanto, o ensino da produção textual não 

pode ser compreendido como uma simples aplicação de teorias ao contexto escolar, uma vez 

que a escrita é uma atividade complexa, “que vai do gesto gráfico à planificação, que envolve 

a textualização e a revisão” (DOLZ; GAGNON; DECÂNDIO, 2010, p. 18).  

 Nessa direção, as práticas de sala de aula podem contribuir para que a escrita seja 

compreendida como forma de expressão e de criatividade, porque esta modalidade da língua 

deve ser aprendida em função dos textos e das situações de comunicação em que eles são 

postos em funcionamento. Essas práticas devem constituir reflexões em torno da estrutura e 

do funcionamento da língua, e, de modo particular, devem refletir sobre a relação que a 

língua(gem) mantém com a sociedade. 

 Leal e Brandão (2007) argumentam que a produção de textos exige o desenvolvimento 

de capacidades, uma delas diz respeito à construção de representações sobre a situação que 

mobiliza a produção escrita. Compartilhando dessa visão, Dolz, Gagnon e Decândio (2010) 

destacam cinco operações centrais na produção textual
18

, sendo cada uma delas articulada às 

etapas do trabalho que constituem o processo de produção de um gênero textual/discursivo 

específico (uma carta de leitor, uma resenha, um relatório, uma receita culinária etc.): a) a 

operação de contextualização; b) o desenvolvimento dos conteúdos temáticos do texto; c) a 

planificação do texto; d) a textualização e, e) a releitura, a revisão e a rescrita. 

Na figura a seguir, apresentamos as operações constituintes da produção textual escrita 

e, em seguida, sintetizamos brevemente cada uma dessas operações, com base em Dolz, 

Gagnon e Decândio (2010) e em outros pesquisadores que também corroboram essa 

discussão, a saber: Antunes (2003), Leal e Melo (2007), Nascimento (2014) e Nascimento e 

Zirondi (2014).  

 

                                            
18

 No artigo intitulado “A aprendizagem da escrita infantil: outras formas de grafar as palavras no 3º ano do 

Ciclo da Alfabetização”, apresentado no I Encontro Nacional de Alfabetização e Letramento – ENALET, 

realizado pela UFPB, em 2016, apontamos tais operações.  
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Figura 01 – Operações centrais na produção textual 

Fonte: Elaborado com base em Dolz, Gagnon e Decândio (2010) 

 

A primeira operação – a contextualização – consiste na interpretação da situação 

comunicativa de modo a construir um texto coerente (DOLZ; GAGNON; DECÂNDIO, 

2010). Ampliando essa definição, Nascimento e Zirondi (2014) afirmam que essa operação é 

basilar na orientação para a produção do texto que configura uma prática social de referência 

– o gênero textual/discursivo –, visto que implica a capacidade de ação, que envolve a 

mobilização das representações do produtor sobre o contexto sócio-histórico mais amplo em 

que o texto é produzido, circula e é usado; o suporte; o contexto linguageiro imediato; o 

intertexto e a situação de produção.  

A segunda operação envolve o desenvolvimento dos conteúdos temáticos em função 

do gênero textual que será produzido (DOLZ; GAGNON; DECÂNDIO. 2010). Esse 

procedimento reúne um conjunto amplo de atividades na busca de informações – pesquisas, 

leitura, audição de textos – com a finalidade de ampliar os conhecimentos prévios sobre o 

tema (NASCIMENTO, 2014). Nessa operação, podemos inferir que a leitura é vista como 

uma atividade importante na busca de informações para elaboração, desenvolvimento e 

ampliação do conhecimento sobre o conteúdo temático.  

Relacionados a essa operação, Leal e Melo (2007) destacam dois grandes motivos para 

articularmos a leitura e a produção de textos no âmbito escolar, a saber:  

 
Um primeiro deles é que, para escrevermos, precisamos ter o que dizer. Para 

que tenhamos o que dizer, precisamos construir conhecimentos, que podem 

ser adquiridos através da leitura. O segundo motivo [...] é que, se tivermos 

familiaridade com uma boa diversidade de gêneros textuais, teremos mais 
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condições de adotar os gêneros mais adequados para atender às nossas 

finalidades. (LEAL; MELO, 2007, p. 21-22). 

 

Nesse sentido, o contato com diferentes gêneros, por meio da leitura, nos leva a 

compreender a sua relevância para a inserção dos alunos em práticas sociais nas quais a 

escrita esteja presente, para o desenvolvimento de capacidade de produzir textos em situações 

reais de interlocução e para o desenvolvimento pessoal. 

A terceira operação da produção textual refere-se à planificação –, planejamento e 

organização do texto e das partes que o constituem, tendo vista a adequação do texto ao 

contexto de produção, de recepção e de circulação.  É uma fase de grande relevância para a 

produção textual, devido à existência de diferentes formas de planificação dos textos: “um 

conto, por exemplo, apresenta uma organização interna diferente da organização de uma carta 

de pedido ou de um editorial de jornal [...]” (DOLZ; GAGNON; DECÂNDIO, 2010). Nesse 

sentido, o produtor assume a responsabilidade quanto à organização e ao encadeamento dos 

fatores que possibilitam a articulação do texto à situação de linguagem (NASCIMENTO, 

2014). 

 A quarta operação para a produção textual é a textualização. De acordo com Dolz, 

Gagnon e Decândio (2010), os sinais de pontuação, os parágrafos e os organizadores textuais 

representam as marcas linguísticas que caracterizam essa operação, servindo para marcar a 

segmentação e a conexão entre as partes. Além da segmentação e da conexão, estes 

pesquisadores destacam a importância da coesão nominal e verbal do texto, que asseguram as 

relações entre as frases, a progressão e a visão do texto em sua totalidade. Nessa mesma 

direção, Nascimento (2014, p. 94) afirma que nessa dimensão do texto “o produtor seleciona 

elementos linguísticos que estabeleçam a coerência temática e as relações de continuidade, de 

retomada e de ruptura para estabelecer relações entre o locutor, o destinatário e o discurso que 

produz”. Esse procedimento representa a utilização dos recursos do sistema da língua para 

agir e significar por meio do texto escrito. 

 A quinta operação – releitura, revisão e reescrita – possibilita o retorno do leitor ao seu 

texto ou a formas pontuais de intervenção para melhorá-lo (DOLZ; GAGNON; DECÂNDIO, 

2010). Nas palavras destes pesquisadores, o processo de reescrita não deve ser praticado 

apenas pelos alunos que estão em fase de aprendizagem, mas por todos aqueles que escrevem. 

Sendo assim, defendem que é essencial “desenvolver nos alunos o distanciamento necessário 

em relação às suas próprias produções, permitindo-lhes voltar a seus próprios textos, de modo 

a intervir no próprio ato de produção e nos processos redacionais” (DOLZ; GAGNON; 
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DECÂNDIO, 2010, p. 27), uma vez que a função do professor nessa operação é contribuir 

para que os textos dos alunos melhorem em relação a todas as operações que envolvem sua 

produção: propriedades pertinentes ao gênero de texto e ao sistema da escrita e da gramática 

da língua (NASCIMENTO, 2014). 

Colaborando com essa discussão, Antunes (2003) argumenta que a produção escrita 

não implica apenas o ato de escrever, mas reúne etapas distintas e integradas, que envolvem o 

planejamento, a escrita propriamente dita, a revisão e a reescrita. Para a pesquisadora, essa 

natureza interativa estabelece esses diferentes momentos, “esse vaivém de procedimentos, 

cada um implicando análises e diferentes decisões de alguém que é sujeito, que é o autor de 

um dizer e de um fazer, para outro ou outros sujeitos, também ativos e cooperantes” 

(ANTUNES, 2003, p. 56). 

 Diante do exposto, defendemos que é fundamental para o professor dos anos iniciais o 

desenvolvimento de atividades que possibilitem aos aprendizes a apropriação das 

características linguísticas e discursivas de textos que atendam as suas demandas, em situação 

real. Para tanto, ele poderá guiar o trabalho em sala de aula com os gêneros, a partir da 

sistematização de atividades, tendo como procedimento a elaboração de sequências didáticas, 

que são definidas por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 82) como “um conjunto de 

atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral 

ou escrito”. Para esses pesquisadores, as sequências didáticas possibilitam o acesso dos alunos 

a novas práticas de uso da linguagem, uma vez que o procedimento tem por objetivo auxiliar 

o aluno a conhecer melhor um gênero de texto, o que lhe permitirá escrever de uma maneira 

mais adequada numa determinada situação de comunicação.  

 De acordo com Marcuschi (2008, p. 217), o modelo apresentado por Dolz, Noverraz e 

Schneuwly (2004) tem caráter modular – envolve tarefas e etapas necessárias à realização da 

produção de um gênero e trabalha com as duas modalidades da língua – oral e escrita. 

Segundo o pesquisador, a proposta considera que a produção textual é uma atividade situada 

na vida cotidiana dos sujeitos e que os textos são produzidos com finalidades e sujeitos sócio-

historicamente definidos. O autor destaca que, nesse modelo, os gêneros são concebidos como 

“formas históricas”, com relativa estabilidade e circulação na sociedade para uso dos sujeitos.   

 Também tomando por base as pesquisas de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), 

Araújo (2013, p. 323) define sequência didática como “um modo de o professor organizar as 

atividades de ensino em função de núcleos temáticos e procedimentais”. A pesquisadora 

ressalta que esta proposta de modelização didática está relacionada às pesquisas sobre a 
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aquisição da escrita por meio de um trabalho sistemático com gêneros textuais desenvolvidas 

pelo grupo de Genebra
19

. Ela ainda chama a atenção para o fato de que os autores a 

desenvolveram considerando o contexto das escolas de Genebra. Portanto, defende que a 

adoção desse modelo para o contexto educacional brasileiro passe por algumas adaptações. 

 Nesse quadro de discussões, Barros-Mendes, Cunha e Teles (2012), fundamentadas 

em Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), afirmam que a proposta torna-se interessante porque 

contribui para que os conhecimentos e/ou capacidades em construção sejam consolidados e 

outras aprendizagens ocorram progressivamente, visto que a organização das atividades 

escolares de maneira modular favorece o levantamento dos conhecimentos sobre um 

determinado gênero que os alunos já possuem e possibilita a ampliação desses conhecimentos. 

Essas pesquisadoras veem na sequência didática uma possiblidade de selecionar, sistematizar, 

aprofundar e consolidar os conteúdos de língua portuguesa, uma vez que, na organização de 

uma sequência didática, 

 

o professor poderá incluir atividades diversas como leituras, pesquisa 

individual ou coletiva, aula dialogada, produções textuais, aulas práticas, 

etc., pois a sequência de atividades visa trabalhar um conteúdo específico, 

um tema ou um gênero textual da exploração inicial até a formação de um 

conceito, uma ideia, uma elaboração prática, uma produção escrita 

(BARROS-MENDES; CUNHA; TELES, 2012, p. 22). 

 

Sendo assim, torna-se relevante destacar que a adoção do trabalho didático com os 

gêneros textuais, a partir da elaboração de sequências didáticas, poderá favorecer o 

desenvolvimento da autonomia do aluno no processo de leitura e produção textual, tendo em 

vista o domínio do funcionamento da linguagem em situações reais de comunicação. 

Nesse quadro teórico, considerando que os gêneros ajudam a estruturar as ações e 

intermedeiam a interação nas práticas sociais, destacamos que a inserção dos gêneros textuais 

nas aulas de língua materna se apresenta como uma necessidade quando o que se pretende é 

dar ao aluno a possibilidade de apropriar-se da linguagem em sua dimensão social. Nessa 

direção, “o texto ganha centralidade na definição dos conteúdos, habilidades e objetivos, 

considerado a partir de seu pertencimento a um gênero discursivo” (BRASIL, 2017, p. 65), 

que circule em diferentes esferas sociais de uso da linguagem. Para tanto, é imprescindível 

que se planejem ações e atividades que ajudem os alunos a compreender as especificidades e 

                                            
19

 De acordo com Marcuschi (2008), a proposta sugerida por Joaquim Dolz, Michèle Noverraz e Bernard 

Schneuwly foi desenvolvida para o ensino fundamental em francês. Os pesquisadores tomaram por base a ideia 

de que é possível ensinar gêneros textuais orais e escritos de maneira modular, ordenada.  
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o contexto de uso de cada um deles. Observemos, a seguir, como esse aspecto é visto para a 

área da Alfabetização.   

 

1.3.3 A produção de textos escritos no Ciclo de Alfabetização 

 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa – PCN-LP está expressa 

a concepção de que o ensino de língua materna tem como finalidade a expansão das 

possibilidades do uso da linguagem. Essa perspectiva compreende que as capacidades que 

devem ser desenvolvidas estão diretamente relacionadas a quatro habilidades linguísticas 

básicas, a saber: falar, escutar, ler e escrever. Para tanto, explicam que os conteúdos de língua 

portuguesa devem ser articulados em torno de dois eixos fundamentais: a) o uso da língua oral 

e escrita e b) a análise e reflexão sobre a língua e a linguagem. Ao primeiro eixo estão 

atreladas a prática de escuta e leitura de textos e a prática de produção de textos orais e 

escritos; ao segundo eixo, a prática de análise linguística. Na Base Nacional Comum 

Curricular – BNCC, os eixos estruturadores de língua portuguesa são oralidade, leitura/escuta, 

produção (escrita e multissemiótica) e análise linguística/semiótica (que envolve 

conhecimentos linguísticos – sobre o sistema de escrita, o sistema da língua e da norma-

padrão –, textuais, discursivos e sobre os modos de organização e os elementos de outras 

semioses). 

Considerando a articulação dos conteúdos de língua portuguesa em dois eixos 

fundamentais proposta pelos PCN-LP e pela BNCC, entendemos que se faz necessária a 

apresentação dos Direitos de Aprendizagem, antes denominados “Expectativas de 

Aprendizagem”, relacionados aos diferentes eixos do ensino de língua portuguesa que devem 

ser desenvolvidos nos três primeiros anos do Ensino Fundamental
20

, da maneira como são 

sugeridos no material do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, que, ao 

incorporar os “Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento do Componente Curricular 

Língua Portuguesa” expressos em documento elaborado pelo Ministério da Educação e 

                                            
20

 A Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010, que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino 

fundamental de 9 anos, estabelece no art. 30 que os três anos iniciais do Ensino Fundamental devem assegurar a 

alfabetização e o letramento, mas também o desenvolvimento das diversas formas de expressão, o que inclui o 

aprendizado da Língua Portuguesa, da Literatura, da Música e  das demais artes, da Educação Física, assim como 

o da Matemática, da Ciência, da História e da Geografia. Estabelece, também, a continuidade da aprendizagem, 

tendo em conta a complexidade do processo de alfabetização e os prejuízos que a repetência pode causar no 

Ensino Fundamental como um todo e, particularmente, na passagem do primeiro para o segundo ano de 

escolaridade e deste para o terceiro. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007_10.pdf>. 

Acesso em: 06 out. 2017. 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007_10.pdf
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Cultura – MEC
21

 - Elementos conceituais e metodológicos para definição dos direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento do Círculo de Alfabetização (1º, 2º e 3º anos) do Ensino 

Fundamental –, propõe um conjunto de atividades a serem desenvolvidas no Ciclo da 

Alfabetização. 

 

Quadro 3 – Direitos gerais de aprendizagem em Língua Portuguesa 

 

DIREITOS GERAIS DE APRENDIZAGEM 

 

Compreender e produzir textos orais e escritos de diferentes gêneros, veiculados em suportes textuais 

diversos, e para atender a diferentes propósitos comunicativos, considerando as condições em que os 

discursos são criados e recebidos. 

 

Apreciar e compreender textos do universo literário (contos, fábulas, crônicas, poemas, dentre 

outros), levando-se em conta os fenômenos de fruição estética, de imaginação e de lirismo, assim 

como os múltiplos sentidos que o leitor pode produzir durante a leitura. 

 

Apreciar e usar em situações significativas os gêneros literários do patrimônio cultural da infância, 

como parlendas, cantigas, trava línguas. 

 

Compreender e produzir textos destinados à organização e socialização do saber escolar/científico 

(textos didáticos, notas de enciclopédia, verbetes, resumos, resenhas, dentre outros) e à organização 

do cotidiano escolar e não escolar (agendas, cronogramas, calendários, cadernos de notas...). 

 

Participar de situações de leitura/escuta e produção oral e escrita de textos destinados à reflexão e 

discussão acerca de temas sociais relevantes (notícias, reportagens, artigos de opinião, cartas de 

leitores, debates, documentários...). 

 

Produzir e compreender textos orais e escritos com finalidades voltadas para a reflexão sobre valores 

e comportamentos sociais, planejando e participando de situações de combate aos preconceitos e 

atitudes discriminatórias (preconceito racial, de gênero, preconceito a grupos sexuais, preconceito 

linguístico, dentre outros). 

Fonte: Brasil (2012, p. 30) 

 

Nessa perspectiva, a partir da articulação dos conteúdos nos eixos supracitados e da 

descrição dos direitos de aprendizagem, consideramos que o ensino de língua portuguesa deve 

ter como objetivo maior a compreensão, a produção e a recepção de textos, permitindo ao 

professor o levantamento das necessidades – dificuldades e facilidades – dos alunos, bem 

como a seleção dos aspectos que possivelmente serão abordados, aprofundados e 

consolidados no decurso da ação pedagógica.  

                                            
21

 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=12827-

texto-referencia-consulta-publica-2013-cne-pdf&category_slug=marco-2013-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 

06 fev. 2018. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=12827-texto-referencia-consulta-publica-2013-cne-pdf&category_slug=marco-2013-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=12827-texto-referencia-consulta-publica-2013-cne-pdf&category_slug=marco-2013-pdf&Itemid=30192
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 Em relação à prática de produção de textos escritos, os PCN-LP apregoam que não se 

deve ensinar “a escrever por meio de práticas centradas apenas na codificação de sons em 

letras. [...], é preciso oferecer aos alunos inúmeras oportunidades de aprenderem a escrever 

em condições semelhantes às que caracterizam a escrita fora da escola” (BRASIL, 2001, p. 

67). Nessa direção, a BNCC expressa que essa proposta 

 

assume a centralidade do texto como unidade de trabalho e as perspectivas 

enunciativo-discursivas na abordagem, de forma a sempre relacionar os 

textos a seus contextos de produção e o desenvolvimento de habilidades ao 

uso significativo da linguagem em atividades de leitura, escuta e produção 

de textos em várias mídias e semioses (BRASIL, 2017, p. 65). 

 

A partir desses fragmentos, compreendemos que, possibilitar aos alunos, a 

participação em práticas sociais que se utilizam da leitura e da escrita deve ser um dos 

objetivos centrais da escola, porque o conhecimento acerca do funcionamento das 

modalidades oral e escrita da língua é um aspecto de fundamental importância para o 

desenvolvimento pessoal e escolar do aluno. 

 Nesse contexto, Cardoso (2015) considera que, desde cedo, a criança deve aprender a 

escrever em situações reais de interlocução, ou seja, deve escrever para um interlocutor 

preciso, a partir da utilização de diferentes gêneros, porque, compreender e produzir um texto 

exige a consideração de um conjunto de operações, a saber: 

 

Lida-se com a pontuação, os conectores, a organização temática (local ou 

global), os tempos verbais, somente para citar os aspectos mais evidentes, 

que se localizam na superfície textual. Porém, a compreensão e a produção 

incluem um conjunto de operações que, sobretudo, extrapolam o linguístico, 

em sentido estrito, demandando do escritor e do leitor recuperar, analisar, 

selecionar e organizar informações, estruturando-as num determinado gênero 

de texto. Isso implica, portanto, que se leve em conta o contexto 

interlocutivo, o objetivo do falante/escritor, bem como o do 

interlocutor/leitor (CARDOSO, 2015, p. 48, grifo da autora). 

 

O fragmento acima recupera a relevância do conhecimento acerca dos aspectos 

linguísticos para a produção escrita, mas também ressalta os aspectos discursivos, isto é, os 

fatores que condicionam o processo de produção textual; destaca a importância de assegurar 

que a proposta de produção escrita seja significativa para os alunos, ou seja, que tenha sentido 

e contribua para o desenvolvimento de suas competências de escrita. Nesse sentido, Morais e 
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Ferreira (2007) destacam que é preciso, no decurso do planejamento das atividades de 

produção textual escrita, verificar se a proposta auxiliará os estudantes a compreender: 

 

Qual a finalidade do texto a ser escrito; o que se deseja comunicar e qual o 

gênero textual adequado para fazê-lo; quem é o leitor-destinatário e quais 

são as características dele que precisamos levar em conta como escritores; 

que “tom” (registro mais ou menos formal) vai-se poder usar na hora de 

escrever; em que espaço de circulação o texto produzido será lido; qual 

suporte será adequado para divulgar o texto naquele espaço (MORAIS; 

FERREIRA, 2007, p. 73-74, grifos dos autores). 

 

Assim, entendemos que só será possível aprender a escrever através de práticas 

significativas que levem em conta a interação do aluno com o mundo circundante, para que 

ele possa articular seus textos às necessidades e interesses que demandam das relações 

socialmente estabelecidas, isto é, desde os anos iniciais, as propostas de escrita devem levar o 

aluno a compreender que o texto é resultante de uma necessidade real de expressão escrita, 

não apenas como um exercício de imaginação, sem ligação com a realidade sócio-histórica, 

que não representa uma forma de interação social (MENEGASSI, 2010). Sendo assim, 

concluímos, a partir do que está expresso na BNCC, que os conhecimentos sobre a norma-

padrão, sobre os gêneros textuais/discursivos e sobre as diferentes linguagens (semioses) 

 

devem ser mobilizados em favor do desenvolvimento das capacidades de 

leitura, produção e tratamento das linguagens, que, por sua vez, devem estar 

a serviço da ampliação das possibilidades de participação em práticas de 

diferentes esferas/campos de atividades humanas (BRASIL, 2017, p. 65). 

 

Ainda em relação às propostas de escrita, considerando a definição dos direitos de 

aprendizagem de língua portuguesa sugeridos no material do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, apresentamos a seguir os direitos específicos de 

aprendizagem do eixo Produção de textos escritos
22

. 

 

 

 

                                            
22

 Conforme descrito anteriormente, ao incorporar os Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento do 

componente curricular Língua Portuguesa, o material do PNAIC delimita, com base nessas orientações, os 

diferentes conhecimentos e as capacidades básicas que devem nortear o ensino de língua materna no Ciclo da 

Alfabetização, através do estabelecimento dos Direitos de Aprendizagem. Além dos “Direitos Gerais de 

Aprendizagem” são apresentados Direitos de Aprendizagem Específicos, organizados de acordo com cada eixo 

de ensino de língua materna, a saber: leitura, produção de textos escritos, oralidade e análise linguística.  
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Quadro 4 –Direitos de aprendizagem em produção textual escrita 

 

PRODUÇÃO DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Ano 1 

 

Ano 2 

 

Ano 3 

 

Planejar a escrita de textos considerando o contexto de produção: 

organizar roteiros, planos gerais para atender a diferentes 

finalidades, com ajuda de escriba. 

 

I/A 

 

A/C 

 

A/C 

 

Planejar a escrita de textos considerando o contexto de produção: 

organizar roteiros, planos gerais para atender a diferentes 

finalidades, com autonomia. 

 

I 

 

A 

 

A/C 

 

Produzir textos de diferentes gêneros, atendendo a diferentes 

finalidades, por meio da atividade de um escriba. 

 

I/A 

 

A/C 

 

C 

 

Produzir textos de diferentes gêneros com autonomia, atendendo 

a diferentes finalidades. 

 

I 

 

I/A 

 

A/C 

 

Gerar e organizar o conteúdo textual, estruturando os períodos e 

utilizando recursos coesivos para articular ideias e fatos. 

 

I 

 

I/A 

 

A/C 

 

Organizar o texto, dividindo-o em tópicos e parágrafos.  

 

 

 

I 

 

A/C 

 

Pontuar os textos, favorecendo a compreensão do leitor. 

 

 

 

I 

 

A/C 

 

Utilizar vocabulário diversificado e adequado ao gênero e às 

finalidades propostas 

 

I/A 

 

A/C 

 

A/C 

 

Revisar coletivamente os textos durante o processo de escrita em 

que o professor é escriba, retomando as partes já escritas e 

planejando os trechos seguintes. 

 

I/A 

 

A 

 

A/C 

 

Revisar autonomamente os textos durante o processo de escrita, 

retomando as partes já escritas e planejando os trechos seguintes. 

 

 

 

I/A 

 

A/C 

 

Revisar os textos após diferentes versões, reescrevendo-os de 

modo a aperfeiçoar as estratégias discursivas. 

 

 

 

I 

 

A 

Fonte: BRASIL (2012, p. 32-33) 

 Legenda: I – Introduzir; A – Aprofundar; C – Consolidar. 

 

Nesse quadro, em que foram descritos os direitos específicos de aprendizagem de textos 

escritos no Ciclo da Alfabetização, evidencia-se a inserção das crianças em práticas sociais 

em que a escrita se faz presente, a partir da articulação das representações sobre os fatores que 

condicionam a produção textual escrita – para que, para quem, onde e como se escreve (VAL; 

VIEIRA, 2005; GERALDI, 2013) e das operações norteadoras da produção de textos escritos 

– contextualização, elaboração de conteúdos temáticos, planificação, textualização, revisão e 

reescrita (DOLZ; GAGNON; DECÂNDIO, 2010). 
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 Como se pode ver, os três últimos direitos focalizam o processo de revisão de textos, 

nos quais são sugeridos diferentes procedimentos, que envolvem a revisão coletiva (tendo o 

professor como escriba) durante o decurso da produção escrita e, não somente ao final; a 

revisão autônoma do aluno e o planejamento de novos trechos de escrita; a revisão e a 

reescrita com vistas ao atendimento das especificidades do contexto de produção. Outro 

aspecto relevante é que o processo de revisão de textos é iniciado no primeiro ano, 

estendendo-se pelos anos seguintes, ou seja, é tratado reiteradas vezes, para iniciar, 

aperfeiçoar e consolidar a aprendizagem do aluno em relação à revisão e à reescrita de textos. 

Os “Direitos de Aprendizagem” descritos sugerem uma abordagem progressiva dos 

conhecimentos ou capacidades a serem desenvolvidos, isto é, indicam que algumas 

aprendizagens podem ser introduzidas no primeiro ano escolar, podendo ser aprofundadas em 

anos seguintes e consolidadas a cada ano, porque é importante que se tenha clareza acerca dos 

direitos que precisam ser consolidados e concluídos em determinada etapa e daqueles que 

precisam ser continuamente ampliados. Nessa direção, Leal e Guedes-Pinto (2012) defendem 

que, na etapa final do Ciclo de Alfabetização – 3º ano –, os professores possam auxiliar as 

crianças quanto a uma melhor desenvoltura na escrita e também inseri-las em episódios de 

produção de textos mais complexos em relação aos que vivenciaram nos dois anos anteriores.  

 Diante dessas considerações, afirmamos que a produção de textos escritos é uma 

atividade complexa, que envolve a “capacidade de coordenar e integrar operações de vários 

níveis e conhecimentos diversos: linguísticos, cognitivos e sociais” (SILVA; MELO, 2007, p. 

36). Estes pesquisadores esclarecem que, no decurso da atividade de escrita, torna-se 

indispensável ao escritor elaborar e fazer a seleção de ideias e conteúdos, organizá-los 

linguisticamente e escrever o texto, com o objetivo de atender à finalidade e ao interlocutor 

que se têm em mente. De tal forma que essas decisões demandam a mobilização de diversos 

conhecimentos e capacidades porque  

 

ao produzir um texto, diante de tantas variáveis a serem consideradas 

simultaneamente,  o produtor “baixa a guarda” sobre algumas das dimensões  

e concentra a atenção em outras. [...] ao tentar dar conta da escrita de um 

texto, concentrando-se mais na elaboração e seleção de ideias, o aluno pode 

“descuidar” de outros aspectos, como a ortografia e a pontuação (SILVA; 

MELO, 2007, p. 38, grifos dos autores). 

 

Dessa forma, o ato de escrever reivindica, além dos aspectos sociocomunicativos 

relativos à interação e à contextualização, a articulação de vários aspectos cognitivos, ou seja, 
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requer o gerenciamento da seleção do que dizer e de como fazê-lo. O que pressupõe que 

escrever não é somente colocar o que foi pensando no papel, pois a produção textual envolve 

um processo complexo, ou seja, é preciso revisar e reelaborar para atingir o objetivo 

pretendido. 

Na seção seguinte, abordaremos as perspectivas de tratamento da produção de textos 

escritos, focalizando a visão processual de escrita. Em seguida, discutiremos aspectos 

referentes aos processos de revisão e reescrita textual e, por fim, trazemos questões relativas à 

reescrita do texto. 

 

1.4 A escrita enquanto processo 

 

No Brasil, os estudos sobre a construção do texto escrito foram iniciados na década de 

1980 com a preocupação de observar a elaboração do texto e seu produto final. Esses estudos 

foram capazes de demonstrar que o processo de construção de um texto passa por três grandes 

etapas: o planejamento, a execução e a revisão. Entretanto, destacamos que essa visão 

processual não concebe a escrita como um conjunto de etapas rigidamente estabelecidas, 

embora interligadas e recursivas. 

Em trabalho realizado acerca das orientações para a produção de textos escritos, 

Reinaldo (2003) discute duas perspectivas de tratamento da produção textual, a saber: a) o 

texto como produto e b) o texto como processo. Para essa pesquisadora, a primeira 

perspectiva, tendo por base os pressupostos da Linguística de Texto, esteve presente nos 

estudos publicados a partir da década de 1980 (MARCUSCHI, 1983; KOCH, 1989; KOCH; 

TRAVAGLIA, 1990) e tomou como unidade de análise o texto como produto, focalizando 

sua estrutura e o percurso de construção de sentidos. 

Para a autora, essa linha de reflexão ofereceu novos caminhos para a aprendizagem da 

escrita, trazendo duas contribuições relevantes: a consideração dos fatores definidores da 

textualidade, a partir da dimensão formal (coesão), da dimensão semântico-conceitual 

(coerência) e da dimensão pragmática (funcionamento do texto em contexto de uso); e a 

exploração da tipologia textual, que desencadeou a discussão sobre duas noções teóricas 

relevantes: a noção de gênero – “um conjunto de enunciados relativamente estáveis de uso 

concreto na sociedade” – e a noção de tipo ou sequência textual – “definida como uma 

estrutura relativamente autônoma, dotada de organização interna” (REINALDO, 2003, p. 91-

92). Essa perspectiva buscava a utilização dos fatores de textualidade para a avaliação da 
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produção escrita e propunha uma revisão da tipologia textual empregada no ensino da escrita 

pela prática tradicional – a narração, a descrição e a dissertação. Logo, as propostas de 

produção escrita que eram restritas apenas aos textos literários passaram a focalizar a 

produção de textos de circulação social. 

Rodrigues (2008) ressalta que, embora prescrito oficialmente como unidade de 

ensino/aprendizagem, esse fato não garantiu que o texto tenha sido efetivamente vivenciado 

na prática de ensino sob essa perspectiva. A esse respeito, Bunzen (2006, p. 152) destaca que 

“o conceito de texto, muitas vezes, ficou restrito à análise dos aspectos da textualidade 

centrados no texto (coesão e coerência) e bem menos no usuário/interlocutor 

(intencionalidade, aceitabilidade etc.).” Nesse sentido, a metalinguagem era enfatizada em 

detrimento dos efeitos de “co-construção” de sentidos. Em relação ao trabalho com a 

diversidade de textos, cujo enfoque recai sobre a estrutura composicional, o pesquisador 

ressalta que essa prática terminava por desconsiderar a situação de produção.  

Nessa direção, Bentes (2012, p. 269) esclarece que em uma primeira fase dos estudos 

sobre textos, “acreditava-se que as propriedades definidoras de um texto estariam expressas 

principalmente na forma de organização do material linguístico”, isto é, o texto era 

compreendido como uma estrutura acabada, pronta, formal, limitada. Desconsideravam-se, 

dessa forma, suas condições de produção, circulação e recepção. Logo, a produção escrita do 

aluno não passava de uma redação
23

. 

Em relação à perspectiva do texto como processo, Reinaldo (2003) afirma que essa 

concepção, tendo como base as contribuições das teorias textuais, cognitivas e 

sociocognitivas, tem como objetivo explicar o que acontece no decorrer do processo de 

produção; acrescenta que nessa vertente “duas ordens de fatores agem paralelamente ao ato de 

escrever textos: os fatores sociais (representados pelas práticas da realidade social que cerca o 

indivíduo) e os fatores cognitivos (conhecimento do mundo, da língua e do tipo de texto)” 

(REINALDO, 2003, p. 93). 

A pesquisadora ressalta que, nessa linha de reflexão, o ato de escrever compreende 

dois estágios: a) a etapa que antecede o ato de escrita e envolve a reflexão do escritor acerca 

do assunto que deverá discorrer (influenciada pela sua vivência em sociedade, pelo 

conhecimento que possui sobre os textos e suas formas de circulação, pelas suas concepções 

                                            
23

 O aluno faz uma redação quando produz textos para a escola, isto é, quando a escrita é caracterizada pela 

artificialidade: criação de um texto a partir de uma gravura, reprodução de ideias e devolução da palavra ao 

professor, anulando-se, dessa forma, a razão para dizere o que dizer; diferentemente, o aluno faz uma produção 

textual quando escreve para expressar-se, para contar algo vivenciado, embora tropece em algumas convenções 

da língua escrita culta (GERALDI, 2013).   



70 
 

 
 

de mundo e pelos parâmetros de textualização, entre outros aspectos); b) a etapa propriamente 

dita da produção escrita, constituída por um processo de avanços e recuos, em que a expressão 

dos fatos por meio da língua modifica os focos de atenção. 

Nessa perspectiva, a produção textual é uma atividade recursiva, porque “se volta 

constantemente ao estágio inicial, avança-se, revisa-se o texto várias vezes, para só depois dar 

a tarefa por encerrada” (REINALDO, 2003, p. 94). Esta visão também é compartilhada por 

Garcez (2004, p. 14), para quem a escrita pode ser compreendida como uma atividade que 

envolve tarefas sequenciais ou simultâneas, porque “começa-se uma tarefa e é preciso voltar a 

uma etapa anterior ou avançar para um aspecto que seria posterior”. 

Diante das implicações desse tipo de enfoque, merece atenção a variação da expressão 

“redação” pelo termo “produção”, com que se intenciona maior comprometimento com a 

ideia de processo permanente, para o qual concorrem dimensões extralinguísticas e 

interdisciplinares. Nesse sentido, o emprego da nova denominação trazia consigo “a 

valorização do texto do aluno, este como instância de sua enunciação e aquele como entidade 

histórica, à medida que sujeitos e textos realizavam-se na ação, no trabalho sobre e pela a 

escrita” (JESUS, 2011, p. 102).   

Nessa direção, as reflexões em torno de algumas práticas de escrita no ambiente 

escolar evidenciaram a importância da participação do outro no processo de produção textual. 

Dessa forma, uma nova vertente teórica – o paradigma sociointeracionista – desencadeou a 

redefinição da noção de linguagem, centrada na interlocução. Decorrente dessa redefiniçao, o 

conceito de ensino/aprendizagem da escrita foi consolidado com base na ideia de que a 

apropriação da linguagem e das práticas sociais ocorre a partir de um percurso construído do 

social para o individual, sempre mediado pelo signo e pelo outro.  Essa mediação possibilita 

ao  

 

produtor-aprendiz apropriar-se das habilidades de estruturação do texto 

escrito, dentre as quais se destaca a capacidade de distanciamento do próprio 

texto para observá-lo e avaliá-lo quanto ao seu funcionamento junto ao leitor 

virtual, isto é a capacidade de deslocamento do papel de autor para o papel 

de leitor (REINALDO, 2003, p. 95). 

 

Nessa vertente, a criação de eventos interativos em torno da primeira versão escrita, 

com vistas à efetivação de melhorias sobre as partes do texto que apresentam problemas de 

compreensão ao leitor, evidencia que o processo de produção textual passa pelo entendimento 

de que o texto não é uma estrutura acabada, mas, sobretudo, trata-se de um processo de 
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“planejamento, verbalização e construção” (KOCH, 2016, p. 26). Dessa forma, o processo de 

produção textual torna-se uma atividade de uso concreto da língua, isto é, uma atividade 

intencional, em que o sujeito-produtor mobiliza conhecimentos, elementos linguísticos e 

fatores de ordem interacional. 

 

1.4.1 Os processos de revisão e reescrita textual 

 

O processo de elaboração de um texto escrito compreende, necessariamente, as etapas 

de planejamento, escrita, revisão e reescrita. Devendo-se, ainda, considerar que, a partir da 

revisão daquilo que foi escrito surge a necessidade de reescrever o texto, para adequá-lo, 

segundo os apontamentos realizados na etapa de revisão, à situação de produção. Sendo a 

revisão textual um “processo recursivo”, que evidencia a ideia do texto em progressão, e o 

processo de reescrita oriundo de revisões efetuadas no texto, “a revisão pode ser evocada 

peloautor em qualquer momento do processo de construçãotextual e não ocorre unicamente 

após a primeira versãoser finalizada” (GASPAROTTO; MENEGASSI, 2013, p. 30).  

Nessa mesma direção, adotando a concepção de escrita como trabalho
24

 e a concepção 

de que é a revisão que demonstra o caráter processual da escrita, Ruiz (2010) compreende o 

processo de revisão como o trabalho de reescrita, restruturação e/ou reelaboração textual 

realizado pelo aluno em função das intervenções realizadas pelo professor.  

Na verdade, assumimos que escrever, revisar e reescrever são processos conjugados, 

porque,  

 

por meio da revisão, o autor analisa seu produto, reflete a respeito dos 

elementos escolhidos, observando se suas escolhas colaboram para que seus 

objetivos sejam atingidos e, se julgar necessário, reescreve seu texto, a fim 

de torná-lo mais claro. Dessa maneira, fazendo e refazendo, quantas vezes 

for preciso, o autor melhora a qualidade do seu texto e, por conseguinte, 

amplia o seu desempenho na escrita (MENEGASSI, 2013, p. 111). 

 

Portanto, a revisão e a reescrita fundem-se com o objetivo de oferecer ao aprendiz uma 

melhor reflexão sobre a construção do texto escrito, visto que não seria realizável para o aluno 

proceder à reformulação do texto sem antes refletir sobre suas escolhas iniciais. Do mesmo 

                                            
24

 Na concepção de escrita como trabalho, a produção escrita surge como um processo contínuo de ensino e 

aprendizagem, permitindo a integração da construção do conhecimento com as reais necessidades do aluno. Essa 

concepção integra a abordagem processual-discursiva de escrita e enquadra-se nos estudos dialógicos da 

linguagem por compreender que a escrita é um lugar de interação (MENEGASSI, 2013; SERCUNDES, 2011). 
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modo, não seria interessante proceder à revisão sem ter como objetivo maior a reelaboração 

do texto (MENEGASSI, 2013). Nesse sentido, compreendemos que não há como abordar 

separadamente esses dois processos, porque, juntos, eles possibilitam o aperfeiçoamento, não 

somente da escrita analisada, mas de toda a forma como o autor escreve. 

Dessa forma, adotamos a concepção de que a reescrita é uma consequência da revisão 

e que juntas, formam um espaço privilegiado de diálogos, envolvendo a mobilização de 

estratégias e a tomada de decisões para expressão do que se pretende dizer. Esse caráter 

interativo da escrita impõe momentos integrados, idas e vindas de procedimentos (GARCEZ, 

2004). Por esta razão, neste trabalho, sempre que nos referirmos à revisão, estaremos também 

considerando a etapa de reescrita textual, com o objetivo de não tratar de forma distinta dois 

processos que por natureza são indissociáveis, embora apresentem suas próprias 

metodologias. Com vistas à compreensão de como esse processo é realizado na escola, 

apresentamos, a seguir, algumas pesquisas que versam sobre a revisão textual (FIAD, 1997; 

MAYRINK-SABISON, 1997; BRANDÃO, 2007; ROCHA, 2008), entre outros. 

Em trabalho acerca da revisão textual no ambiente escolar, Fiad (1997) argumenta que 

a preocupação com a prática de reelaboração de textos produzidos pelos alunos veio aos 

poucos adquirindo um espaço antes inexistente. Para a pesquisadora, um exemplo dessa 

preocupação pôde ser observado em livros didáticos de língua portuguesa, pois, em alguns 

deles, havia o encaminhamento para a produção de um rascunho antes da produção, 

propriamente dita, do texto escrito. Nos termos da autora, o trabalho de revisão, quando 

ocorria na escola, era direcionado pelo professor ou pelo próprio livro didático que ele 

utilizava. Nesse sentido, o direcionamento podia ser mais explícito e enfático, quando o 

professor apontava aspectos que poderiam ser refeitos nos textos de seus alunos, ou mais 

implícito, quando sugeria para o aluno a releitura do próprio texto e sua revisão, sem a 

interferência de um interlocutor.  

 Mayrink-Sabison (1997), também centrada no processo de revisão da escrita infantil, 

aponta alguns indícios desse processo ao identificar momentos de reelaboração de escritas de 

uma letra, de mais de uma letra e de partes de texto, os quais atendem, segundo ela, a critérios 

próprios da criança. Assim, considera que operações de revisão começam muito cedo, porque  

 

muito antes da criança entender o princípio alfabético da escrita encontram-

se indícios de que ela é capaz de, refletindo sobre o produto de sua atividade 

gráfica, julgar o produto dessa atividade, segundo critérios internos, nem 

sempre evidentes para o adulto letrado, e, com base nesse julgamento, 
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classificar uma escrita como “errada”, recusando-a, às vezes apagando-a e 

refazendo-a (MAYRINK-SABISON, 1997, p. 59, grifos da autora) 

 

 Dessa forma, a pesquisadora acentua que pode ser difícil para o adulto falar em 

revisão de texto quando o que se tem é uma criança desenhando uma única letra, mas o 

refazer da criança revela algum tipo de reflexão sobre o produto inicial, às vezes julgado 

inadequado segundo seus critérios internos.  

Nessa direção, Brandão (2007) defende que a atividade de revisão textual seja 

proposta desde muito cedo para que as crianças sejam expostas a situações em que o texto 

funcione como um processo de idas e vindas. Para a autora,  

 

já na Educação Infantil, é possível, durante uma produção de texto coletivo, 

em que o professor funciona como escriba, fazer indagações do tipo: 

“Vamos reler o que escrevemos?”, ou “Vocês acham que qualquer pessoa 

pode entender do jeito que está escrito aqui?” ou ainda “Será que a gente 

pode melhorar o que foi escrito nesse pedacinho do texto? O que a gente 

pode mudar?” Assim, não há por que esperar que os alunos possam grafar 

seus textos para iniciarmos na escola uma proposta de revisão textual. [...] é 

claro que, nessa fase, os alunos terão menos autonomia para levantar 

questões sobre o que foi escrito, apontar trechos confusos e/ou propor 

melhores soluções de escrita (BRANDÃO, 2007, p. 122, grifos da autora). 

 

Neste excerto, a introdução da atividade de revisão textual possibilitará que os alunos, 

mesmo que ainda não leiam e nem escrevam convencionalmente, compreendam que, no 

decurso da atividade de produção escrita, é necessário reconstruir o que já foi e está sendo 

escrito. Essa introdução funciona como um estímulo ao processo de revisão que ocorrerá nos 

anos seguintes a essa etapa de escolarização.  

 Rocha (2008), ao pesquisar a função do processo revisão na apropriação de 

habilidades textuais pela criança, junto a alunos do 1º ano, ressalta que a revisão textual 

significa para os aprendizes uma forma de reelaboração do entendimento sobre a composição 

estrutural do texto, que envolve características ligadas à informatividade, à ortografia, à 

caligrafia e a concordância, entre outras. Nesse sentido, a compreensão, por parte das 

crianças, dessas características está diretamente relacionada à compreensão de que, quando 

escrevem, as crianças o fazem considerando um possível interlocutor, e que o entendimento 

do que foi expresso no texto, necessita da elaboração de informações completas e inteligíveis. 

A revisão passa a ser concebida, nesse contexto, como 
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um procedimento que permite não apenas ver melhor mas, também, ver de 

outra perspectiva, na medida em que se considera que, durante  a produção 

da primeira versão do texto, o aprendiz tem sua atividade reflexiva centrada 

em aspectos como: o que dizer; como dizer; que palavras usar... Durante o 

processo de revisão, o aluno tem possibilidade de centrar esforços em 

questões pertinentes ao plano textual-discursivo, como dizer mais, dizer de 

outro jeito, analisar e/ou corrigir o que foi dito, visando ao sucesso da 

interlocução enquanto proposta de “compreensão” feita ao leitor [...] 

(ROCHA, 2008, p. 73, grifos da autora). 

 

Nesse fragmento, entendemos que o aprendiz tem como objetivo maior a compreensão 

do texto pelo interlocutor, que representa o compromisso com a qualidade da leitura do texto. 

Nesse caso, a criança não escreve por acaso, pois parece já possuir a visão do que seja um 

texto e a noção do que subjaz a sua construção. Dessa forma, o processo de revisão do próprio 

texto leva em consideração o outro, “que molda o seu discurso, determina a escolha das 

unidades lexicais e gramaticais e também a seleção das unidades de comunicação, como o 

estilo e o gênero textual” (SERAFIM; OLIVEIRA, 2010, p. 18). Assim, enquanto sujeito 

ativo, o outro assume a função de definidor da configuração textual. 

Nos PCN-LP, a revisão é entendida como um espaço específico para inter-relação 

leitura, produção escrita e análise linguística; como uma etapa integrante do ato de escrever, 

porque permite a utilização de procedimentos por meios dos quais, o professor e os aprendizes 

 

debruçam-se sobre o texto buscando melhorá-lo. Para tanto, precisam 

aprender a detectar os pontos onde o que está dito não é o que se pretendia, 

isto é, identificar os problemas do texto para resolvê-los: acrescentando, 

retirando, deslocando ou transformando porções do texto, com o objetivo de 

torná-lo mais legível para o leitor (BRASIL, 2001, p. 80-81). 

 

Esses procedimentos – integrantes da própria ação de escrever – podem ser 

apreendidos através da participação do aluno em atividades coletivas de revisão de textos e 

em atividades realizadas em parcerias, sob a orientação do professor, que, compreendendo 

que a atividade de revisão textual deverá ter como objetivo principal levar a criança a refletir 

sobre a sua própria escrita, estará desenvolvendo uma prática de revisão coerente e não apenas 

uma correção textual. Ampliando essa discussão, destacamos que na Base Nacional Comum 

Curricular – BNCC, o Eixo Produção de Textos reúne o planejamento, a revisão e a edição do 

texto. No tocante à revisão espera-se que, do 1º (primeiro) ao 5º (quinto) ano, o aluno 

desenvolva as habilidades de “reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a 
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colaboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, 

reformulações, correções de ortografia e pontuação” (BRASIL, 2017, p. 93).  

Em relação às práticas de revisão vivenciadas em sala de aula, é essencial que, antes 

de iniciar a revisão/reescrita de um determinado gênero de texto, o professor possa refletir 

sobre a finalidade e a metodologia dessa atividade, isto é, inicialmente, é necessário decidir se 

a atividade será realizada de forma coletiva com toda a turma, a partir de um único texto; se 

será realizada em pares, a partir dos apontamentos do professor ou individualmente, pelo 

próprio aluno. Nesse contexto, é necessário também esclarecer que o termo revisão traz a 

ideia de um trabalho realizado em parceria entre professor e aluno, com fundamento no 

pressuposto de que a produção textual escrita não é originada em uma primeira e única 

tentativa de escrita, mas deve ser revisada e melhorada (BRANDÃO, 2007), porque o 

processo de revisão é um dos elementos constitutivos da atividade de escrita. 

Entretanto, para escritores iniciantes, a revisão textual pode significar uma tarefa de 

grande complexidade porque exige o distanciamento do próprio texto, no intuito de assegurar 

a compreensão de seus possíveis interlocutores. Nesse sentido, cabe ao professor 

desempenhar o papel de revisor, a partir da indicação de questões que poderão ser analisadas 

e do fornecimento de orientações acerca dos problemas a serem resolvidos, conforme 

expressam os PCN-LP. Assim, em uma turma na qual os alunos nunca realizaram a revisão de 

seus textos, o professor poderá iniciar com a revisão coletiva para que os estudantes 

compreendam o processo, visto que, “gradativamente, passa-se por todas as etapas, até que o 

aluno comece a desenvolver atenção e habilidades para revisar o seu próprio texto, ainda com 

o auxílio do professor” (GASPAROTTO, 2014, p. 70). 

A partir dessas considerações, compreendemos que o mais importante para os 

iniciantes é a percepção de que a primeira versão escrita do texto apresenta caráter provisório, 

por isso exige uma maior reflexão sobre o que precisam dizer e sobre como organizar 

textualmente esse dizer, sendo para isso necessário retomar a leitura do texto.  

 

1.4.2 Revisão: a reescrita não nomeada 

 

 Nesta tese, consideramos que as questões relacionadas à produção escrita são 

múltiplas. Entretanto, como vimos esclarecendo, nossa investigação incide sobre os processos 

de revisão e reescrita textual, visto que a observação desses procedimentos possibilita-nos 

compreender o processo de escrita como um espaço privilegiado de diálogos, no qual a 
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criança reconhece a presença de outro(s) interlocutor(es). Nesse sentido, compreendemos, 

com Spinillo (2015), que quando a revisão implica alterações amplas e significativas no 

conteúdo do texto e em sua organização, redirecionando a primeira versão do texto escrito, 

temos o desencadeamento do processo de reescrita.  

 No decurso de elaboração desta pesquisa, observamos que alguns dos pesquisadores 

ao abordarem a revisão e a reescrita não nomeiam esses processos para diferenciá-los, 

tratando-os como processos inter-relacionados. Por esta razão, a partir do titulo desta seção – 

Revisão: a reescrita não nomeada –, entendemos a reescrita como consequência de revisões 

realizadas na primeira versão escrita do texto. Assim, adotamos a concepção de que a 

reescrita é um processo constituído por revisões relativas à organização e ao conteúdo, 

efetuadas na primeira versão escrita do texto e que tanto a revisão quanto a reescrita são 

subprocessos de toda produção textual escrita.  

A respeito da decisão sobre o que pode ser alterado nos textos das crianças, isso não é 

uma tarefa fácil, visto que elas estão em fase de desenvolvimento da linguagem escrita. Por 

esta razão, “o limite entre o que deve e o que não deve ser alterado não pode ser feito 

tomando como base o texto de um adulto que já domina a escrita” (FIAD, 2006, p. 37-38). 

Assim, alguns aspectos devem ser tomados para reflexão na produção escrita da criança. Entre 

esses aspectos,  

 

um deles é, sem dúvida, o “sentido do que foi escrito”, que, por sua vez, 

envolve a revisão da organização sequencial das ideias, a sua articulação 

com o tema do texto, os recursos coesivos utilizados, o grau de 

informatividade apresentado pelo texto, as possíveis ambiguidades e a 

pontuação. Outra possibilidade [...] diz respeito às questões de caligrafia, 

ortografia, uso de letras maiúsculas, separação de sílabas, uso de parágrafos, 

concordância verbal e nominal, bem como aspectos ligados à configuração 

espacial e organizacional do texto. Há que se revisar também os aspectos 

relacionados à adequação do texto às finalidades propostas, avaliando o 

modo de dizer em função do(s) interlocutor(es) pretendido(s), gênero textual 

e possível portador para o texto a ser produzido (BRANDÃO, 2007, p. 124-

125, grifos da autora). 

 

As alternativas sugeridas pela pesquisadora, embora estejam inter-relacionadas, não 

poderão ser revisadas em uma única aula, porque não seria viável indicar a revisão de todos os 

problemas do texto de uma única vez, sendo necessário delimitar os aspectos que deverão ser 

trabalhados, com base nos objetivos do professor e nos problemas comuns apresentados pelos 

alunos.  
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De acordo com Fiad (2006, p. 41), os textos das crianças é que vão indicar quais os 

problemas que devem ser trabalhados em sala, porque  

 

por um lado, há problemas que são muito frequentes nas escritas infantis, 

refletindo, podemos assim dizer, características coletivas da fase inicial de 

apropriação da escrita. Alguns desses problemas [...] dizem respeito à 

ortografia, pontuação, repetições desnecessárias, emprego inadequado de 

elementos de coesão, falta de informações completas. 

 

Além desses aspectos, a pesquisadora ressalta que existe ainda o aspecto mais 

individual no desenvolvimento da escrita, que, em alguns casos, torna-se mais difícil de ser 

compreendido e aceito pelo professor, isto é, há textos que não apresentam os problemas 

típicos, mas podem apresentar ocorrências inusitadas. Como exemplo, cita o emprego da 

marca de concordância verbal no lugar da marca de concordância nominal, como em “Um dia 

a priseza libertou os escravam” (FIAD, 2006, p. 41). Os aspectos elencados pela autora 

merecem uma atenção especial do professor, no entanto, conforme afirmamos, anteriormente, 

é necessário selecionar aqueles que deverão ser trabalhados, em conformidade com as 

dificuldades comuns apresentadas pelos alunos em cada etapa de aprendizagem. 

Nesse contexto, esclarecemos que “iniciar a prática de revisão textual desde os anos 

iniciais é imprescindível, contudo, é preciso atentar para que esta não seja demasiado 

estressante para a criança, de modo que ela pense que seus textos só contêm problemas” 

(GASPAROTTO, 2014, p.70). Por essa razão, ao mesmo tempo em que se faz necessário que 

a criança volte o olhar para seu texto e compreenda os aspectos que precisam ser revistos, é 

preciso evitar o excesso de informações para não transformar os processos de revisão e 

reescrita em uma atividade muito complexa e pouco interessante para o aprendiz.  

A respeito do planejamento de situações em que os alunos vivenciem os processos de 

revisão e reescrita textual, Brandão (2007) argumenta que há várias possibilidades, porém, 

deve-se considerar o plano de ensino do professor e a situação de produção escrita proposta 

aos alunos. Para tanto, defende que alguns aspectos devem ser considerados no decurso do 

planejamento dessas situações, a saber: a) a forma de propor a revisão/reescrita; b) a forma de 

intervenção do professor; c) o momento de parar a intervenção; d) a finalidade da atividade de 

revisão/reescrita. No quadro abaixo, organizamos as informações oferecidas pela 

pesquisadora: 
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Quadro 5 – O planejamento dos processos de revisão e reescrita textual 

 

PLANEJAMENTO 

 

 

 

FORMA DE 

PROPOSIÇAO 

 

 Decidir se a atividade será realizada de forma individual, coletiva (a 

partir da seleção prévia de um texto pelo professor) ou em duplas. 

 Sendo coletiva, o professor deverá selecionar um texto que suscite 

questões que ele gostaria de discutir com seus alunos, de acordo 

com os objetivos de aprendizagem da série e das necessidades da 

turma. 

 

 

FORMA DE 

INTERVENÇÃO 

 

 Pode apresentar caráter mais explícito e direto (apontamento de 

certos aspectos ou trechos que precisam ser melhorados) ou caráter 

implícito (sugerir a releitura e a reescrita). 

 Oralmente, por meio de sugestões e levantamento de perguntas. 

 

 

MOMENTO DE 

PARAR A 

INTERVENÇÃO 

 

 Considerar aspectos relacionados à situação comunicativa em que o 

texto está inserido: finalidade, destinatário, circulação do texto, 

objetivos e expectativas do possível leitor do texto. 

 Considerar o progresso do aluno. 

 

FINALIDADE DA 

ATIVIDADE 

 

 Verificar qual a compreensão do aluno sobre a atividade de 

revisão/reescrita, ou seja, a percepção acerca da finalidade da tarefa. 

 

Fonte: Brandão (2007) 

 

 Nessa direção, Fiad (2006) também apresenta algumas alternativas para introdução 

dos processos de revisão e reescrita nas aulas de língua portuguesa. Para a pesquisadora, a 

introdução da prática de revisão e reescrita textual deverá ser contextualizada para que não 

seja compreendida apenas como uma simples correção de textos. Nesse sentido, a autora 

considera que o professor deverá deixar claro para o aprendiz que os processos de revisão e 

reescrita também deverão ocorrer em textos considerados corretos, com o objetivo de 

desvinculá-los do modelo de correção tradicional.  

Sendo a atividade desenvolvida de forma coletiva, Fiad (2006) considera que o 

professor deverá, antes de oferecer respostas prontas, questionar e incorporar as respostas dos 

alunos para a construção de algumas possibilidades de reelaboração do texto. Considera 

também que é necessário, a partir da leitura criteriosa dos textos dos alunos, que o professor 

selecione os aspectos linguísticos a serem trabalhados, tendo em vista que não poderá incluir 

vários aspectos de uma única vez. Além de propor atividades coletivas, ela defende que o 

professor poderá incluir nos processos de revisão e reescrita atividades em duplas (para que a 

criança leia o texto do colega e proponha alterações), atividades em grupos de quatro ou cinco 
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crianças (para que haja rodízio de textos entre os membros dos grupos e todos possam sugerir 

pequenas alterações) e, além da revisão e reescrita de textos completos, argumenta que o 

professor poderá incluir atividades de revisão e reescrita de trechos de diferentes textos, com 

vistas à elucidação de um único problema, isto é, a partir da seleção de um único aspecto 

linguístico em diferentes textos.  

Acreditamos que os aspectos apresentados por Brandão (2007) e Fiad (2006) já vêm 

sendo praticados pelos professores das séries iniciais, entretanto, ainda é preciso refletir sobre 

as etapas que constituem o processo de produção textual nessa fase inicial de escolarização, 

de modo particular sobre a função do par mais desenvolvido nesse processo, visto que “a 

opinião do outro e a reconstrução do texto são etapas inerentes ao trabalho de escrita” 

(SUASSUNA, 2014, p. 120).  

Dessa forma, se nossa pretensão é que os alunos nas séries iniciais leiam e escrevam 

com autonomia, ou seja, que sejam capazes de ler e escrever sem a presença de um “ledor” ou 

“escriba”, o trabalho de reflexão sobre a própria escrita, bem como sua reelaboração com a 

participação do professor é de fundamental importância, porque,  

 

o professor, interlocutor efetivo dos alunos, fará perguntas a esses textos, 

motivadas, sobretudo, pelos problemas neles encontrados. É no esforço de 

responder aos questionamentos do professor e dos pares que o aluno propõe 

novas versões para sua produção, para o que terá de desenvolver e acionar 

estratégias linguísticas e discursivas as mais diversas (SUASSUNA, 2014, p. 

121).  

 

Assim, a retomada do processo da produção escrita favorecerá ao professor a reflexão 

acerca dos conhecimentos que cada um de seus alunos possui sobre os elementos linguísticos 

e permitirá aos alunos a compreensão de que os textos são atravessados por um conjunto de 

fatores utilizado para estabelecer algum tipo de relação com um possível interlocutor. 

Nessa direção, Faria e Cavalcante (2015), ao discutirem a avaliação do texto escrito, 

argumentam que a aprendizagem da escrita envolve dois processos complementares: o 

entendimento da natureza do sistema de escrita da língua – o conhecimento e o uso da grafia 

das palavras – e o funcionamento da linguagem que se usa para escrever – os aspectos 

discursivos da língua. Dessa forma, defendem que é indispensável ao professor insirir com 

frequência, desde o Ciclo da Alfabetização, a produção de texto e a sua avaliação 

(revisão/reescrita) voltada para aspectos linguísticos e discursivos, porque “como a criança 

está em fase de consolidação do sistema de escrita alfabética, a avaliação deve ser vivenciada 
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com a criança de forma natural, para que ela perceba que esse processo faz parte da 

caminhada de sua relação com a escrita” (FARIA; CAVALCANTE, 2015, p. 37). Nesse 

sentido, professor e aprendiz serão encaminhados à compreensão de que o processo de escrita 

envolve naturalmente a avaliação do que foi escrito, ou seja, sua revisão e, consequentemente, 

sua reescrita. 

Nesse contexto, consideramos importante destacar que os estudos sobre a revisão e a 

reescrita indicam uma categoria de operações linguísticas relativas a este momento específico 

da construção textual. Nas palavras de Fabre (1986, p. 26), nesse processo “riscar, depois 

escolher um elemento uma segunda vez e o escrever novamente é extremamente frequente 

[...] e marca uma hesitação”, ou seja, uma reflexão sobre o que se deve fazer. Assim, 

entendemos que esses momentos de hesitação funcionam como registros das operações 

linguísticas efetuadas no decurso da revisão/reescrita do aluno. Tendo como apoio as 

terminologias propostas pelos estudos de Belleemin-Noel (1977) e de Grésillon e Lebrave 

(1983), Fabre (1986) sistematizou as operações linguísticas de revisão/reescrita textual em 

quatro tipos: a) adição ou acréscimo, b) supressão, c) substituição e d) deslocamento.  

A adição pode ser entendida como o acréscimo de um elemento gráfico, acento e sinal 

de pontuação, além do acréscimo de uma palavra ou sintagma, de uma ou de várias frases. A 

supressão – sem a substituição do elemento suprimido – pode ser aplicada sobre unidades 

diversas: acentos, grafemas, sílabas, palavras, sintagmas, uma ou mais frases. A substituição – 

supressão seguida de substituição por um termo novo – pode ser aplicada sobre um grafema, 

uma palavra, um sintagma ou conjuntos mais extensos. O deslocamento pode ser entendido 

como a troca de elementos, que modifica a ordem desses elementos no processo de 

encadeamento. 

 Fundamentada na análise de 100 (cem) produções escritas (primeira versão e versão 

final) recolhidas no decurso de um ano escolar, de alunos com faixa etária entre 6 (seis) e 7 

(sete) anos, na França, Fabre (1986) observou que as mudanças efetivadas no processo de 

revisão aparecem de acordo com uma ordem de frequência, a saber: supressão – substituição – 

deslocamento – adição. Considerando o estudo mencionado, as duas últimas foram pouco 

representadas e as duas primeiras foram operações mais frequentes.  

 A partir das contribuições de Fabre (1986), consideramos que o mais importante é que 

essas “hesitações” sejam percebidas como reflexões/alterações ocorridas no processamento do 

texto escrito. Dessa forma, a análise das operações linguísticas permite compreender como os 
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alunos se colocam na condição de leitores dos próprios textos, no intuído de reelaborá-los a 

partir dos conhecimentos que dispõem sobre a escrita. 

 A seguir, apresentaremos os procedimentos metodológicos da pesquisa, a saber: sua 

caracterização, o contexto de investigação e os instrumentos utilizados na geração de dados.  
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CAPÍTULO II – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O professor pesquisador não se vê apenas como um usuário de conhecimento 

produzido por outros pesquisadores, mas se propõe também a produzir 

conhecimentos sobre seus problemas profissionais, de forma a melhorar sua 

prática. O que distingue um professor pesquisador dos demais professores é 

seu compromisso de refletir sobre a própria prática, buscando reforçar e 

desenvolver aspectos positivos e superar as próprias deficiências 

(BORTONI-RICARDO, 2008, p. 46). 

 

Este segundo capítulo é dedicado à explicitação dos procedimentos metodológicos da 

pesquisa aqui apresentada. Inicialmente, procedemos à caracterização de nossa investigação. 

Na sequência, apresentamos e descrevemos o contexto da investigação: o campo de atuação e 

os sujeitos participantes da pesquisa. Caracterizamos, por fim, à luz do paradigma qualitativo, 

os instrumentos utilizados na geração de dados, a saber: observação participante, anotações 

em diário de campo, entrevistas semiestruturadas, filmagem de aulas e recolha de documentos 

(materiais produzidos pela professora colaboradora e textos produzidos pelos alunos). 

 

2.1 A natureza da pesquisa 

 

 Este estudo segue o paradigma qualitativo, modelo de pesquisa que consiste em “um 

conjunto de práticas materiais e interpretativas que dão visibilidade ao mundo” (DENZIN; 

LINCOLN, 2006, p. 17), por meio do qual, é possível explorar “as características dos 

indivíduos e cenários que não podem ser facilmente descritos numericamente” (MOREIRA; 

CALEFFE, 2006, p. 73). Além disso, esse tipo de pesquisa “busca a interpretação em lugar da 

mensuração, a descoberta em lugar da constatação, valoriza a indução e assume que fatos e 

valores estão intimamente relacionados, tornando-se inaceitável uma postura neutra do 

pesquisador” (ANDRÉ, 2012, p. 17). Nesse sentido, tendo em vista o caráter interpretativista, 

na pesquisa qualitativa o pesquisador assume a função de um agente ativo na geração de 

dados, por essa razão, “sua ação investigativa tem influência no objeto da investigação e é por 

sua vez influenciada por esse” (BORTONI-RICARDO, 2008, p. 59). 

 Fundamentados em Stern (1990), Strauss e Corbin (2008) afirmam que o paradigma 

qualitativo de pesquisa pode ser usado para a investigação de áreas substanciais, sobre as 

quais se sabe muito ou pouco se sabe, com a finalidade de gerar novos conhecimentos. Na 

visão destes pesquisadores, são três os principais componentes da pesquisa qualitativa, a 

saber: 
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Primeiro, há os dados, que podem vir de várias fontes, tais como entrevistas, 

observações, documentos, registros e filmes. Segundo, há os procedimentos, 

que os pesquisadores podem usar para interpretar e organizar os dados. Eles 

geralmente consistem de conceitualizar e reduzir os dados, elaborar 

categorias em termos de suas propriedades e dimensões, e relacioná-los por 

meio de uma série de declarações preposicionais (STRAUSS; CORBIN, 

2008, p. 24, grifos dos autores). 

 

 Inferimos, a partir deste fragmento que, por envolver a geração de uma variedade de 

materiais empíricos e a interpretação dos acontecimentos em seus cenários naturais, a adoção 

da abordagem qualitativa de pesquisa possibilitará lançar um olhar interpretativista sobre o 

cotidiano escolar, com vistas à compreensão do trabalho realizado com a escrita, de modo 

particular com a revisão e a reescrita textual, ao final do Ciclo da Alfabetização.  

 Nesse sentido, Denzin e Lincoln (2006, p. 21) argumentam que a pesquisa qualitativa 

possui um foco “multiparadigmático”, pois seus praticantes estão “suscetíveis ao valor da 

abordagem de múltiplos métodos, tendo um compromisso com a perspectiva naturalista e a 

compreensão interpretativa da experiência humana”.   

 Este estudo caracteriza-se, ainda, como uma pesquisa do tipo etnográfico
25

, haja vista 

seu interesse em estabelecer “um contato direto e prolongado do pesquisador com a situação e 

as pessoas ou grupos selecionados” (ANDRÉ, 2000, p. 37). Nesse sentido, ressaltamos que 

 

o período de tempo em que o pesquisador mantém esse contato direto com a 

situação estudada pode variar muito, indo desde algumas semanas até vários 

meses ou anos. Além, evidentemente dos objetivos específicos do trabalho, 

tal decisão vai depender da disponibilidade de tempo do pesquisador, de sua 

aceitação pelo grupo, de sua experiência em trabalho de campo e do número 

de pessoas envolvidas na coleta de dados (ANDRÉ, 2012, p. 29). 

 

 Além do contato do pesquisador com a situação e/ou com o grupo pesquisado, a 

pesquisa do tipo etnográfico utiliza diferentes técnicas de coleta e fontes variadas de dados, 

                                            
25

 De acordo com André (2012), a etnografia é um modelo de pesquisa desenvolvido pelos antropólogos para 

estudar a cultura e a sociedade. Nas palavras da pesquisadora, o que se tem feito é uma adaptação da etnografia à 

educação. Por essa razão, a autora esclarece que o foco das pesquisas dos etnógrafos é a descrição da cultura de 

um grupo social e das pesquisas da educação é o processo educativo. Dessa forma, essa diferença de enfoque faz 

com que alguns dos requisitos da etnografia não sejam, nem precisem ser, cumpridos quando se adota uma 

pesquisa do tipo etnográfico. Nas palavras de Oliveira (2008), uma pesquisa do tipo etnográfico voltada para 

questões educacionais deve levar em conta a reflexão sobre o processo de ensino-aprendizagem, para situá-lo em 

um contexto sociocultural mais amplo, não reduzindo a pesquisa apenas ao ambiente escolar. No contexto dessa 

pesquisa serão considerados aspectos mais amplos em relação à prática de escrita na sala de aula, como, por 

exemplo, a formação acadêmica e a experiência docente da professora colaboradora e a localização urbana da 

escola.  
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apresentando como método básico a observação participante. Nessa direção, uma pesquisa 

pode ser considerada do tipo etnográfico quando faz uso de técnicas tradicionalmente 

associadas à etnografia, isto é, utiliza a observação participante, a entrevista e a análise de 

documentos (ANDRÉ, 2012; MOREIRA; CALEFFE, 2006).  

 Afirmamos também que a pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso, por 

focalizar as estratégias didáticas empreendidas por uma professora para o ensino da produção 

de textos escritos e os discursos dos alunos sobre a reescrita dos textos produzidos em função 

dessas estratégias, numa turma do 3º ano do Ciclo da Alfabetização. Nesse sentido, 

compreendemos que o estudo de caso deve ser aplicado quando o pesquisador demonstra 

interesse em pesquisar uma situação singular, isto é, o estudo de caso deve enfatizar o 

conhecimento particular (ANDRÉ, 2012; OLIVEIRA, 2008). 

 Nas palavras de Oliveira (2008), a preocupação desse tipo de pesquisa é delinear com 

precisão a complexidade de uma situação particular, evidenciando o problema em seu aspecto 

total. Por essa razão, o estudo deve ser bem delimitado, ou seja, “uma unidade com limites 

bem definidos, tal como uma pessoa, um programa, uma instituição ou grupo social” 

(ANDRÉ, 2012, p. 31). Entretanto, ressalta esta pesquisadora, embora o estudo de caso 

focalize o particular, esse aspecto não impede que o pesquisador considere o contexto mais 

amplo em que tal unidade – pessoa, instituição e/ou grupo social – esteja inserida.  

Assim, após termos apresentado a caracterização de nossa pesquisa, passaremos a 

descrever, na sequência, o campo da pesquisa, os participantes e a geração dos dados. 

 

2.2 O contexto da pesquisa 

 

2.2.1 O campo de atuação 

 

 O presente estudo foi desenvolvido em uma escola pública da rede municipal de 

Esperança – Paraíba, especificamente em uma turma do 3º ano do Ciclo de Alfabetização, do 

Ensino Fundamental.  

A escola fica distante do centro da cidade e em 2016 atendia a 226 estudantes 

provenientes do mesmo bairro em que está localizada a escola
26

. Quanto ao perfil sócio-

                                            
26

 Durante o período de permanência na escola, tivemos acesso aos requerimentos de matrícula dos alunos 

efetivamente matriculados ano letivo de 2016. 
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econômico, 50% dos alunos dependem de programas de assistência social do Governo 

Federal.  

A escolha dessa instituição como campo de investigação se deve ao fato de ser uma 

escola localizada na periferia da cidade, que atende especificamente à Educação Infantil e aos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. Por essa razão, acreditamos que, nesse ambiente de 

ensino e aprendizagem, teríamos melhores condições de realizar o estudo pretendido. Em 

relação à realização do estudo, inicialmente estabelecemos um contato com a direção da 

instituição explicando-lhe a pesquisa e solicitando a indicação de um(a) professor(a) dos anos 

iniciais que permitisse a observação de algumas de suas aulas. Sendo assim, foi estabelecido o 

contato com a professora da turma do 3º ano, a qual já estávamos pretendendo para o 

desenvolvimento deste estudo, porque significa um momento em que os alunos já podem ter 

consolidado alguns dos princípios do Sistema de Escrita Alfabética. 

 A escola funciona em dois turnos, manhã e tarde. Possui 5 (cinco) salas de aula. No 

ano letivo de 2016, no turno da manhã apenas três salas estavam sendo ocupadas, sendo uma 

turma do 3º ano, uma do 4º ano e outra do 5º ano. No turno da tarde, quatro salas estavam 

sendo ocupadas, sendo duas turmas da Educação Infantil, uma turma do 1º ano e outra do 2º 

ano. Em relação à estrutura física da escola, há uma sala da direção, um refeitório, uma 

cozinha, banheiros, sala de leitura (onde também funciona a sala de vídeo) e espaço amplo 

para recreação, além das salas de aula já mencionadas. Seu quadro de funcionários é 

composto por aproximadamente 20 (vinte) servidores, dentre eles: gestores, professores e 

funcionários de apoio. É uma escola relativamente pequena, considerando sua estrutura física, 

o número de funcionários e o número de alunos efetivamente matriculados nesta instituição de 

ensino
27

.  

 

2.2.2 Os participantes da pesquisa 

 

 Nesta seção, apresentaremos, de forma sucinta, o perfil dos participantes envolvidos 

nessa pesquisa, a saber: o pesquisador, a professora colaboradora, a turma e os alunos que 

participaram diretamente da pesquisa
28

. 

 

                                            
27

 Os dados apresentados são relativos ao ano letivo de 2016 e foram expressos com base nas informações 

fornecidas pela gestora escolar.  
28

 A direção da escola, a professora colaboradora e os pais dos alunos estavam cientes da pesquisa que seria 

realizada. Sendo assim, foram elaborados e assinados termos de anuência e de consentimento. 
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2.2.2.1 O pesquisador 

 

 Na condição do professor de língua portuguesa, o pesquisador iniciou sua atuação nos 

anos iniciais e finais do Ensino Fundamental e depois atuou nas séries do Ensino Médio, 

durante um período longo. Depois, como membro de uma equipe de apoio pedagógico, 

acompanhou o trabalho do universo de professores de língua materna de um município do 

interior da Paraíba, por 2 (dois) anos letivos. Em seguida, com a conclusão do mestrado 

acadêmico, assumindo a função de professor substituto, lecionou as disciplinas Leitura e 

Produção de Textos e Português Instrumental na Licenciatura em Letras de uma universidade 

pública. No ano de 2012, ingressou em uma instituição pública de ensino superior como 

professor efetivo, ficando responsável pelas disciplinas Leitura e Produção de Textos e Ensino 

de Português nos Anos Iniciais para alunos da Licenciatura em Pedagogia, mas também 

Redação e Português Instrumental para alunos de outros cursos. O interesse pela 

aprendizagem da escrita vem sendo construído desde a sua experiência docente nos anos 

iniciais, mas se consolidou na experiência docente no ensino superior, quando ministrou as 

disciplinas que tinham como foco principal a produção de textos escritos, especificamente as 

que proporcionavam relacionar o estudo da linguagem às práticas de ensino da escrita. Estes 

aspectos revelam seu interesse em realizar trabalho investigativo acerca da produção textual, 

de modo específico sobre o processo de escrita no Ciclo da Alfabetização.  

 

2.2.2.2 A professora colaboradora 

 

 Tendo em vista que o objetivo geral deste estudo envolve as estratégias didáticas 

empreendidas por uma professora para o ensino da produção de textos escritos, de modo 

particular do processo de reescrita textual, consideramos importante apresentar a professora 

colaboradora deste estudo, sua formação acadêmica, suas experiências profissionais, 

motivações e inquietações.  

 A professora colaboradora
29

 possui o Curso de Licenciatura em Pedagogia e 

Especialização em Educação, concluídos, respectivamente, em 2002 e 2006, na Universidade 

Estadual da Paraíba. No período de realização desta pesquisa, ela cursava mestrado 

profissional em uma instituição particular. É professora efetiva da rede municipal de ensino 

de Esperança – Paraíba e leciona há nove anos nas séries iniciais, na escola atual. É também 

                                            
29

 Atribuímos-lhe o nome fictício Fabiana, no intuito de preservar sua identidade. 
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professora efetiva da rede municipal de ensino de São Sebastião de Lagoa de Roça – Paraíba e 

leciona há seis anos na Educação Infantil. Participou de Cursos de Formação Continuada 

como o PROFA (Programa de Formação de Professores Alfabetizadores), em 2012 e o 

PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa), em 2015. 

 Quanto à sua jornada de trabalho diária, a colaboradora reside em Campina Grande, 

trabalha pela manhã em Esperança e à tarde no município de São Sebastião de Lagoa de Roça. 

Para ela, é uma rotina desgastante e o tempo não permite que se desenvolva um trabalho de 

qualidade como pretendido. Em relação à sua atuação enquanto professora alfabetizadora, 

Fabiana relatou que é comum esperar que os estudantes cheguem ao terceiro ano sabendo ler e 

escrever, entretanto, afirmou que os alunos não estão preparados. Quanto à produção de textos 

escritos, ela destacou que o grande desafio tem sido motivar o aluno para a escrita. Dessa 

forma, revela sua preocupação em desenvolver um trabalho significativo com a escrita, haja 

vista compreender que é preciso despertar no aluno o interesse pela escrita, ou seja, aproximá-

los de situações reais de produção, para que, assim, a escrita se faça presente em sua vida. 

 A aceitação de Fabiana quanto à sua participação neste estudo ocorreu, de fato, logo 

após o contato com a gestora escolar, em abril de 2016, quando conversamos sobre os 

objetivos da pesquisa, sobre a escolha da escola e sobre a possibilidade de desenvolvê-la em 

uma turma do 3º ano. Dessa forma, algumas atividades puderam ser iniciadas, a saber: a 

observação de aulas e a realização de entrevista semiestruturada com a professora. 

 

2.2.2.3 A turma e os alunos participantes 

 

Em 2016, a turma do 3º ano funcionava no turno da manhã e era composta de 28 

(vinte e oito alunos), sendo 10 (dez) do gênero masculino e 18 (dezoito) do gênero feminino, 

com faixa etária entre oito e nove anos. Dentre eles, havia alunos que atendiam às 

competências esperadas para o ano que estavam cursando e outros que, ainda, estavam abaixo 

do nível desejado
30

.  

No período de gravação/filmagem das aulas, todos os alunos da turma participaram de 

forma direta, haja vista serem sujeitos ativos no processo de ensino-aprendizagem. Dessa 

forma, em alguns momentos faremos referência a eles, a partir das suas falas e 

                                            
30

 Com base nas informações obtidas nas observações realizadas em sala e na entrevista realizada com a 

professora colaboradora, verificamos que a cada início de bimestre a docente realizava diagnósticos temáticos 

com a finalidade de verificar avanços e dificuldades. É válido ressaltar que esses diagnósticos tinham como 

fundamento os pressupostos da perspectiva psicogenética (Emília Ferreiro e Ana Teberosky). 
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comportamentos. No período de realização das entrevistas, um número aproximado de dez 

alunos se propôs a conversar sobre suas produções escritas, fora da sala de aula. Entretanto, 

somente 08 alunos participaram efetivamente da entrevista. 

 Na tabela a seguir
31

, apresentamos o universo de alunos da turma. Para preservar a 

identidade dos participantes da pesquisa os identificaremos pelas letras iniciais de seus nomes, 

acrescidas de um numeral. 

 

Tabela 2 – Universo de alunos da turma 

 

Nº 

 

LETRA INICIAL 

DO NOME 

 

FAIXA-ETÁRIA 

APROXIMADA 

  

Nº 

 

LETRA INICIAL 

DO NOME 

 

FAIXA-ETÁRIA 

APROXIMADA 

01 A1 9 anos  15 L1 8 anos 

02 A2 8 anos  16 L2 8 anos 

03 A3 9 anos  17 L3 8 anos 

04 B1 9 anos  18 L4 9 anos 

05 C1 8 anos  19 M1 8 anos 

06 E1 8 anos  20 M2 9 anos 

07 G1* 9 anos  21 M3 8 anos 

08 G2 8 anos  22 M4* 8 anos 

09 G3 8 anos  23 M5* 9 anos 

10 G4 8 anos  24 M6* 8 anos 

11 G5 8 anos  25 N1 9 anos 

12 J1* 8 anos  26 R1* 8 anos 

13 K1 9 anos  27 S1* 9 anos 

14 K2 9 anos  28 V1* 8 anos 

Fonte: Elaborada pelo pesquisador 

 

 Dos 28 (vinte e oito) alunos aqui apresentados, 08 (oito), desses alunos, encontram-se 

com as letras iniciais de seus nomes destacados, haja vista terem participado da entrevista.  

 

2.3 Geração dos dados na perspectiva da pesquisa qualitativa 

 

2.3.1 Como os dados foram coletados 

 

 O pesquisador dispõe de diversos métodos para a obtenção de materiais empíricos. A 

geração dos dados que servirão de sustentação para responder à(s) questão(ões) da presente 

pesquisa se deu a partir da utilização de diferentes ferramentas e/ou instrumentos.Neste 

estudo, os dados foram gerados mediante a realização de observação participante, de 

                                            
31

 Organizada com base na ficha individual do aluno, referente ao ano letivo de 2016. 
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anotações em diário de campo, de entrevistas semiestruturadas, da filmagem de aulas e da 

recolha de documentos (materiais produzidos pela professora colaboradora e textos 

produzidos pelos alunos). 

 Portanto, a preocupação maior do modelo de pesquisa empregado será registrar, na 

medida do possível, os fatos averiguados, no intuito de organizá-los e analisá-los. O trabalho 

de geração de dados ocorreu ao final do primeiro semestre de 2016 e no decorrer do segundo 

semestre deste mesmo ano letivo. Convivemos com a escola no período de maio a dezembro 

de 2016, o que corresponde a periodicidade de 7 (sete) meses. Nesse período, participamos de 

várias atividades realizadas naquele ambiente de aprendizagem, a saber: reunião de pais, festa 

junina, gincana estudantil, festa alusiva ao dia da criança e aula de campo, entre outras 

atividades. Em alguns momentos não houve acompanhamento, apenas estivemos em sala de 

aula de modo informal. Em outras ocasiões, estabelecemos contato com a direção da escola 

para recolha de algumas informações.  

 

2.3.1.1 A observação participante 

 

 Nas palavras de Oliveira (2008), a observação participante permite a imersão do 

pesquisador no mundo dos sujeitos observados, com vistas à compreensão de seus 

comportamentos e das situações que ajudam a construir a realidade em que vivem. Nesse 

sentido, deve ser planejada, a partir da delimitação do objeto de investigação, para que, 

posteriormente, o pesquisador possa sistematizar os dados coletados (OLIVEIRA, 2007).  

 De acordo com André (2012, p. 28), a observação participante “parte do princípio de 

que o pesquisador tem sempre um grau de interação com a situação estudada, afetando-a e 

sendo por ela afetado”. Dessa forma, no estágio de planejamento, o pesquisador deverá, além 

de definir o objeto e o foco de investigação, delimitar também o grau de envolvimento com a 

pesquisa (OLIVEIRA, 2008). 

 Moreira (2002, p. 52) conceitua a observação participante como “uma estratégia de 

campo que combina ao mesmo tempo a participação ativa com os sujeitos, a observação 

intensiva em ambientes naturais, entrevistas abertas informais e análise documental”. 

Segundo Oliveira (2007), essa metodologia de pesquisa pode ocorrer de duas formas, a saber: 

a) observação participante natural, em que o observador é integrante do grupo pesquisado e b) 

observação participante artificial, em que o observador passa a fazer parte do grupo com 

vistas à realização da pesquisa.  
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 Em nosso caso, realizamos uma observação participante artificial, visto que, embora 

temporária, estabelecemos uma integração direta com a professora e com os alunos da turma, 

acompanhando-os em situações formais e informais de aprendizagem. Sendo assim, em 

conformidade com a disponibilidade apresentada pela professora colaboradora, entre os meses 

de maio e junho do ano letivo de 2016 realizamos cinco visitas, sempre às quintas-feiras, das 

8 às 11h30. Vejamos o cronograma a seguir: 

 

Quadro 6 – Observação de aulas 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

Nesse período inicial, realizamos as primeiras observações com o objetivo de conhecer 

o cotidiano daquele ambiente de ensino e aprendizagem. A professora focalizou suas aulas na 

produção textual escrita, visto que ela tinha conhecimento dos objetivos da pesquisa que 

estava sendo iniciada. Ao término das aulas, a docente sempre conversava sobre as suas 

dificuldades quanto à aprendizagem da turma, sobre as cobranças da equipe pedagógica da 

secretaria de educação do município, em relação à sua atuação enquanto professora do 3º ano 

do Ciclo da Alfabetização e justificava sua retirada imediata da sala de aula, porque tinha 

outro expediente de trabalho na cidade vizinha. 

 A professora manteve a organização das carteiras em fileiras e os alunos em duplas 

não fixas. Ela colocava um aluno mais experiente com um menos experiente e, quando 

necessário, separava uma dupla para diminuir as conversas excedentes. Ao iniciar a aula, a 

professora sempre retomava o que já havia sido trabalhado anteriormente e explicava como 

daria sequência à proposta iniciada, se fosse o caso. No decurso da aula, a professora 

circulava entre os alunos, explicando-lhes ou fazendo-lhes questionamentos. Entretanto, havia 

um grupo pequeno de alunos no centro da sala, 6 (seis) no total, para os quais ela aplicava 

 

DATAS 

 

CONTEÚDO/ATIVIDADE REALIZADA 

 

LOCAL 

 

05/05/2016 

 

Produção Textual Escrita (Dia das Mães). 

 

Sala de aula 

 

12/05/2016 

 

Revisão coletiva da prova de linguagens (1º Bimestre)  

 

Sala de aula 

 

19/05/2016 

 

Elaboração de problemas matemáticos de adição em duplas. 

 

Sala de aula 

 

02/06/2016 

 

Experimento: Plantio de milho e Produção Textual Escrita 

(Relato de Experiência). 

 

Pátio/ Sala de aula 

 

09/06/2016 

 

Revisão coletiva de enunciados de problemas matemáticos. 

 

Sala de aula 
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atividades diferenciadas daquelas propostas para o restante da turma. Na segunda visita ela 

afirmou que o agrupamento de alunos facilitava o atendimento às suas diferentes necessidades 

de aprendizagem, porque enquanto boa parte desenvolvia a atividade de produção escrita, o 

pequeno grupo estava ocupado com atividades que o levariam a refletir sobre o Sistema de 

Escrita Alfabética – formação de palavras com o alfabeto móvel, realização de cruzadinhas, 

emprego de letras que assumem sons diferentes de acordo com sua disposição na palavra e 

ditados ilustrados foram algumas das atividades aplicadas pela professora Fabiana –, 

atividades que ajudam a criança a refletir sobre a ordem das letras e sobre as combinações que 

elas podem assumir, entre outros aspectos.  

 Em cada uma das cinco visitas, Fabiana solicitou a colaboração do observador com o 

objetivo de contribuir com a realização das atividades propostas, o que favoreceu a sua 

aproximação com os alunos da turma. Em uma dessas conversas com a turma, uma das alunas 

justificou que ainda não sabia ler, porque seus pais e seu irmão também não sabiam.  Esse 

aspecto, além de desencadear uma maior compreensão acerca da heterogeneidade daquele 

ambiente e dos sujeitos observados, esclareceu a necessidade de agrupamento dos alunos na 

sala de aula. 

 Nos momentos correspondentes à observação, todas as atividades eram escritas em 

letra bastão
32

, na lousa, pela professora, e nos cadernos, pelos alunos. Embora, alguns deles 

demonstrassem conhecer a escrita de letras cursivas
33

. Em quase todas as atividades a docente 

focalizava a relação fonema-grafema. As atividades de produção textual escrita geralmente 

compreendiam a revisão e a reescrita textual, o que, acreditávamos, incorporava à turma a 

ideia de que o texto precisa ser revisado e reescrito. 

 

2.3.1.2 As anotações em diário de campo 

 

Na pesquisa qualitativa, o registro das informações compreende um processo 

complexo, que demanda descrição e reflexão exaustivas da situação em estudo. Nesse sentido, 

as anotações em diário de campo podem funcionar como uma forma de complementação das 

informações sobre o cenário da pesquisa e sobre os sujeitos nele envolvidos, seus 

comportamentos e ações, que não tenham sido registradas/coletadas por meio da utilização de 

outras ferramentas e/ou instrumentos de pesquisa, como questionários e entrevistas, por 

                                            
32

 Letra de forma, de imprensa maiúscula ou de imprensa minúscula – apresenta traços simples. 
33

 Letra de mão ou manuscrita – apresenta linhas onduladas. 
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exemplo. Dessa forma, as anotações em diário de campo podem ser entendidas “como todas 

as observações e reflexões que realizamos sobre expressões verbais e ações dos sujeitos, 

descrevendo-as, primeiro, e fazendo comentários críticos, em seguida, sobre as mesmas” 

(TRIVIÑOS, 1987, p. 154). 

 Neste trabalho, as anotações em diário de campo foram utilizadas durante toda a nossa 

permanência naquele ambiente de ensino e aprendizagem, haja vista permitirem a recuperação 

de informações, ações e atitudes dos sujeitos que constituem o âmbito pesquisado, 

consideradas relevantes para o desenvolvimento desta pesquisa. 

 

2.3.1.3 A entrevista com a professora e com os alunos 

 

Na geração de dados, a entrevista se constitui como um dos principais instrumentos de 

pesquisa, pois, além de proporcionar a interação entre pesquisador e entrevistados, permite a 

descrição pormenorizada do fenômeno pesquisado (OLIVEIRA, 2007). Nas palavras de 

Moreira (2002, p. 54), a entrevista pode ser definida como “uma conversa entre duas ou mais 

pessoas com um propósito específico em mente”. Para este pesquisador, as entrevistas podem 

ser realizadas com o objetivo de obter as informações que, provavelmente, os entrevistados 

possuam, além de possibilitar o aprofundamento de “questões e esclarecer os problemas 

observados” pelo pesquisador (ANDRÉ, 2012, p. 28). 

 Fundamentado nos estudos de Richardson, Dohrenwend e Klein (1965), Moreira 

(2002) discute a classificação da entrevista, a saber: entrevista estruturada, entrevista não 

estruturada ou completamente aberta e entrevista aberta ou semiestruturada.  

 A entrevista estruturada apresenta um conjunto de questões, direcionado a cada sujeito 

na mesma sequência e com as mesmas palavras. De posse desse conjunto de questões, o 

pesquisador possui hipóteses que devem ser averiguadas ou informações relevantes, supondo 

que o questionário será suficiente para esclarecer o estudo que está sendo realizado. O 

pesquisador entende, ainda, que os sujeitos entrevistados compreenderão do mesmo modo 

todas as perguntas listadas. 

 A entrevista não estruturada ou completamente aberta apresenta um conjunto de 

questões, entretanto não são questões específicas nem fechadas. Tais questões representam 

um guia de ordem geral, no qual poderá haver a adição de novas questões com vistas ao 

esclarecimento de questões relativas a determinado assunto. O pesquisador supõe, ainda, que 

pouco ou nada conhece do assunto, cabendo-lhe ouvir e entender.  
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 A entrevista semiestruturada está situada entre os extremos dos outros modelos 

anteriormente descritos. Nesse modelo, o pesquisador direciona as perguntas previamente 

determinadas e as respostas são um tanto livres. Dependendo das respostas dadas às perguntas 

pelos entrevistados, o pesquisador pode introduzir questões que não estavam previstas.  

 A respeito dos tipos de entrevista anteriormente apresentados, Oliveira (2008) afirma 

que todos eles são realizáveis numa pesquisa educacional. Entretanto, argumenta que, 

 

provavelmente, a entrevista semiestruturada dê uma maior possibilidade de 

entendimento das questões estudadas nesse ambiente, uma vez que permite 

não somente a realização de perguntas que são necessárias à pesquisa e não 

podem ser deixadas de lado, mas também a relativização dessas perguntas, 

dando liberdade ao entrevistado e a possibilidade de surgir novos 

questionamentos não previstos (OLIVEIRA, 2008, p. 12). 

 

Nesse fragmento, compreendemos a importância do direcionamento de entrevistas do 

tipo semiestruturada, pois, a partir das respostas do sujeito entrevistado, o pesquisador poderá 

ampliar o campo de perguntas, fundamentado em suas hipóteses e em teorias. Outra 

contribuição relevante advinda, desse modelo, é que, “o informante, seguindo 

espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas experiências dentro do foco principal 

colocado pelo pesquisador começa a participar na elaboração do conteúdo da pesquisa” 

(TRIVIÑUS, 1987, p. 146). 

 Tendo em vista que a valorização da presença do pesquisador e a espontaneidade 

do(s) entrevistado(s) são aspectos que enriquecem a pesquisa qualitativa, priorizamos, neste 

trabalho, a utilização da entrevista do tipo semiestruturada audiogravada, como um dos 

principais instrumentos de pesquisa. A entrevista semiestruturada com a professora Fabiana 

estava prevista para o mês de julho, após o período de observação participante, 

correspondente aos meses de maio e junho do ano letivo de 2016.  Entretanto, com o período 

de férias, mantivemos apenas contato por meio de mensagens eletrônicas com a gestora da 

escola e com a professora colaboradora, no tocante à realização da entrevista. 

Dessa forma, a partir de um roteiro previamente elaborado (Apêndice A), com base 

nas observações e anotações em diário de campo, o qual serviu apenas como guia para a 

realização da entrevista com a docente, solicitamos à professora sua disponibilidade para que 

pudéssemos proceder à entrevista. Sendo assim, a entrevista foi realizada na primeira semana 

do mês de agosto do ano letivo de 2016. Para tanto, a docente solicitou-nos que fosse enviada 

uma professora substituta para que pudesse permanecer na sala de aula, enquanto 
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realizávamos a entrevista, visto que ela não poderia concedê-la no contraturno porque 

trabalhava em outro município. 

As entrevistas com os alunos ocorreram no momento final de nossa permanência na 

sala de aula, em meados do mês de dezembro do ano letivo de 2016. Para tanto, comunicamos 

aos discentes
34

 que gostaríamos de conversar com alguns deles sobre suas produções escritas. 

Sendo assim, de forma espontânea, um grupo de 8 (oito) alunos se propôs a participar da 

entrevista semiestruturada. Foram realizados dois encontros, em cada um dos quais, 

entrevistamos 4 (quatro) crianças, a partir de um guia previamente elaborado com base na 

última atividade de produção textual (escrita, revisão e reescrita) por eles realizada (Apêndice 

B).  

 As entrevistas foram organizadas da seguinte maneira: a) primeiro momento: o 

pesquisador posicionou a primeira versão escrita do texto do aluno sobre a mesa; b) segundo 

momento: o pesquisador explicou-lhe que conversariam sobre uma atividade de produção 

escrita realizada pela professora, relembrou o momento em que o texto fora produzido e 

solicitou a leitura da primeira versão do texto; c) terceiro momento: o pesquisador posicionou 

a segunda versão escrita do texto do aluno sobre a mesa, solicitou a leitura do texto e 

conversou sobre os procedimentos realizados no momento da reescrita textual, a partir do 

processo de revisão efetivado em sala, sob a mediação da professora Fabiana.  

Vejamos no quadro, a seguir, o cronograma de realização das entrevistas 

semiestruturadas audiogravadas. 

 

Quadro 7 – Entrevistas semiestruturadas audiogravadas 

Fonte:Elaborado pelo pesquisador 

 

                                            
34

 Os alunos que recebiam atendimento diferenciado não fazem parte do grupo de colaboradores desta pesquisa, 

haja vista não terem participado diretamente das atividades de produção escrita sugeridas pela professora da 

turma. 

 

DATAS 

 

PARTICIPANTES 

 

LOCAL 

 

04/08/2016 

 

 

Professora Colaboradora 

 

Sala de Professores 

 

15/12/2016 

 

4 (quatro) alunos 

 

 

Sala de Professores 

 

16/12/2016 

 

 

4 (quatro) alunos 

 

Sala de Professores 
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A partir da utilização desse instrumento de pesquisa com os alunos, obtivemos um 

corpus ampliado constituído de 08 (oito) textos e 08 (oito) entrevistas, dentre os quais, 3 (três) 

textos e 3 (três) entrevistas serão selecionados para compor o quadro de análises deste 

trabalho.  

 

2.3.1.4 O método de transcrição das entrevistas 

 

 Nas palavras de Marcuschi (2003), a transcrição de conversações exige que o 

pesquisador conheça bem os objetivos da sua pesquisa e que não deixe de assinalar as 

informações que lhe sejam convenientes. O linguista esclarece que a transcrição deve ser 

legível e deve descartar a utilização de símbolos complicados. Nesse sentido, para a 

transcrição das entrevistas semiestruturadas tomamos por base as normas e critérios para 

transcrição compilados por Marcuschi (2003) e o sistema de transcrição do Projeto 

NURC/Preti (1986,1987), entretanto, no momento da transcrição foi possível realizar algumas 

adaptações. No quadro a seguir, apresentamos as convenções utilizadas no momento das 

transcrições. 

 

Quadro 8– Convenções utilizadas para transcrição das entrevistas 

 

 

CATEGORIAS 

 

SINAIS 

 

DESCRIÇÃO DAS CATEGORIAS 

 

1. Alongamento de vogal 

ou consoante 

 

::  

 

Dependendo da duração, os pontos podem ser 

repetidos – que::. 

 

2. Comentários do 

transcritor 

 

((minúsculas)) 

Marcação usada no local da ocorrência – 

((sorriu)). 

 

3. Entonação enfática 

 

Letras maiúsculas 

 

Sílabas e/ou palavras pronunciadas com ênfase - 

PRONTO. 

 

4. Hipótese do que se 

ouviu 

 

(hipótese) 

 

Marcação no local da ocorrência – e ele... 

(unicamente) escrever. 

 

5. Qualquer pausa 

 

... 

 

Pausas em geral – Na verdade... 

 

6. Repetições 

 

Própria letra/sílaba 

 

Reduplicação de letras e/ou sílabas – po porque... 

 

7. Silabação  

 

- 

Palavra pronunciada sílaba por sílaba – com-

tem-plar. 

 

8. Truncamentos 

 

/ 

 

Marcação com barras - as/a especificidade de 

cada aluno... 

Fonte: Elaborado com base em Marcuschi (2003) e Preti (1986,1987) 
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2.3.1.5 A filmagem de aulas 

 

Na pesquisa qualitativa, o pesquisador é parte do mundo pesquisado (BORTONI-

RICARDO, 2008). Sendo assim, por entendermos que o pesquisador assume a função de um 

agente ativo na geração de dados, as aulas foram filmadas pelo próprio pesquisador. Um dos 

aspectos facilitadores para a realização da filmagem das aulas foi o fato de o pesquisador ter 

estabelecido o contato prévio com a turma, por meio da observação participante, que 

aproximou o pesquisador do ambiente pesquisado e dos sujeitos nele envolvidos, uma vez que 

se atribuíssemos essa função a pessoa desconhecida, certamente, a professora e os alunos 

ficariam inibidos diante da câmera. 

As filmagens das aulas ocorreram entre os meses de agosto e novembro, do ano letivo 

de 2016 e em conformidade com a disponibilidade apresentada por Fabiana, como podemos 

ver no cronograma abaixo: 

 

Quadro 9: Filmagem das aulas 

 

 

DATAS 

 

CONTEÚDO/ATIVIDADE REALIZADA 

 

LOCAL 

 

25/08/2016 

 

Texto de Memória “O Curupira” – Revisão e reescrita 

 

Sala de Aula 

 

 

06/10/2016 

 

Bilhete – Revisão e reescrita 

 

 

Sala de Aula 

 

03/11/2016 

 

Texto Instrucional – Revisão e reescrita 

 

 

Sala de Aula 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

A câmera utilizada foi uma FujiFilm 14 Megapixels. O horário das aulas era no turno 

da manhã. A primeira parte da manhã era reservada para a realização das atividades de 

produção escrita, além de compreender idas ao banheiro e lanche, porque após o intervalo as 

crianças ficavam muito inquietas. Embora tivéssemos reservado às quintas-feiras para 

permanecermos na escola, a professora Fabiana nos falava, com antecedência, o dia em que as 

aulas teriam como foco a revisão de textos. No total, tivemos 3 (três) aulas filmadas, com 

duração aproximada de 40 minutos em cada aula. 

No decorrer das filmagens a câmera foi posicionada no final da sala, de maneira que 

focalizasse o trabalho realizado pela professora. A transcrição das filmagens das aulas 
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obedeceu aos mesmos critérios estabelecidos na transcrição das entrevistas semiestruturadas, 

conforme esclarecemos no quadro 8. 

 

2.3.1.6 A recolha dos materiais 

 

 Nas palavras de Denzin e Lincoln (2006, p. 19), o pesquisador qualitativo comporta-se 

como um confeccionador de colchas, porque ele “costura, edita e reúne pedaços da realidade, 

um processo que gera e traz uma unidade psicológica e emocional para uma experiência 

interpretativa”. Nesse sentido, a reunião de registros de diferentes naturezas – observação 

participante, realização de entrevistas, anotações em diário de campo e filmagens, por 

exemplo – oportuniza a triangulação de dados, ou seja, a utilização de “um recurso de análise 

que permite comparar dados de diferentes tipos como o objetivo de confirmar ou 

desconfirmar uma asserção” (BORTONI-RICARDO, 2008, p. 61). Portanto, a triangulação 

ou uso de múltiplos métodos representa uma possibilidade de asseverar a compreensão do 

evento em estudo.  

Os dados, objetos da pesquisa, são de natureza empírica e de natureza documental. O 

primeiro tipo de dados foi gerado a partir da realização de observação participante e de 

entrevistas, da filmagem de aulas e das anotações em diário de campo e está representado nos 

discursos, atitudes e comportamentos dos sujeitos envolvidos no ambiente pesquisado. O 

segundo tipo de dados, de natureza documental, está representado nos materiais elaborados 

pela professora, nos cadernos dos alunos e nos textos por eles produzidos. 

 No quadro, a seguir, sintetizamos os dados gerados no ambiente de pesquisa, que serão 

utilizados no momento da análise. 

 

Quadro 10: Dados gerados no ambiente de pesquisa 

 

 

DADOS DE NATUREZA EMPÍRICA 

 

 

DADOS DE NATUREZA DOCUMENTAL 

 

Anotações em diário de campo Materiais elaborados pela docente 

 

Trechos transcritos das entrevistas Atividades transcritas de cadernos  

 

Trechos transcritos das aulas Textos escritos pelos alunos 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 



98 
 

 
 

Nesse sentido, procuraremos utilizar os materiais coletados, priorizando a descrição 

detalhada e a análise de cada um deles, com a preocupação de registrar e aprofundar questões 

relativas à compreensão da concepção do processo de reescrita do aluno a partir das práticas 

de sala de aula em uma turma do 3º ano do Ciclo da Alfabetização. Sendo assim, para 

proceder à análise do evento em estudo, faremos a articulação/triangulação de três aspectos, a 

saber: informações levantadas na pesquisa (dados de naturezas empírica e documental); 

diálogo com a literatura (base teórica da pesquisa) e aspectos conjunturais (contexto mais 

amplo da realidade). No quadro, a seguir, vejamos essa articulação proposta por Marcondes e 

Brisola (2014): 

 

Figura 2 – Análise por triangulação/articulação 

 

Fonte: Marcondes e Brisola (2014) 

 

Dessa forma, a articulação dessas três dimensões, além de representar uma 

possibilidade de diminuir o distanciamento entre a base teórica e a prática observada na 

pesquisa, visto que a teoria é uma característica essencial da prática, viabiliza o processo 

interpretativo, assegurando uma compreensão aprofundada do fenômeno em estudo. 

 

2.3.2 Encaminhamento ético científico 

 

Para iniciarmos a geração de dados, buscamos respaldo ético por meio da elaboração 

de Termos de Anuência, um assinado pelo Secretário de Educação do Município de 
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Esperança – Paraíba e outro assinado pela Gestora Escolar (Apêndices C e D); Termos de 

Consentimento Livre e Esclarecido, um assinado pela Professora Colaboradora e os demais 

pelos pais das crianças da turma, na qual a pesquisa foi realizada (Apêndices E e F). A 

aprovação para a realização do estudo foi conferida pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

Universidade Federal da Paraíba, sob o parecer de número 2.048.934. Passemos à discussão 

dos dados. 
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CAPÍTULO III – PRÁTICAS DE REESCRITA EM SALA DE AULA 

 

Durante muito tempo a gente tinha a ideia de que::: a produção escrita do 

aluno... quando não estava coerente com o conteúdo... com a forma que a 

gente queria aquela resposta... a gente tachava mesmo... TÁ ERRADO... eu 

lembro do meu tempo... [...] uma vez.... fiz um trabalho em casa...que valia 

nota... lembro como se fosse hoje... a professora pegou meu trabalho assim... 

esse trabalho não tá do jeito que eu quero... rasgou na minha frente... eu fazia 

o quê? Quarta série... foi um choque... nada do que tinha feito ali tinha 

sentido... [...] 

(Fabiana) 
 

Na busca de responder às questões centrais desta tese, debruçamo-nos, neste capítulo, 

na análise das práticas didáticas e das ações mediadoras realizadas pela professora 

colaboradora no desenvolvimento de atividades de produção textual que compreendam o 

processo de reescrita de textos; na análise dos textos escritos e reescritos e dos discursos dos 

alunos sobre a reescrita dos textos produzidos em função das práticas didáticas realizadas pela 

professora, visando compreender as marcas da concepção de reescrita do aluno.  

Após a realização da articulação entre as informações levantadas na pesquisa (dados 

de naturezas empírica e documental), o diálogo com a literatura (base teórica da pesquisa) e 

os aspectos conjunturais (contexto mais amplo da realidade pesquisada), estabelecemos três 

eixos temáticos norteadores da discussão e da análise dos dados, a saber: 1) Representações 

sobre a prática de ensino da escrita; 2) Representações sobre as ações mediadoras 

empreendidas para o desenvolvimento do processo de reescrita; e, por fim, 3) Representações 

sobre a concepção de reescrita do aluno.  

 

3.1 Representações sobre a prática de ensino da escrita 

 

 É sabido que a produção textual escrita é uma situação de aprendizagem significativa 

quando os aprendizes tomam decisões sobre o que será produzido – têm um motivo para 

dizer, refletem sobre o que precisam dizer e sobre como organizá-lo textualmente – e buscam 

estabelecer algum tipo de relação com um possível interlocutor. Dessa forma, nos 3 (três) 

anos iniciais do Ensino Fundamental é essencial propiciar atividades que considerem o ensino 

do sistema de escrita e momentos de produção de textos, quer sejam coletivos, em pequenos 

grupos e/ou individuais, que atendam a finalidades e objetivos definidos e variados.  
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Nesta seção inicial da discussão dos dados, veremos as representações da prática de 

ensino da escrita, para isso analisaremos trechos transcritos da entrevista semiestruturada 

realizada com Fabiana, professora colaboradora desta pesquisa.  

 Os fragmentos, a seguir, versam sobre a frequência com que a docente realiza 

atividades de escrita e sobre as condições ofertadas no momento da produção textual. Nesses 

excertos, observamos indícios da concepção de escrita adotada em sala de aula. 

 

Fragmento 01: 
Eu... procuro apresentar uma vez por semana uma atividade de produção 

escrita... é sempre voltada para um gênero textual específico... por exemplo 

um bilhete para um colega... um convite para um evento que esteja 

acontecendo na cidade... e até texto instrucional pra ajudar fazer algum 

objeto... é isso...  

(Fabiana) 

 

Fragmento 02:  
A gente sempre sugere que:::... os meninos produzam textos discorrendo 

sobre algum tema... sem se preocupar com a ortografia... ou com aspectos da 

gramática... sempre depois da produção escrita fazemos uma leitura 

individual para ter uma ideia sobre::: que aspectos podem ser melhorados 

naquele texto... também realizamos em outro momento a leitura coletiva dos 

textos... onde a turma participa com... dando sugestões... sinalizando 

reflexões sobre a linguagem escrita... tenho tentado seguir essa forma...  

(Fabiana) 

 

 Em (01), enxergamos a afirmação de que a sistematização do ensino da escrita propõe 

o acesso dos alunos a textos de diferentes gêneros, favorecendo a criação de situações de 

produção e recepção de textos, como indica a assertiva “[...] procuro apresentar uma vez por 

semana uma atividade de produção escrita... é sempre voltada para um gênero textual 

específico... por exemplo um bilhete para um colega... um convite para um evento que esteja 

acontecendo na cidade... [...]”.  Assim, observamos a preocupação da colaboradora em 

abordar os gêneros textuais/discursivos em sala de aula, a partir de situações comunicativas 

que levem os alunos a escrever, tendo finalidades e objetivos relativamente definidos. Nesse 

sentido, ela demonstra compreender que se faz necessário não apenas suprir os alunos com 

textos de gêneros variados, mas criar situações que possibilitem a inserção dos aprendizes em 

práticas sociais de uso da escrita, nas quais os propósitos comunicativos sejam colocados em 

evidência.   

 Em (02), as falas de Fabiana demonstram a compreensão de que escrever é um 

processo que envolve a revisão, como revelado no trecho transcrito, a seguir: “[...]sempre 
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depois da produção escrita fazemos uma leitura individual para ter uma ideia sobre::: que 

aspectos podem ser melhorados naquele texto...[...]”, referindo-se ao momento em que realiza 

a leitura e uma possível avaliação dos textos dos alunos para selecionar alguns dos aspectos 

que podem ser melhorados, ou seja, compreende que a escrita é uma atividade recursiva, que 

envolve tarefas sequenciais e simultâneas (GARCEZ, 2004), revelando, assim, seu 

entendimento sobre o caráter processual da escrita.  

Esse aspecto é fortalecido nos trechos seguintes, nos quais, Fabiana, dando sequência 

à descrição do trabalho que realiza em sala, demonstra adotar uma concepção de escrita 

enquanto processo (REINALDO, 2003), como vemos na assertiva “[...]também realizamos 

em outro momento a leitura coletiva dos textos... onde a turma participa com... dando 

sugestões... sinalizando reflexões sobre a linguagem escrita...[...]”. Nesse caso, por meio da 

ação coletiva a escrita surge como uma atividade interativa, implicando uma situação de 

cooperação entre professora e alunos, o que sugere “envolvimento entre sujeitos, para que 

aconteça a comunhão das ideias, das informações e das intenções pretendidas” (ANTUNES, 

2003, p. 45).  

Em ambos os fragmentos, podemos perceber que o trabalho pensado pela professora 

traz a ideia de que quem escreve o faz com a intenção de estabelecer interação com outra 

pessoa – professora, colegas de sala, familiares. Dessa forma, a utilização dos textos de 

gêneros variados como ponto de partida para o trabalho com a escrita representa uma maneira 

de o indivíduo interagir socialmente por meio da linguagem. 

 No fragmento seguinte, a docente põe em evidência sua intenção de motivar o aluno 

para a escrita de textos. Vejamos as informações obtidas na entrevista: 

 

Fragmento 03: 
[...]  um grande desafio que a gente tem enfrentado... nas turmas de 

alfabetização... é você tentar... motivar o aluno pra questão:::... da es-cri-ta::: 

tornar a escrita significativa pra ele... não no ponto de vista de você lançar o 

material e ele... (unicamente) escrever... de forma copista... [...] mas ele ter o 

prazer espontâneo de produzir o que é importante pra ele... porque faz parte 

do dia a dia... DELE... eu acho que esse é o grande desafio... você tentar 

encontrar... é::: de/dentro... do cotidiano escolar::: uma forma de fazer ele 

pensar sobre e ter interesse próprio pra escrever... eu acho que::: se a gente 

consegue encontrar esse viés:::... da produção escrita... dela ser 

significativa::: NEsse sentido... e::: não é FÁCIL...  

(Fabiana) 

 

Inicialmente, a fala da professora focaliza o grande desafio que tem enfrentado em 

relação à motivação dos alunos para a produção escrita de textos. Na afirmativa “[...] tornar a 
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escrita significativa pra ele... não no ponto de vista de você lançar o material e ele... 

(unicamente) escrever... de forma copista... [...]”, Fabiana acentua sua preocupação não 

apenas com uma prática de escrita com fins escolares, em que a linguagem é tratada como um 

fenômeno abstrato, que consiste na demonstração pelos alunos das habilidades de 

grafar/reproduzir palavras, frases e pequenos textos que lhes foram ensinados, mas com o 

estabelecimento de situações de interlocução, nas práticas cotidianas do aluno. Ainda no 

trecho em destaque, interpretamos que a docente focaliza a natureza social do letramento, haja 

vista destacar que uma aprendizagem significativa não pode ser pautada apenas nos aspectos 

técnicos da leitura e da escrita, isto é, compreende que o letramento não pode ser concebido 

apenas como um conjunto de habilidades individuais, mas, sobretudo, como um conjunto de 

práticas sociais relacionadas à leitura e à escrita (SOARES, 2016a). 

Em seguida, no trecho “[...] eu acho que esse é o grande desafio... você tentar 

encontrar... é::: de/dentro... do cotidiano escolar::: uma forma de fazer ele pensar sobre e ter 

interesse próprio pra escrever.. [...]”, depreendemos que, na visão da docente, é importante 

partir da realidade dos alunos para motivá-los à prática de escrita, favorecendo-lhes a 

participação em situações de aprendizagem “em que faça sentido falar/escutar, ler/escrever” 

(LEAL; GUEDES-PINTO, 2012, p. 15),  em função da aproximação das experiências do 

ambiente escolar e das manifestações culturais de outras esferas da sociedade, das quais o 

aluno participa. Além disso, ressaltamos que uma prática de escrita somente será significativa 

se tiver a intenção de atender a determinada finalidade.  

Tomando por base o discurso da docente, no fragmento seguinte, verificamos os 

impasses que afetam seu trabalho, em relação ao desenvolvimento de atividades de produção 

textual escrita. Vejamos: 

 

Fragmento 04: 
[...] eu trabalho com uma turma de terceiro ano... logicamente a gente 

subentende que no terceiro ano... que o aluno chegue ao terceiro ano... 

com::: com a decodificação tran:::QUILA... eu entendo... consigo escrever... 

eu consigo ler... e::: às vezes a gente se depara com algumas atividades como 

você viu lá:::... que o aluno ele não tá preparado ainda... pelo menos a 

decodificação do código ele não conseguiu... incorporar... interiorizar aquilo 

pra produção escrita... MUITO embora... que a gente entende que apesar 

dele não ter a prática da escrita... mas ele co/colabora... ele interage... ele/ele 

sinaliza lá... no grupão...dá a ideia dele... percebe as coisas... mas no ato da 

escrita você para... para apresentar o código... pra fazer ele se apropriar do 

código... pra... depois de tudo isso você ir pra parte escrita....  

(Fabiana) 
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Conforme observamos, a docente faz comentários acerca das competências esperadas 

para o ano que os alunos estão cursando, deixando transparecer que, embora tenham 

vivenciado atividades de sistematização da escrita no 1º e no 2º anos, eles ainda não têm o 

domínio do “código”, o que dificulta o desenvolvimento de atividades de produção textual 

escrita, conforme indica o trecho “[...] o aluno ele não tá preparado ainda... pelo menos a 

decodificação do código ele não conseguiu... incorporar... interiorizar aquilo pra produção 

escrita... [...]”. Nesse caso, interpretamos que sua preocupação repousa em mostrar que 

primeiro seria necessário decifrar/decodificar o “código” escrito, para, em seguida, dominar 

as habilidades de leitura e de escrita. Desse trecho emerge, de fato, uma contradição em 

relação à compreensão de Fabiana acerca da propositura de uma escrita significativa para o 

aluno, visto que o seu posicionamento, neste ponto, relaciona-se ao modelo tradicional de 

alfabetização.  

Em seguida, o trecho “[...] mas no ato da escrita você para... para apresentar o 

código... pra fazer ele se apropriar do código... pra... depois de tudo isso você ir pra parte 

escrita...”, no qual, Fabiana acentua, mais uma vez, que primeiro é preciso apresentar “o 

código escrito” para que a criança o interiorize, dialoga com a visão dicotômica acerca da 

aprendizagem da escrita inicial que ainda persiste em algumas salas de aula de alfabetização, 

isto é, que existe uma divisão entre o momento de aprender o código escrito e o momento de 

usá-lo nas práticas sociais (MOREIRA; ROCHA, 2013). O comentário da docente nos remete 

ao fato de que ainda existem equívocos quanto à visão de que é necessário favorecer a 

apropriação do sistema de escrita paralelamente à capacidade de fazer uso da leitura e da 

escrita de forma competente e autônoma nas práticas cotidianas. Nesse sentindo torna-se 

essencial esclarecer que a associação entre o trabalho de ensino do sistema de escrita e as 

situações de leitura e produção de textos, relacionadas a uma finalidade explícita, é uma 

condição fundamental para aqueles que têm em vista propiciar a aprendizagem da escrita 

inicial, uma vez que é preciso abordar “a língua como objeto de reflexão e como objeto 

cultural” (FRADE, 2007, p. 32), ou seja, é preciso alfabetizar letrando. Vejamos outros 

impasses que afetam o trabalho com a escrita realizado em sala de aula. 

No fragmento seguinte, percebemos que a docente inicia seu discurso apontando para 

a dificuldade de o professor lidar com turmas numerosas, demonstrando, em seguida, que no 

fazer didático, ela se utiliza de sua experiência e de seus conhecimentos teóricos. Vejamos as 

informações oriundas da entrevista.  
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Fragmento 05: 
O tempo todo a gente se refere a turmas numerosas porque::: porque você 

não consegue (contemplar) no tempo... no tempo oportuno... às vezes você 

sai da sala... poxa... hoje não deu pra chegar a fulaninho... porque foi muito 

intenso... foi muita coisa naquela manhã:::... e::: nesse sentido a atividade 

diagnóstica... ela ajuda você a conduzir melhor e mais especificamente 

aponta pra dificuldade do aluno... 

(Fabiana) 

 

No trecho “O tempo todo a gente se refere a turmas numerosas porque::: porque você 

não consegue (contemplar) no tempo... no tempo oportuno... às vezes você sai da sala... 

poxa... hoje não deu pra chegar a fulaninho..[...].”, Fabiana deixa transparecer que não 

consegue oferecer condições adequadas para a aprendizagem da escrita inicial, uma vez que, 

considera o número excedente de alunos um fator impeditivo para o trabalho com a escrita. 

Entretanto, na assertiva “[...]nesse sentido a atividade diagnóstica... ela ajuda você a 

conduzir melhor e mais especificamente aponta pra dificuldade do aluno...”, ela vê na 

realização de diagnósticos/sondagens uma possibilidade de identificar e avaliar as 

dificuldades apresentadas pelas crianças, em função da adequação do planejamento das aulas 

às necessidades da turma. Logo, interpretamos que a atividade diagnóstica representa um 

momento no qual o professor tem a oportunidade de refletir sobre as características da escrita 

apropriadas pelos alunos, uma vez que a função do professor, enquanto “interlocutor efetivo 

dos alunos” (SUASSUNA, 2014, p 121), é realizar intervenções orientadas pelos problemas 

encontrados na escrita dos alunos, para proporcionar-lhes uma reflexão em torno da própria 

escrita.  

 No fragmento a seguir, da reflexão que a professora colaboradora faz em relação ao 

trabalho realizado em sala surge o impasse de não conseguir, ainda, harmonizar as propostas 

teórico-metodológicas às necessidades da turma.  Vejamos as informações transcritas da 

entrevista:  

 

Fragmento 06:  
 [...] pela reflexão que faço do meu trabalho no dia a dia... poderia ser 

melhor... poderia ser mais atrativo... poderia ter mais prazer e alegria de se 

trabalhar... mas... eu não consegui ainda encontrar esse viés... esse 

caminho... que pudesse tornar a sala de aula um lugar mais prazeroso... tem 

muita teoria... tem muita sugestão... tem muita palestra... tem muita 

formação... mas a/a sua realidade... o seu dia a dia... o seu caminho... você 

encontra ele (você se refaz) você e seus alunos... porque é diferente... uma 

mesma temática que você aplica na sua sala você atinge um resultado seu... e 

eu tento pegar o seu... fazer no meu e não sai... porque a minha realidade é 

diferente da sua...  
(Fabiana) 
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 No trecho “[...] eu não consegui ainda encontrar esse viés... esse caminho... que 

pudesse tornar a sala de aula um lugar mais prazeroso... [...]”, Fabiana revela sua 

preocupação em oferecer condições favoráveis para uma aprendizagem mais significativa. 

Para tanto, esclarecemos, uma aprendizagem significativa demanda organização do tempo 

pedagógico, ou seja, é preciso que, no planejamento das atividades sejam consideradas as 

necessidades dos alunos e os objetivos pedagógicos expressos no plano de ensino elaborado. 

Logo, se a proposta tiver como objetivo a aprendizagem da escrita inicial, tendo por base uma 

concepção discursiva de linguagem, é importante criar situações que visem à mobilização de 

um conjunto de parâmetros – textos de gêneros variados, interlocutores, esferas de 

produção/circulação e suporte – capaz de viabilizar a leitura e a produção de textos escritos. 

Ainda nesse fragmento, a docente acrescenta que “[...] tem muita teoria... tem muita 

sugestão... tem muita palestra... tem muita formação... mas a/a sua realidade... o seu dia a 

dia... o seu caminho... você encontra ele (você se refaz) você e seus alunos... [...]”. 

Interpretamos, com base nesta assertiva, que, embora a professora colaboradora confirme a 

existência de uma série de possibilidades oferecidas em cursos de formação continuada, ela 

deixa transparecer que diante da realidade e das necessidades de sua turma, cabe-lhe encontrar 

um caminho que responda aos anseios dos alunos. Nesse trecho, por um lado, Fabiana atribui 

para si a responsabilidade do fazer didático, afirmando que sua função é de ensinar/ajudar aos 

alunos, por outro lado, ela deixa transparecer o fato de que ainda existe a visão de que teoria e 

prática são elementos disjuntos. Entretanto, considerando que a teoria é constitutiva da prática 

(OLIVEIRA, 2008), ressaltamos que o ensino/aprendizagem da escrita inicial não pode ser 

visto como algo simples, de fácil apreensão, por essa razão, é necessário considerar uma base 

teórica que norteie a organização do fazer didático, tendo em vista uma aprendizagem 

significativa.  

 No momento da entrevista com a docente, quando questionada sobre a monitoração da 

escrita, ela concordou com a assertiva de que a avaliação do texto escrito do aluno é um meio 

de regular o próprio trabalho do professor, tendo em vista à aprendizagem da escrita. 

Vejamos: 

 

Fragmento 07: 
Se a produção do aluno de repente... ela gera... um texto que você aproveita 

para ampliar... CLARO... claro que sim... é::: o texto do aluno... ele sinaliza 

pra gente trabalhar em cima do melhoramento...[...] a gente pegou o texto de 

um aluno levou pro grupão e dentro desse grupão... a gente tentou melhorar 

o que era perceptível ali::: de melhoramento e deu certo né? E::: até aluno 
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que não tinha a apropriação da ESCRITA... conseguiu participar... e de 

forma significativa...eu lembro que::: [...] eu tinha um aluno G2 que ele... 

[...] de uma explicação de conteúdo sobre::: sinais de pontuação... que eu 

tinha dito que quando a gente encerrasse uma ideia a gente colocaria um 

ponto no final... o texto da menina não tinha... e ele levantou e disse::: TIA... 

não tá faltando um pontinho não? Eu disse... porquê? Ele disse... porque não 

terminou uma ideia... e ele não se apropriou do código escrito pra 

produção... mas no campo da oralidade ele se... se colocou de forma 

brilhante... 

(Fabiana) 

 

No excerto supracitado, ao afirmar “[...] o texto do aluno... ele sinaliza pra gente 

trabalhar em cima do melhoramento... [...].”, Fabiana demostra compreender que a produção 

escrita pode servir para nortear o professor quanto à aprendizagem da escrita inicial, uma vez 

que, nessa condição, o texto se configura como um espaço de interação entre os sujeitos 

envolvidos na produção escrita. Nesse caso, entendemos que a consideração das dificuldades 

vivenciadas pelo escritor iniciante como princípio gerador da retomada do processo de escrita 

poderá favorecer a reflexão acerca dos conhecimentos linguísticos que cada um possui e sobre 

a visão de que os textos são atravessados por um conjunto de fatores de ordem 

sociocomunicativa (VAL; VIEIRA, 2005).  

Ainda nos trechos “[...] até aluno que não tinha a apropriação da ESCRITA... 

conseguiu participar... e de forma significativa... [...]” e “[...] e ele não se apropriou do 

código escrito pra produção... mas no campo da oralidade ele se... se colocou de forma 

brilhante...”, enxergamos na fala da docente uma possibilidade de o aluno constituir-se como 

sujeito ativo/participante por meio da linguagem, haja vista a produção textual escrita 

favorecer a interação entre os interlocutores, uma vez que se constitui como um espaço 

propício à expressão. Nesse sentido, a interlocução instituída entre professora e aluno 

viabiliza o processo de construção de sentidos no decurso da produção escrita, mesmo que 

ainda não se tenha consolidado todos os aspectos pertinentes à escrita inicial.  

Em seguida, ao falar sobre o tratamento dado à produção escrita do aluno, a docente 

nos remete à noção de “erro”, que esteve presente nas aulas de língua portuguesa, durante um 

longo período, a qual focalizava ortografia e gramática, não oportunizando a reflexão sobre o 

texto escrito, sua revisão e reescrita. Em seguida, demonstra compreendê-la como uma 

questão de adequação e/ou inadequação em relação à aprendizagem da escrita inicial. 

Vejamos as informações transcritas da entrevista, no excerto a seguir: 
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Fragmento 08: 
[...] a produção escrita do aluno... quando não estava coerente com o 

conteúdo... com a forma que a gente queria aquela resposta... a gente tachava 

mesmo... TÁ ERRADO... eu lembro do meu tempo enquanto estudante... 

[...] a professora pegou meu trabalho assim... esse trabalho não tá do jeito 

que eu quero... rasgou na minha frente... [...] e::: nesse sentido...eu aproveito 

os textos dos meninos... não pra tachar que tá errado... não... vamos 

melhorar? Vamos deixar mais rico... no sentido de/de fazer o texto ser mais 

valorizado...numa das visitas suas eu acho que você percebeu a postura que a 

gente tem... de usar aquilo como melhoramento... [...] e::: a produção 

escrita... o erro do aluno não é verdadeiramente um erro... era/ele  gera... 

possibilita uma reflexão para se melhorar o texto...  

(Fabiana) 

 

Os trechos “[...] eu aproveito os textos dos meninos... não pra tachar que tá errado... 

não... vamos melhorar? Vamos deixar mais rico... no sentido de/de fazer o texto ser mais 

valorizado... [...]”e “[...] e::: a produção escrita... o erro do aluno não é verdadeiramente um 

erro... era/ele  gera... possibilita uma reflexão para se melhorar o texto...[...]”, recuperam as 

ações de Fabiana quanto ao tratamento dado à produção escrita do aluno, tendo em vista seu 

esforço quanto ao estabelecimento de uma prática interativa de escrita, que impõe diferentes 

procedimentos e decisões “de alguém que é sujeito, que é autor de um dizer e de um fazer 

[...]” (ANTUNES, 2003, p. 56). Nesse sentido, interpretamos que a preocupação da docente 

não é apenas verificar se o aluno é capaz de escrever corretamente, mas apontar caminhos que 

favoreçam o desenvolvimento do aluno como produtor de textos escritos.  Essa preocupação 

revela uma concepção de escrita enquanto processo, uma vez que o texto do aluno indica 

novos pontos de partida, isto é, a reflexão acerca de aspectos que podem ser melhorados no 

texto escrito pelo aluno. 

Os trechos transcritos também sinalizam a concepção de “erro” por ela adotada, a 

partir da compreensão de que, no processo de escrita, os “erros” são ocasionados por conflitos 

vivenciados pelo aluno, por essa razão devem ser vistos como uma fonte de informações 

importante para interpretação e hierarquização das dificuldades encontradas, tendo em vista 

uma intervenção didática planejada. Nesse sentido, os desvios observados na escrita dos 

alunos “não devem ser repreendidos, pois fazem parte dos processos de aprendizagem e nos 

informam sobre o estado de seus conhecimentos” (DOLZ; GAGNON; DECÂNDIO, 2010, p. 

35). Sendo assim, constituem uma passagem obrigatória para garantia da apropriação das 

convenções da escrita inicial, pois não significam, necessariamente, ausência de 

conhecimentos, mas, sobretudo, são indícios do processo de construção cognitiva; traduzem 



109 
 

 
 

os trajetos dos aprendizes e oferecem informações sobre o que os alunos sabem e ainda não 

sabem (SUASSUNA, 2014). Passemos aos próximos fragmentos.  

Quanto à participação dos alunos em relação às intervenções por ela realizadas, tendo 

por base a função interativa da escrita, a docente esclarece que, apesar das dificuldades, eles 

têm participado das atividades propostas. No excerto a seguir, vejamos as informações 

transcritas da entrevista: 

 

Fragmento 09:  
[...] apesar das dificuldades... da quantidade... que não favorece uma 

interação mais significativa... mas os meninos têm respondido... cada um no 

seu tempo... na sua  maneira... maseles têm aprendido um pouco mais... têm 

dado a sua contribuição... sabe? Eles têm respondido e::: às vezes... mesmo 

de forma simples... de forma... vamos dizer assim... tosca... mas é uma forma 

de se posicionar... de se colocar presente... eu penso que se eu der minha 

resposta... mesmo que não seja a melhor... mas eu participei... eu acho que 

provoca nele alguma consciência de sujeito... entende? De sujeito que sabe 

minimamente mas quer se colocar... se posicionar... eu pego muito (neles)... 

[...] isso assim tem sido positivo porque eles se sentem é::: sujeitos do 

processo onde eu posso opinar... eu posso participar...  

(Fabiana) 

 

 Nos trechos “[...]eles têm aprendido um pouco mais... têm dado a sua contribuição... 

sabe? Eles têm respondido e::: às vezes... mesmo de forma simples... de forma... vamos dizer 

assim... tosca... mas é uma forma de se posicionar...[...]”, Fabiana considera que suas 

intervenções têm despertado algum interesse nos alunos, porque, embora se manifestem de 

forma “tosca”, eles estão encontrando uma maneira de estabelecer algum tipo de interação em 

sala de aula, no decurso do processo de produção escrita. Verificamos nas falas da docente as 

estratégias utilizadas para a instituição de um diálogo, no sentido atribuído pelo pensamento 

bakhtiniano, que o compreende não apenas como comunicação em voz alta, de pessoas 

colocadas face a face, mas como toda comunicação verbal, de qualquer tipo que seja 

(BAKHTIN/VOLOSCHÍNOV, 2009). Nesse sentido, esclarecemos que o diálogo com o 

outro é de fundamental importância no desenvolvimento de processos interativos de 

elaboração do texto escrito. 

Em seguida, no trecho “[...] eu penso que se eu der minha resposta... mesmo que não 

seja a melhor... mas eu participei... eu acho que provoca nele alguma consciência de sujeito... 

entende? De sujeito que sabe minimamente... mas quer se colocar... se posicionar... [...]”, a 

docente, colocando-se na condição do aluno, reconhece-o como um sujeito ativo, capaz de 

cooperar, juntamente com outros, com o estabelecimento da interlocução no processo de 
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escrita. Desse trecho emerge o fato de que o papel do outro no processo de construção da 

escrita é de grande relevância, porque “esses outros” (BAKHTIN, 2011, p. 301), para quem 

são construídos os enunciados, não se comportam apenas como recebedores de discurso/texto, 

porque são participantes ativos da situação comunicativa. Assim, a produção textual escrita se 

configura como uma forma de relação dialógica, em que o locutor e o outro/interlocutor têm 

papeis ativos nesse espaço de interação verbal, pois, é por meio da interação, que “a língua se 

efetiva em enunciados concretos” (MENEGASSI, 2009, p. 153). 

 Os excertos (10), (11) e (12), a seguir, evidenciam os procedimentos utilizados para o 

estabelecimento da avaliação do texto escrito, revelando as formas de intervenção que vêm 

sendo praticadas em sala de aula pela professora colaboradora.   

 

Fragmento 10:  
[...] o processo de avaliação acontece desde o início da atividade proposta... 

considero todo o trajeto... [...] de posse dos textos produzidos... nós 

elencamos os aspectos que precisam ser esclarecidos... a exemplo da ideia 

que o escritor quis expressar para o leitor... vemos se houve compreensão do 

que foi dito... ou se::: algo foi omitido... quando ele escreveu... se for uma 

produção feita a partir  de um gênero textual apresentado... aí... levamos em 

conta se a produção está na formatação que foi solicitada... mas tudo deve 

partir do olhar da criança... é claro... a gente vai intermediando... todo o 

processo...  
(Fabiana) 

 

 Nesse fragmento, a docente direciona suas ações para a identificação dos diferentes 

tipos de problemas encontrados no texto escrito, como indica a assertiva “[...] de posse dos 

textos produzidos...nós elencamos os aspectos que precisam ser esclarecidos... [...]”, o que 

nos faz perceber os indícios de uma mediação pautada na análise das adequações e/ou 

inadequações, das ideias e formas expressas nos textos escritos pelos alunos. Nesse caso, 

entendemos que a retomada dos fatores que devem ser utilizados para o planejamento da 

produção escrita – quem escreve, para quem escreve, para que se escreve, sobre o que se 

escreve, onde se escreve e como se escreve (VAL; VIEIRA, 2015) – poderá servir de 

parâmetro para o trabalho de avaliação do texto escrito. Ainda no trecho “[...] a exemplo da 

ideia que o escritor quis expressar para o leitor... vemos se houve compreensão do que foi 

dito... ou se::: algo foi omitido... quando ele escreveu... [...]”, observamos a análise da 

professora quanto à organização das ideias e sua articulação com o tema do texto. Essa 

percepção privilegia os conhecimentos adquiridos pelos aprendizes, tendo em vista o 

planejamento do estudo das necessidades e dificuldades por eles apresentados.  
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Em “[...]se for uma produção feita a partir de um gênero textual apresentado... aí... 

levamos em conta se a produção está na formatação que foi solicitada... [...]”, verificamos 

que, desde o início da entrevista, Fabiana tem defendido que o ensino da escrita deve 

proporcionar o acesso dos alunos a textos de diferentes gêneros, deixando transparecer, nesse 

trecho, sua preocupação em focalizar os aspectos relativos à planificação/configuração, ou 

seja, objetiva investigar se os alunos apreendem as formas estruturais dos gêneros em estudo. 

Embora reconheçamos que a produção de um texto demanda o conhecimento das convenções 

do gênero ao qual ele pertence, é importante que o professor não tenha uma postura rígida 

quanto à configuração dos gêneros textuais/discursivos, uma vez que eles se apresentam como 

“tipos relativamente estáveis de enunciados” (BAKHTIN, 2011, p. 262), isto é, mudam 

historicamente. Por esse motivo, os gêneros não devem ser vistos como “camisa de força” 

(LEAL; BRANDÃO, 2007, p. 54), mas como instrumentos de apoio para que os alunos 

construam modelos textuais que sirvam de referência para a escrita de novos textos.  

 Vejamos os fragmentos seguintes, em que a docente sinaliza um pouco mais do seu 

fazer didático em relação ao tratamento dado à avaliação da escrita do aluno. 

 

Fragmento 11:  
Eu sempre utilizo a estratégia de escolher dentre as produções as que mais 

destoam da proposta inicial... assim... é::: daí devolvemos para a turma sem 

modificação nenhuma... a partir do exposto... a turma vai sinalizando as 

mudanças necessárias para melhorar o texto escrito... assim cada aluno 

contribui no nível de aprendizagem em que se encontra...eles participam 

bem... isso tem feito os alunos participarem mais da atividade de escrita de 

textos... 
(Fabiana) 

 

 No excerto supracitado, a docente faz uso de sua experiência em sala de aula, 

demonstrando a necessidade de os alunos se tornarem escritores autônomos a partir da 

avaliação das próprias produções escritas. Embora afirme no trecho “Eu sempre utilizo a 

estratégia de escolher dentre as produções as que mais destoam da proposta inicial... 

[...]”,Fabiana não esclarece os aspectos que considera importantes e que serão selecionados, 

tendo em vista a atividade de avaliação por ela proposta. Nesse sentido, esclarecemos, a 

explicitação dos critérios utilizados para avaliação dos textos, juntamente com a turma, é um 

aspecto essencial para o estabelecimento do processo de ensino-aprendizagem da escrita 

inicial. 
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Se a proposta tiver como objetivo fazer uso da leitura compartilhada, para, por meio 

dos textos escritos dos alunos, identificar “erros” e/ou inadequações com a finalidade de 

reconstruí-los, conforme indica a assertiva “[...]daí devolvemos para a turma sem 

modificação nenhuma... a partir do exposto... a turma vai sinalizando as mudanças 

necessárias para melhorar o texto escrito... assim cada aluno contribui no nível de 

aprendizagem em que se encontra... [...]”, é preciso que o professor analise o que o aluno foi 

capaz de produzir, para que, a partir dessa avaliação, possa ajudá-lo a melhorar, ou seja, “é 

preciso explicitar para o aluno os critérios de avaliação [...]” (MORAIS; FERREIRA, 2007, p. 

79), no intuito de oportunizar-lhe a reflexão acerca do que conseguiu fazer e sobre o que 

precisa ser melhorado.  

Passemos ao fragmento seguinte: 

 

Fragmento 12: 
Bom... no coletivo...  a gente pega o trabalho deles... uma produção... uma 

atividade comum... e a gente tenta jogar pro grupo... (no quadro)... do jeito 

que o aluno fez... só digita e coloca lá... e vai pedindo a participação deles... 

e cada um vai se colocando... não... não é melhor assim? Se a gente 

colocasse de outro jeito... se dissesse de outro jeito? A gente vai arrumando e 

vai dando forma... e::: é nesse sentido... a gente também trabalha com os 

gêneros textuais... não da forma como (dizem... às vezes)... a gente é 

cobrada... de trazer... de mostrar... de apresentar... né? Mas... mais do que 

apresentar... a funcionalidade do gênero precisa ser atendida com urgência... 

por exemplo... porque que eu preciso é::: produzir um anúncio de jornal... 

(conhecer um jornal) qual a importância que ele tem pra minha vida...  

(Fabiana) 

 

Nesse excerto, a professora faz uso de sua experiência em sala de aula ao sugerir a 

avaliação coletiva dos textos escritos à turma, como indica a afirmativa “[...] no coletivo... a 

gente pega o trabalho deles... uma produção... uma atividade comum... e a gente tenta jogar 

pro grupo... (no quadro)... do jeito que o aluno fez... só digita e coloca lá... [...]”. Apesar de 

ser uma prática interativa comum nos anos iniciais, em que o professor atua como escriba, 

visto que compete a ele registrar na lousa o que os alunos produzem oralmente, no decurso da 

produção e/ou avaliação coletiva a contribuição do professor não pode ser limitada apenas a 

realização desses registros, mas deve ir além.  

Observamos, ainda, a intenção da docente quanto à instauração de um espaço 

interativo de expressão das decisões que podem ser tomadas durante o processo de escrita, 

como indicam os excertos “[...] e vai pedindo a participação deles... e cada um vai se 

colocando... não... não é melhor assim? Se a gente colocasse de outro jeito... se dissesse de 
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outro jeito? A gente vai arrumando e vai dando forma... [...]”. Diante dessa proposta, a 

docente pode, entre outros aspectos, introduzir a avaliação conjunta do texto a partir das 

inadequações por ela observadas e selecionadas e das retificações propostas pelos alunos, 

tomando por base seus argumentos, para, assim, transformar a sala de aula em um espaço 

propício à problematização das formas de expressão escrita dos aprendizes. Nesse sentido, 

cabe ao professor instaurar a discussão com os alunos sobre as informações que ainda podem 

ser inseridas no texto, ajudando-os na geração, seleção e organização dessas informações; 

analisar as melhores alternativas para expressar linguisticamente as informações presentes no 

texto; discutir, se necessário, questões relativas à ortografia e à gramática e ajustar o texto à 

finalidade e ao interlocutor (MELO; SILVA, 2007). 

 No trecho “[...] a gente também trabalha com os gêneros textuais... não da forma 

como (dizem... às vezes)... a gente é cobrada... de trazer... de mostrar... de apresentar... né? 

Mas... mais do que apresentar... a funcionalidade do gênero precisa ser atendida com 

urgência...”, a professora faz uso de seus conhecimentos teóricos em detrimento do que é 

sugerido, acreditamos, pela equipe de apoio pedagógico, visto que ela tem conhecimento de 

que é preciso criar situações que possibilitem a reflexão acerca dos aspectos linguísticos, 

estruturais e discursivos dos gêneros, porque é por meio deles que os alunos reconhecem o 

funcionamento social da língua. Nesse sentido, os diversos aspectos que compõem o texto 

escrito – relações texto-contexto, texto-enunciador, texto-destinatário, estrutura, relação entre 

as partes e entre os elementos do texto (MELO; SILVA, 2007) – devem ser tomados como 

objeto de reflexão no processo de produção textual escrita. 

 Nos fragmentos seguintes, a docente fala sobre a intenção de realizar a avaliação 

individual do texto escrito pelo aluno e sobre a realização de diagnósticos, a partir dos quais 

busca observar avanços e recuos em relação à aprendizagem da escrita inicial. Vejamos as 

informações transcritas da entrevista: 

 

Fragmento 13: 
Sim... sim... assim... não dar para você contemplar todo mundo... mas 

assim... eu tento estabelecer... HOJE... eu escolho três... quatro textos de 

crianças... que precisam de um acompanhamento mais detalhado... de uma 

atenção específica...mas isso... não dar para fazer toda semana... porque... 

tem outro universo com outras dificuldades que você tem que assistir 

também... mas tenho feito sim...  

(Fabiana) 
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Fragmento 14: 
Após algum período de explanação... produção... de atividade voltada pra 

leitura... pra escrita... a gente PARA pra fazer um diagnóstico pra saber se o 

aluno::: conseguiu avançar... ou se ainda permanece com aquelas 

dificuldades anteriores...e isso facilita em que sentido? De a gente tentar 

promover uma atividade que chegue junto... [...] é::: nesse sentido ajuda 

bastante... que tipo de atividade eu vou trazer para o aluno [...]  

(Fabiana) 

 

 Em (13), quando questionada sobre a avaliação individual do texto escrito pelo aluno, 

Fabiana esclarece que tem realizado esse procedimento, a partir das necessidades 

apresentadas pelas crianças, entretanto, afirma que tem atendido apenas a um grupo limitado 

de alunos, como indica a assertiva “[...] não dar para você contemplar todo mundo... mas 

assim... eu tento estabelecer... HOJE... eu escolho três... quatro textos de crianças... que 

precisam de um acompanhamento mais detalhado... de uma atenção específica... [...]”. Nesse 

caso, deixa transparecer que, embora a avaliação da escrita seja um fator determinante para o 

desenvolvimento de uma prática interativa de escrita, esse procedimento ainda não é efetivado 

porque existem outras dificuldades em sua turma, como vemos no trecho “[...] tem outro 

universo com outras dificuldades que você tem que assistir também... [...]“, no qual a 

professora pode estar se referindo ao grupo de alunos que recebe atendimento diferenciado. 

Nesse sentido, diante das dificuldades relativas à avaliação do texto escrito, é importante que 

o professor focalize o que o aluno teve a capacidade de produzir, para, a partir dessa 

constatação, ajudá-lo a melhorar a produção escrita. 

 Em (14), a docente, mais uma vez, afirma fazer uso de diagnósticos para verificar o 

desenvolvimento alcançado pelos alunos em relação à escrita inicial, conforme assinalado no 

trecho “Após algum período de explanação... [...] de atividade voltada pra leitura... pra 

escrita... a gente PARA pra fazer um diagnóstico pra saber se o aluno::: conseguiu avançar... 

ou se ainda permanece com aquelas dificuldades anteriores... [...]”. Nesse sentido, Fabiana 

reconhece que a realização de atividades de investigação ao término de cada unidade de 

ensino é uma possibilidade de conhecer as dificuldades enfrentadas pelas crianças no 

desenvolvimento da escrita, para, assim, planejar e realizar atividades que favoreçam o 

avanço desse processo, como indica a afirmativa “[...] nesse sentido ajuda bastante... que tipo 

de atividade eu vou trazer para o aluno [...]”. Entretanto, com base no discurso da professora, 

não sabemos se as informações oriundas desses diagnósticos são categorizadas e efetivamente 

utilizadas como ponto de partida para o trabalho de avaliação do texto escrito por ela 

realizado, com vistas à realização de intervenções sistemáticas e pontuais para o 
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desenvolvimento das capacidades especificas de linguagem esperadas para uma turma do 3º 

ano. Destacamos, nesse contexto, que o diagnóstico pode ser tomado como um instrumento de 

avaliação da aprendizagem da escrita inicial, porque instaura uma reflexão em torno das 

“capacidades construídas” (NASCIMENTO; ZIRONDI, 2014, p. 273) pelos alunos, quer 

sejam nos anos anteriores ou no ano letivo em curso. 

Passemos aos excertos seguintes, os quais fornecem indícios da realização dos 

processos de revisão e reescrita textual. O discurso, a seguir, mostra a maneira como a 

professora concebe a revisão textual. Vejamos as informações transcritas da entrevista: 

 

Fragmento 15: 
[...] às vezes a revisão pra alguns autores... tá ligada a escrita sobre alguma 

coisa... [...] eu conto uma história infantil e depois eu peço pra o aluno fazer 

a releitura... essa releitura alguns entendem como revisão textual... e::: 

dentro da nossa sala de aula...a gente pega aquilo que o aluno produziu sobre 

... por exemplo... a gente tá trabalhando lendas... o aluno faz uma atividade 

escrita... um texto sobre o que ele en/compreende sobre lenda... e a partir 

daquilo que ele fez... da escrita dele... a gente tenta levar pro coletivo e ver 

os melhoramentos que podem ser feitos... você faz isso toda semana? NÃO... 

porque tem outras coisas pra se contemplar dentro/dentro do nosso plano... 

aqui na sala de aula...  
(Fabiana) 

 

 Nesse fragmento, a docente deixa transparecer sua concepção do processo de revisão 

textual, como indica o trecho “[...] o aluno faz uma atividade escrita... um texto sobre o que 

ele en/compreende sobre lenda... e a partir daquilo que ele fez... da escrita dele... a gente 

tenta levar pro coletivo e ver os melhoramentos que podem ser feitos... [...]”. Nesse caso, 

interpretamos que Fabiana compreende a revisão como uma etapa integrante do ato de 

escrever, como um processo de reelaboração dos textos produzidos pelos próprios alunos, o 

que significa para eles a possibilidade de “analisar e/ou corrigir o que foi dito” (ROCHA, 

2008, p. 73). 

O discurso de Fabiana permite também entrever a proposição de uma atividade 

coletiva, da qual subjaz a ideia de que o trabalho de revisão textual deve ser realizado em 

parceria entre o professor e seus alunos, tendo por base o pressuposto de que a produção 

escrita deve ser revisada e melhorada, haja vista não ser originada em uma primeira tentativa 

de escrita. Logo, em sua fala, Fabiana assume a condição de facilitadora da reflexão do aluno 

sobre a própria escrita, à medida que possibilita a exposição da escrita desse aluno à 

interpretação do outro, para que ele entenda melhor como seu texto está sendo compreendido, 
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mesmo que esse outro seja o colega de sala ou o professor. Esses aspectos demonstram a 

adoção de uma abordagem processual e interativa de ensino da escrita pela professora 

colaboradora. 

No fragmento seguinte, a docente fala sobre os aspectos que considera importantes e 

tem trabalhado na revisão de textos escritos, tendo em vista a realização da reescrita textual 

pelos alunos, e sobre a reação deles quanto à ideia de melhorar os textos por eles escritos. 

 

Fragmento 16: 
Com relação ao que a gente tenta colocar como primordial na revisão textual 

é::: nem sei se tá correto... mas eu tenho feito assim... o primeiro ponto que 

eu tento colocar é::: a ideia... a ideia tá arrumada? O que eu quero dizer? Eu 

escrevi lá... mas não tá muito claro... como é que eu faço para deixar mais 

compreensível para o outro?Pra o interlocutor que vai ver aquilo... que vai 

ler o que você produziu... [...]respondendo isso ... essa ideia... aí a gente vai 

vendo alguns sinalizadores da estrutura... né? Como a questão da 

paragrafação... [...] a questão da pontuação... depois que a ideia tá pronta... 

depois que a gente tentou colocar de forma arrumadinha... aí a gente vai 

sinalizando pra uma pontuação... pra questão da virgula... pra quem tá 

falando... pro uso do travessão... quando eu falo... eu preciso colocar alguma 

coisa? Que/que na hora faça o outro perceber que é a fala da pessoa... [...] a 

gente tenta ir incorporando isso... mas de forma gradativa [...]  e tem dado 

certo... 

(Fabiana) 

 

 Nesse excerto, a professora Fabiana compreende que é preciso delimitar os aspectos 

que devem ser tomados para reflexão no momento da atividade de revisão textual. 

Inicialmente, ela destaca que é preciso observar as ideias expressas, tendo em vista a 

compreensão do texto pelo interlocutor, como indica a assertiva “[...] o primeiro ponto que eu 

tento colocar é::: a ideia... a ideia tá arrumada? O que eu quero dizer? Eu escrevi lá... mas 

não tá muito claro... como é que eu faço para deixar mais compreensível para o outro?[...]”. 

Dessa forma, objetivando a reelaboração/reescrita do texto, a docente faz uso de 

questionamentos na tentativa de estabelecer um processo interlocutivo por meio do qual 

possam ser instaurados momentos de reflexão que levem os alunos a pensar sobre o “sentido 

do que foi escrito” (BRANDÃO, 2007, p. 124), ou seja, a revisão das ideias, sua articulação 

com o tema apresentado na proposta e o nível de informatividade contido nessas ideias. Ainda 

é relevante destacar o direcionamento para o outro que irá ler o texto escrito, isto é, Fabiana 

tem a convicção de que é preciso condicionar a produção escrita à finalidade e ao interlocutor 

pretendido.  
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 Em um segundo momento, a docente focaliza a apreensão da organização estrutural do 

texto pelos alunos, conforme vemos em “[...] aí a gente vai vendo alguns sinalizadores da 

estrutura... né? Como a questão da paragrafação... [...]”. Neste ponto, ela destaca a 

importância de aspectos relacionados à “configuração espacial e organizacional” do texto 

(BRANDÃO, 2007, p. 125), isto é, a “planificação” (DOLZ; GAGNON; DECÂNDIO, 210, 

p. 24), que diz respeito ao planejamento e à organização do texto e das partes que o 

constituem, considerando os diversos gêneros em que são materializados os textos.  Nesse 

fragmento, a docente ainda direciona o olhar para a utilização de elementos linguísticos, como 

indica a afirmativa “[...] depois que a gente tentou colocar de forma arrumadinha... aí a 

gente vai sinalizando pra uma pontuação... pra questão da vírgula... pra quem tá falando... 

pro uso do travessão... [...]”. Nesse caso, os sinais de pontuação, os parágrafos e os 

organizadores textuais são marcas linguísticas que caracterizam a “textualização” (DOLZ, 

GAGNON e DECÂNDIO, 210, p. 26), servindo para marcar a segmentação e a conexão entre 

as partes que constituem o texto. Sendo assim, a organização estrutural será aqui entendida 

como a planificação/configuração textual e os elementos linguísticos como as características 

que constituem a textualização. 

 Logo, em sua fala, a professora reconhece que é preciso introduzir momentos de 

reflexão sobre o próprio texto para que a criança compreenda que, no desenvolvimento da 

escrita, é necessário voltar o olhar para o que foi e está sendo escrito, de forma que o aluno 

compreenda que o processo de revisão poderá ocorrer em toda e qualquer produção escrita, 

tendo em vista sua reescrita. Mas também compreende que os aspectos que devem ser 

melhorados não devem ser mostrados todos de uma vez, mas devem ser selecionados e 

tratados por blocos, como indica o trecho “[...] a gente tenta ir incorporando isso... mas de 

forma gradativa [...]  e tem dado certo...”. Para isso, é essencial que o professor realize uma 

leitura criteriosa dos textos escritos pelos alunos e selecione os aspectos que devem ser 

trabalhados, tendo consciência de que é preciso evitar “o excesso de informações” 

(GASPAROTTO, 2014, p. 70) para que a revisão e a reescrita sejam atividades interessantes 

para o aluno. 

Passemos ao excerto seguinte: 

 

Fragmento 17: 
Difícil... difícil pra eles ter que reler os seus textos... para melhorar... ou 

adequar ao gênero textual solicitado... há uma resistência em se revisar o que 

antes era aceito como pronto e acabado... para pensar de forma mais 

elaborada... de expressar uma mensagem... um argumento... todos 
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interagem... na verdade... amadurecemos um pouco quanto à revisão... 

professora e alunos... estamos nos empenhando dentro de nossas limitações 

para uma aprendizagem significativa... é isso...  

(Fabiana) 

 

 Nesse trecho, a professora colaboradora deixa transparecer que a prática de revisão e, 

consequentemente, de reescrita textual em sala de aula tem sido um procedimento difícil para 

seus alunos, uma vez que é preciso reler os textos e adequá-los à configuração do gênero 

textual/discursivo solicitado, como indica a assertiva “[...] difícil pra eles ter que reler os seus 

textos... para melhorar... ou adequar ao gênero textual solicitado... [...]”. Desse trecho 

emerge o fato de que a leitura deve estar articulada à produção textual escrita, desde o seu 

planejamento, uma vez “precisamos construir conhecimentos, que podem ser adquiridos 

através da leitura” (LEAL; MELO, 2007, p. 22). Dessa forma, para introdução da atividade de 

revisão, o professor pode propor atividades que levem os alunos a fazer a leitura do próprio 

texto ou do texto do colega para que a entendam como um instrumento facilitador da 

compreensão dos aspectos que precisam ser revistos, quer sejam relacionados à textualização, 

à planificação textual ou à discursividade.  

 Nos trechos “[...] há uma resistência em se revisar o que antes era aceito como pronto 

e acabado... para pensar de forma mais elaborada... de expressar uma mensagem...[...]”, a 

docente deixa transparecer que, em sua sala de aula, os alunos ainda são resistentes quanto à 

ideia de que os textos precisam passar por um processo de revisão, pois afirma que ainda 

existe uma visão de que o texto é um produto “pronto e acabado” – que focaliza apenas a 

organização do “material linguístico” (BENTES, 2012, p. 269) –, referindo-se, acreditamos, à 

concepção oriunda das práticas de ensino efetivadas nos anos anteriores e, até mesmo, à 

própria prática de ensino da escrita, haja vista reconhecer que ela, juntamente a sua turma, 

tem amadurecido em relação à atividade de revisão do texto, como indica a assertiva “[...] na 

verdade... amadurecemos um pouco quanto à revisão... professora e alunos... [...]”, ou seja, 

estão começando a compreender que escrever, revisar e reescrever são processos conjugados. 

Entretanto, esclarecemos, é preciso considerar que, nessa fase de escolarização, os alunos 

estão vivenciando um período de consolidação de características relativas ao sistema de 

escrita, por essa razão é necessário refletir sobre a introdução dos processos de revisão e de 

reescrita textual.  

A seguir, discutiremos as ações mediadoras para execução da revisão e da reescrita 

textual.  
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3.2 Representações sobre as ações mediadoras empreendidas para o desenvolvimento 

dos processos de revisão e reescrita 

 

Ao adentrarmos no segundo eixo norteador, tomamos para análise as intervenções 

orais direcionadas de forma coletiva para a turma, durante os processos de revisão e reescrita 

textual. Para tanto, organizamos 3 (três) subeixos norteadores, a saber: a) A produção escrita e 

a revisão do gênero lenda; b) A produção escrita e a revisão do gênero bilhete e c) A produção 

escrita e a revisão do gênero instrucional. Esclarecemos, ainda, que, em cada um dos quais, 

temos o propósito de identificar e discutir os aspectos delimitados no discurso da docente para 

a avaliação da atividade de revisão textual: a) as ideias expressas no texto; b) a 

planificação/configuração textual e c) as marcas linguísticas que caracterizam a textualidade.  

Dessa forma, em cada seção, apresentaremos relatos sobre a condução das propostas 

de escrita que originaram a revisão, registros encontrados em cadernos de alunos e materiais 

elaborados pela professora para, em seguida, discutirmos e analisarmos trechos das 3 (três) 

aulas realizadas pela colaboradora, as quais foram filmadas e transcritas. Para tal, 

esclarecemos que a fala da Professora será identificada pela letra P, seguida do numeral 1 

(um),  ambos em negrito; as falas dos alunos serão identificadas pelas letras iniciais de seus 

nomes, seguidas de um numeral, ambos em negrito. 

 

3.2.1 A produção escrita e a revisão do gênero lenda 

 

 O trabalho de produção escrita foi motivado pela semana dedicada às manifestações 

folclóricas, evento ocorrido na escola. Quanto à escolha da lenda “O Curupira”, esta se deu 

em alusão a um projeto sobre o Meio Ambiente que também foi desenvolvido por toda a 

escola. No quadro a seguir, a professora narra as motivações relativas à produção escrita do 

gênero lenda. Vejamos: 
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Quadro 11 – Relato I 

Fonte: Relato escrito pela professora 

 

 A partir da análise deste quadro, constatamos a inserção de um gênero 

textual/discursivo no ambiente de aprendizagem. A apreciação da lenda, enquanto narrativa 

literária ficcional, pode representar a oportunidade de adentrarmos em um universo fictício, 

composto de fantasia e realidade. De tradição oral, as lendas são histórias antigas que 

envolvem seres sobrenaturais e vêm sendo contadas ao longo do tempo, sendo impossível de 

serem datadas, haja vista não terem um autor reconhecido. Dessa forma, são modificadas 

através da imaginação do povo e registradas na linguagem escrita. A lenda enquadra-se no 

tipo narrativo, apresentando estrutura semelhante a outras narrativas destinadas a crianças, 

como a novela, a fábula, o conto de fadas, entre outros. Entretanto, sempre haverá 

características que permitem distingui-las entre si, diferenciando um romance de um conto ou 

uma fábula de uma parábola (TRAVAGLIA, 2007)
35

. 

Nessa propositura, a consideração dos objetivos pedagógicos motivou a prática de 

escrita narrada pela docente, visto que a proposta surge atrelada a um evento realizado na 

escola, tendo em vista a semana dedicada às manifestações folclóricas. Observamos, ainda, 

que a proposta de escrita tornou-se significativa a partir do momento em que a docente 

recuperou as histórias que os alunos já conheciam, possibilitando-lhes a escrita de suas 

memórias; a partir da escolha da Lenda “O Curupira”, em concordância com o projeto sobre o 

meio ambiente. Assim, considerando as operações centrais para a produção textual, a prática 

de escrita sugerida pela docente recupera a ideia de que é preciso favorecer a 

“contextualização” da situação de produção escrita (DOLZ; GAGNON; DECÂNDIO, 2010), 

tornando-a significativa para o aprendiz. 

                                            
35

 TRAVÁGLIA, L. C. A categorização de categorias de texto: tipos, gêneros e espécies. Revista Alfa, v. 51, n. 

1, p. 39-79, 2007. Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/alfa/article/view/1426/1127>. Acesso em: 26 

jul. 2018.  

Na semana dedicada às manifestações folclóricas, nossa turma ficou com o recorte das lendas. 

Solicitamos que as crianças fizessem uma lista das lendas que conheciam. Posteriormente, 

alargamos os conhecimentos das crianças sobre lendas, trazendo textos sobre as lendas listadas por 

elas e escolhendo uma para descrever. Sobre a condução da produção escrita, houve uma abertura 

para que as crianças registrassem o que sabiam de memória de outras leituras, dos anos anteriores 

sobre lendas. Paralelamente ao tema lendas, estávamos desenvolvendo um projeto sobre o meio 

ambiente, quando resolvemos escolher o personagem que tinha uma preocupação com a natureza. 

Daí a escolha da lenda do Curupira. 

https://periodicos.fclar.unesp.br/alfa/article/view/1426/1127
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 A atividade de revisão aconteceu uma semana após a produção da primeira versão 

escrita. Para tanto, a docente selecionou, previamente, 1 (um) dos textos produzidos em sala e 

o reproduziu, afixando-o em uma cartolina e expondo-o na lousa. Em seguida, ela entregou 

uma cópia do texto para cada aluno da turma e, depois, solicitou a participação de um dos 

alunos para a realização da leitura em voz alta do texto. Na figura 3, apresentamos o texto 

selecionado pela professora (afixado na lousa e também nos cadernos dos alunos). Vejamos: 

 

Figura 3 – Texto selecionado para revisão 

 

Fonte: Material elaborado pela professora 

 

 Nesta figura, podemos verificar o texto selecionado para a atividade de revisão (à 

esquerda, afixado na lousa e, à direita, afixado no caderno do aluno). Observamos, ainda, a 

preocupação da professora quanto à preservação da identidade do produtor do texto e o 

espaço reservado à reescrita.   

Após a realização da leitura, considerando os aspectos que possibilitaram a seleção do 

texto em destaque, Fabiana propôs uma atividade de revisão coletiva, tendo em vista a 

participação dos alunos na atividade proposta. No quadro 12, a docente relata as motivações 

para a escolha do texto que, posteriormente, fora revisado. Vejamos: 
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Quadro 12– Relato II 

 

Após as produções, percebi que em alguns textos havia muita repetição do nome do mesmo 

personagem ou do uso repetitivo do pronome pessoal ELE para descrever as características do 

personagem da lenda. Então, decidimos optar por uma produção que permitisse a reflexão dos dois 

aspectos mencionados acima. Numa revisão coletiva, realizamos a leitura da produção original, 

inquerindo as crianças se era necessário fazermos um melhoramento no texto. Por fim, cada criança 

a sua maneira foi participando da revisão, tendo a professora como provocadora da reflexão quanto 

ao uso repetitivo do nome do personagem e da substituição do substantivo pelo pronome, assim como 

do uso da vírgula quando se descreve as características de um mesmo ser. 

 

Fonte: Relato escrito pela professora 

 

A partir desse relato, a docente demonstra compreender que a revisão é uma etapa 

integrante do processo de escrita, atividade em que os alunos têm a oportunidade de reler e 

melhorar os próprios textos escritos. Em seu depoimento, ela lança o olhar para as marcas 

linguísticas que caracterizam a textualização, isto é, para os elementos que marcam a 

segmentação e a conexão entre as partes do texto, e também anuncia outro aspecto 

mencionado no momento da entrevista - as ideias expressas no texto, ou seja, o sentido do que 

foi dito. Nesse caso, parece compreender que poderá suscitar questões que ela gostaria de 

discutir com os alunos, em conformidade com os objetivos de aprendizagem e com as 

necessidades da turma (BRANDÃO, 2007). Observamos também que a docente tem 

conhecimento de que o professor poderá decidir se a atividade de revisão será realizada de 

forma individual, em duplas e/ou coletiva, isto é, reconhece as possibilidades de introdução 

desse processo. Sendo assim, ela optou pela atividade coletiva, tendo o intento de introduzir a 

prática de revisão em sala de aula. 

Desse relato, ainda emerge o fato de que os processos de revisão e reescrita textual 

podem acontecer de três formas, a saber: individual – em que o aluno revisa o texto sem a 

interferência de outra pessoa –; colaborativa – na qual os alunos se auxiliam ou até mesmo o 

professor auxilia o aprendiz de forma oral – e orientada – em que o professor oferece 

sugestões de revisão ao texto do aluno de forma escrita, conforme postulam Hayes et al. (1987 

apud MENEGASSI, 1998). Nesse contexto, considerando que a revisão é provocada pela 

professora, entendemos que nessa situação temos uma prática de revisão colaborativa, haja 

vista as intervenções orais da professora e dos alunos da turma.  

A seguir, discutiremos trechos que representam as intervenções orais realizadas no 

decurso da atividade de revisão e, consequentemente, de reescrita do texto selecionado pela 

docente. Nesses fragmentos, a partir dos questionamentos suscitados, observamos a 
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instituição de um diálogo entre professora e alunos, revelando o fato de que o trabalho de 

revisão deve ser realizado em parceria, no qual a participação do outro é de grande relevância 

para o estabelecimento da interação no processo de reelaboração do texto escrito. Os excertos 

seguintes versam sobre a contextualização da atividade de revisão e sobre a forma de 

intervenção da professora. Vejamos: 

 

Fragmento 18: 
P1: Esse texto aqui::: quando/quando a pessoa fez esse texto... A1 

(chamando a atenção da aluna)... quando o colega fez esse texto na verdade a 

gente não tinha visto... nenhum material sobre::: a lenda do Curupira... era só 

o que a gente conhecia de me-mó-ria... [...] foi a primeira impressão... [...] 

por isso que muita coisa aqui se for precisar melhorar... a gente vai ajudar 

[...] Vamos fazer o seguinte... vamos por parte... nessa primeira escrita do 

texto do colega de vocês... a gente vai entender se a ideia dele sobre a lenda 

do Curupira... as características do Curupira... se tá todas colocadas aí... se 

vamos arrumar a ideia do texto... quem vai ler esse texto dar pra 

compreender que é a lenda do Curupira?  

 

No fragmento supracitado, a docente deixa transparecer sua preocupação em fazer 

com que as crianças voltem o olhar para o texto selecionado e compreendam que a produção 

textual escrita não é originada em uma primeira e única tentativa, mas deve ser revisada e 

melhorada (BRANDÃO, 2007), como indicam as assertivas “[...] quando o colega fez esse 

texto na verdade a gente não tinha visto... nenhum material sobre::: a lenda do Curupira... 

[...] foi a primeira impressão...[...] por isso que muita coisa aqui se for precisar melhorar... a 

gente vai ajudar [...]”. Assim, Fabiana expressa a finalidade da atividade proposta aos alunos, 

ou seja, é preciso analisar a primeira versão escrita do texto, haja vista o seu caráter 

provisório, sendo para isso necessário retomar a leitura do texto para reelaborá-lo.  

No trecho “[...] vamos por parte... nessa primeira escrita do texto do colega de 

vocês... a gente vai entender se a ideia dele sobre a lenda do Curupira... as características do 

Curupira... [...] se vamos arrumar a ideia do texto... quem vai ler esse texto dar pra 

compreender que é a lenda do Curupira?”, a professora anuncia um dos aspectos que podem 

ser melhorados, isto é, as ideias expressas no texto, o “sentido do que foi escrito” 

(BRANDÃO, 2007, p. 124), tendo em vista a compreensão do texto pelo leitor. Verificamos 

na intervenção da docente o intento de fazer com que a criança direcione a atenção para um 

dos aspectos que precisam ser revistos e, possivelmente, melhorados.  

No excerto seguinte, o processo interlocutivo é gerado no direcionamento da atividade 

coletiva, por meio do qual a docente questiona e incorpora as respostas dos aprendizes à 
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revisão do texto escrito. Esse posicionamento colabora com a visão de que o trabalho de 

reflexão sobre a escrita envolve a participação do professor, que, enquanto “interlocutor 

efetivo dos alunos” (SUASSUNA, 2014, p. 121), age com a intenção de fazer com que eles 

(re)escrevam com autonomia.  

 

Fragmento 19: 
P1: [...] a gente vai repetir o que di/o que tá legal... e se precisar de ajuda a 

gente vai colaborando... [...] o Cu-ru-pira ele vive nas matas... e aí... tá tudo 

bem? 

M5: Tá... 

P1: O Cu-ru-pi-ra ele vive nas matas...  

M5: O curupira vive nas matas... tira o ele... 

P1: Por que tira o ele? Vamos entender a ideia de M5... por que a gente tira 

o ele?  

M5: Porque já tem o nome do Curupira... fica estranho o Curupira ele vive 

nas matas... [...] 

P1: Quando é que a gente usa ele ou ela? Quando? [...] Então... quando tem 

lá... O Curupira ele... vocês acham que não precisa colocar “ele” porque o 

Curupira já tá dizendo quem é? ((Vários alunos respondem)) Então... aqui a 

gente tira ELE... ((continua a escrita do texto)) o Curupira vive nas matas...  

 

 Ainda no fragmento em destaque, verificamos que a professora, assume a condição de 

“escriba” e atua com a intenção de realizar, paralelamente à revisão, a reescrita do texto, à 

medida que o reescreve na lousa, a partir da incorporação das respostas dos alunos. O trecho 

“P1: O Cu-ru-pi-ra ele vive nas matas... M5: O curupira vive nas matas... tira o ele... P1: Por 

que tira o ele? [...] Vamos entender a ideia de M5... por que a gente tira o ele? M5: Porque 

já tem o nome do Curupira... fica estranho o Curupira ele vive nas matas... [...]” focaliza o 

início da reflexão empreendida em torno de uma das marcas linguísticas que caracterizam a 

textualização, isto é, a conexão (de ideias ou de termos) de um texto.  

 No trecho “P1: Então... quando tem lá... O Curupira ele... vocês acham que não 

precisa colocar “ele” porque o Curupira já tá dizendo quem é? ((Vários alunos respondem)) 

Então... aqui a gente tira ELE..[...]“, temos um diálogo em torno do emprego do pronome 

pessoal do caso reto de terceira pessoa junto ao nome do personagem central da lenda. Nessa 

interação, observamos que a aluna, além de reconhecer uma das funções do pronome – 

exercer a função de sujeito na sentença –, colaborou com a compreensão de que o termo não 

está retomando o nome do personagem. Sendo assim, de maneira conjunta, professora e 

alunos optaram pela retirada no pronome. Passemos aos excertos seguintes. 
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 No fragmento seguinte, a reflexão provocada pela professora incide sobre a 

textualização – acentua o emprego da pontuação e retoma o emprego do pronome pessoal 

ELE. Vejamos as informações transcritas: 

 

Fragmento 20:  
P1: Vamos entender... ((retornando à reescrita na lousa)) o Curupira vive nas 

matas muito... muito lon-ge... tá bom até aqui? [...] E aí... prestem atenção... 

o Curupira vive nas matas muito longe na Amazônia... aqui merece a gente 

continuar ou já finalizamos uma ideia? ((Vários alunos respondem que a 

ideia foi finalizada)) quando eu finalizo uma ideia... ((vários alunos 

respondem: PONTO FINAL:::)) a ideia fechou? ((vários alunos respondem: 

SIM:::)) Vou botar aqui... óh... ((a professora continua...)) [...] e agora?Ele 

protege... e agora? Ele protege os animais... o “ele” aqui... será que pode 

agora? ((vários alunos respondem: PODE:::)) por que pode?  

M5: Porque tá substituindo o nome... Curupira...  

P1: “Ele” está se referindo a quem? ((AO CURUPIRA:::)) agora pode 

porque tá se referindo... né?  

 

 No trecho “[...] o Curupira vive nas matas muito longe na Amazônia... aqui merece a 

gente continuar ou já finalizamos uma ideia? [...]”, o questionamento da professora destaca 

um aspecto geralmente focalizado na produção de textos nessa fase de escolarização: o 

emprego da pontuação. Nesse caso, ela atua apenas com o propósito de fazer com que a turma 

reflita sobre a utilização do ponto para indicar o final de uma frase declarativa, não 

possibilitando aos alunos a reflexão sobre o “sentido do que foi escrito” no texto 

(BRANDÃO, 2007, p. 124), o que impede a reelaboração do trecho em destaque para uma 

melhor compreensão do leitor. 

 Ainda no trecho “[...] Ele protege... e agora? Ele protege os animais... o “ele” aqui... 

será que pode agora? ((vários alunos respondem: PODE:::)) Por que pode? M5: Porque tá 

substituindo o nome... Curupira... P1: “Ele” está se referindo a quem? ((AO CURUPIRA:::)) 

agora pode porque tá se referindo... né?”, observamos o intento da docente em fazer com que 

os alunos percebam o emprego do pronome pessoal do caso reto de terceira pessoa para se 

referir ao nome do personagem da lenda. Nessa interlocução, ela recupera a noção de que 

existem expressões que retomam ou antecipam termos na construção de um texto. Nesse caso, 

temos um componente da superfície textual – ele – que faz referência a outro componente, 

que, é claro, já ocorreu antes (Curupira) – coesão referencial por anáfora. 

 Vejamos o fragmento seguinte, no qual a docente integra as observações dos alunos a 

respeito da ortografia e da substituição de uma palavra – problemas muito recorrentes na fase 

inicial de aprendizagem da escrita – ao processo interativo de reelaboração coletiva. 
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Fragmento 21: 
P1: Prestem atenção... [...] Olha::: G1 acabou de falar aqui... que eu 

coloquei... dei-xa:::  como tava lá... óh ((apontando para a palavra escrita 

DEICHA)) mas ela acha que dei-xa não é com CH... ela acha que é... com 

que letra... G1?((Vários alunos respondem: COM A LETRA X...)) [...] E aí... 

é com X ou CH? ((Vários alunos respondem que é com a letra X)) Posso 

trocar? Alguém tá com o dicionário aí? Dê uma olhadinha aí... DEI-XAR... 

por favor....vai ficar um pouquinho aqui... enquanto ela confere lá no 

dicionário... tá?  [...] 

P1: [...] todo mundo olha pra cá... pra nossa revisão... ((retoma a leitura)) ele 

protege os animais... não deixa ninguém mexer... eu escutei alguém dizer 

que a gente poderia substituir “mexer” ((indicando a palavra escrita 

MECHE)) por outra palavra... que palavra? ((vários alunos respondem: 

MATAR:)) 

R1: É COM X... TIA::: DEIXAR... 

S1: Bota matar... tia... ninguém matar... 

R1: Maltratar... ninguém maltratar... 

P1: É melhor matar ou maltratar? ((vários alunos falam ao mesmo tempo...)) 

aí eu vou substituir mexer ((circulando a palavra na lousa)) ((os alunos 

continuam falando ao mesmo tempo... MATAR/MALTRATAR)) prestem 

atenção... não deixa ninguém maltratar... OLHA... G1 acabou de conferir 

lá... e ela disse que deixar é com X... então a gente substitui... 

 

 Nesse excerto, a docente focaliza a afirmativa de uma aluna quanto ao emprego de 

duas unidades gráficas: a letra X e o dígrafo CH na palavra deixa/deicha. Nesse caso, o 

conflito vivenciado pelo escritor iniciante e observado pela aluna ocorre porque a unidade 

sonora / ʃ / possui mais de uma representação gráfica: a letra X e o dígrafo CH – xale, chave –

, conforme indica a assertiva “[...] G1 acabou de falar aqui... que eu coloquei... dei-xa:::  

como tava lá... óh ((apontando para a palavra escrita DEICHA)) mas ela acha que dei-xa 

não é com CH... ela acha que é... com que letra... G1?”. Da escrita do aluno emerge o fato de 

que representações como essas trazem dificuldades, visto que a ocorrência de uma ou outra na 

palavra em destaque é imprevisível para o aprendiz. Nesse sentido, as dificuldades verificadas 

nos textos das crianças devem ser vistas como parte do processo de aprendizagem.  Assim, 

tendo em vista a confirmação da afirmativa da aluna, no trecho “Alguém tá com o dicionário 

aí? Dê uma olhadinha aí... DEI-XAR... por favor...”, Fabiana direciona o questionamento para 

a turma, a partir da indicação do uso do dicionário. 

 Ainda nesse excerto, observamos a indicação dos alunos para substituição da palavra 

mexer/meche por outros termos que lhes parecem sinônimos, acentuando, dessa forma, a 

necessidade do estabelecimento de uma reflexão sobre o sentido da palavra em destaque e/ou 

sobre o emprego da letra X e do dígrafo CH, quando representam a unidade sonora / ʃ /. Essa 

discussão é retratada no trecho “[...] eu escutei alguém dizer que a gente poderia substituir 
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“mexer” ((indicando a palavra escrita MECHE)) por outra palavra... que palavra? ((vários 

alunos respondem: MATAR:)) R1: É COM X... TIA::: DEIXAR... S1: Bota matar... tia... 

ninguém matar... R1: maltratar... ninguém maltratar... P1: É melhor matar ou maltratar?”, 

em que parece haver uma confusão acerca de qual aspecto deve ser abordado. Nesse caso, a 

revisão se configura como uma atividade de correção, visto que a intervenção da professora 

prioriza apenas aspectos da textualização: a ortografia e a substituição de uma palavra por 

outra, destituídas de alguma reflexão. Sendo assim, é preciso que o professor delimite, com 

base em seus objetivos, os aspectos que poderão ser abordados em cada atividade, 

encaminhando, se houver necessidade, a análise de outros problemas comuns apresentados 

pelos estudantes para a aula seguinte. 

No decurso da atividade de revisão, outras intervenções foram fornecidas de acordo 

com os aspectos observados pelos alunos, que continuaram a focalizar os problemas 

discutidos anteriormente, isto é, aspectos relacionados à ortografia, à substituição de palavras 

e aos recursos coesivos, concernentes à textualização. Passemos ao fragmento seguinte, no 

qual a docente decide que é preciso parar a intervenção e direciona a atenção da turma à 

escrita de uma palavra no texto. Em seguida, sugere a leitura do texto reescrito, objetivando a 

compreensão da turma quanto à atividade realizada. 

 

Fragmento 22: 
P1: Olha gente... vamos terminar aqui::: vamos arrumar aqui essa palavra? 

((a professora circula a palavra que está escrita de forma diferente no texto: 

ano/anão)) Mas o colega da gente quando escreveu aqui... óh... a ideia dele 

foi se referindo a quê? ((Alguns alunos respondem...)) faltou só ele arrumar a 

palavra...  

M5: anão é... A... N... A... O... ~...  

P1: Por que a gente vai botar o til aqui?  

V1: Por que se não fica... anao... ((pronuncia a palavra sem o til)) 

P1: Ah::: o til vai demonstrar o quê? ((V1 pronuncia acentuando a função do 

grafema na palavra)) Agora finalizou tudo? Agora eu queria que S1 lesse o 

texto... ((Vários alunos levantam a mão para lerem o texto reescrito na 

lousa)) olha... a gente vai dar uma lida... será que S1 pode ler o texto... 

depois que a gente deu uma melhorada nele?  

 

 No excerto, a docente aponta de forma explícita o aspecto que precisa ser melhorado, 

como indica a afirmativa “[...] vamos arrumar aqui essa palavra? ((a professora circula a 

palavra que está escrita de forma diferente no texto: ano/anão))”. Entretanto, no trecho “[...] 

mas o colega da gente quando escreveu aqui... óh... a ideia dele foi se referindo a quê?”, ela 

focaliza a necessidade de inserir a palavra em destaque na temática da produção escrita, no 
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intuito de fazer com que as crianças possam inferir o sentido do termo, possibilitando-lhes 

uma escrita significativa, haja vista a preocupação de Fabiana em não oferecer-lhes uma 

resposta pronta. 

Ainda no trecho “P1: Por que a gente vai botar o til aqui? V1: Por que se não fica... 

anao... ((pronuncia a palavra sem o til)) P1: Ah::: o til vai demonstrar o quê? ((V1 pronuncia 

acentuando a função do grafema na palavra)) [...]”, Fabiana destaca outra dificuldade muito 

frequente enfrentada pelas crianças no processo de apropriação da escrita: o emprego dos 

marcadores de nasalização, de modo particular, o uso do til ( ~ ). Sendo assim, a docente 

sugere que um aluno leia o texto para que a turma observe os aspectos que foram melhorados.  

 No que diz respeito às orientações ofertadas aos alunos durante o processo 

interlocutivo de revisão do texto escrito, nessa proposta, além da contextualização da 

atividade de revisão, foram priorizados os aspectos relativos à textualização, embora 

tenhamos verificado o propósito da docente quanto ao desenvolvimento de uma reflexão 

sobre as ideias expressas no texto. Em relação à planificação/configuração textual – partes 

que se coadunam para a constituição do texto –, não fora dispensada atenção para esse 

aspecto.  

Observamos, ainda, que a professora faz uso de seus conhecimentos teóricos, 

demonstrando a importância de o professor colocar-se na condição de “escriba” com a 

intenção de motivar os alunos à revisão e à reescrita textual. Dessa forma, destacamos que a 

participação do professor no processo de produção escrita, nessa fase de escolarização, é de 

grande relevância para a compreensão de que “a opinião do outro” (SUASSUNA, 2014, p. 

120) integra o processo de reconstrução textual.  

A seguir, discutiremos as ações mediadoras para a execução da produção escrita e da 

revisão do gênero bilhete.  

 

3.2.2 A produção escrita e a revisão do gênero bilhete 

 

O trabalho de produção escrita foi motivado pela chegada de um circo às imediações 

da escola. Quanto à escolha do gênero bilhete, esta se deu em razão da necessidade de falar 

sobre a novidade para um colega de sala. No quadro a seguir, a professora narra as 

motivações relativas à produção escrita do gênero bilhete. Vejamos: 
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Quadro 13: Relato III 

 

 

[...] nos deparamos com a chegada de um circo próximo a nossa escola. Fato que gerou uma euforia 

e inquietação por parte das crianças. Então, resolvemos fazer a produção de um bilhete, em que se 

contaria para um colega que não estava presente naquele dia sobre a novidade, juntamente com o 

pedido de irem juntos ao circo. 

[...] orientamos sobre a importância de se obedecer ao registro de todos os elementos que compõem 

o bilhete, como: data, destinatário, assunto, despedida e o nome da pessoa que fez o texto. Lembro 

que no momento da produção escrita, houve questionamentos quanto à funcionalidade do bilhete e 

quanto à clareza no assunto a ser abordando, provocando o envolvimento da turma no coletivo. 

 

Fonte: Relato escrito pela professora 

 

 A partir da análise deste quadro, constatamos, mais uma vez, a introdução de um 

gênero textual/discursivo no ambiente de aprendizagem. Nesse caso, o trabalho com o gênero 

é gerado a partir da situação de euforia vivenciada pelos alunos com a chegada do circo. O 

bilhete é um gênero muito frequente no cotidiano das crianças, visto que, na sala de aula, elas 

dele se utilizam para escrever para a professora e para os colegas; em casa, é possível que 

ainda enviem bilhetes para a mãe, familiares ou vizinhos. É um texto de estrutura simples e 

apresenta mensagem curta, geralmente trocada entre pessoas próximas. Sua função principal é 

informar a alguém sobre algo, por essa razão, o uso do bilhete é muito amplo, podendo ser 

escrito para fazer um convite, relatar um fato ou solicitar algo. Sendo assim, apresenta como 

características principais
36

: a) mensagem curta, simples e clara; b) linguagem informal; c) 

vocativo, uso do nome ou apelido do destinatário; d) assinatura, o primeiro nome ou o apelido 

do emissor e, e) data opcional, dependo do contexto de produção.  

Essa situação de escrita leva os aprendizes a compreender que escrevemos com a 

intenção de interagir com outra pessoa, aspecto que favorece a produção e recepção de textos. 

Mesmo que represente uma simulação, a proposta recupera o fato de que a aprendizagem da 

escrita não pode estar desvinculada das práticas sociais de uso da linguagem, por isso, estando 

relacionada a uma finalidade clara e explicita, possibilita ao aprendiz “a percepção das 

múltiplas formas de utilização da escrita” (MORAIS, 2010, p. 5). Observamos, ainda, a 

preocupação da docente quanto à explicitação dos aspectos relativos à 

                                            
36

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias – Português. Ensino Fundamental, 6º ano.Gêneros textuais: bilhete, carta (informais), postal, 

diários (pessoais, de viagem), verbete de dicionário. Disponível em: 

<https://pt.scribd.com/presentation/357121076/ProfessorAutor-Lingua-Portuguesa-Lingua-Portuguesa-I-

6%C2%BA-ano-I-Fundamental-Generos-textuais-bilhete-carta-informais-postal-diarios-pessoais>. Acesso em: 

01 ago. 2018.  
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planificação/configuração para a apreensão das características do gênero em estudo pelos 

alunos, cuja aprendizagem colabora com a construção de modelos de textos que lhes sirvam 

de referência no momento da produção escrita. Nesse caso, a proposta corrobora com a ideia 

de que as propostas de escrita devem levar em conta aspectos relativos ao “plano textual-

discursivo” (ROCHA, 2008, p. 73), haja vista os gêneros serem definidos “em primeiro lugar, 

por seu propósito comunicativo e não por sua forma linguística” (MENDONÇA, 2007, p. 40).  

 A atividade de revisão aconteceu uma semana após a produção da primeira versão 

escrita. Para tanto, a docente selecionou, previamente, 4 (quatro) dos textos produzidos em 

sala, que foram digitados e impressos para serem entregues aos alunos, sem a identificação 

dos nomes dos interlocutores, que foram substituídos por nomes de flores. Para dar início à 

atividade de revisão, a professora organizou a turma em duplas e afixou na lousa um pequeno 

cartaz, o qual continha um bilhete, com a explicitação das características da 

planificação/configuração do gênero em estudo. Depois, solicitou a participação de um dos 

alunos para a realização da leitura em voz alta do texto. Na figura 4, apresentamos o cartaz 

afixado na lousa pela professora. Vejamos: 

 

Figura 4–Cartaz afixado na lousa 

 
 

Fonte: Material reproduzido pelo pesquisador 

 

 Nesta figura, podemos verificar as informações contidas no cartaz afixado na lousa. À 

esquerda, observamos as características da planificação/configuração textual (data, nome de 

quem vai receber o texto, mensagem, despedida e nome de quem escreveu o texto). À direita, 

observamos o bilhete utilizado como modelo para a exposição da professora.  
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No relato a seguir, Fabiana narra que os textos selecionados não atendiam às 

características do gênero textual/discursivo em estudo, mas não especifica que aspectos foram 

observados e serviram de critérios para a classificação desses textos. Esclarece que retomou 

as orientações sobre o gênero e propôs uma atividade de revisão em duplas, a partir da leitura 

dos textos. 

 

Quadro 14: Relato IV 

 
 

Após a produção dos bilhetes, selecionamos os que não se enquadravam no gênero propriamente 

dito. Selecionamos quatro textos produzidos pelos alunos que podiam ser melhorados. Depois, na 

aula posterior, retomei explicações importantes sobre o gênero bilhete. Em duplas, os alunos fizeram 

a leitura e melhoria dos textos. 

 

Fonte: Relato escrito pela professora 

 

A partir do relato de Fabiana, esclarecemos que a seleção dos aspectos a serem 

trabalhados deve ser feita em conformidade com as dificuldades apresentadas pelos alunos. 

Dessa forma, é a produção escrita da criança que vai indicar os problemas que devem ser 

trabalhados em sala, pois, além dos problemas coletivos encontrados na escrita inicial, 

concernentes à ortografia, à pontuação, às repetições desnecessárias e à falta de informações, 

entre outros, há aqueles mais individuais e difíceis de serem trabalhados (FIAD, 2006). Nesse 

relato, observamos, ainda, o intento da docente quanto à realização da atividade de revisão em 

duplas, decisão que poderá favorecer uma maior interação entre os pares, a partir da leitura do 

texto, da reflexão sobre os problemas encontrados e da proposição de alterações. Nessa 

narrativa, temos uma proposta de revisão colaborativa, haja vista os alunos auxiliarem uns aos 

outros, em função das orientações fornecidas de forma coletiva pela professora. 

Na figura 5, apresentamos a atividade de revisão – o comando de escrita e os textos 

selecionados – elaborada pela professora e entregue aos alunos. Vejamos: 
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Figura 5 –Atividade de revisão/Bilhete 

 

 
Fonte: Material elaborado pela professora 

 

Nessa figura, podemos verificar, inicialmente, o comando de escrita com as 

orientações da professora quanto à leitura e à melhoria dos textos selecionados. Observamos, 

ainda, a identificação dos textos por números, a utilização dos nomes de flores em 

substituição dos nomes dos interlocutores e o espaço para a escrita dos textos.  

A seguir, discutimos trechos que representam as intervenções orais realizadas antes e 

durante o desenvolvimento da atividade de revisão proposta pela docente. Nessa propositura, 

ela prioriza a planificação/configuração textual, isto é, a organização do texto e das partes que 

o constituem. Por essa razão, inferimos que os critérios utilizados pela professora para a 

seleção dos textos postos para revisão são de natureza estrutural, deixando de lado outros 

aspectos.  

No excerto a seguir, a professora direciona a atenção da turma para elementos da 

planificação/configuração textual e explica rapidamente a finalidade da atividade proposta. 

Vejamos:  
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Fragmento 23:  
P1: Ela esqueceu alguma coisa ((inaudível)) no bilhete?  

G4: A data...  

A1: A data?  vinte e sete... de cinco de dois mil e dezesseis... 

P1: Tem lá em cima... alguma coisa a mais? Todo mundo deu pra ouvir? 

((Vários alunos respondem...)) olha só... a gente vai tentar revisar esse aqui... 

pra depois eu devolver alguns dos que vocês produziram... alguém sabe o 

nome da pessoa que recebeu o bilhete?  

 

Nesse fragmento, verificamos que a intervenção da professora acontece por meio de 

questionamentos que apontam para os elementos constituintes do gênero em estudo, com 

indicam os trechos “P1: Ela esqueceu alguma coisa ((inaudível)) no bilhete?” e “[...] alguém 

sabe o nome da pessoa que recebeu o bilhete?”. Nesse sentido, entendemos que a focalização 

desses aspectos e, de modo particular do destinatário, poderá facilitar a articulação da escrita à 

situação comunicativa em que o texto está inserido, uma vez que o escritor deve ter em mente 

um possível leitor (VAL; VIEIRA, 2005).  Verificamos, ainda, a explicitação da docente 

quanto à realização da atividade proposta, conforme indica a assertiva “[...] a gente vai tentar 

revisar esse aqui... pra depois eu devolver alguns dos que vocês produziram... [...]”, em que 

ela orienta de forma rápida as atividades que serão realizadas, ou seja, primeiro ela fará com 

os alunos a identificação e a revisão dos aspectos relativos à planificação/configuração do 

texto afixado na lousa para, depois, entregar-lhes os textos que serão revisados em duplas.  

No fragmento seguinte, a preocupação recai sobre os elementos da 

planificação/configuração textual, tais como: a data, o destinatário, a mensagem e a 

despedida. Nesse caso, o propósito da professora é levar os alunos à identificação e à 

localização dos elementos destacados. Vejamos: 

 

Fragmento 24:  
P1: Nesse bilhete aqui... a gente vai destacar alguns elementos que eu já 

deixei até aqui de lado... PRA::: facilitar... os elementos que compõem o 

bilhete... no de vocês... a gente vai começar pela data... tem alguns que 

colocaram a data em cima e outros colocaram em baixo... acho que isso aí::: 

nesse momento não importa... o importante é que a data tá lá... se tá no início 

ou no final não importa... olha... o nome de quem recebeu o bilhete... ((parou 

para chamar a atenção de um aluno)) a mensagem do bilhete... é  uma 

mensagem longa ou uma mensagem curta?  

G4: Curta... 

P1: É um recadinho curtinho... não é? Diferente da carta... é porque a gente 

pode expor mais coisa na carta... a gente pode detalhar mais... no bilhete tem 

o diferencial também que é a questão dos agradecimentos... no final do meu 

recadinho eu me despeço... um beijinho... um abraço... ou alguma coisa.... 

me despedindo... 
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 No excerto em destaque, a professora direciona a atenção da turma para ordem em que 

os elementos estruturais devem ser observados nos textos que serão revisados, como indicam 

os trechos “[...] a gente vai destacar alguns elementos que eu já deixei até aqui de lado...”, 

“[...] a gente vai começar pela data...”, “[...] o nome de quem recebeu o bilhete...”, “[...] a 

mensagem do bilhete...” e “[...] no final do meu recadinho eu me despeço...”, retomando, de 

forma breve, os elementos por ela destacados. Entretanto, é preciso compreender o fato de que 

essa composição também envolve aspectos ligados à discursividade – o que dizer, para quem 

dizer, como dizer –, os quais transformam a revisão dos aspectos da planificação estrutural em 

uma atividade complexa. Dessa forma, durante o processo de revisão é necessário possibilitar 

ao aluno a análise de questões relativas ao “plano textual-discursivo”, ou seja, é preciso 

refletir sobre o que foi escrito (ROCHA, 2008, p. 73), tendo em vista o alcance do processo de 

interlocução. 

 No fragmento seguinte, a docente enuncia o início da atividade de revisão dos textos 

selecionados. Nesse excerto, embora se verifique uma possibilidade de análise de outro 

aspecto do texto – o sentido das ideias expressas no texto –, a professora direciona, mais uma 

vez, a reflexão para aspectos concernentes à planificação/configuração textual.  

 

 

Fragmento 25: 
P1: [...] o que é que eu vou entregar para vocês agora? Eu selecionei alguns 

bilhetinhos que foram produzidos... [...] vão ler com cuidado... o que é que a 

gente vai observar nesse primeiro momento no bilhete...  

M5: Se tem a::: mensagem... ((a criança é interrompida pela professora)) 

P1: Claro... a ideia... a mensagem... se a mensagem foi clara... se o recadinho 

que foi dado... MAS... não só isso::: primeiramente a gente vai ver a 

estrutura desse bilhete... [...] Tá com a data? Tá com o nome de quem 

recebeu? A mensagem tá lá? Tá com a despedida e com a assinatura de 

quem enviou? [...] Vocês vão olhar no primeiro momento esses elementos... 

e vão dar uma olhada se pre-ci-sar... e se não tiver... vocês vão arrumar... ((as 

crianças iniciam a leitura silenciosa))  PESSOAL... só um minutinho... óh... 

olha a estrutura aqui... olha esse exemplo que eu deixei aqui... ((apontando 

para o cartaz afixado na lousa)) 

 

 Nesse fragmento, conforme afirmamos anteriormente, a tentativa de uma reflexão da 

mensagem explícita no texto é deixada de lado, visto que o objetivo da professora é focalizar 

os aspectos estruturais, como indicam as assertivas “[...] o que é que a gente vai observar 

nesse primeiro momento no bilhete... M5: Se tem a::: mensagem... [...] P1: Claro... a ideia... 

a mensagem... se a mensagem foi clara... se o recadinho que foi dado... MAS... não só isso::: 

primeiramente a gente vai ver a estrutura desse bilhete...”. Desse trecho, surge o fato de que a 
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docente deixa de levar em conta a situação de interação, sugerida na fala da aluna, limitando, 

dessa forma, o trabalho com o gênero. Nesse caso, deixa entrever sua preocupação apenas 

com a aprendizagem dos elementos da estrutura textual do gênero, haja vista entendê-lo como 

se fosse um molde pronto, “que o aluno só teria de „preencher‟” (MENDONÇA, 2007, p. 41), 

sem levar em conta o propósito comunicativo. No caso do gênero bilhete, com base na 

compreensão da mensagem explícita no texto, o professor poderá instigar os alunos a refletir 

sobre a circulação e a adequação da escrita à situação de produção, tendo em vista os 

possíveis destinatários do texto, possibilitando-lhes a retomada das características do gênero e 

sua função social.  

 No decorrer da atividade de revisão, a câmera fora instalada na parte final da sala. Por 

essa razão, não houve registro das intervenções/orientações direcionadas às duplas que 

solicitaram a ajuda da professora, devido ao barulho gerado pela atividade sugerida. 

Entretanto, observamos algumas ações da professora: a) assiste aos alunos do grupo 

localizado no centro da sala, os quais realizam outra atividade; b) é muito solicitada pelas 

duplas, conversa sobre os elementos da planificação do gênero e indica melhorias quanto à 

correção de palavras que apresentam grafia diferente; c) aponta os lápis das crianças; d) abre e 

fecha a porta, para aqueles que precisam ir ao banheiro; e) chama a atenção para o 

cumprimento da tarefa. Em relação aos alunos, observamos que algumas duplas não 

participaram da atividade, por estarem distraídas com o próprio material escolar. 

Verificamos, também, que, com a aproximação do horário destinado ao intervalo, a 

docente iniciou uma conversa com a turma sobre as dificuldades enfrentadas no 

desenvolvimento da atividade de revisão e sobre as melhorias realizadas nos textos reescritos. 

Sendo assim, solicitou a participação de algumas duplas, indicando-lhes apenas a leitura dos 

textos revisados
37

. Dessa forma, selecionamos 2 (dois) fragmentos que focalizam a 

compreensão dos alunos acerca da finalidade da tarefa proposta. Vejamos as informações 

transcritas da entrevista: 

  

Fragmento 26: 
P1: Olhando direitinho os elementos do bilhete... ajustando uma mensagem 

ou outra... quem vai ler? Vem M5... M5 e A2... ((Outros alunos insistem 

para que a professora permita que eles também leiam seus textos)) A gente 

pode ouvir... pode? M5 e A2... deram uma (olhadinha) na revisão dos 

                                            
37

 Uma semana após a realização da atividade de revisão, a professora mostrou uma pasta contendo os textos 

revisados pelos alunos ao pesquisador, sem nenhum indício de correção e/ou orientação, apenas com a marca de 

“visto”.  



136 
 

 
 

bilhetes e vão dizer... o que acharam... se foi difícil... porque que foi 

interessante... tá?  

M5: Foi fácil... que no número um... eu e A2 tava falando que tava sem a 

data... e também tava sem o nome da pessoa que::: mandou... eu achei 

também um nome errado que foi comigo... que tava COM MIGO e foi só 

isso... aí... eu escrevi o certo embaixo... no dois... eu só achei uma coisa 

errada que foi... a palavra abraço... porque tinha dois abraço... um abraço 

junto do texto e outro abraço embaixo... aí::: é só pra ser o abraço da 

despedida... no três::: eu achei... depois no nome haverá que tava aera... e o 

nome nossa que tava mossa... no quatro... tem um nome errado... [...] Power 

tava sem r ((referindo-se à escrita do nome do circo/Irmãos Power)) e::: foi 

só isso que eu achei... e::: último também tava sem data e sem o nome da 

pessoa que mandou... e::: sem o nome da pessoa que recebeu... 

 

 Nesse fragmento, observamos que a docente direciona a atenção da turma para a 

identificação dos elementos da planificação/configuração textual, como indica a afirmativa 

“Olhando direitinho os elementos do bilhete...”, confirmando que sua intenção é fazer com 

que os alunos apreendam a estrutura do gênero em estudo. Em seguida, nos trechos “[...] Vem 

M5... M5 e A2...” e  “[...] M5 e A2... deram uma (olhadinha) na revisão dos bilhetes e vão 

dizer... o que acharam... se foi difícil... porque que foi interessante... tá?”, ela indica os nomes 

dos alunos de uma dupla para que leiam os textos revisados e falem sobre as dificuldades 

encontradas no tocante à realização da tarefa. Nesse caso, interpretamos, pelo fato de a 

professora ter destinado um tempo insuficiente para a realização da atividade, uma vez que a 

revisão fora realizada na primeira parte da aula, ela sentiu a necessidade de direcionar a tarefa 

para alguns alunos, sem oportunizar a participação de outros aprendizes na atividade de 

reflexão proposta. Sendo assim, demonstrou compreender a atividade de revisão de forma 

simplista, a partir do momento em que não ofereceu o tempo suficiente para que os alunos 

lessem os textos, refletissem sobre erros e acertos neles contidos e propusessem alterações 

significativas, tanto na forma quanto no conteúdo do texto. Nesse caso, esclarecemos que a 

análise das características do plano textual também envolve aspectos ligados à discursividade, 

ou seja, as características do gênero e sua e sua função social, atributos que transformam a 

revisão em uma atividade complexa para os alunos.  

Em seguida, no trecho “M5: Foi fácil... que no número um... eu e A2 tava falando que 

tava sem a data... e também tava sem o nome da pessoa que::: mandou... eu achei também um 

nome errado que foi comigo... que tava COM MIGO e foi só isso...”, ao se referir ao primeiro 

texto selecionado para revisão, o aluno expressa sua compreensão acerca da finalidade da 

atividade proposta, ou seja, focalizar elementos da estrutura do gênero – a data e o nome do 

emissor – e da textualização – a escrita da palavra comigo/com migo. Em relação à data, 
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ausente no texto, talvez os alunos não tenham compreendido que esse elemento é opcional. 

Quanto aos nomes dos interlocutores, observamos que não houve a compreensão de que eles 

foram substituídos por nomes de flores, visto que essa decisão da professora não fora 

explicitada oralmente aos alunos no início da atividade.  

Ainda no fragmento em destaque, ao se referir aos textos seguintes, a narrativa do 

aluno recai sobre os elementos observados anteriormente, como indicam as assertivas “[...] 

no dois... eu só achei uma coisa errada que foi... a palavra abraço...” – referindo-se à 

localização do termo que representa o agradecimento ou a despedida, conforme orientação 

fornecida pela professora; “[...] no três::: eu achei... depois no nome haverá que tava aera... 

[...] e o nome nossa que tava mossa...” – destacando elementos da textualização; “[...] no 

quatro... [...] tem um nome errado... [...] Power tava sem r ((referindo-se à escrita do nome 

do circo/ Irmãos Power)) [...] também tava sem data e sem o nome da pessoa que mandou... 

e::: sem o nome da pessoa que recebeu...” – focalizando elementos relativos à textualização e 

à planificação/configuração do texto. Nesse caso, embora a narrativa de M5 demonstre as 

alterações efetivadas nos textos, as orientações fornecidas de forma coletiva pela professora 

não foram suficientes, pois o desenvolvimento das habilidades necessárias à revisão e à 

reescrita textual exigem o auxílio constante do professor, até que o aluno comece a 

demonstrar a atenção para a avaliação do próprio texto. Passemos ao fragmento seguinte. 

 

Fragmento 27:  
P1: Faltou G3... chega G3... vem cá.... Silêncio... o que foi mais difícil aí? 

Foi fácil organizar? Ela ajudou? [...]  

G3: No primeiro bilhete... a palavra comigo estava errada porque ficou 

com... depois migo... e::: com dimais porque era pra ter botado só o demais... 

vai ser demais... e no dois... que tem a palavra abraço... ((inaudível)) que 

ficou... passo na sua casa... abraço e abraço alecrim... [...]  

P1: A forma como as pessoas escrevem o bilhete... os elementos que 

compõem o bilhete... estavam ((inaudível)) aí?  

G3: Nem todos...  

 

 Nesse trecho, mais uma vez, a professora indica o nome de uma das alunas de outra 

dupla, indagando-lhe sobre as dificuldades encontradas, sobre a organização da planificação 

textual e sobre a participação da colega que constituiu a dupla, como indica a assertiva “[...] o 

que foi mais difícil aí? Foi fácil organizar? Ela ajudou?”, direcionando os aspectos que 

devem ser expostos pela criança, tendo em vista o curto tempo destinado à realização da 

atividade.  
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 Ao se referir ao primeiro texto selecionado para revisão, a aluna focaliza elementos da 

textualização – a escrita das palavras comigo/com migo e da expressão bom demais/com 

dimais –, sugerindo a supressão de um dos termos e a correção da palavra demais/dimais, 

como indica a assertiva “G3:No primeiro bilhete... a palavra comigo estava errada porque 

ficou com... depois migo... e::: com dimais porque era pra ter botado só o demais... vai ser 

demais... [...] ”. Ao se referir ao texto seguinte, a narrativa da aluna recai sobre os elementos 

observados pela dupla anterior, focaliza elementos da estrutura textual – a localização do 

termo que representa o agradecimento ou a despedida, conforme orientação fornecida pela 

professora – e a localização do nome do emissor junto ao termo de despedida, conforme o 

trecho “[...] e no dois... que tem a palavra abraço... ((inaudível)) que ficou... passo na sua 

casa... abraço e abraço alecrim... [...]”. Nesse caso, reafirmamos, a docente restringe o 

processo de revisão à identificação dos elementos da planificação/configuração textual, tendo 

em vista compreender que a apreensão da estrutura do gênero bilhete seria suficiente para os 

aprendizes, na fase de escolarização em que se encontram. Nesse caso, embora reconheçamos 

que a seleção de um único aspecto poderá favorecer a compreensão da criança acerca da 

finalidade da atividade proposta, cabe ao professor dedicar um tempo maior para a realização 

da atividade, tendo em vista o entendimento de que a revisão textual não pode ser 

compreendida apenas como uma tarefa simples de correção dos erros encontrados no texto.   

A seguir, discutiremos as ações mediadoras para execução da proposta de escrita e da 

revisão do gênero instrucional. 

 

3.2.3 A produção escrita e a revisão do gênero instrucional 

 

 O trabalho com a produção escrita foi motivado pela semana dedicada às crianças, 

momento em que foram realizadas atividades sobre o brincar. Quanto à escolha de um gênero 

pertencente ao agrupamento dos textos instrucionais, esta se deu com base em uma lista, na 

qual se encontrava o nome de um brinquedo confeccionado com material reciclável. No 

quadro a seguir, a professora narra as motivações relativas à produção escrita do gênero 

instrucional. 
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Quadro 15 – Relato V 

 

 

Na semana dedicada às crianças foi feita uma série de atividades sobre o brincar no dia a dia delas. 

Em uma dessas atividades foi pedido que elas listassem nomes de brinquedos diversos. Na listagem 

havia o nome de uma boneca feita de material reciclável, que uma aluna tinha feito com sua 

madrinha. Daí, percebi que poderia abordar o gênero instrucional com a turma. 

Na semana seguinte, trouxe o texto instrucional “Avião de caixa de creme dental”, o qual foi lido 

pelas crianças, destacando-se os materiais utilizados na confecção do brinquedo. Posteriormente, 

solicitei que eles colocassem o texto “fatiado” em ordem, de acordo com o que haviam lido antes. 

Questionamos sobre qual etapa deveria vir primeiro, se o modo de fazer ou os materiais necessários, 

na hora de ordenar as partes.  

[...]  

Em outro momento, sugeri que eles produzissem algum brinquedo ou objeto com material reciclável, 

que poderiam ser pesquisados na internet e confeccionados com a ajuda de um adulto, como foi a 

confecção da boneca de tampinhas de garrafa PET. No dia combinado, algumas crianças trouxeram 

suas artes para serem apresentadas em sala, relatando os materiais reciclados utilizados e como 

tinham realizado a confecção, passo a passo. Após as apresentações, propus que elas escrevessem 

suas artes em uma folha com três etapas para registro: 1ª) o título (nome do brinquedo), 2ª) os 

materiais necessários e 3ª) o modo de fazer. 

 

Fonte: Relato escrito pela professora 

 

A partir da análise deste quadro, verificamos a inserção de um gênero 

textual/discursivo no ambiente de aprendizagem. Nesse caso, a professora parte das 

experiências dos alunos para introduzir um gênero pertencente ao agrupamento dos textos 

instrucionais – instruções para confecção de um brinquedo com material reciclável.  

Os gêneros instrucionais têm o objetivo de levar o leitor a realizar ações a partir de 

comandos, isto é, do fornecimento de orientações para realizá-las (VAL; BARROS, 2003)
38

, e 

apresentam como características gerais: a) as marcas linguísticas recorrentes são modos e 

tempos verbais, como o uso do imperativo, do infinitivo e do futuro do presente; b) valem-se 

de frases curtas, com predominância de período simples e coordenação; c) exploram o uso de 

conectores para definir sequências de ações – primeiro, depois, assim que –; d) utilizam 

pontuação adequada à sequência de tópicos para construção de regras; e)  empregam 

elementos coesivos na elaboração das instruções e f) propiciam efeitos de sentido, 

dependendo dos interlocutores, de regra, de ordem, de instrução e de orientação, entre outros. 

Sendo assim, a receita culinária, a receita médica, o horóscopo, os manuais diversos, os 

regulamentos, os enunciados de exercícios e provas, os textos de orientação, os roteiros e as 
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cartilhas educativas, entre outros, são alguns dos gêneros nos quais podemos encontrar 

sequências instrucionais (MAGALHÃES, 2017)
39

.  

 Nesse caso, a abordagem da professora assegura que a proposta de produção escrita 

seja significativa para as crianças e contribua para o desenvolvimento de suas competências 

de escrita, visto que surge atrelada à lista de brinquedos elaborada pelos alunos, na qual se 

encontrava o nome do brinquedo confeccionado com material reciclável, possibilitando às 

crianças a utilização da escrita para dizer como confeccionaram os brinquedos. Desse modo, a 

prática de escrita sugerida pela docente, mais uma vez, evidencia a ideia de que é preciso 

favorecer a ”contextualização” (DOLZ; GAGNON; DECÂNDIO, 2010) da situação de 

produção, para que o aluno a compreenda de forma significativa. 

Nessa situação, ainda observamos a preocupação da professora com o estabelecimento 

de uma sequência de atividades para a implementação do estudo do gênero: reconhecimento 

da planificação/configuração do gênero (ordenação das partes que o constituem/texto 

“fatiado” e atividade oral), produção de brinquedo com material reciclável (com a 

participação dos pais), apresentação oral, produção escrita individual (a partir da exposição 

das etapas que constituem o gênero). Essa proposta recupera o fato de que as práticas de 

ensino da língua devem favorecer o desenvolvimento das habilidades de falar, escutar, ler e 

escrever (BRASIL, 2001). Nessa proposta, o direcionamento do texto para o interlocutor 

antecede o ato da escrita, uma vez que a docente propôs a apresentação oral das crianças à 

turma. No entanto, não houve o direcionamento do texto escrito para um leitor específico, 

revelando um aspecto incoerente, uma vez que a inserção dos gêneros textuais/discursivos nas 

aulas de língua portuguesa deverá favorecer a apropriação da linguagem também em sua 

dimensão social. Para isso, é preciso que o aluno, além de se posicionar como autor do seu 

texto, escreva com determinados objetivos comunicativos.  

 Na figura, a seguir, podemos observar o comando de escrita elaborado pela professora, 

o qual introduz a produção escrita com base na “arte” realizada pelo aluno e consiste em levar 

a criança a registrar as ações efetivadas no decurso da fabricação do brinquedo.  
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Figura 6 – Comando de escrita 

Fonte: Caderno de aluno 

 

 Nesta figura, ainda verificamos a primeira versão escrita de um texto, tendo em vista 

as orientações fornecidas em sala, isto é, o atendimento às etapas expressas pela docente, a 

saber: o título (nome do brinquedo), os materiais necessários e o modo de fazer. Nesta seção, 

não temos o objetivo de analisar os textos dos alunos.  

Em relação à atividade de revisão, esta aconteceu duas semanas após a produção da 

primeira versão escrita. Para tanto, a professora favoreceu a exploração do gênero 

instrucional, tendo em vista facilitar a atividade de revisão do texto escrito. Vejamos o relato 

de Fabiana: 

 

Quadro 16 – Relato VI 

 

 

Tive a preocupação de desenvolver alguma atividade que permitisse a exploração do texto 

instrucional para facilitar a revisão textual. Também achei interessante revisar os verbos de ação 

que já havíamos estudado anteriormente, porque eles estavam presentes no texto instrucional. Daí eu 

elaborei uma atividade de interpretação textual [...]. Assim, os alunos poderiam aprender mais sobre 

o texto instrucional, sobre a estrutura, a pontuação e sobre o uso do texto instrucional. 

No momento da atividade de revisão, achei importante colar no quadro um texto instrucional para 

que os meninos relembrassem a estrutura.  

 

Fonte: Relato escrito pela professora 

 

Neste relato, a docente deixa transparecer sua preocupação quanto à introdução de 

reflexões situadas nas características do gênero instrucional, revelada na aplicação de 
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atividades que envolvem a análise de aspectos linguísticos, estruturais e discursivos do gênero 

em estudo. Essa preocupação pode ser justificada pelo intento da professora em sugerir aos 

alunos a revisão e a reescrita individual de seus textos. 

Para iniciar a explicação sobre a tarefa de revisão textual, a docente organizou a turma, 

colocando no centro da sala um grupo de alunos constituído por aqueles que ainda não tinham 

condições de acompanhar a atividade proposta, oferecendo-lhes atividade diferenciada, e 

manteve o restante da turma em seus lugares. Na lousa, afixou um cartaz grande, o qual 

continha o texto instrucional intitulado “Vai e vem”, com a explicitação da 

planificação/configuração do gênero em estudo. Na figura seguinte, apresentamos o cartaz 

afixado na lousa pela professora. Vejamos: 

 
Figura 7 – Texto afixado na lousa 

 

 
Fonte: Material elaborado pela professora 

 

Nesse quadro, podemos verificar o destaque atribuído aos elementos da 

planificação/configuração do texto (título, material necessário, modo de fazer). No item Modo 

de Fazer os verbos no imperativo (separe, corte, encaixe, passe e amarre), destacados pela 

professora, representam, de forma explícita, a realização de ações, que juntas colaboram para 

a compreensão da natureza dos gêneros instrucionais, isto é, direcionar e orientar o leitor à 

realização de uma tarefa. Ao lado, observamos os textos não verbais representativos dos 

passos necessários à fabricação do brinquedo, os quais, quando relacionados aos textos 

verbais, atribuem sentido à escrita. Nessa situação, verificamos que a aprendizagem das 
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regularidades dos gêneros instrucionais é o aspecto de maior importância para a professora. 

Entretanto, para que os alunos possam lidar com as diferentes situações comunicativas às 

quais estão expostos, é preciso favorecer, além da identificação dos elementos destacados, a 

reflexão acerca dos propósitos comunicativos desses textos, atribuindo maior significação à 

escrita do aluno.  

Em relação às orientações fornecidas para o processo de revisão textual, observamos 

que havia um “bilhete”
40

 afixado à primeira versão escrita do texto, o qual focalizava 

características linguísticas e elementos da planificação/configuração do gênero em estudo, 

uma vez que a atividade seria realizada individualmente pelos alunos, sem a interferência da 

professora e dos colegas de sala. Na figura 8, apresentamos a atividade de revisão elaborada 

pela professora. Vejamos: 

 

Figura 8 – Atividade de revisão/Gênero Instrucional 

 

 
Fonte: Material elaborado pela professora 

 

No “bilhete”, podemos verificar as orientações sobre os aspectos que poderiam ser 

observados pelos alunos em seus textos, as quais foram fornecidas de forma coletiva para a 
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turma. Essa propositura deixa transparecer o intento da professora quanto à realização de uma 

revisão/reescrita orientada por bilhetes (NASCIMENTO, 2013)
41

, o que poderia favorecer a 

instauração de um processo interlocutivo entre professora e alunos, mesmo a distância. 

Entretanto, o direcionamento coletivo do “bilhete” não privilegia as características mais 

individuais da escrita dos alunos, haja vista favorecer apenas a reflexão acerca de aspectos 

coletivos do desenvolvimento da escrita, relativos ao gênero em estudo, uma vez que a 

preocupação de Fabiana repousa sobre os atributos linguísticos que compõem a textualização 

(emprego da pontuação e de verbos, grafia correta de palavras) e sobre os elementos da 

planificação/configuração textual (título, material necessário, modo de fazer), possivelmente, 

selecionados por ela para aquele momento. Nessas situações que envolvem a revisão e, 

consequentemente, a reescrita textual, inicialmente, cabe ao professor realizar uma leitura 

crítica do texto escrito por cada aluno, para, assim, considerando os objetivos pedagógicos e 

as necessidades das crianças, possibilitar uma melhor reflexão sobre os aspectos relativos à 

produção escrita, quer sejam aspectos linguísticos, estruturais e/ou comunicativos, necessários 

à situação de escrita individual. Também é preciso refletir se é o momento certo para 

introduzir uma atividade dessa natureza. 

Em relação ao “bilhete orientador” (NASCIMENTO, 2013, p. 67), enquanto 

instrumento de avaliação, ele pode ser entendido como um meio de o professor favorecer ao 

aluno um retorno em relação à primeira versão escrita do texto. Para tanto, as observações 

nele contidas devem estar ancoradas em critérios de avaliação condizentes com a proposta 

inicial de escrita.  Quanto à utilização do bilhete, Ruiz (2010, p. 48) esclarece que o espaço 

físico, onde o professor opera por meio dessa forma de mediação é o “espaço em branco, na 

folha de papel, que sobra devido ao não preenchimento pela escrita do aluno”, no qual o 

professor faz comentários sobre o trabalho de revisão do texto. Nessa linha de reflexão, esse 

bilhete, ao ser produzido após a primeira escrita do aluno, apresenta duas funções básicas: 

falar sobre a tarefa de revisão do aluno ou falar sobre a tarefa de correção do professor. Sendo 

assim, além de permitir uma maior interação entre professor e alunos, o bilhete orientador 

poderá favorecer a análise de aspectos mais amplos, relativos à planificação textual e, até 

mesmo, à circulação do gênero. 

 A seguir, discutimos trechos que representam as intervenções orais realizadas para o 

desenvolvimento da atividade de revisão e, consequentemente, de reescrita do texto 
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instrucional proposta pela docente. Conforme descrevemos, ela apresentou um texto 

semelhante ao que fora produzido pelos alunos e destacou, além de alguns dos aspectos 

linguísticos, a planificação/configuração do gênero selecionado. Sendo assim, delimitou as 

características que gostaria de discutir com seus alunos na realização da atividade. Passemos 

aos fragmentos selecionados para essa seção.  

 No excerto a seguir, Fabiana direciona a atenção das crianças para o texto afixado na 

lousa, de modo específico para o texto não verbal, tendo em vista aferir o conhecimento delas 

a respeito da identificação e da utilização do brinquedo confeccionado com material 

reciclável. Vejamos: 

 

Fragmento 28: 
P1: Pessoal... prestem atenção... hoje eu trouxe pra gente::: ((parou para 

chamar a atenção de uma aluna)) hoje eu trouxe... um texto... e no  final 

desse texto tem uma imagem... alguém sabe  o que é isso aqui? ((Todos 

respondem que é um Vai e vem)) É um... essa imagem aqui::: é de quê? 

((Todos repetem que é de um Vai e vem)) De um... ((Todos respondem que é 

de um brinquedo)) Quem é que já brincou de Vai e vem? ((Todos respondem 

que já brincaram)) Alguém pode dizer como é que se faz essa brincadeira?  

 

 Observamos, ainda, que por meio do levantamento de perguntas, a professora instaura 

um diálogo inicial com o propósito de motivar a turma para realização da atividade que será 

anunciada posteriormente, como vemos nos trechos “alguém sabe o que é isso aqui? [...]”, “É 

um... essa imagem aqui::: é de quê? [...]”, “De um... [...]”, “Quem é que já brincou de Vai e 

vem?[...]” e “Alguém pode dizer como é que se faz essa brincadeira?[...]”. Nesse caso, 

reconhecemos que a interação instituída no diálogo entre professora e alunos é essencial para 

que a proposta de revisão seja significativa para os aprendizes, uma vez que o sentido é 

construído por meio da interação (SOBRAL, 2009). 

Em seguida, tendo em vista a explicitação dos elementos que constituem a 

planificação/configuração textual, a docente dirige a atenção dos alunos para os elementos 

destacados no texto. Vejamos o fragmento seguinte:  

 

 

Fragmento 29:  
P1: [...] Deixa eu apresentar pra vocês... lá em cima... a gente ver nesse 

textinho o nome... digam que nome é... ((Todos respondem que é Vai e 

vem)) olha aqui... [...] Vai e vem é o título que eu tô dando... [...] É o nome 

do brinquedo... que vai funcionar como título lá... [...] Esse texto aqui tá 

dividido em três partes... eu queria que vocês prestassem atenção... tá? A 
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primeira parte que a gente vai chamar de título... [...] é o nome do 

brinquedo... Vai e::: ((Vários alunos complementam a fala da professora))... 

Aí... vem a segunda parte desse texto que é o modo de::: NÃO... que é o 

material ne-ces... ((Os alunos completam a fala da professora)) Eu queria 

que alguém lesse... ((Vários alunos levantam as mãos)) [...] O material 

necessário foi aquilo que eu apresentei lá... [...] Aí... vem a terceira parte... 

[...] Tá certo? Tão percebendo? Aí vem... no modo de fazer... a gente ver que 

tem o passo a passo...  
 

 Nesse excerto, a preocupação de Fabiana recai sobre a ordem em que os elementos 

devem ser observados no texto afixado na lousa. Inicialmente, ela destaca o nome do 

brinquedo confeccionado com material reciclável, que assume a função de título do texto, 

conforme ela mesma orienta. Em seguida, focaliza a planificação/configuração textual 

propriamente dita, como indicam as assertivas “Esse texto aqui tá dividido em três partes... 

[...] A primeira parte que a gente vai chamar de título... [...]”, “Aí... vem a segunda parte 

[...]” e “Aí... vem a terceira parte.... [...]”,  “Aí vem... no modo de fazer... a gente ver que tem 

o passo a passo...” Com base na análise desses trechos, confirmamos o fato de que, nessa 

abordagem, a aprendizagem das regularidades do gênero em estudo se configura, mais uma 

vez, como um aspecto importante para a professora, haja vista sua preocupação em direcionar, 

reiteradas vezes, o olhar para os mesmos aspectos. Conforme afirmamos na seção anterior, as 

orientações que não levam em conta o propósito comunicativo dos textos passam para o aluno 

a ideia de que o gênero é um molde pronto, bastando ao aluno preencher os espaços vazios 

(MENDONÇA, 2007). Por essa razão, embora reconheçamos que o trabalho com o gênero 

demanda a focalização de suas características específicas, o propósito comunicativo não deve 

ser deixado de lado.  

Passemos ao excerto seguinte, no qual a docente direciona a atenção da turma para um 

dos aspectos que caracterizam a textualização do gênero em estudo, o emprego de verbos no 

item Modo de Fazer. Nesse caso, ela explicita que os verbos iniciadores das frases indicam as 

ações que devem ser realizadas em cada passo para a confecção do brinquedo. Vejamos as 

informações transcritas: 

 

.   

Fragmento 30: 
P1: [...] eu queria que vocês aqui... marcassem pra mim... qual é...qual é... a 

ação que nesse modo de fazer indica o que é pra fazer... só uma palavra que 

indica o que é que a gente vai fazer em cada passo desse... no primeiro... 

M5: Separe... 

P1: Separe é uma ação? ((Alguns alunos respondem)) O que mais nesse 

primeiro? 
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R1: Corte...  

P1: Separe e::: corte... e::: aí no segundo passo...  

Alunos: Encaixe... ((Alguns alunos respondem)) 

P1: Terceiro... 

R1: Passe... ((Alguns alunos respondem)) 

P1: Quarto... 

Alunos: Amarre... ((Alguns alunos respondem)) 

P1: Quinto... 

Alunos: Passe... ((Alguns alunos respondem)) 

P1: Muito bem... esse modo de fazer... vai indicando... como/como a gente 

pode... na nossa ação e montando o brinquedo passo a passo... 
 

 Nesse fragmento, a intervenção da professora focaliza o emprego de verbos na forma 

afirmativa do modo imperativo, uma marca linguística muito recorrente nos gêneros 

instrucionais. Ainda no trecho “P1: Muito bem... esse modo de fazer... vai indicando... 

como/como a gente pode... na nossa ação e montando o brinquedo passo a passo...”, ela 

deixa transparecer que esses traços linguísticos presentes no item destacado colaboram para o 

entendimento da definição dos objetivos da produção escrita, ou seja, é de grande relevância 

que saibamos para que iremos escrever (VAL; VIEIRA, 2005). Nesse sentido, a focalização 

desse aspecto acentua a função dos gêneros instrucionais, isto é, fornecer instruções com o 

intuito de levar o interlocutor a realizar ações (VAL; BARROS, 2003)
42

.  

No fragmento seguinte, a docente direciona a atenção da turma para outro aspecto que 

caracteriza a textualização do gênero em estudo, o emprego da pontuação no item Material 

Necessário. Nessa circunstância, ela questiona a respeito do material utilizado na confecção 

de um brinquedo por uma aluna da turma para, em seguida, abordar a organização desse 

material e o emprego da vírgula. Vejamos: 

 

Fragmento 31: 
P1: [...] No caso de L3... você precisou de quê? Naquele dia...  

L3: Papelão... papel de presente... fita... tesoura e cola...  

P1: [...] Você vai analisar se você botou a sequência desse material 

direitinho... a gente percebe aqui... que cada material tá separado...  

M5: Por vírgula...  

P1: Por... 

Alunos: VÍRGULA... ((Alguns alunos respondem)) 

P1: Por que tá separado por vírgulas? Tem um de cada vez... garrafas PET... 

aí vem a... vírgula... barbante... argolas... tesoura...o que precisou... você vai 

ver se lá no seu material... você botou cada um dos/das coisas que você 

precisou separadinha com vírgula... você vai olhar no seu texto se tá assim 

também...  

                                            
42

 VAL, M. G. C.; BARROS, L. F. P. Receitas e regras de jogo: a construção de textos injuntivos por crianças 

em fase de alfabetização. In: ROCHA , G.; VAL, M. G. C. Reflexões sobre práticas escolares de produção de 

texto: o sujeito--autor. Belo Horizonte: Autêntica, 2003, p. 135-165. 
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 No excerto em destaque, conforme afirmamos, a intenção da docente é destacar o 

emprego da vírgula, que, nesse caso, consiste em separar os nomes dos materiais que serão 

utilizados, como indicam os trechos “P1: Por que tá separado por vírgulas? Tem um de cada 

vez... garrafas PET... aí vem a... vírgula... barbante... argolas... tesoura... [...]” e “você vai 

ver se lá no seu material... você botou cada um dos/das coisas que você precisou separadinha 

com vírgula...”. Nesse caso, tendo por base uma característica normativa – a vírgula separa 

elementos enumerados ou repetidos –, a professora explica, brevemente, a forma com que os 

elementos devem ser organizados no item material necessário, na escrita da criança.   

 No fragmento seguinte, a professora enuncia a entrega do material – o “bilhete” 

afixado à primeira versão escrita do texto de cada aluno – para que os aprendizes iniciem o 

processo de revisão e, consequentemente, de reescrita textual. Vejamos: 

 

Fragmento 32: 
P1: Agora a gente vai dar uma paradinha... [...] prestem atenção que isso é 

importante... eu vou devolver o textinho que vocês fizeram... [...] A gente vai 

devolver hoje pra que você possa fazer um melhoramento nele... se 

precisar... mas de que maneira? Ah... eu vou repetir o que eu já fiz? Não... a 

gente vai olhar do jeito que tá aqui... tendo esse como exemplo... ((aponta o 

texto afixado na lousa)) nesse texto que a gente vai devolver... você vai 

analisar o passo a passo aqui...  que eu vou dizer... por exemplo... no seu 

texto... só um minutinho... ((Parou para mudar um aluno de lugar)) nesse seu 

texto... você vai tentar analisar alguns pontos como tá nesse aqui... por 

exemplo... no meu texto eu coloquei o título lá... como tá no Vai e vem? 

Primeiro passo lá... inclusive vai ter mais um bilhetinho aqui... eu vou só ler 

e depois vou entregar para vocês... certo? Você colocou o título lá? Na sua 

arte... no seu brinquedo?  

 

No excerto supracitado, verificamos a intenção da docente em fazer com que os alunos 

voltem o olhar para a própria escrita, como indica a assertiva “Agora a gente vai dar uma 

paradinha... [...]prestem atenção que isso é importante... eu vou devolver o textinho que 

vocês fizeram... [...] pra que você possa fazer um melhoramento nele... [...]”. Desse trecho 

surge o fato de que revisão textual pode representar uma tarefa de grande complexidade, por 

esse motivo a docente chama a atenção da turma para a atividade que será desenvolvida, uma 

vez que a revisão textual exige o distanciamento do autor em relação à própria escrita. Sendo 

assim, para assegurar a compreensão do interlocutor, é preciso que o produtor assuma a 

função de leitor do próprio texto.  
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Nessa situação, a docente considera que as crianças, além de estarem em fase de 

desenvolvimento da linguagem escrita, estão vivenciando a introdução de uma nova atividade 

de escrita, por essa razão, indica, de modo explícito, a finalidade da atividade proposta, como 

vemos no trecho “[...] Ah... eu vou repetir o que eu já fiz? Não... a gente vai olhar do jeito 

que tá aqui... tendo esse como exemplo... ((aponta o texto afixado na lousa)) nesse texto que a 

gente vai devolver... você vai analisar o passo a passo aqui... [...] no seu texto... [...]”, haja 

vista compreender que a primeira versão escrita apresenta caráter provisório.  

Ainda no trecho “[...] nesse seu texto... você vai tentar analisar alguns pontos como tá 

nesse aqui... por exemplo... no meu texto eu coloquei o título lá... como tá no Vai e vem?”, 

Fabiana retoma o texto afixado na lousa para apontar os aspectos da 

planificação/configuração textual que podem ser melhorados no texto do aluno. Em seguida, 

ela destaca a existência de um “bilhete” afixado à primeira versão escrita, mas não explica aos 

alunos de que modo esse instrumento poderá ajudá-los no desenvolvimento das atividades de 

revisão e reescrita textual, porque apenas sinaliza a leitura das informações nele contidas, 

como indica a assertiva “[...] inclusive vai ter mais um bilhetinho aqui... eu vou só ler e 

depois vou entregar para vocês... certo?”. Numa circunstância como essa, tendo por base a 

ideia de orientar as crianças acerca da atividade que seria desenvolvida, o professor poderá 

explicitar melhor a função do bilhete orientador, visto que as informações nele contidas não 

fazem referência apenas aos elementos da planificação textual, mas também, às marcas 

linguísticas que caracterizam a textualização, atributos que podem transformar os processos 

de revisão e reescrita em atividades complexas, haja vista estarmos diante de escritores 

iniciantes, cuja tarefa consiste em revisar, individualmente, o texto escrito, pela primeira vez.  

No decorrer da atividade de revisão individual, a câmera filmadora fora instalada na 

parte final da sala. Mais uma vez, não houve registro das intervenções/orientações 

direcionadas aos alunos que solicitaram a ajuda da professora, devido à inquietação gerada no 

momento da introdução da atividade. No entanto, observamos algumas ações da docente: a) 

assiste aos alunos do grupo localizado no centro da sala, os quais realizam outra atividade, b) 

chama a atenção dos alunos para o texto afixado na lousa; c) aponta os lápis das crianças; d) 

abre e fecha a porta, para aqueles que precisam ir ao banheiro; e) indica a leitura do bilhete 

afixado à primeira versão escrita; f) circula pela sala e explica a atividade para os alunos que 

apresentam dificuldades quanto à compreensão do bilhete.  

Inicialmente, a atividade se estendeu até a hora do intervalo, momento em que Fabiana 

recolheu os textos daqueles que já haviam concluído a tarefa proposta. Após o intervalo, a 
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professora deu continuidade à realização da atividade de revisão dos textos escritos
43

 até o 

final da aula, momento em que recolheu as atividades.   

 Na seção seguinte, discutiremos e analisaremos os textos instrucionais escritos e 

reescritos e os discursos dos alunos sobre esses textos, visando compreender a concepção de 

reescrita do aluno. 

 

3.3 Representações sobre a concepção de reescrita do aluno 

 

 Nessa seção, assumimos a concepção de que a revisão é um processo recursivo que 

evidencia a ideia do texto em progressão (GASPAROTTO; MENEGASSI, 2013). Quanto à 

reescrita, entendemos que esse processo é originado de revisões relativas à organização e ao 

conteúdo efetuadas na primeira versão escrita do texto. Nesse sentido, com base em Fabre 

(1986), retomamos os estudos que indicam uma categoria de operações linguísticas relativas a 

esse momento específico da construção textual para fundamentar a discussão dos textos 

instrucionais selecionados para esta análise. Na tabela, a seguir, sistematizamos as quatro 

operações linguísticas observadas pela pesquisadora supracitada. Vejamos: 

 

Quadro 17 – Operações linguísticas relativas à reescrita textual 

 

OPERAÇÕES LINGUÍSTICAS 

Adição/Acréscimo A adição pode ser entendida como o acréscimo de um elemento gráfico, 

acento e sinal de pontuação, além do acréscimo de uma palavra ou de um 

sintagma
44

, de uma ou de várias frases. 

Supressão A supressão – sem a substituição do elemento suprimido – pode ser aplicada 

sobre unidades diversas: acentos, grafemas, sílabas, palavras, sintagmas, 

uma ou mais frases. 

 

Substituição A substituição – supressão seguida de substituição por um termo novo – 

pode ser aplicada sobre um grafema, uma palavra, um sintagma ou 

conjuntos mais extensos. 

Deslocamento O deslocamento pode ser entendido como a troca de elementos, que 

modifica a ordem desses elementos no processo de encadeamento. 

Fonte: Fabre (1986) 

 

                                            
43

 Atendendo à solicitação do pesquisador, uma semana após a realização da atividade de revisão do texto 

instrucional, a docente entregou os textos revisados e, consequentemente, reescritos pelos alunos sem nenhuma 

indicação de avaliação, para que ele pudesse fazer copias do material.  
44

 O sintagma é um termo que foi introduzido para designar dois elementos consecutivos, sendo um deles o 

determinado (principal) e o outro o determinante (subordinado). 
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Nesta etapa da discussão dos dados, analisaremos textos instrucionais escritos e 

reescritos e os discursos dos alunos sobre esses textos, visando compreender as marcas da 

concepção de reescrita desses aprendizes. Para tanto, após a análise do corpus ampliado 

constituído de 08 (oito) textos escritos e reescritos e 08 (oito) entrevistas, em função da 

ocorrência das operações linguísticas de adição/acréscimo, supressão, substituição e 

deslocamento, em menor ou maior proporção, em todos os textos, adotamos como critério de 

seleção a participação direta dos alunos nas intervenções realizadas em sala de aula. Sendo 

assim, selecionamos, 3 (três) produções escritas e suas respectivas reescritas e as 3 (três) 

entrevistas relacionadas a esses textos.  

Dessa forma, com base na categoria de operações linguísticas sugeridas por Fabre 

(1986), identificaremos as alterações efetivadas nos textos reescritos selecionados e 

analisaremos os comentários dos alunos acerca dessas alterações. Para tal, esclarecemos que a 

fala do Pesquisador será identificada pela letra P, seguida do numeral 2 (dois), em negrito. As 

falas dos alunos serão identificadas pelas letras iniciais de seus nomes, seguidas de um 

numeral, também em negrito. 

 

3.3.1 A reescrita textual do aluno M5 

 

A seguir, apresentamos a 1ª (primeira) versão escrita do texto instrucional produzido 

pelo aluno M5, e, na sequência, a 2ª (segunda) versão escrita desse gênero. As operações de 

adição/acréscimo, substituição e supressão foram as que apresentaram maior ocorrência. 

Entretanto, também identificamos a operação linguística de Deslocamento. Vejamos: 
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Figura 9 – Primeira Versão/M5 

Fonte: Material fornecido pela professora 

 

Figura 10 – Segunda Versão/M5 

 
 

01 
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Fonte: Material fornecido pela professora 

 

 A partir do exame das produções (1ª e 2ª versões), verificamos que as alterações 

realizadas pela criança focalizam características linguísticas e elementos da 

planificação/configuração textual, haja vista o objetivo da docente em direcionar os alunos à 

reflexão desses aspectos. 
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 Na parte relativa ao Título, no texto reescrito observamos que não houve alteração, 

somente a centralização deste elemento no espaço destinado à escrita, conforme percebemos 

em “Chucalho De Reciclagem” – linha 01, caso em que a pronúncia / u / prevaleceu sobre a 

grafia da letra vogal o. Na parte correspondente ao MaterialNecessário, percebemos a 

substituição de um grafema na palavra “arroz/Arroz” – linha 04; a supressão de uma 

sequência de palavras “azul, Rosa, vermelho ou outras cores” e o acréscimo de uma palavra 

antecedida de um grafema e seguida de um sinal de pontuação, em “e preto.” – linha 05.  

 No MododeFazer, observamos uma melhor organização deste item a partir da 

explicitação da ordem em que as ações devem ocorrer para a fabricação do brinquedo. Nesse 

caso, verificamos o acréscimo de números ordinais nas linhas 08, 09, 10, 11 e 12, seguidos do 

acréscimo da palavra “passo” apenas nas linhas 08 e 09. Percebemos, ainda, a substituição de 

um numeral por uma palavra no sintagma “2 bolinhas/Duas bolinhas” e a supressão de um 

grafema e de um sintagma em “e o rolo” – linha 08; a substituição de uma palavra em 

“encaxe/Cole” e a supressão do numeral “2” e da oração  “e cole as 2 bolinhas” – linha 09; a 

substituição de uma palavra em “pegue/Cole”; a supressão da oração “e espere secar.”, 

seguida do sinal de pontuação, na linha 10; a supressão do grafema “e”, o deslocamento da 

oração “Decore...”, a substituição de um grafema na palavra “quizer/quiser” e o acréscimo de 

um sinal de pontuação, na linha 11; o deslocamento da oração “e Divirtese...”, a supressão do 

grafema “e”, o acréscimo do grafema “o” e de um grafema na palavra “briquedo/brinquedo” 

– linha 12. A ausência da utilização do elemento arroz. 

 A respeito das alterações efetuadas no texto reescrito, discutiremos, a seguir, 5 (cinco) 

fragmentos transcritos da entrevista realizada com M5. Nos quatro primeiros excertos, o aluno 

esclarece algumas das motivações que o levaram a realizar tais alterações e, no último, 

expressa sua compreensão acerca do processo de reescrita textual. No excerto seguinte, ele 

fala sobre as operações linguísticas efetuadas no item Material Necessário, conforme 

identificadas, anteriormente, na linha 05 do texto reescrito. Vejamos: 

 

Fragmento 33: 
P2: No material necessário... vamos olhar para cá... ((apontando a primeira 

versão escrita)) e para cá... ... ((apontando a segunda versão escrita)) você 

retirou os nomes de algumas cores... ((pede que o aluno releia o trecho nas 

duas versões)) você mudou alguma coisa? 

M5: ((acena com a cabeça que sim)) 

P2: Quais os nomes que você retirou? 

M5: Azul... rosa... vermelho... 

P2: Você achou melhor escrever assim? ((apontando a segunda versão 

escrita)) Retirou por quê? 
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M5: Porque eu tava fazendo o chocalho do Batman... aí::: coloquei as cores 

certas que eu tinha feito...  

 

Com base nesse excerto, verificamos que a supressão de uma sequência de palavras e 

o acréscimo de uma palavra antecedida de um grafema e seguida de um sinal de pontuação 

foram motivados pela reflexão do aluno sobre as ideias expressas no texto, o qual considerou 

o sentido daquilo que deveria ser escrito em concordância com sua ideia inicial, isto é, o 

brinquedo confeccionado trazia cores específicas, como indicam as assertivas “P2: Quais os 

nomes que você retirou? M5: Azul... rosa... vermelho... P2: Você achou melhor escrever 

assim? [...] Retirou por quê? M5: Porque eu tava fazendo o chocalho do Batman... aí::: 

coloquei as cores certas que eu tinha feito...“. Sendo assim, os questionamentos do 

pesquisador em torno das alterações realizadas ajudaram o aluno a voltar a atenção para o 

próprio texto e perceber que a reflexão sobre as escolhas iniciais colabora para que os 

objetivos sejam atingidos (MENEGASSI, 2013), ou seja, se houve coerência entre a proposta 

inicial e a escolha das cores. Embora pareça limitada apenas à supressão de uma sequência de 

palavras, a reescrita tornou o trecho mais claro para o leitor.  

 Nos fragmentos seguintes, as falas de M5 evidenciam as alterações realizadas no item 

Modo de Fazer, tendo em vista explicar a efetivação das operações linguísticas de 

substituição. Vejamos as informações transcritas: 

 

Fragmento 34: 
P2: No primeiro passo... você utilizou a palavra “duas” ((apontando a 

palavra no item da segunda versão)) em vez de usar o numeral “2” como fez 

na primeira vez ((apontando o numeral no item da primeira versão))  

M5: Aqui eu fiz com número ((apontando o numeral no item na primeira 

versão)) e aqui eu fiz com letra... ((apontando a palavra no item na segunda 

versão)) 

P2: Por que você fez essa alteração... achou que ficaria melhor assim? 

Explique... 

M5: Porque eu não quis deixar dois... ((referindo-se ao numeral)) aí preferi 

deixar duas... ((referindo-se à palavra)) 

P2: Por que é melhor escrever duas e não dois?  

M5: Porque eu gosto de escrever... 

 

 No excerto supracitado, a explicação sobre a substituição de um numeral por uma 

palavra no sintagma “2 bolinhas/Duas bolinhas”, conforme identificada, anteriormente, na 

linha 08 do texto reescrito, embora não represente uma motivação clara para a efetivação 

dessa operação linguística, como indicam os trechos “P2: Por que você fez essa alteração... 

achou que ficaria melhor assim? Explique... M5: Porque eu não quis deixar dois... [...] aí 
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preferi deixar duas... [...] P2: Por que é melhor escrever duas e não dois? M5: Porque eu 

gosto de escrever...”, significa que essa modificação atende a critérios próprios do aprendiz, 

“nem sempre evidentes para o adulto letrado” (MAYRINK-SABISON, 1997, p. 59). Nesse 

caso, a alteração de M5 deixa transparecer uma relação de concordância de gênero entre os 

termos que constituem o sintagma em destaque, aspecto que evidencia a existência de uma 

reflexão sobre a escolha inicial do elemento substituído pelo aluno. Observamos, mais uma 

vez, que a alteração efetuada pelo aprendiz prioriza um dos aspectos da textualização. 

Passemos ao fragmento seguinte: 

 

Fragmento 35: 
P2: No segundo passo... ((apontando as duas versões escritas)) você trocou a 

palavra “encaxe/encaixe” ((referindo-se à primeira versão)) pela palavra 

“cole” ((referindo-se à segunda versão)) Por que você trocou?  

M5: Porque se fosse pra encaixar não iria ficar colado...  

P2: Por isso você achou que seria melhor trocar a palavra...  

 

 Nesse excerto, verificamos que a explicação recai sobre a operação linguística de 

substituição da palavra “encaxe” pela palavra “Cole”, identificada anteriormente na linha 09, 

como indicam os trechos “P2: [...] você trocou a palavra “encaxe/encaixe” ((referindo-se à 

primeira versão)) pela palavra “Cole” ((referindo-se à segunda versão)) Por que você 

trocou? M5: Porque se fosse pra encaixar não iria ficar colado...”. Nesse caso, as falas do 

aluno M5 nos levam a perceber que a mobilização da estratégia de substituição se configura 

como uma forma de reelaboração do que se pretende dizer, haja vista o caráter de orientação 

assumido pelo texto instrucional.  

Com base nos questionamentos do pesquisador em torno das alterações realizadas, M5 

demonstrou compreender que o entendimento das ideias expressas no texto necessita da 

elaboração de informações inteligíveis, sendo para isso, necessário substituir e/ou suprimir 

elementos postos na primeira versão escrita do texto. Nessa circunstância, a justificativa de 

M5 colabora com a compreensão de que reescrita textual permite “dizer de outro jeito, 

analisar e/ou corrigir o que foi dito” (ROCHA, 2008, p. 73), mesmo que isso signifique 

apenas a alteração de uma palavra. 

 No excerto seguinte, observamos um diálogo instaurado em torno da operação 

linguística de supressão de uma oração, seguida do sinal de pontuação, conforme 

identificamos na linha 10, do texto reescrito. Vejamos: 
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Fragmento 36: 
P2: Vamos para o terceiro passo? [...] Aqui... ((apontando a terceira linha no 

item Modo de Fazer na primeira versão))  

M5: Pegue o TNT e cole no rolo e espere secar...   

P2: Vamos ler aqui:::? ((apontando o terceiro passo)) 

M5: Cole o TNT no rolo... 

P2: Você retirou uma informação? O que ficou diferente? 

M5: Espere secar... ((referindo-se a informação suprimida))  

P2: Por que retirou essa informação? 

M5: Porque no dia que eu fui fazer... é::: já tava perto de sair e eu tive que 

fazer rápido...  

P2: Você acha que essa informação era importante? [...]  

M5: Eu acho importante... 

 

Nesse fragmento, M5 associa a oração eliminada no decurso da reescrita textual a uma 

informação, como indicam os trechos “P2: Você retirou uma informação? O que ficou 

diferente? M5: Espere secar... ((referindo-se a informação suprimida))”. No entanto, ele não 

consegue explicitar com clareza a razão que o fez suprimir a informação destacada, apenas 

deixa entrever que o tempo exíguo destinado à realização da tarefa o levou a escrever 

rapidamente, ocasionando a retirada da informação, como indica a afirmativa “M5: Porque no 

dia que eu fui fazer... é::: já tava perto de sair e eu tive que fazer rápido... “. Nesse caso, da 

explicação de M5, gerada pelos questionamentos do pesquisador, surge o fato de que a 

atividade de revisão deve levar a criança a refletir sobre sua escrita, para, assim, desenvolver a 

habilidade de reescrita do próprio texto. Para tanto, é preciso considerar que a reescrita textual 

é uma tarefa complexa para o escritor iniciante, uma vez que exige o distanciamento do 

próprio texto, o que demanda tempo suficiente e atenção. Ainda nos trechos “P2: Você acha 

que essa informação era importante? [...] M5: Eu acho importante...”, M5 reconhece a 

relevância da informação no texto, mesmo assim a retirou. Nessa situação, demonstra ainda 

não compreender que é preciso retomar, reiteradas vezes, a leitura do texto com a finalidade 

de refletir sobre como organizar textualmente o que se pretende dizer. Sendo assim, relendo, 

revisando e reescrevendo, o aprendiz poderá melhorar a qualidade do texto e, 

consequentemente, ampliar o seu desempenho na escrita (MENEGASSI, 2013). Passemos ao 

excerto seguinte: 

 

Fragmento 37: 
P2: É::: você acha que o seu texto ficou melhor assim... quando escreveu de 

novo? 

M5: ((acena com a cabeça que sim)) 

P2: Por que acha que ficou melhor assim? 

M5: Porque eu pensei mais... 
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P2: Pensou mais... pensou em quê?  

M5: Nas palavras que eu tinha escrito...  

P2: Você gostaria de escrever o seu texto mais uma vez para melhorá-lo? 

M5: Hum... hum... ((acena com a cabeça que não gostaria)) 

P2: Não gostaria? Por que não gostaria? 

M5: Porque acho que ele tá bom assim... 

 

 Neste fragmento, a partir dos questionamentos do pesquisador, M5 demonstra 

compreender a revisão textual como uma possibilidade de refletir sobre suas escolhas iniciais 

para, assim, proceder à reformulação da primeira versão do texto escrito, como indica o trecho 

“P2: É::: você acha que o seu texto ficou melhor assim... quando escreveu de novo? M5: 

((acena com a cabeça que sim)) P2: Por que acha que ficou melhor assim? M5: Porque eu 

pensei mais...”. Nesse caso, a revisão e, consequentemente, a reescrita são tomadas como 

procedimentos que possibilitam o distanciamento do próprio texto, isto é, que permitem “não 

apenas ver melhor, mas, também, ver de outra perspectiva” (ROCHA, 2008, p. 73), uma vez 

que o aluno reconhece a função da atividade por ele realizada.  

No entanto, o trecho “P2: Pensou mais... pensou em quê? M5: Nas palavras que eu 

tinha escrito...”, a afirmativa de M5 deixa entrever que a reflexão empreendida em torno dos 

elementos acrescentados, substituídos e/ou suprimidos na segunda versão ainda se configura 

como uma situação de demonstração das habilidades de grafar “corretamente” as palavras que 

foram ensinadas (SOARES, 2015). Nesse sentido, é preciso ainda esclarecer que uma 

atividade dessa natureza deve envolver, além da análise de características relacionadas às 

normas gramaticais e às convenções gráficas, o direcionamento do texto para o leitor, ou seja, 

é necessário adequar o texto “às finalidades propostas, avaliando o modo de dizer em função 

do(s) interlocutor(es) pretendido(s)” (BRANDÃO, 2007, p. 125).  

Ainda nesse excerto, com base na asserção de M5 em relação à atividade realizada, 

observamos o entendimento de que, concluída a revisão da primeira versão escrita, cabe ao 

aprendiz apenas realizar a edição final do texto, como indica o trecho “P2: Você gostaria de 

escrever o seu texto mais uma vez para melhorá-lo? M5: Hum... hum... ((acena com a cabeça 

que não gostaria)) P2: Não gostaria? Por que não gostaria? M5: Porque acho que ele tá 

bom assim...”. Nessa assertiva, ao indicar que o texto está encerrado, M5 sinaliza que não há 

espaço para o diálogo, visão que pode ter sido construída em função da ausência de uma 

avaliação das melhorias realizadas no texto reescrito, visto que a professora não direciona 

nenhuma atenção ao momento posterior do processo de reescrita, acreditamos, devido aos 

impasses que afetam o seu trabalho com a produção escrita. Nesse caso, “é essencial que os 
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alunos incorporem a atitude de retornar ao que foi escrito e revisar esse escrito” (BRANDÃO, 

2007, p. 132), quantas vezes forem necessárias, uma vez que a atividade de reescrita textual 

impõe momentos de idas e vindas. Para tanto, é necessário contar com a resposta do professor 

em relação ao que conseguiram fazer.  

 

3.3.2 A reescrita textual do aluno R1 

 

A seguir, apresentamos a 1ª (primeira) versão escrita do texto instrucional produzido 

pelo aluno R1, e, na sequência, a 2ª (segunda) versão escrita desse gênero. As operações de 

adição/acréscimo, substituição e supressão foram as que apresentaram maior ocorrência. Mas, 

também, identificamos a operação linguística de deslocamento. 

 

Figura 11 – Primeira versão/R1 

Fonte: Material fornecido pela professora 
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Figura 12 –  Segunda versão/R1 
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Fonte: Material fornecido pela professora 

 

 A partir do exame das produções (1ª e 2ª versões), mais uma vez, observamos que as 

alterações realizadas pela criança focalizam características linguísticas e elementos da 

planificação/configuração textual, em função do direcionamento da docente para reflexão 

desses aspectos. 

 Na parte relativa ao Título, no texto reescrito observamos que não houve alteração, 

somente a centralização deste elemento no espaço destinado à escrita, conforme percebemos 

em “TanQue de Querra” – linha 01, caso em que verificamos a permanência da letra 

consoante maiúscula no meio da palavra, que pode ter ocorrido pela semelhança existente 

entre as unidades gráficas. Na parte correspondente ao MaterialNecessário, percebemos na 

palavra “tampas/tampa” – linha 04, a supressão de um grafema, enquanto marcador de plural, 

e o acréscimo de um sinal de pontuação, ao final da sequência de nomes que constituem o 

item.  

 No MododeFazer, também verificamos uma melhor organização deste item a partir da 

explicitação das ações que devem ocorrer para a fabricação do brinquedo. Nesse caso, 

observamos o acréscimo de numerais nas linhas 07, 08, 09 e 11, que expressam a ordem e a 

quantidade de ações sugeridas e da palavra “passo” apenas na linha 07. Percebemos, ainda, a 

substituição da letra inicial na palavra “suco/cuco”; em que o aluno demonstrou dificuldade 

quanto às representações das unidades sonoras / s / e / k /; a supressão de um acento gráfico 

em “é/e” e o acréscimo de um sinal de pontuação ao final da oração – linha 07; deslocamento 
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da oração “fure 6 buraco na caixa” para melhor organização – linha 08; deslocamento da 

oração “fure as tampas...” para melhor organização do item;  substituição da palavra 

“tampas” por “tampinhas”, fazendo referência a uma dimensão pequena; substituição da letra 

inicial na palavra “bote/fote”; em que o aluno demonstrou dificuldade quanto às 

representações das unidades sonoras / b / e / f /; supressão de espaço entre as sílabas na 

palavra “buraco/buraco” – linhas 09 e 10; acréscimo de um grafema em “e/em” e de um sinal 

de pontuação ao final da oração – linhas 11 e 12.  

A respeito das alterações efetuadas no texto reescrito, discutiremos, a seguir, 5 (cinco) 

fragmentos transcritos da entrevista realizada com R1. Nos quatro primeiros, o aluno 

esclarece algumas das motivações que o levaram a realizar tais alterações e, no último, 

expressa sua compreensão acerca do processo de reescrita textual. No excerto seguinte, ele 

fala sobre uma das duas operações linguísticas efetuadas no item Material Necessário, 

conforme identificadas, anteriormente, na linha 04 do texto reescrito. Vejamos: 

 

Fragmento 38: 
P2: Vamos olhar aqui no material necessário... certo? Eu observei que você 

retirou a letra “s” da palavra “tampa” quando reescreveu... vamos olhar 

aqui... ((aponta a palavra na primeira versão)) leia aqui...  

R1: Seis tampas de garrafa...  

P2: E quando você reescreveu... leia aqui... ((apontando a palavra na 

segunda versão))  

R1: Seis tampa de garrafa... ah... mudei... 

P2: Por que retirou a letra “s”? 

R1: Se aqui tivesse o “s”... aí iria ficar junto... ((referindo-se à proximidade 

da palavra seguinte)) 

P2: Para você qual forma ficaria correta?  

R1: Eu acho que essa? ((apontando a primeira versão))  

P2: Por que ficaria correta? 

R1: Se fosse uma tampa... ficava tampa... mas como é::: seis tampas... é 

muita... então é tampas... 

 

Com base nesse excerto, verificamos que a explicação sobre a supressão de um 

grafema na palavra “tampas/tampa”, enquanto marcador de plural, conforme identificada, 

anteriormente, na linha 04 do texto reescrito, inicialmente, não representa uma motivação 

clara para a efetivação dessa operação linguística na segunda versão, como indica o trecho 

“P2: Por que retirou a letra “s”? R1: Se aqui tivesse o “s”... aí iria ficar junto... ((referindo-

se à proximidade da palavra seguinte)) [...]”. Nesse caso, o refazer do aluno revela que ele 

simplesmente esqueceu-se do grafema, uma vez que, com base nos questionamentos do 

pesquisador, R1 demonstrou conhecer que a unidade sonora / s / colocada no fim da palavra 
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pode representar uma marca de plural, como indica o trecho “P2: Por que ficaria correta? 

R1: Se fosse uma tampa... ficava tampa... mas como é::: seis tampas... é muita... então é 

tampas...”. Sendo assim, ao retomar o texto mais uma vez, o aluno R1 poderia aplicar essa 

reflexão para melhoria do texto reescrito. Logo, reafirmamos a necessidade de o professor 

desenvolver um diálogo com seus alunos a respeito das alterações que conseguiram e ainda 

podem fazer, até que perceba a autonomia dos alunos.  

Nessa circunstância, é possível que o aluno tenha centrado a atenção na elaboração de 

alguns aspectos em detrimento de outros, uma vez que, concentrando-se mais na seleção de 

ideias, o aluno poderá deixar de estar atento a outros aspectos, como a ortografia e/ou a 

pontuação (SILVA; MELO, 2007), por exemplo. Nesse caso, a tarefa de revisão consistiu na 

retirada de um elemento relativo à textualização: a flexão de número do substantivo. 

Nos fragmentos seguintes, as falas de R1 evidenciam algumas das alterações 

realizadas no item Modo de Fazer, tendo em vista explicar a efetivação das operações 

linguísticas de substituição e supressão. Vejamos as informações transcritas: 

 

Fragmento 39: 
P2: [...] aqui no primeiro passo... ((aponta a primeira e a segunda versão)) 

você escreveu uma só palavra de duas maneiras... vamos ver aqui...  

R1: Pegue a caixa de suco... ((primeira versão))  

P2: Vamos ler aqui... 

R1: Pegue a caixa de suco ((segunda versão)) 

P2: Aqui você escreveu “suco”... com qual letra inicial? ((apontando a 

palavra na primeira versão))  

R1: s... 

P2: Se aqui a letra for “c”... como eu leio? 

R1: cuco... 

P2: Então... lendo aqui como “s”... como fica? 

P2: Para você... qual é  a forma correta?  

R1: Essa... ((apontando a palavra escrita com “s”)) 

P2: Por que você colocou a letra “c”? 

 

 No fragmento supracitado, observamos a instauração de um diálogo entre o 

pesquisador e o aluno em torno da substituição da letra inicial da palavra “suco/cuco”, 

conforme identificada, anteriormente, na linha 07 do texto reescrito. Nesse caso, a 

mobilização da operação de substituição pode representar a dificuldade de R1 quanto às 

representações das unidades sonoras / s / e / k /, por meio dos grafemas s e c, visto que ele não 

consegue explicitar a razão que o fez substituir um pelo outro, como indica o trecho “P2: 

Para você... qual é a forma correta? R1: Essa... ((apontando a palavra escrita com “s”)) P2: 

Por que você colocou a letra “c”? R1: ((incompreensível))”. Nessa circunstância – em que a 
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alteração recai sobre um elemento relativo à textualização: a ortografia –, ainda que a troca de 

letras funcione como o indício de uma reflexão sobre a escolha inicial de R1, a ausência de 

uma justificativa colabora com a afirmativa de que a revisão somente será significativa para o 

aprendiz se for entendida como uma possibilidade de reflexão e reelaboração da própria 

escrita, em função da adequação do texto à finalidade proposta. Caso contrário, poderá ser 

configurada como uma correção tradicional, voltada apenas para os aspectos linguísticos.  

Passemos ao fragmento seguinte: 

 

Fragmento 40: 
P2: Vamos observar aqui... [...] no primeiro passo... leia aqui ((apontando a 

primeira versão escrita))  

R1: Pegue a caixa de suco e cubra com papel... 

P2: Como foi que você escreveu aqui... ((apontando a letra “e” que apareceu 

com acento agudo ( ´ ) na primeira versão)) 

R1: Aqui é um acento...  

P2: Por que utilizou o acento?  

R1: Quando é... “é”... aí tem que botar o acento...  

P2: Que acento é esse? 

R1: Acento aberto... 

P2: E depois retirou... por que não colocou o acento agudo aqui... 

((apontando a segunda versão escrita))? 

R1: Não lembro... 
  

Nesse excerto, a fala de R1 expressa sua compreensão acerca do emprego do acento 

agudo ( ´ ), haja vista a efetivação da operação linguística de supressão desse acento gráfico 

em “é/e”, conforme identificada, anteriormente, na linha 07 do texto reescrito, como indica o 

trecho “R1: Aqui é um acento... P2: Por que utilizou o acento? R1: Quando é... “é”... aí tem 

que botar o acento...  P2: Que acento é esse? R1: Acento aberto...”. Nesse caso, ainda que R1 

não consiga justificar textualmente a motivação da supressão ocorrida no decurso da atividade 

de reescrita, como indica o trecho ”P2: E depois retirou... por que não colocou o acento 

agudo aqui... ((apontando a segunda versão escrita))? R1: Não lembro...”, motivado pelos 

questionamentos do pesquisador, ele deixa transparecer a existência de algum tipo de reflexão 

sobre a sua escolha inicial, mesmo que ela represente apenas uma alteração relativa ao aspecto 

linguístico do texto. No que diz respeito aos aspectos que devem ser tomados para reflexão na 

produção escrita da criança, esclarecemos que além de “questões de caligrafia, ortografia, uso 

de letras maiúsculas, separação de sílabas, uso de parágrafos, concordância verbal e nominal” 

(BRANDÃO, 2007, p. 124), é essencial avaliar o sentido do que foi escrito, tendo em vista o 

interlocutor pretendido.  
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Fragmento 41: 
P2: Aponte aí... o terceiro passo... leia aí... ((apontando a segunda versão 

escrita)) 

R1: Fure as tampinhas e bote a ponta do palito no buraco... 

P2: Vamos ver aqui... ((apontando a palavra na primeira versão escrita))  

R1: Fure as tampas... 

P2: O que você trocou? 

R1: A palavra tampinha... 

P2: Por que você resolveu trocar? A palavra “tampas” pela palavra 

“tampinhas”? 

R1: Porque eu diminui... eu diminui não... ((incompreensível)) eu diminui 

pra baixo... tampinhas... 

 

O fragmento supracitado focaliza a utilização da operação linguística de substituição 

da palavra “tampas” por “tampinhas”, conforme identificada, anteriormente, na linha 09 do 

texto reescrito, como indica o trecho “P2: Aponte aí... o terceiro passo... leia aí... [...] R1: 

Fure as tampinhas e bote a ponta do palito no buraco... P2: Vamos ver aqui... [...] R1: Fure 

as tampas... P2: O que você trocou? R1: A palavra tampinha...”. Com base no diálogo 

instaurado entre o pesquisador e o aluno, observamos que a explicação de R1 revela a 

reflexão empreendida em torno do termo substituído na segunda versão, como indica o trecho 

“P2: Por que você resolveu trocar? A palavra “tampas” pela palavra “tampinhas”? R1: 

Porque eu diminui... eu diminui não... ((incompreensível)) eu diminui pra baixo... 

tampinhas...”. Nesse caso, a interpretação de R1 deixa transparecer sua preocupação com a 

significação da palavra no texto, uma vez que a flexão do substantivo pode designar a 

proporção do objeto em relação ao brinquedo, que representa uma informação relevante no 

momento da fabricação. Sendo assim, R1 demonstra compreender que é preciso “analisar e/ou 

corrigir o que foi dito” (ROCHA, 2008, p. 73), haja vista o estabelecimento de algum tipo de 

relação com um possível interlocutor. 

No excerto a seguir, observamos a percepção de R1 acerca do processo de revisão e, 

consequentemente, da reescrita textual. Vejamos: 

 

Fragmento 42: 
P2: Você acha que o seu texto ficou melhor quando escreveu aqui... 

((apontando a segunda versão))?  

R1: Assim não ficou não... ficou melhor assim... ((apontando a primeira 

versão))  

P2: Por que ficou melhor assim? 

R1: Porque eu gosto de escrever de caneta... 

P2: Você gostaria de escrever de novo... de reescrever o seu texto para 

melhorar?  

R1: Olhando por aqui... sim... 

P2: O que você ainda poderia melhorar no texto? 
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R1: Só a letrinha... a letra... 

P2: Só a letra?  

R1: Porque agora tá feia... eu iria fazer bem bonitinha...  

P2: E fazendo a letra bonita vai ajudar em quê? 

R1: Se valer nota... se a letra ficar bonitinha vale nota...  

 

Nesse fragmento, as falas de R1 permitem entrever que ele ainda não compreende a 

tarefa de revisão e, consequentemente, de reescrita como uma possibilidade de refletir sobre a 

escrita inicial para realizar melhorias junto ao texto, haja vista afirmar que a primeira versão 

escrita ficou melhor, porque foi escrita com caneta, como indica o trecho “P2: Você acha que 

o seu texto ficou melhor quando escreveu aqui... ((apontando a segunda versão))? R1: Assim 

não ficou não... ficou melhor assim... ((apontando a primeira versão)) P2: Por que ficou 

melhor assim? R1: Porque eu gosto de escrever de caneta...”. Nesse caso, a explicação de R1 

colabora com a ideia de que o professor precisa refletir sobre a finalidade de uma atividade 

dessa natureza, visto que, a revisão e a reescrita, quando propostas individualmente, podem se 

configurar como tarefas de grande complexidade e, até mesmo, sem sentido para o escritor 

iniciante. Logo, o mais importante é que o aluno perceba que a primeira versão escrita do 

texto apresenta caráter provisório, o que exige uma maior reflexão sobre o que precisam dizer 

e sobre como organizar textualmente esse dizer. Para tanto, mesmo que o aluno comece a 

demonstrar alguma habilidade na revisão do seu próprio texto, é fundamental que professor o 

auxilie nessa tarefa (GASPAROTTO, 2014).  

Ainda no trecho “[...] P2: O que você ainda poderia melhorar no texto? R1: Só a 

letrinha... a letra... [...] P2: E fazendo a letra bonita vai ajudar em quê? R1: Se valer nota... 

se a letra ficar bonitinha vale nota...”, observamos a preocupação de R1 com a caligrafia, um 

dos aspectos que podem ser melhorados no decurso da reescrita textual (BRANDÃO, 2007). 

No entanto, a interpretação de R1 ainda deixa transparecer que a produção escrita é vista 

como “um produto final” (SERCUNDES, 2011, p. 95) e a reescrita como “uma operação de 

limpeza” (JESUS, 2007, p. 104), visto que caberá ao professor oferecer uma premiação ao 

aluno, considerando-se o trabalho realizado, concepção que pode ter sido assimilada nos anos 

anteriores e ainda persiste no direcionamento da professora quanto à realização da atividade.  

 

3.3.1 A reescrita textual do aluno S1 

 

A seguir, apresentamos a 1ª (primeira) versão escrita do texto instrucional produzido 

pelo aluno S1, e, na sequência, a 2ª (segunda) versão escrita desse gênero. As operações de 
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adição/acréscimo, substituição e supressão foram as que apresentaram maior ocorrência. 

Também identificamos a operação linguística de deslocamento. 

 

Figura 13 – Primeira versão/S1 

 

Fonte: Material fornecido pela professora 

 

Figura 14 – Segunda  versão/S1 

Fonte: Material fornecido pela professora 

 

 A partir do exame das produções (1ª e 2ª versões), mais uma vez, observamos que as 

alterações realizadas pela criança focalizam características linguísticas e elementos da 

planificação/configuração textual, haja vista o objetivo da docente em direcionar os alunos à 

reflexão desses aspectos. 
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 Na parte relativa ao Título, no texto reescrito, observamos que houve a substituição da 

letra bastão pela letra cursiva em todo o texto e a supressão de um grafema, conforme 

percebemos em “Peti/Pet” – linha 01, caso em que verificamos uma possível reflexão em 

torno da escolha inicial do aluno. Na parte correspondente ao MaterialNecessário, 

percebemos na palavra “necessário/necesario” a supressão de um grafema, relativa à 

duplicação da consoante “s”, no dígrafo “ss”, e do sinal gráfico, acento agudo ( ´ ) – linha 03; 

a supressão de uma palavra e o acréscimo de outra palavra em “pegue uma garrafa/uma 

garrafa Pet”; acréscimo do sintagma “uma tesoura”; deslocamento com supressão de um 

sintagma e acréscimo de um grafema, enquanto marcador de plural, em “4 tanpade garrafa/4 

tanpas” – linhas 04 e 05; supressão da palavra “PITEI” – linha 04; acréscimo do sintagma “2 

palitos de xurrasco” – linha 05; supressão das orações “fasa um quatrato em sima para bota o 

boneco” – linha 06. Nesse caso, as alterações efetuadas pelo aluno S1 deixam transparecer a 

existência de uma reflexão acerca da organização do item Material necessário, cuja função 

consiste em indicar os nomes dos materiais que serão utilizados para a fabricação do 

brinquedo.  

 No MododeFazer, também verificamos uma melhor organização deste item a partir da 

explicitação da ordem em que as ações devem ocorrer para a fabricação do brinquedo. Nesse 

caso, observamos o acréscimo de numerais nas linhas 09, 11, 12 e 13, que expressam a ordem 

das ações sugeridas à produção do brinquedo. Percebemos, ainda, a supressão de uma letra 

vogal na palavra “garrafa/garrfa”; a substituição da letra inicial e a supressão de uma letra 

consoante na palavra “varsa/fasa”, em que o aluno demonstrou a existência de uma reflexão 

em torno das representações das unidades sonoras / v / e / f /; a substituição da letra consoante 

inicial na palavra “buraquinho/puraquinho”, em que o aluno demonstrou dificuldade ao 

refletir sobre as representações das unidades sonoras / b / e / p / - linha 09; a supressão da 

palavra “depois”, enquanto definidora da sequência de ações, e da oração “pinte a garrafa” – 

linhas 09 e 10; o acréscimo do sintagma “os palitos” – linha 11; a substituição das palavras 

“boti” por “coloca” e “tapia” por “tanpas” – linha 12; a substituição de um grafema em 

“em/um”, da palavra “quatrato” por “buraco” e de um grafema na palavra “boda/bota”, em 

que o aluno demonstrou refletir acerca da representação das unidades sonoras / d / e / t /, e, 

por fim, a supressão da palavra “seu” e o acréscimo de um sinal de pontuação, ao final da 

oração – linhas 13 e 14. 

A respeito das alterações efetuadas no texto reescrito, discutiremos, a seguir, 5 (cinco) 

fragmentos transcritos da entrevista realizada com S1. Nos três primeiros, o aluno esclarece 
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algumas das motivações que o levaram a realizar tais alterações no item Material Necessário; 

no quarto, ele fala sobre a organização do item Modo de Fazer e, no último, expressa sua 

compreensão acerca do processo de reescrita textual. Vejamos as informações transcritas: 

 

Fragmento 43: 
P2: Na primeira escrita você utilizou no material necessário as palavras 

“pegue” e “fasa”... ((apontando as palavras na primeira versão)) na segunda 

escrita... veja que você retirou essas palavras...  por que você achou que elas 

não poderiam estar aqui?  

S1: Porque aqui... ((apontando a primeira versão)) eu fiz de um jeito e aqui... 

((apontando a segunda versão)) eu fiz de outro...  

P2: Certo... mas por que fez de outro jeito? Você acha que essas palavras 

((apontando a palavra na primeira versão)) podem ficar aqui no material 

necessário?  

S1: Era para escrever... é::: apenas os materiais que... é::: que a gente é::: 

utilizamos... 
 

O fragmento supracitado focaliza a utilização da operação linguística de supressão das 

palavras “pegue”, na oração “pegue uma garrafa” e “fasa”, quando suprimidas as orações 

“fasa um quatrato em sima para bota o boneco”, conforme identificadas, anteriormente, a 

partir da linha 04 do texto reescrito.  

Nesse excerto, motivada pelos questionamentos do pesquisador, a explicação de S1 

permite entrever a sua compreensão a respeito da planificação/configuração textual, no 

tocante aos elementos que devem constituir o item Material Necessário, uma vez que o 

emprego de verbos na forma afirmativa do modo imperativo deve ocorrer no item Modo de 

Fazer, sinalizando a função dos gêneros instrucionais – levar o interlocutor a realizar ações 

(VAL; BARROS, 2003) –, como indica o trecho “P2: Certo... mas por que fez de outro jeito? 

Você acha que essa palavra ((apontando a palavra na primeira versão)) pode ficar aqui no 

material necessário? S1: Era para escrever... é::: apenas os materiais que... é::: que a gente 

é::: utilizamos...”. Nesse caso, tendo por base a revisão dos elementos selecionados na 

primeira versão escrita, S1 reescreve o texto para adequá-lo à situação de produção. Nessa 

circunstância, embora limitada à reflexão de aspectos concernentes à 

planificação/configuração textual, a reescrita possibilitou a reorganização do texto, tendo em 

vista a compreensão de um possível leitor. Passemos ao fragmento seguinte: 

 

Fragmento 44: 
P2: Ainda no material necessário... ((apontando a primeira versão escrita)) 

[...] Você colocou só dois materiais... não foi? O primeiro material... qual 

foi?  
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S1: É::: garrafa... quatro tampa...  

P2: Aqui na segunda escrita... você acrescentou...  

S1: uma garrafa... 

P2: Mas garrafa já estava lá... o que  mais você colocou? 

S1: Uma te-soura...  

P2: Sim...  o que mais acrescentou?   

S1: Dois pa/palitos de:::  

P2: Por que você achou importante acrescentar aqui... ((apontando a segunda 

versão)) os nomes desses materiais...  

S1: Eu acho que::: assim ficava melhor...  

P2: Ficou melhor por quê? 

S1: Pra... pra algumas pessoas que vão fazer esse... (brinquedo) vão entender 

um pouquinho mais... 

 

Nesse excerto, observamos a instauração de um diálogo entre o pesquisador e o aluno 

em torno da mobilização da operação linguística de acréscimo dos sintagmas “uma tesoura” e 

“2 palitos de xurrasco”, conforme identificados, anteriormente, nas linhas 04 e 05. Nesse 

caso, as alterações empreendidas pelo aluno recaem sobre a melhoria de uma das partes que 

constituem o texto, com a finalidade de torná-lo mais claro para o leitor, como indica o trecho 

“P2: Por que você achou importante acrescentar aqui... [...] os nomes desses materiais... S1: 

Eu acho que::: assim ficava melhor... P2: Ficou melhor por quê? S1: Pra... pra algumas 

pessoas que vão fazer esse... (brinquedo) vão entender um pouquinho mais...”. A explicação 

de S1 também nos permite entrever que a atividade de reescrita envolve a tomada de decisões 

para melhor expressão do que se pretende dizer, ou seja, do “sentido do que foi escrito” 

(BRANDÃO, 2007, p. 124).  

Sendo assim, com base nesse fragmento, é possível afirmar que, quando (re) escreve o 

texto, a criança tem em mente a presença de um interlocutor, que necessita da elaboração de 

informações completas para a compreensão do que foi escrito (ROCHA, 2008). Por essa 

razão, as propostas de avaliação do texto escrito devem envolver aspectos relacionados à 

textualidade e à configuração/planificação textual, mas também à discursividade, uma vez que 

o processo de escrita envolve naturalmente, sua revisão e, consequentemente, sua reescrita. 

Passemos ao fragmento seguinte: 

 

Fragmento 45: 
P2: Na primeira escrita... [...] você escreveu “quatro tampa”... encontre aí... 

((a criança aponta a expressão mencionada)) vamos olhar na segunda 

escrita...  

S1: Quatro tampas... 

P2: Preste atenção... na segunda escrita o que você acrescentou?  

S1: Um “s”... 

P2: Por que acrescentou a letra “s”?  
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S1: Porque é tampas... não podia ser tampa... porque tampa é só uma... 

tampas é::: muitas...  

 

O excerto supracitado focaliza o acréscimo de um grafema na palavra “tanpa/tanpas”, 

enquanto marcador de plural, conforme identificado, anteriormente, na linha 05, do texto 

reescrito. Nesse fragmento, motivado pelo pesquisador, S1 demonstra conhecer que a unidade 

sonora / s / colocada no fim da palavra pode representar uma marca de plural, razão que o fez 

mobilizar a operação de acréscimo, como indica o trecho “P2: Preste atenção... na segunda 

escrita o que você acrescentou? S1: Um “s”... P2: Por que acrescentou a letra “s”? S1: 

Porque é tampas... não podia ser tampa... porque tampa é só uma... tampas é::: muitas...”. 

Logo, o esclarecimento de S1 nos permite afirmar que, nesse caso, diferentemente do anterior, 

ele centrou sua atenção na revisão e reelaboração de um dos aspectos ligados à textualização. 

Nessa circunstância, a tarefa de revisão diz respeito à relação de concordância existente entre 

o numeral e o substantivo, uma das questões que podem ser tomadas para reflexão na 

produção escrita da criança, ao lado da planificação/configuração textual e da adequação do 

texto à finalidade proposta (BRANDÃO, 2007).  

O fragmento seguinte deixa transparecer a mobilização da operação linguística de 

acréscimo de numerais, no item Modo de Fazer, conforme identificada, anteriormente, nas 

linhas 09, 11, 12 e 13, do texto reescrito. 

 

Fragmento 46: 
P2: Vamos para o item modo de fazer agora? [...] você acrescentou aqui... 

((apontando a segunda versão)) números que indicam ordem... não foi?  

S1: Primeiro... segundo... terceiro e quarto...  

P2: Por que você preferiu escrever assim... e não colocou do jeito que fez 

aqui? ((apontando a primeira versão)) 

S1: Porque::: a professora disse que ficava melhor assim... 

P2: Assim? 

S1: Assim com esses números... pra pessoa entender melhor...  

 

 Com base na interpretação de S1, observamos sua preocupação com a reorganização 

do item destacado, em função do direcionamento da professora para a explicitação da ordem 

em que as ações devem ocorrer para a fabricação do brinquedo, como indicam os trechos “P2: 

Por que você preferiu escrever assim... e não colocou do jeito que fez aqui? [...] S1: 

Porque::: a professora disse que ficava melhor assim... P2: Assim? S1: Assim com esses 

números... pra pessoa entender melhor...”. Nessa situação, a interpretação de S1 a respeito 

das alterações efetuadas no texto evidencia o direcionamento da professora para a 
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aprendizagem das regularidades do gênero instrucional, visto que orienta o aluno para o 

emprego de conectores – números ordinais – responsáveis pela definição da sequência de 

ações presentes no item Modo de Fazer (VAL; BARROS, 2003). Ainda com base no trecho 

em destaque, na visão de S1 a reorganização da sequência de ações poderá possibilitar ao 

leitor uma melhor compreensão do texto escrito, conduzindo-o à fabricação do brinquedo com 

maior facilidade.  

O excerto seguinte focaliza o entendimento de S1 acerca do processo de revisão e, 

consequentemente, de reescrita textual. Vejamos: 

.   

Fragmento 47: 
P2: Por que você escreveu? Por que escreveu novamente?  

S1: Hum... porque a professora primeiro mandou fazer esse ((apontando a 

primeira versão)) aí disse... se tiver alguma coisa errada... como eu achava 

que tava errado aí eu fiz... 

P2: Depois que fez a segunda escrita... você acha que melhorou alguma 

coisa?  

S1: Eu acho que sim... eu acho que eu mudei... algumas palavras...  

P2: O seu texto ficou melhor na segunda escrita? 

S1: Eu achei...  

P2: Por que acha que ficou melhor assim?  

S1: Porque no dia eu perguntei... professora... esse aqui tá certo? Ela olhou 

assim pra mim... que nem fosse... muito não... aí foi que eu... [...]  

P2: Você gostaria de escrever seu texto mais uma vez para melhorá-lo? 

Acha que tem alguma coisa que você ainda possa melhorar no texto?  

S1: Eu acho que algumas palavras...  

 

Nesse fragmento, a fala de S1 permite entrever que ele associa a tarefa de reescrita a 

uma simples correção de textos, tendo em vista as orientações fornecidas inicialmente pela 

professora, como indica o trecho “P2: Por que você escreveu? Por que escreveu novamente? 

S1: Hum... porque a professora primeiro mandou fazer esse ((apontando a primeira versão)) 

aí disse... se tiver alguma coisa errada... como eu achava que tava errado aí eu fiz...”. Nesse 

caso, parece compreender que o processo de reescrita funciona como uma correção 

tradicional, que prioriza aspectos relacionados à textualização – ortografia, pontuação e 

concordância, entre outros – em detrimento de aspectos que favorecem o processo de 

interlocução – a percepção da finalidade e do destinatário, por exemplo. Embora tenha 

demonstrado em outros momentos que é preciso direcionar o texto para o leitor.  

Ainda, com base na explicação de S1, observamos que ele caracteriza a professora 

como a única leitora do texto, uma vez que caberá a ela a função de avaliar a produção escrita, 

como indica o trecho “P2: O seu texto ficou melhor na segunda escrita? S1: Eu achei... 
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P2:Por que acha que ficou melhor assim? S1: Porque no dia eu perguntei... professora... esse 

aqui tá certo? Ela olhou assim pra mim... que nem fosse... muito não... aí foi que eu... [...]”. 

Logo, a visão de S1 permite entrever a compreensão de que a produção escrita representa uma 

situação por meio da qual o aluno demonstra à professora as habilidades de grafar palavras e 

frases (SOARES, 2015). Essa assertiva é corroborada pela interpretação do aluno S1, no 

trecho “P2: Acha que tem alguma coisa que você ainda possa melhorar no texto? S1: Eu 

acho que algumas palavras...”. Nesse caso, a produção escrita se aproxima de uma atividade 

meramente escolar, da qual decorre uma reescrita “formal” (JESUS, 2011, p. 111), muitas 

vezes destituída de sentidos e de objetivos. Por essa razão, é indispensável que o professor 

favoreça a avaliação (revisão/reescrita) do texto para que a criança compreenda que esse 

processo integra a construção do texto escrito e possibilita não apenas “corrigir”, mas, 

sobretudo, analisar o que foi dito, em função do entendimento do texto pelo 

outro/leitor/interlocutor, que assume papel relevante na definição da configuração textual. 

Terminadas as reflexões acerca das representações da prática de ensino da escrita, das 

ações mediadoras empreendidas para o desenvolvimento do processo de reescrita e da 

concepção de reescrita do aluno, passemos às nossas possíveis conclusões. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esta tese, de base qualitativa-interpretativista, situada numa perspectiva discursiva de 

linguagem e amparada nos aportes teórico-metodológicos dos Novos Estudos do Letramento 

e nos pressupostos do pensamento bakhtiniano, no que diz respeito aos princípios da dialogia 

e da responsividade, e nos estudos que têm direcionado o ensino da modalidade escrita da 

língua, foi realizada com o intuito de responder às seguintes questões: a) Que concepção de 

escrita textual é representada nas práticas didáticas empreendidas por uma professora do 3º 

ano do Ciclo da Alfabetização para o ensino da produção de textos escritos? b) Que 

concepção do processo de reescrita textual é materializada nos discursos dos alunos sobre a 

reescrita de textos produzidos em função das práticas didáticas empreendidas por uma 

professora do 3º ano do Ciclo da Alfabetização para o ensino da produção de textos escritos? 

Para tanto, realizamos nossa pesquisa em uma escola pública da rede municipal de Esperança 

– Paraíba, tendo como corpus de análise: textos gerados no contato com a professora 

colaboradora e com os alunos, mediante realização de entrevista semiestruturada; textos 

gerados nas aulas filmadas, por meio de transcrição e textos produzidos pelos alunos, sob a 

orientação da professora colaboradora.  

Sendo assim, tendo em vista asseverar a compreensão do evento em estudo, norteamos 

o nosso trabalho com base no objetivo geral de Compreender a concepção do processo de 

reescrita do aluno a partir das práticas de sala de aula em uma turma do 3º ano do Ciclo da 

Alfabetização e nos seguintes objetivos específicos: a) Investigar e descrever as práticas 

didáticas realizadas pela professora colaboradora para o desenvolvimento de atividades de 

produção textual que compreendam o processo de reescrita de textos; b) Analisar as ações 

mediadoras realizadas pela professora colaboradora no decurso das atividades que envolvem 

o processo de reescrita de textos; e, c) Analisar os textos escritos e reescritos e os discursos 

dos alunos sobre esses textos visando compreender as marcas da concepção de reescrita do 

aluno, em função das práticas didáticas e das intervenções realizadas pela professora 

colaboradora. 

 Verificamos a partir da articulação das informações levantadas na pesquisa a 

necessidade de estabelecermos 3 (três) eixos temáticos para o encaminhamento da discussão e 

da análise dos dados: 1) representações sobre a prática de ensino da escrita; 2) representações 

acerca das ações mediadoras empreendidas para o desenvolvimento do processo de reescrita; 
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e, por fim, 3) representações sobre a concepção de reescrita do aluno. Logo, considerando as 

análises empreendidas neste estudo, alguns aspectos merecem ser retomados. 

Nessa direção, em relação ao primeiro objetivo específico, diretamente relacionado à 

primeira macroquestão desta pesquisa, constatamos que as representações do trabalho com a 

escrita realizado pela professora colaboradora nos possibilitaram enxergar a adoção de uma 

perspectiva processual e interativa de escrita. Haja vista, a sistematização do ensino da escrita 

proposta por Fabiana dialogar com a visão de que é preciso criar práticas significativas de 

aprendizagem da escrita para o desenvolvimento do processo de letramento já iniciado nas 

práticas da comunidade de origem da criança. Essa sistematização compreendeu, dentre 

outros aspectos, a utilização de textos de diversos gêneros como ponto de partida para o 

trabalho com a escrita, visto que a prática de ensino representada na fala da docente consiste 

na elaboração de situações comunicativas que, além de permitirem aos alunos escrever com 

finalidades e objetivos relativamente definidos, trazem a ideia de que quem escreve o faz com 

a intenção de estabelecer interação com outra pessoa, mesmo que seja apenas com o professor 

e os colegas de sala, pondo em evidência o propósito comunicativo dos textos; a concepção de 

avaliação empreendida pela professora, a qual evidencia a noção de “erro” assumida, isto é, 

de que “erros” de escrita constituem um percurso necessário para a consolidação da 

convenção escrita, tendo em vista a intenção da docente quanto à instauração de um espaço 

interativo de expressão das decisões que podem ser tomadas durante avaliação coletiva dos 

textos escritos; a compreensão de que a revisão é uma etapa integrante do processo de escrita, 

por meio do qual os alunos têm a oportunidade de reelaborar os próprios textos escritos, e a 

adoção de atividades coletivas de revisão, que demandam parceria entre professor e alunos.  

Para o alcance do segundo objetivo específico, também relacionado à primeira 

macroquestão de pesquisa, discutimos as intervenções orais direcionadas de forma coletiva 

para a turma, durante os processos de revisão e reescrita textual. Para tanto, sentimos a 

necessidade de organizar 3 (três) subeixos norteadores: a) a produção escrita e a revisão do 

gênero lenda; b) a produção escrita e a revisão do gênero bilhete e c) a produção escrita e a 

revisão do gênero instrucional. Em cada um dos quais, identificamos aspectos delimitados no 

discurso da docente para a avaliação da atividade de revisão textual. 

A partir da consideração de que a reescrita é um processo constituído por revisões 

efetuadas na organização e no conteúdo do texto e com base nas análises empreendidas em 

torno da produção escrita e da revisão do gênero lenda, observamos que embora a docente 

tenha expressado sua preocupação quanto à realização da reescrita paralelamente à revisão, 
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visto que, à medida que as intervenções conjuntas eram realizadas, ela reescrevia o texto na 

lousa, esse posicionamento ainda não favoreceu a autonomia dos alunos, sendo necessário 

envolvê-los em outras práticas de escrita que considerem o processo de revisão e, 

consequentemente, de reescrita textual. Ainda assim, os aprendizes participaram de forma 

efetiva da atividade de revisão. Logo, verificamos a presença de um escritor iniciante que 

colabora com o estabelecimento da interlocução no processo de escrita, constituindo-se como 

um sujeito ativo na interação verbal. No entanto, a reescrita se constituiu como um processo 

de “higienização” da escrita (JESUS, 2011, p. 103), uma vez que as intervenções da 

professora, em sua maioria, foram pautadas em aspectos relativos à textualização. 

No que diz respeito às orientações ofertadas aos alunos durante a produção escrita e a 

revisão do gênero bilhete, nessa segunda proposta, a professora fez uso de sua experiência em 

sala de aula e de seus conhecimentos teóricos, demonstrando a importância de o professor 

introduzir a atividade de revisão textual em duplas, objetivando uma maior interação entre os 

alunos. Entretanto, embora a revisão tenha sido proposta em duplas, as intervenções da 

professora não favoreceram o desencadeamento do processo de reescrita, uma vez o tempo 

exíguo destinado à realização de uma atividade dessa natureza não possibilitou, sequer, a 

revisão dos aspectos relativos à planificação/configuração textual, focalizados pela docente. 

Nesse caso, compreendendo a revisão como uma tarefa simples e de fácil apreensão, a 

professora deixou transparecer a visão de que a reescrita se configura como uma atividade de 

correção, isto é, uma espécie de limpeza da ortografia, em que a reflexão sobre o processo 

interlocutivo desencadeado pelo texto escrito é deixada de lado. Numa situação como essa, 

cabe ao professor assumir o papel de interlocutor dos alunos (SUASSUNA, 2014) e retomar 

os textos revisados, tendo em vista refletir sobre os conhecimentos adquiridos e sobre o 

progresso dos aprendizes, para, assim, a partir das alterações realizadas, propor uma nova 

reelaboração do texto, tendo em vista avaliar os aspectos que ainda precisam ser melhorados, 

em conformidade com os seus objetivos e com as necessidades apresentadas na escrita do 

aluno, em função do alcance da interlocução anunciada na proposta inicial de escrita.  

No tocante às orientações fornecidas aos alunos para a produção escrita e a revisão do 

gênero instrucional, nessa ação, observamos o propósito da professora quanto à realização da 

atividade de revisão e, consequentemente, de reescrita individual orientada por bilhetes, tendo 

em vista proporcionar uma maior autonomia para os alunos no decorrer da atividade. 

Entretanto, as orientações contidas no bilhete foram fornecidas de forma coletiva, isto é, todos 

os alunos analisaram os mesmos aspectos, de ordem linguística e estrutural. Dessa forma, 
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embora tenha utilizado o bilhete com o propósito de possibilitar o retorno dos alunos à 

primeira versão escrita do texto, eles demonstraram que não compreenderam a função desse 

instrumento no processo de revisão textual, uma vez que a explicação da professora fora 

insuficiente. Considerando o intento da professora quanto à introdução dos processos de 

revisão e reescrita de forma individual, embora ela tenha oportunizado a exploração do 

gênero, direcionando suas ações para a aprendizagem de características relativas aos aspectos 

linguísticos e à planificação/configuração textual, repetindo os mesmos procedimentos 

utilizados nas propostas anteriores, ainda assim, houve certa priorização de aspectos 

referentes à textualização.  

Diante do exposto, reafirmamos que a revisão e, consequentemente, a reescrita textual 

podem representar tarefas de grande complexidade para o escritor iniciante, uma vez que 

exigem o distanciamento da própria escrita, para assegurar a compreensão de possíveis 

interlocutores. Tomando por base as discussões empreendidas em torno do discurso da 

docente, observamos que ela deixa entrever sua intenção de levar os alunos à compreensão de 

que o papel do outro é de grande importância na produção textual, haja vista compreendê-la 

como um espaço de interação verbal. No entanto, parece haver um distanciamento entre a 

concepção de escrita adotada pela professora e o trabalho que ela intenta realizar em sala de 

aula com a revisão e reescrita de textos, haja vista a priorização de aspectos referentes à 

textualização. Por esse motivo, a reescrita textual termina se configurando como uma 

atividade de correção, na qual o aluno é levado a corrigir o texto, “numa atitude esvaziada de 

reflexão sobre a escrita e sobre sua condição de autor” (JESUS, 2011, p. 105).  Sendo assim, 

esclarecemos, também é preciso direcionar a reflexão para aspectos relativos à adequação do 

texto à finalidade proposta, para, assim, avaliar o modo de dizer em função do interlocutor 

pretendido (BRANDÃO, 2007). 

Em relação ao alcance do terceiro objetivo específico, diretamente ligado à segunda 

macroquestão dessa pesquisa, analisamos textos instrucionais escritos e reescritos e os 

discursos dos alunos sobre esses textos, visando compreender as marcas da concepção de 

reescrita desses aprendizes. Para tanto, selecionamos 3 (três) produções escritas e suas 

respectivas reescritas e 3 (três) entrevistas relacionadas a esses textos. Sendo assim, 

analisamos os textos e os discursos dos alunos identificados como M5, R1 e S1.  

A partir do exame das produções, observamos que as alterações realizadas pelas 

crianças priorizam características linguísticas, mas também focalizam elementos da 

planificação/configuração textual, haja vista o objetivo da docente em direcionar os alunos à 
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reflexão desses aspectos. A identificação dessas alterações, representadas nas operações 

linguísticas de adição/acréscimo, substituição, supressão e deslocamento (FABRE, 1986), não 

foi suficiente para a compreensão das marcas da concepção de reescrita do aluno. Por essa 

razão, a discussão de trechos do diálogo instaurado entre o pesquisador e os alunos foi de 

grande relevância para a concretização do objetivo geral desta pesquisa. 

No tocante às alterações realizadas pelo aluno M5, identificamos na 2ª (segunda) 

versão escrita a mobilização das operações de adição/acréscimo, substituição, supressão e 

deslocamento. Somente com base no reconhecimento da mobilização dessas operações, 

verificamos que a atividade proposta pela docente levou o aluno a compreender o processo de 

reescrita como uma forma de correção de aspectos linguísticos que constituem o texto 

(grafemas, palavras, sintagmas e orações). Nesse caso, uma vez priorizadas as características 

relativas à textualização, a reflexão empreendida em torno das escolhas iniciais limita a 

compreensão do aprendiz acerca da função da atividade de reescrita textual, o qual, 

inicialmente, demonstrou compreendê-la como uma correção tradicional. Não obstante, o 

diálogo introduzido pelo pesquisador acerca das alterações realizadas a partir da primeira 

versão permitiu que o aluno voltasse a atenção para as modificações efetuadas no próprio 

texto. Sendo assim, as interpretações do aluno M5 favoreceram a compreensão de que uma 

simples substituição de palavras representa para o aprendiz uma forma de reelaborar aquilo 

que se pretendia dizer, demonstrando compreender que a reescrita é uma atividade que 

permite “dizer de outro jeito” (ROCHA, 2008, p. 73), embora demonstre não compreender, 

ainda, a necessidade de retomar o texto reiteradas vezes. Entretanto, também favoreceram o 

entendimento de que para o aprendiz a reescrita do texto ainda funciona como uma forma de 

demonstrar à professora a habilidade de escrever palavras corretas.   

No que diz respeito às alterações realizadas pelo aluno R1, identificamos na 2ª 

(segunda) versão escrita que as operações de adição/acréscimo, substituição e supressão 

foram as que apresentaram maior ocorrência. Também observamos a operação de 

deslocamento. Apenas apoiados na constatação do emprego dessas operações, observamos 

que a atividade prescrita pela professora, uma vez pautada na análise de atributos relativos à 

textualização – grafemas, palavras e orações –, limitou a compreensão do aluno acerca do 

processo de reescrita. De modo semelhante à circunstância anterior, embora exista algum tipo 

de reflexão sobre as escolhas iniciais do aluno R1, a atividade sugerida levou o aprendiz a 

compreender a atividade de reescrita textual como uma correção relativa à ortografia. 

Contudo, o diálogo instaurado pelo pesquisador, com a função de fazer com que o aprendiz 
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voltasse a atenção para o próprio texto, permitiu que o aluno interpretasse as modificações 

efetuadas no texto reescrito. Dessa forma, as interpretações do aluno R1 favoreceram a 

compreensão de que o escritor iniciante deve preocupar-se com a significação das palavras no 

texto, sendo necessário analisar e corrigir o que foi escrito, embora ele tenha deixado 

transparecer sua preocupação apenas com a correção de elementos linguísticos. Nesse caso, as 

interpretações do aluno R1 deixam a impressão de que ele ainda não compreende a tarefa de 

reescrita textual como uma possibilidade de realizar melhorias no texto para assegurar a 

compreensão de um possível interlocutor. Essa constatação confirma que a proposição de uma 

reescrita individual pode se configurar como uma tarefa de grande complexidade para o 

escritor iniciante.  

Em relação às alterações realizadas pelo aluno S1, elas recaem sobre as operações de 

adição/acréscimo, substituição, supressão e deslocamento. Com base no exame das 

produções, primeira e segunda versões, observamos que as modificações efetuadas focalizam 

características linguísticas e elementos da planificação textual, em função do objetivo da 

docente em direcionar a atividade à reflexão desses aspectos. Nessa circunstância, as 

alterações do aluno S1 deixam transparecer a compreensão de que a reescrita funciona como 

uma correção tradicional que prioriza aspectos relacionados à forma, em detrimento de 

aspectos que favorecem o processo de interlocução. No entanto, mais uma vez, o diálogo 

introduzido pelo pesquisador acerca das alterações realizadas a partir da primeira versão 

permitiu que o aluno voltasse a atenção para as modificações efetuadas no próprio texto. 

Dessa forma, as interpretações do aluno S1 favorecem a compreensão de que para ele é 

preciso reorganizar o texto para adequá-lo à situação de produção, uma vez que o aprendiz 

tem em mente a presença de um interlocutor; é importante voltar a atenção para aspectos 

relacionados à textualização e à discursividade, haja vista entender que a reorganização das 

partes que constituem o gênero em estudo levará o leitor compreendê-lo com mais facilidade.  

Entretanto, o aluno ainda associa a tarefa de reescrita a uma simples correção, uma vez que 

ele coloca a professora na condição de leitora-avaliadora das palavras e/ou frases escritas no 

texto, embora tenha demonstrado em suas falas a necessidade de direcionar o texto ao leitor 

pretendido. 

Assim, com base nas interpretações dos alunos acerca das alterações realizadas em 

seus textos, as quais foram motivadas pelos questionamentos do pesquisador, verificamos a 

demonstração de uma concepção de reescrita ainda em construção. Essa constatação só foi 

possível graças ao discurso instaurado entre pesquisador e alunos, aqui entendido como uma 
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ação necessária para a consolidação do processo de reescrita nos anos iniciais. Dessa forma, 

essa postura poderá ser adotada pelo professor, embora reconheçamos os impasses que 

dificultam o trabalho com a produção escrita em sala de aula.  

Ao concluirmos esse trabalho, reafirmamos a necessidade de ampliar as discussões 

sobre a relevância do processo de reescrita textual nos anos iniciais, para que se compreendam 

as perspectivas que permeiam o universo escolar. Haja vista, defendermos a tese de que a 

perspectiva de reescrita textual do aprendiz é construída em função das práticas didáticas e 

das intervenções empreendidas pelo professor com base em sua concepção de escrita. 

Contudo, reconhecemos, é preciso também refletir sobre a função do professor nas etapas que 

constituem todo o processo de produção textual nessa fase inicial de escolarização, uma vez 

que, no trabalho de reflexão sobre a própria escrita, bem como na sua reelaboração, a 

participação dele é de fundamental importância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



179 
 

 
 

REFERÊNCIAS 

 

ABREU, C. M. G. de. Gênero relatório de aula de campo: a construção da discursividade 

na reescrita. 2015. 102 f. Dissertação. (Mestrado em Letras). Universidade Federal da 

Grande Dourados. Dourados, MS. Disponível em: 

<http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/>. Acesso em: 10 abr. 2018. 

 

ALBUQUERQUE, E. B. C. de. Conceituando alfabetização e letramento. In: SANTOS, C. F.; 

MENDONÇA, M. (Orgs.). Alfabetização e letramento: conceitos e relações. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2007, p. 11-21. 

 

ALBUQUERQUE, E. B. C. de; LEAL, T. F. Alfabetização: apropriação do sistema de escrita 

alfabética. Belo Horizonte: Autêntica, 2005, p. 29-46. 

 

ANDRÉ, M. E. D. A de. A pesquisa no cotidiano escolar. In: FAZENDA, I. (Org.). 

Metodologia da pesquisa educacional. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2000, p. 35-45. 

 

______. Etnografia da prática escolar. 18. ed. Campinas, SP: Papirus, 2012.  

 

ANTUNES, I. Assumindo a dimensão interacional da linguagem. In: Aula de português: 

encontro e interação. São Paulo: Parábola Editorial, 2003, p. 39-105. 

 

______. Avaliação da produção textual no ensino médio. In: BUNZEN, C.; MENDONÇA, 

M. (Orgs.). Português no ensino médio e formação do professor. São Paulo: Parábola 

Editorial, 2006, p. 163-180. 

 

______. Textualidade e gêneros textuais: referência para o ensino de línguas. In: Língua, 

texto e ensino: outra escola possível. São Paulo: Parábola Editorial, 2009, p. 49-73. 

 

ARAÚJO, D. L. de. O que é (e como se faz) sequência didática? Revista Entrepalavras, 

Fortaleza, ano 3, v. 3, n. 1, jan/jul, 2013, p. 322-334. Disponível em: 

<http://ead.bauru.sp.gov.br/efront/www/content/lessons/46/texto%201%20Aula%205.pdf>. 

Acesso em: 25 jul. 2016. 

 

ARAÚJO, J.; BARROS, M. G.; SILVA, E. S. Práticas de reescrita no ensino do gênero 

resenha. Revista Brasileira de Linguística Aplicada. Belo Horizonte, v. 15, n. 1, p. 109-130. 

Disponível em: <https://search.scielo.org/?q=Reescrita%20textual&where=ORG>. Acesso 

em: 11 abr. 2018.  

 

BAGNO, M. Os objetivos do ensino de língua na escola: uma mudança de foco. In: 

COELHO, L. M. Língua materna nas séries iniciais do ensino fundamental: de 

concepções e de suas práticas. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009, p. 157-171. 

 

BAKHTIN, M. Os gêneros do discurso. In: Estética da criação verbal. 6. ed. São Paulo: 

Editora WMF Martins Fontes, 2011, p. 261-306. 

 

http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://ead.bauru.sp.gov.br/efront/www/content/lessons/46/texto%201%20Aula%205.pdf
https://search.scielo.org/?q=Reescrita%20textual&where=ORG


180 
 

 
 

BAKHTIN, M. (VOLOCHÍNOV). A interação verbal. In: Marxismo e filosofia da 

linguagem:problemas fundamentais do método sociológico da linguagem. Tradução de 

Michel Lahud e Yara Frateschi Vieira. 13. ed. São Paulo: Hucitec, 2009, p. 114-132. 

 

BARROS, A. F. V. A reescrita colaborativa de textos: uma alternativa qualitativa para 

ressignificar a produção textual no Ensino Fundamental. 2015. 275 f. Dissertação. 

(Mestrado Profissional em Letras). Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, RN. 

Disponível em: 

<https://scholar.google.com.br/scholar?lr=&q=allintitle:+%22Reescrita+Textual%22&hl=pt-

BR&as_sdt=1,5&as_ylo=2013&as_yhi=2017&as_vis=1>. Acesso em: 12 abr. 2018. 

 

BARROS, M. G. (Re)escrita da seção justificativa do projeto de pesquisa por escritores 

iniciantes. 2013. 173 f. Dissertação. (Mestrado em Linguística). Universidade Federal do 

Ceará. Fortaleza, CE. Disponível em: <http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-

teses/#!/>. Acesso em: 10 abr. 2018. 

 

BARROS-MENDES, A.; CUNHA, D. A.; TELES, R. Organização do trabalho pedagógico 

por meio de sequências didáticas. In: BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da 

Educação Básica. Pacto nacional pela alfabetização na idade certa. Alfabetização em foco: 

projetos didáticos e sequências didáticas em diálogo com os diferentes componentes 

curriculares. Ano 03. Unidade 06. Brasília, DF: MEC/SEB, 2012, p. 20-27. 

 

BAZERMAN, C. Para uma teoria retórica do letramento. In: HOFFNAGEL, J. C.; 

DIONÍSIO, A. P. (Orgs.). Escrita, gênero e interação social. São Paulo: Cortez Editora, 

2007, p. 45-91. 

 

BELOTI, A. A formação teórica, metodológica e prática dos conceitos de revisão e 

reescrita no PIBID de língua portuguesa. 2016. 250 f. Tese. (Doutorado em Letras). 

Universidade Estadual de Maringá. Maringá, PR. Disponível em: 

<http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/>. Acesso em: 10 abr. 2018. 

 

BENTES, A. C. Linguística textual. In: MUSSALIM, F.; BENTES, A. C. (Orgs.). 

Introdução à linguística: domínios e fronteiras. 9. ed. São Paulo: Cortez, 2012, p. 261-301. 

 

BERTO, J. C. B. Estudo teórico-metodológico dos conceitos de revisão e reescrita nos 

documentos curriculares oficiais e referenciais curriculares brasileiros. 2016. 265 f. Tese. 

(Doutorado em Letras). Universidade Estadual de Maringá. Maringá, PR. Disponível em: 

<http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/>. Acesso em: 10 abr. 2018. 

 

BORK, A. V. B. Produção escrita de gêneros profissionais em língua inglesa: vozes 

entrelaçadas no processo de escrita e reescrita textual. 2016. 509 f. Tese. (Doutorado em 

Estudos da Linguagem). Universidade Estadual de Londrina. Londrina, PR. Disponível em: 

<http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/>. Acesso em: 10 abr. 2018. 

 

BORTONI-RICARDO, S. M. Coleta e análise de dados. In: O professor pesquisador: 

introdução à pesquisa. São Paulo: Parábola Editorial, 2008, p. 57-64. 

 

BOUZADA, C. P. A influência do feedback do professor no processo de revisão e 

reescrita textual: uma experiência com aluno do proeja. 2014. 169 f. Dissertação. (Mestrado 

https://scholar.google.com.br/scholar?lr=&q=allintitle:+%22Reescrita+Textual%22&hl=pt-BR&as_sdt=1,5&as_ylo=2013&as_yhi=2017&as_vis=1
https://scholar.google.com.br/scholar?lr=&q=allintitle:+%22Reescrita+Textual%22&hl=pt-BR&as_sdt=1,5&as_ylo=2013&as_yhi=2017&as_vis=1
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/


181 
 

 
 

em Letras). Universidade Federal de Viçosa. Viçosa, MG. Disponível em: 

<http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/>. Acesso em: 10 abr. 2018. 

 

BRANDÃO, A. C. P. A revisão textual na sala de aula: reflexões e possibilidades de ensino. 

In: LEAL, T. F.; BRANDÃO, A. C. P. (Orgs.). Produção de textos na escola: reflexões e 

práticas no ensino fundamental. Belo Horizonte: Autêntica, 2007, p. 119-134. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Terceira Versão. 

Brasília. MEC, 2017. Disponível em: 

<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_20dez_site.pdf>. Acesso em: 02 fev. 

2018. 

 

______. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Direitos de aprendizagem no 

ciclo da alfabetização: língua portuguesa: In: Ministério da Educação. Secretaria da Educação 

Básica. Pacto nacional pela alfabetização na idade certa.Currículo inclusivo: o direito de 

ser alfabetizado. Ano 03. Unidade 01. Brasília, DF: MEC/SEB, 2012, p. 28-48. 

 

______. Parâmetros curriculares nacionais: língua portuguesa. 3. ed. Brasília: MEC/SEF, 

2001, p. 144. 

 

BUNZEN, C. Da era da composição à era dos gêneros: o ensino de produção de texto no 

ensino médio. In: BUNZEN, C.; MENDONÇA, M. (Orgs.). Português no ensino médio e 

formação do professor. São Paulo: Parábola Editorial, 2006, p. 139-161. 

 

CARDOSO, C. J. Produção de textos escritos na escola: a linguagem em funcionamento. In: 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Pacto nacional pela 

alfabetização na idade certa. A oralidade, a leitura e a escrita no ciclo de alfabetização. 

Caderno 05. Brasília: MEC/SEB, 2015, p. 46-58. 

 

CARMO, L. S.; BOMFIN, F. R.; SOUZA, R. H. M. A mediação do professor no processo de 

refacção textual: processos de escrita e reescrita. Anais do XII Encontro de Formação de 

Professores de Língua Estrangeira – ENFOPLE, v. 2, n. 1, 2016, Inhumas, GO.  Disponível 

em: 

<https://scholar.google.com.br/scholar?lr=&q=allintitle:+%22Reescrita+Textual%22&hl=pt-

BR&as_sdt=1,5&as_ylo=2013&as_yhi=2017&as_vis=1>. Acesso em: 12 abr. 2018. 

 

DENZIN, K. N.; LINCOLN, Y. S. Introdução. In: O planejamento da pesquisa qualitativa: 

teorias e aprendizagens. Tradução de Sandra Regina Netz. Porto Alegre: Artmed, 2006, p. 15-

41. 

 

DIAS, J. Práticas de produção textual na universidade: o processo de ensino-aprendizagem a 

partir da reescrita de textos. Revista Intercâmbio dos Congressos de Humanidades. 

Brasília, n. 16, 2013. Disponível em: 

<https://scholar.google.com.br/scholar?lr=&q=allintitle:+%22Reescrita+Textual%22&hl=pt-

BR&as_sdt=1,5&as_ylo=2013&as_yhi=2017&as_vis=1>. Acesso em: 12 abr. 2018. 

 

http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_20dez_site.pdf
https://scholar.google.com.br/scholar?lr=&q=allintitle:+%22Reescrita+Textual%22&hl=pt-BR&as_sdt=1,5&as_ylo=2013&as_yhi=2017&as_vis=1
https://scholar.google.com.br/scholar?lr=&q=allintitle:+%22Reescrita+Textual%22&hl=pt-BR&as_sdt=1,5&as_ylo=2013&as_yhi=2017&as_vis=1
https://scholar.google.com.br/scholar?lr=&q=allintitle:+%22Reescrita+Textual%22&hl=pt-BR&as_sdt=1,5&as_ylo=2013&as_yhi=2017&as_vis=1
https://scholar.google.com.br/scholar?lr=&q=allintitle:+%22Reescrita+Textual%22&hl=pt-BR&as_sdt=1,5&as_ylo=2013&as_yhi=2017&as_vis=1


182 
 

 
 

DIAS, J. A. S. Revisão e reescrita do texto escrito no Ensino Fundamental II: uma 

proposta de avaliação da produção textual em uma perspectiva dialógica. 2016. 109 f. 

Dissertação. (Mestrado Profissional em Letras). Universidade Federal de Campina Grande. 

Cajazeiras, PB. Disponível em: 

<https://scholar.google.com.br/scholar?lr=&q=allintitle:+%22Reescrita+Textual%22&hl=pt-

BR&as_sdt=1,5&as_ylo=2013&as_yhi=2017&as_vis=1>. Acesso em: 12 abr. 2018. 

 

DIAS, R. C. A. A reescrita de textos como caminho metodológico nas aulas de língua 

portuguesa. 2015. 122 f. Dissertação. (Mestrado em Letras). Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. São Paulo, SP. Disponível em: <http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-

teses/#!/>. Acesso em: 10 abr. 2018. 

 

DOLZ, J.; GAGNON, R.; DECÂNDIO, F. Produção escrita e dificuldades de 

aprendizagem. Tradução de Fabrício Decândio e Anna Rachel Machado. Campinas, SP: 

Mercado de Letras, 2010. 110 p. 

 

DOLZ, J.; NOVERRAZ, M.; SCHNEUWLY, B. Sequências didáticas para o oral e a escrita: 

apresentação de um procedimento. In: SCHNEUWLY, B.; DOLZ, J. et. al.Tradução e 

Organização de Roxane Rojo e Glaís Sales Cordeiro. Gêneros orais e escritos na 

escola.Campinas, SP: Mercado das Letras, 2004, p. 81-108. 

 

EULÁLIO, M. M. C.; NASCIMENTO, J. R. do.; ALBUQUERQUE, M. S. P.Didatizando o 

gênero relato de experiência no Ensino Fundamental: reflexão sobre reescrita textual. Revista 

Letras Raras. Campina Grande, v. 2, n. 2, 2013, p. 53-71. Disponível em: Disponível em: 

<https://scholar.google.com.br/scholar?lr=&q=allintitle:+%22Reescrita+Textual%22&hl=pt-

BR&as_sdt=1,5&as_ylo=2013&as_yhi=2017&as_vis=1>. Acesso em: 12 abr. 2018. 

 

FARIA, E. V. B. de.; CAVALCANTE, M. C. B. Avaliação na alfabetização na perspectiva de 

um currículo inclusivo. In: BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. 

Pacto nacional pela alfabetização na idade certa.Currículo na perspectiva da inclusão e da 

diversidade: as diretrizes curriculares nacionais da educação básica e o ciclo de alfabetização. 

Caderno 01. Brasília, DF: MEC/SEB, 2015, p. 32-43. 

 

FERRAZ, S. P. A escrita e reescrita de artigos de opinião em sala de aula: idas e vindas 

de um processo. 2015. 144 f. Dissertação. (Mestrado em Linguística). Universidade Federal 

do Espírito Santo. Vitória, ES. Disponível em: <http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-

teses/#!/>. Acesso em: 10 abr. 2018. 

 

FERREIRA, E. C. A.; ARAÚJO, D. L. de. O (não) funcionamento da reescrita em textos 

produzidos por licenciados em letras. Trabalhos em Linguística Aplicada. Campinas, v. 53, 

n. 1, p. 201-224. Disponível em: 

<https://search.scielo.org/?q=Reescrita%20textual&where=ORG>. Acesso em: 11 abr. 2018. 

 

FIAD, R. S. (Re)escrevendo: o papel da escola. In: ABAURRE, M. B. M.; FIAD, R. S.; 

MAYRINK-SABINSON, M. L. T. Cenas de Aquisição da escrita: o sujeito e o trabalho 

com o texto. Campinas-SP: Associação de Leitura do Brasil (ALB): Mercado das Letras, 

1997, p. 71-77. 

 

https://scholar.google.com.br/scholar?lr=&q=allintitle:+%22Reescrita+Textual%22&hl=pt-BR&as_sdt=1,5&as_ylo=2013&as_yhi=2017&as_vis=1
https://scholar.google.com.br/scholar?lr=&q=allintitle:+%22Reescrita+Textual%22&hl=pt-BR&as_sdt=1,5&as_ylo=2013&as_yhi=2017&as_vis=1
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
https://scholar.google.com.br/scholar?lr=&q=allintitle:+%22Reescrita+Textual%22&hl=pt-BR&as_sdt=1,5&as_ylo=2013&as_yhi=2017&as_vis=1
https://scholar.google.com.br/scholar?lr=&q=allintitle:+%22Reescrita+Textual%22&hl=pt-BR&as_sdt=1,5&as_ylo=2013&as_yhi=2017&as_vis=1
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
https://search.scielo.org/?q=Reescrita%20textual&where=ORG


183 
 

 
 

______. Escrever é reescrever: caderno do professor. Belo Horizonte: CEALE/FaE/UFMG, 

2006, 62 p. 

 

FABRE, Claudine. Des variantes dubrouillonaucourspréparatoire. Revista Études de 

LinguistiqueAppliquée(E.L.A), n. 62, p. 59-79, 1986. Tradução Cristina Felipeto, Eduardo 

Calil, Eudes Santos, Kall Anne Amorim. Disponível em: 

<http://www.seer.ufal.br/index.php/debateseducacao/article/download/1142/798>. Acesso 

em: 09 maio 2018.   

 

FLOR DA SILVA, A. V. Do folhetim ao livro: a reescrita de um conto de Marques de 

Carvalho. Revista Memento. Três Corações, v. 04, n. 1, 2013, p. 81-98. Disponível em: 

<http://www.periodicos.capes.gov.br>. Acesso em: 11 abr. 2018.  

 

FRADE, I. C. A. S. Métodos de alfabetização, métodos de ensino e conteúdos da 

alfabetização: perspectivas históricas e desafios atuais. Revista Educação. Santa Maria, v. 

32, n. 01, 2007, p. 21-40. Disponível em: 

<https://periodicos.ufsm.br/reveducacao/article/view/658/469>. Acesso em: 05 dez. 2017. 

 

GARCEZ, L. H. do C. Como escrevemos. In: Técnica de redação: o que é preciso saber para 

bem escrever. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 13-22. 

 

GASPAROTTO, D. M. O trabalho colaborativo em práticas de revisão e reescrita de 

textos em séries finais do ensino fundamental. 2014. 182 f. Dissertação. (Mestrado em 

Letras). Universidade Estadual de Maringá. Maringá, PR. Disponível em: 

<http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/>. Acesso em: 10 abr. 2018. 

 

GASPAROTTO, D. M.; MENEGASSI, R. J. A mediação do professor na revisão e reescrita 

de textos de aluno de Ensino Médio. Revista Calidoscópio. São Leopoldo, v. 11, n. 1, 

jan./abr., 2013, p. 29-43. Disponível em: 

<http://revistas.unisinos.br/index.php/calidoscopio/article/view/cld.2013.111.04>. Acesso em: 

23 out. 2017.  

 

GEDOZ, S. Análise linguística e reescrita textual: articulando encaminhamentos. Revista 

Fórum Linguístico. Florianópolis, v. 13, n. 2, 2016, p. 1225-1239. Disponível em: 

Disponível em: 

<https://scholar.google.com.br/scholar?lr=&q=allintitle:+%22Reescrita+Textual%22&hl=pt-

BR&as_sdt=1,5&as_ylo=2013&as_yhi=2017&as_vis=1>. Acesso em: 12 abr. 2018. 

 

______. Prática de análise linguística no trabalho com gêneros discursivos: em foco, a 

produção e a reescrita textual. 2015. 275 f. Tese. (Doutorado em Letras). Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná. Cascavel, PR. Disponível em: 

<http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/>. Acesso em: 10 abr. 2018.  

 

______. A análise linguística na sala de aula e suas articulações com as práticas de produção e 

reescrita textual.Anais do III Simpósio Internacional de Ensino da Língua Portuguesa – 

SIELP, v. 3, n. 01, 2014, Uberlândia, MG. Disponível em: 

<https://scholar.google.com.br/scholar?lr=&q=allintitle:+%22Reescrita+Textual%22&hl=pt-

BR&as_sdt=1,5&as_ylo=2013&as_yhi=2017&as_vis=1>. Acesso em: 12 abr. 2018. 

 

http://www.seer.ufal.br/index.php/debateseducacao/article/download/1142/798
http://www.periodicos.capes.gov.br/
https://periodicos.ufsm.br/reveducacao/article/view/658/469
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://revistas.unisinos.br/index.php/calidoscopio/article/view/cld.2013.111.04
https://scholar.google.com.br/scholar?lr=&q=allintitle:+%22Reescrita+Textual%22&hl=pt-BR&as_sdt=1,5&as_ylo=2013&as_yhi=2017&as_vis=1
https://scholar.google.com.br/scholar?lr=&q=allintitle:+%22Reescrita+Textual%22&hl=pt-BR&as_sdt=1,5&as_ylo=2013&as_yhi=2017&as_vis=1
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
https://scholar.google.com.br/scholar?lr=&q=allintitle:+%22Reescrita+Textual%22&hl=pt-BR&as_sdt=1,5&as_ylo=2013&as_yhi=2017&as_vis=1
https://scholar.google.com.br/scholar?lr=&q=allintitle:+%22Reescrita+Textual%22&hl=pt-BR&as_sdt=1,5&as_ylo=2013&as_yhi=2017&as_vis=1


184 
 

 
 

GEDOZ, S.; ZAGO, L. P. A reescrita textual mediada por um instrumento metodológico: 

contribuições ao trabalho com gêneros no ensino fundamental. Anais do VII Simpósio 

Internacional de Estudos de Gêneros Textuais – SIGET, set./2013, Fortaleza, CE. 

Disponível em: 

<https://scholar.google.com.br/scholar?lr=&q=allintitle:+%22Reescrita+Textual%22&hl=pt-

BR&as_sdt=1,5&as_ylo=2013&as_yhi=2017&as_vis=1>. Acesso em: 12 abr. 2018. 

 

GERALDI, J. W. Da redação à produção de textos. In: CHIAPPINI, L. (Org.). Aprender e 

ensinar com textos. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2011, p. 17-25. 

 

______. No espaço do trabalho discursivo, alternativas. In: Portos de passagem. 5. ed. São 

Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2013, p. 115-217. 

 

GRASSI, D. Formação continuada e suas implicações no trabalho com a produção, 

correção e reescrita de textos. 2016. 309 f. Tese. (Doutorado em Letras). Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná. Cascavel, PR. Disponível em: 

<http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/>. Acesso em: 10 abr. 2018. 

 

JESUS, C. A. de. Reescrevendo o texto: a higienização da escrita. In: CHIAPPINI, L. (Org.). 

Aprender e ensinar com textos. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2011, p. 101-119. 

 

KLEIMAN, A. B. Preciso “ensinar” o letramento?  Não basta ensinar a ler e escrever? 

Coleção Linguagem e Letramento em foco. Campinas: Cefiel/IEL/Unicamp, 2005. 

Disponível em: 

<http://www.letramento.iel.unicamp.br/publicacoes/artigos/preciso_ensinar_letramento-

Kleiman.pdf>. Acesso em: 28 maio 2016. 

 

______. Modelos de letramentos e as práticas de alfabetização na escola. In: Os significados 

do letramento: uma nova perspectiva sobre a prática social da escrita. Campinas, SP: 

Mercado de Letras, 1995, p. 15-61. 

 

KOCH, I. G. V. O texto: construção de sentidos. In: O texto e a construção dos sentidos. 10. 

ed. São Paulo: Contexto, 2016, p. 25-30. 

 

LEAL, T. F.; GUEDES-PINTO, A. N. Alfabetização: o que ensinar no terceiro ano do ensino 

fundamental. In: BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Pacto 

nacional pela alfabetização na idade certa.Currículo inclusivo: o direito de ser alfabetizado. 

Ano 03. Unidade 01. Brasília, DF: MEC/SEB, 2012, p. 13-21. 

 

LEAL, T. F.; BRANDÃO, A. C. P. É possível ensinar a produzir textos: os objetivos 

didáticos e a questão da progressão escolar no ensino da escrita. In: Produção de textos na 

escola: reflexões e práticas no ensino fundamental. Belo Horizonte: Autêntica, 2007, p. 45-

63. 

 

LEAL, T. F.; MELO, K. L. R. de. Produção de textos: introdução ao tema. In: LEAL, T. F.; 

BRANDÃO, A. C. P. (Orgs.). Produção de textos na escola: reflexões e práticas no ensino 

fundamental. Belo Horizonte: Autêntica, 2007, p. 11-27. 

 

https://scholar.google.com.br/scholar?lr=&q=allintitle:+%22Reescrita+Textual%22&hl=pt-BR&as_sdt=1,5&as_ylo=2013&as_yhi=2017&as_vis=1
https://scholar.google.com.br/scholar?lr=&q=allintitle:+%22Reescrita+Textual%22&hl=pt-BR&as_sdt=1,5&as_ylo=2013&as_yhi=2017&as_vis=1
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://www.letramento.iel.unicamp.br/publicacoes/artigos/preciso_ensinar_letramento-Kleiman.pdf
http://www.letramento.iel.unicamp.br/publicacoes/artigos/preciso_ensinar_letramento-Kleiman.pdf


185 
 

 
 

LEÃO, A. L. J. Revisão e reescrita de textos a partir do gênero textual resenha crítica: 

uma experiência com professores. 2014. 18 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Licenciatura 

em Letras). Universidade de Brasília. Brasília, DF. Disponível 

em:<https://scholar.google.com.br/scholar?lr=&q=allintitle:+%22Reescrita+Textual%22&hl=

pt-BR&as_sdt=1,5&as_ylo=2013&as_yhi=2017&as_vis=1>. Acesso em: 12 de abr. 2018. 

 

LIMA, P. S. A reescrita de textos na escola: trabalhando com gêneros e sequências 

didáticas. 2014. 288 f. Tese. (Doutorado em Letras). Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

São Paulo, SP. Disponível em: <http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/>. 

Acesso em: 10 abr. 2018.  

 

LOPES-ROSSI, M. A. G. Gêneros discursivos no ensino de leitura e de produção de textos. 

In: KARWOSKI, A. M.; GAYADECZKA, B.; BRITO, K. S. (Orgs.). Gêneros textuais: 

reflexões e ensino. 4. ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2011, p. 69-82. 

 

MARCONDES, N. A. V.; BRISOLA, E. M. A. Análise por triangulação de métodos: um 

referencial para pesquisas qualitativas. Revista Univap, São José dos Campos, v. 20, n. 35, 

jul. 2014, p. 201-208. Disponível em: 

https://revista.univap.br/index.php/revistaunivap/article/view/228/210. Acesso em: 03 maio 

2018.  

 

MARCUSCHI, L. A. A transcrição das conversações. In: Análise da conversação. 5. ed. São 

Paulo: Editora Ática, 2003, p. 9-13. 

 

______. Gêneros textuais no ensino de língua. In: Produção textual, análise de gêneros e 

compreensão. São Paulo: Parábola Editorial, 2008, p. 146-221. 

 

MAYRINK-SABINSON, M. L. T. (Re)escrevendo: momentos iniciais. In: ABAURRE, M. B. 

M.; FIAD, R. S.; MAYRINK-SABINSON, M. L. T. Cenas de Aquisição da escrita: o 

sujeito e o trabalho com o texto. Campinas-SP: Associação de Leitura do Brasil (ALB): 

Mercado das Letras, 1997, p. 53-59. 

 

MATEUS, P. O. S. A mediação do professor no processo de refacção textual: escrita e 

reescrita. 2015. 159 f. Dissertação. (Mestrado em Ensino na Educação Básica). Universidade 

Federal de Goiás, Goiânia, GO. Disponível em: 

<https://scholar.google.com.br/scholar?lr=&q=allintitle:+%22Reescrita+Textual%22&hl=pt-

BR&as_sdt=1,5&as_ylo=2013&as_yhi=2017&as_vis=1>. Acesso em: 12 abr. 2018. 

 

MELO, T. T. M. de. A alfabetização na perspectiva do letramento:a experiência de uma 

prática pedagógica no 2º ano do ensino fundamental. 2012. 108 f. Dissertação (Mestrado em 

Educação). Universidade Federal de Juiz de Fora. Juiz de Fora, MG. 

 

MENDES, A. S. Reescrita de relatório de estágio supervisionado como prática 

sustentável na formação inicial do professor. 2014. 119 f. Dissertação. (Mestrado em 

Letras: Ensino de Língua e Literatura). Universidade Federal do Tocantins. Palmas, TO. 

Disponível em: <http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/>. Acesso em: 10 abr. 

2018. 

 

https://scholar.google.com.br/scholar?lr=&q=allintitle:+%22Reescrita+Textual%22&hl=pt-BR&as_sdt=1,5&as_ylo=2013&as_yhi=2017&as_vis=1
https://scholar.google.com.br/scholar?lr=&q=allintitle:+%22Reescrita+Textual%22&hl=pt-BR&as_sdt=1,5&as_ylo=2013&as_yhi=2017&as_vis=1
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
https://revista.univap.br/index.php/revistaunivap/article/view/228/210
https://scholar.google.com.br/scholar?lr=&q=allintitle:+%22Reescrita+Textual%22&hl=pt-BR&as_sdt=1,5&as_ylo=2013&as_yhi=2017&as_vis=1
https://scholar.google.com.br/scholar?lr=&q=allintitle:+%22Reescrita+Textual%22&hl=pt-BR&as_sdt=1,5&as_ylo=2013&as_yhi=2017&as_vis=1
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/


186 
 

 
 

MENEGASSI, R. J. Aspectos da responsividade na interação verbal. Revista Línguas e 

Letras, Cascavel, PR, v. 10, n. 18, p. 147-170, jan./jun., 2009. Disponível em: <http://e-

revista.unioeste.br/index.php/linguaseletras/article/view/2257>. Acesso em: 25 jul. 2017.  

 

______. O processo de produção textual. In: SANTOS, A. R. dos.; GRECO, E. A.; 

GUIMARÃES, T. B. (Orgs). A produção textual e o ensino. Maringá, PR: Eduem, 2010, p. 

75-102.  

 

______. A revisão de textos na formação docente inicial. In: GONÇALVES, A. V.; 

BAZARIM, M. (Orgs.). Interação, gêneros e letramento: a (re)escrita em foco. 2. ed. 

Campinas, SP: Pontes Editores, 2013, p. 105-131. 

 

______. Da revisão à reescrita: operações e níveis linguísticos na construção do texto. 1998. 

291 f. Tese. (Doutorado em Letras). Universidade Estadual Paulista – UNESP. Assis, SP.  

 

MENDONÇA, M. Gêneros: por onde anda o letramento? In: SANTOS, C. F.; MENDONÇA, 

M. (Orgs.). Alfabetização e letramento: conceitos e relações. Belo Horizonte: Autêntica, 

2007, p. 37-56. 

 

MENDONÇA, M.; LEAL, T. F. Progressão escolar e gêneros textuais. In: SANTOS, C. F.; 

MENDONÇA, M. (Orgs.). Alfabetização e letramento: conceitos e relações. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2007, p. 57-71. 

 

MIRANDA, A. M. de.; FERRAZ, M. M. T. A Produção textual sob a perspectiva do ISD: a 

reescrita em foco. Revista Eutomia, Recife, v. 1, n. 14, 2014.Disponível em: 

<https://scholar.google.com.br/scholar?lr=&q=allintitle:+%22Reescrita+Textual%22&hl=pt-

BR&as_sdt=1,5&as_ylo=2013&as_yhi=2017&as_vis=1>. Acesso em: 12 abr. 2018. 

 

MONTERANI, N. G.; MENEGASSI, R. J. Aspectos linguístico-discursivos na revisão 

textual-interativa. Trabalhos em Linguística Aplicada. Campinas, v. 52, n. 2, p. 217-237. 

Disponível em: <https://search.scielo.org/?q=Reescrita%20textual&where=ORG>. Acesso 

em: 11 abr. 2018. 

 

MORAIS, A. G. de. Se a escrita alfabética é um sistema notacional (e não um código), que 

implicações isso tem para a alfabetização? In: MORAIS, A. G. de; ALBUQUERQUE, E. B. 

C. de; LEAL, T. F. Alfabetização: apropriação do sistema de escrita alfabética. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2005, p. 29-46. 

 

MORAIS, G. A. S. Alfabetizar letrando: desafios da prática pedagógica alfabetizadora. In: 

Encontro de Pesquisa em Educação, 6., 2010. Teresina. Anais do 6º Encontro de Pesquisa 

em Educação: o pensamento pedagógico na contemporaneidade, 12 p. Disponível em: 

<http://leg.ufpi.br/subsiteFiles/ppged/arquivos/files/VI.encontro.2010/GT.4/GT_04_02_2010.

pdf>. Acesso em: 22 nov. 2017. 

 

MORAIS, A. G. de.; FERREIRA, A. T. B. Avaliação do texto escrito: uma questão de 

concepção de ensino e aprendizagem. In: LEAL, T. F.; BRANDÃO, A. C. P. (Orgs.). 

Produção de textos na escola: reflexões e práticas no ensino fundamental. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2007, p. 65-98. 

 

http://e-revista.unioeste.br/index.php/linguaseletras/article/view/2257
http://e-revista.unioeste.br/index.php/linguaseletras/article/view/2257
https://scholar.google.com.br/scholar?lr=&q=allintitle:+%22Reescrita+Textual%22&hl=pt-BR&as_sdt=1,5&as_ylo=2013&as_yhi=2017&as_vis=1
https://scholar.google.com.br/scholar?lr=&q=allintitle:+%22Reescrita+Textual%22&hl=pt-BR&as_sdt=1,5&as_ylo=2013&as_yhi=2017&as_vis=1
https://search.scielo.org/?q=Reescrita%20textual&where=ORG
http://leg.ufpi.br/subsiteFiles/ppged/arquivos/files/VI.encontro.2010/GT.4/GT_04_02_2010.pdf
http://leg.ufpi.br/subsiteFiles/ppged/arquivos/files/VI.encontro.2010/GT.4/GT_04_02_2010.pdf


187 
 

 
 

MOREIRA, M. E. R.; ROCHA, E. A. G. M. da. Alfabetizar letrando: novos desafios no 

ensino da língua escrita. Revista Saberes Interdisciplinares. Belo Horizonte, v. 12, 2013, p. 

25-42. Disponível em: 

<http://www.iptan.edu.br/publicacoes/saberes_interdisciplinares/pdf/revista12/ALFABETIZA

R_LETRANDO.pdf>. Acesso em: 01 dez. 2017. 

 

MOREIRA, D. A. A natureza da pesquisa qualitativa. In: O método fenomenológico na 

pesquisa. São Paulo: Pioneira Thomsom, 2002, p. 43-57. 

 

MOREIRA, H.; CALEFFE, L. G. Classificação da pesquisa. In: Metodologia da pesquisa 

para o professor pesquisador. Rio de Janeiro: DP&A, 2006, p. 69-94. 

 

NASCIMENTO, C. G. O jogo discursivo da escrita e reescrita na aula de produção textual. 

Revista EntreLetras. Araguaína, v. 8, n. 2, 2017. Disponível em: 

<https://scholar.google.com.br/scholar?lr=&q=allintitle:+%22Reescrita+Textual%22&hl=pt-

BR&as_sdt=1,5&as_ylo=2013&as_yhi=2017&as_vis=1>. Acesso em: 12 abr. 2018. 

 

NASCIMENTO, E. L. Práticas de ensino e aprendizagem da escrita. In: Gêneros Textuais: 

da didática das línguas aos objetos de ensino. Campinas, SP: Pontes Editores, 2014, p. 83-

111. 

 

NASCIMENTO, E. L.; ZIRONDI, M. I. Gêneros textuais em práticas de alfabetização e 

letramento. In: NASCIMENTO, E. L.Gêneros Textuais: da didática das línguas aos objetos 

de ensino. Campinas, SP: Pontes Editores, 2014, p. 257-289. 

 

OLIVEIRA, M. M. de. Instrumentos de pesquisa. In: Como fazer pesquisa qualitativa. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2007, p. 78-90. 

 

OLIVEIRA, C. L. de. Um apanhado teórico-conceitual sobre a pesquisa qualitativa: tipos, 

técnicas e características. Revista Travessias. Cascavel, v. 2, n. 3, 2008. Disponível em: 

<http://e-revista.unioeste.br/index.php/travessias/article/view/3122>. Acesso em: 02 de dez. 

2017.  

 

PEDROSO, R. F. O processo de produção textual: o uso das estratégias e intervenções do 

professor na gestão da reescrita para o desenvolvimento da escrita do aluno. 2015. 42 f. 

Trabalho de Conclusão de Curso. (Licenciatura em Letras). Universidade Federal do Pampa. 

Bagé, RS. Disponível em: 

<https://scholar.google.com.br/scholar?lr=&q=allintitle:+%22Reescrita+Textual%22&hl=pt-

BR&as_sdt=1,5&as_ylo=2013&as_yhi=2017&as_vis=1>. Acesso em: 12 abr. 2018. 

 

PEREIRA, R. A. Gêneros do discurso: esferas, archaica e constitutividade. Revista Polifonia, 

Cuiabá, MT, v. 20, n. 27, p. 54-72, jan./jun., 2013. Disponível em: 

http://www.periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/polifonia/article/viewFile/629/1113. 

Acesso em: 05 set. 2017. 

 

PRETI, D. Apresentação. In: CASTILHO, A. T. de.; PRETI, D. (Orgs.). A linguagem falada 

culta na cidade de São Paulo: materiais para seu estudo.  São Paulo: T.A. Queiroz, 

1986/1987, p. 1-12.  

 

http://www.iptan.edu.br/publicacoes/saberes_interdisciplinares/pdf/revista12/ALFABETIZAR_LETRANDO.pdf
http://www.iptan.edu.br/publicacoes/saberes_interdisciplinares/pdf/revista12/ALFABETIZAR_LETRANDO.pdf
https://scholar.google.com.br/scholar?lr=&q=allintitle:+%22Reescrita+Textual%22&hl=pt-BR&as_sdt=1,5&as_ylo=2013&as_yhi=2017&as_vis=1
https://scholar.google.com.br/scholar?lr=&q=allintitle:+%22Reescrita+Textual%22&hl=pt-BR&as_sdt=1,5&as_ylo=2013&as_yhi=2017&as_vis=1
http://e-revista.unioeste.br/index.php/travessias/article/view/3122
https://scholar.google.com.br/scholar?lr=&q=allintitle:+%22Reescrita+Textual%22&hl=pt-BR&as_sdt=1,5&as_ylo=2013&as_yhi=2017&as_vis=1
https://scholar.google.com.br/scholar?lr=&q=allintitle:+%22Reescrita+Textual%22&hl=pt-BR&as_sdt=1,5&as_ylo=2013&as_yhi=2017&as_vis=1
http://www.periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/polifonia/article/viewFile/629/1113


188 
 

 
 

REINALDO, M. A. G. M. A orientação para produção de texto. In: Dionísio, A. P.; 

BEZERRA, M. A. (Orgs.). O livro didático de português: múltiplos olhares. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Lucerna, 2003, p. 89-101. 

 

RISSATO, C. B. Leitura, escrita e reescrita. Revista Iniciação e Formação Docente. 

Uberada, v. 3, n. 1, 2016. Disponível 

em:<https://scholar.google.com.br/scholar?lr=&q=allintitle:+%22Reescrita+Textual%22&hl=

pt-BR&as_sdt=1,5&as_ylo=2013&as_yhi=2017&as_vis=1>. Acesso em: 12 abr. 2018. 

 

ROCHA, G. O papel da revisão na apropriação de habilidades textuais pela criança. In: 

COSTA VAL, M. G.; ROCHA, G. (Orgs.). Reflexões sobre práticas escolares de produção 

de texto:o sujeito-autor. Belo Horizonte: Autêntica/CEALE/FaE/UFMG, 2008, p. 69-83. 

 

RODRIGUES, A. B. Subjetividade e autoria: a reescrita acadêmica pós-intervenção do 

orientador. 2013. 125 f. Dissertação. (Mestrado em Letras: Linguística e Teoria Literária). 

Universidade Federal do Pará. Belém, PA. Disponível em: 

<http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/>. Acesso em: 10 abr. 2018. 

 

RODRIGUES, M. E. N. A prática de escrita na escola: uma análise do processo ao produto. 

2008. 119 f. Dissertação (Mestrado em Linguística). Universidade Federal da Paraíba. João 

Pessoa, PB. Disponível em: <http://www.cchla.ufpb.br/proling/a-pratica-de-escrita-na-escola-

uma-analise-do-processo-ao-produto/>. Acesso em: 30 set. 2017. 

 

ROJO, R. Letramento(s): práticas de letramento em diferentes contextos. In: Letramentos 

múltiplos, escola e inclusão social. São Paulo: Parábola Editorial, 2009, p. 95-121. 

 

ROSSI, J. C.; COSTA-HÜBES, T. C. Análise da produção e reescrita textual nos anos 

iniciais: uma prática necessária. Revista de Estudos Acadêmicos de Letras. Cuiabá, v. 10, n. 

2, 2017, p. 169. Disponível em: 

<https://scholar.google.com.br/scholar?lr=&q=allintitle:+%22Reescrita+Textual%22&hl=pt-

BR&as_sdt=1,5&as_ylo=2013&as_yhi=2017&as_vis=1>. Acesso em: 12 abr. 2018. 

 

RUIZ, E. D. Introdução. In: Como corrigir redações na escola:uma proposta textual-

interativa.São Paulo: Contexto, 2010, p. 11-32. 

 

SANTOS, C. G. Livro didático de português: da proposta teórico-metodológica às 

adaptações no ensino da escrita. 2009. 144 f. Dissertação (Mestrado em Linguagem e Ensino). 

Universidade Federal de Campina Grande. Campina Grande, PB. 

 

SANTOS, C. F. Alfabetização e escolarização: a instituição do letramento escolar. In: 

SANTOS, C. F.; MENDONÇA, M. (Orgs.). Alfabetização e letramento: conceitos e 

relações. Belo Horizonte: Autêntica, 2007, p. 23-35. 

 

SANTOS, C. F.; ALBUQUERQUE, E. B. C. de. Alfabetizar letrando. In: SANTOS, C. F.; 

MENDONÇA, M. (Orgs.). Alfabetização e letramento: conceitos e relações. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2007, p. 95-110. 

 

SCHOFFEN, R. O. Ações colaborativas para encaminhamentos da produção e da 

reescrita textual no ensino fundamental. 2016. 372 f. Dissertação. (Mestrado em Letras). 

https://scholar.google.com.br/scholar?lr=&q=allintitle:+%22Reescrita+Textual%22&hl=pt-BR&as_sdt=1,5&as_ylo=2013&as_yhi=2017&as_vis=1
https://scholar.google.com.br/scholar?lr=&q=allintitle:+%22Reescrita+Textual%22&hl=pt-BR&as_sdt=1,5&as_ylo=2013&as_yhi=2017&as_vis=1
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://www.cchla.ufpb.br/proling/a-pratica-de-escrita-na-escola-uma-analise-do-processo-ao-produto
http://www.cchla.ufpb.br/proling/a-pratica-de-escrita-na-escola-uma-analise-do-processo-ao-produto
https://scholar.google.com.br/scholar?lr=&q=allintitle:+%22Reescrita+Textual%22&hl=pt-BR&as_sdt=1,5&as_ylo=2013&as_yhi=2017&as_vis=1
https://scholar.google.com.br/scholar?lr=&q=allintitle:+%22Reescrita+Textual%22&hl=pt-BR&as_sdt=1,5&as_ylo=2013&as_yhi=2017&as_vis=1


189 
 

 
 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Cascavel, PR. Disponível em: 

<http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/>. Acesso em: 10 abr. 2018. 

 

SERAFIM, M. de Souza; OLIVEIRA, R. M. L. de. E as crianças (re)escrevem histórias: a 

retificação como marca de autoria. Revista Calidoscópio. Vol. 8, n. 1, p. 14-23, jan/abr 2010. 

Disponível em:<revistas.unisinos.br/index.php/calidoscopio/article/download/155/11>.  

Acesso em: 05 ago. 2015. 

 

SERCUNDES, M. M. I. Ensinando a escrever. In: CHIAPPINI, L. (Org.). Aprender e 

ensinar com textos. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2011, p. 79-100. 

 

SILVA, C. P. SANTOS. A produção do gênero acadêmico abstract: da estratégia de 

correção à reescrita. 2016. 156 f. Dissertação. (Mestrado em Letras). Universidade Federal da 

Grande Dourados. Dourados, MS. Disponível em: 

<http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/>. Acesso em: 10 abr. 2018. 

 

SILVA, K. F. da. A reescrita no ensino formal: ações e intervenções com o uso da mídia 

digital. 2014. 212 f. Dissertação. (Mestrado em Letras). Universidade Federal da Grande 

Dourados. Dourados, MS. Disponível em: <http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-

teses/#!/>. Acesso em: 10 abr. 2018. 

 

SILVA, L. N. da. Os gêneros textuais em foco: pensando na seleção e na progressão dos 

alunos. In: BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Pacto nacional 

pela alfabetização na idade certa. O trabalho com os diferentes gêneros textuais na sala de 

aula: diversidade e progressão escolar andando juntas. Ano 03. Unidade 05. Brasília, DF: 

MEC/SEB, 2012, p. 6-11. 

 

SILVA, R. P. da. Leitura e escrita na alfabetização. In: MORAIS, A. G. de; 

ALBUQUERQUE, E. B. C. de; LEAL, T. F. Alfabetização: apropriação do sistema de 

escrita alfabética. Belo Horizonte: Autêntica, 2005, p. 133-146. 

 

SILVA, T. G. M. da. Reflexão linguística, revisão e reescrita textual como formas de 

promover a consciência sintática. 2017. 91 f. Dissertação. (Mestrado em Linguística). 

Universidade de Brasília. Brasília, DF. Disponível em: 

<https://scholar.google.com.br/scholar?lr=&q=allintitle:+%22Reescrita+Textual%22&hl=pt-

BR&as_sdt=1,5&as_ylo=2013&as_yhi=2017&as_vis=1>. Acesso em: 12 abr. 2018. 

 

SILVA, A.; MELO, K. L. R. de. Produção de textos: uma atividade social e cognitiva.  In: 

LEAL, T. F.; BRANDÃO, A. C. P. (Orgs.). Produção de textos na escola: reflexões e 

práticas no ensino fundamental. Belo Horizonte: Autêntica, 2007, p. 29-44. 

 

SOARES, M. B. As muitas facetas da alfabetização. Cadernos de Pesquisa, n. 52, p. 19-24, 

fev./1985. Disponível em: 

<http://publicaçoes.fcc.org.br/ojs/index.php/cp/article/view/1358/1359>. Acesso em: 22 nov. 

2017. 

 

 

 

 

http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
https://scholar.google.com.br/scholar?lr=&q=allintitle:+%22Reescrita+Textual%22&hl=pt-BR&as_sdt=1,5&as_ylo=2013&as_yhi=2017&as_vis=1
https://scholar.google.com.br/scholar?lr=&q=allintitle:+%22Reescrita+Textual%22&hl=pt-BR&as_sdt=1,5&as_ylo=2013&as_yhi=2017&as_vis=1
http://publicaçoes.fcc.org.br/ojs/index.php/cp/article/view/1358/1359


190 
 

 
 

______. A reinvenção da alfabetização. Presença Pedagógica. Vol 9, n. 52. 

Jul./ago., 2003, p. 14-21. Disponível em: 

<http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/programa_aceleracao_estudos/reiv

encao_alfabetizacao.pdf>. Acesso em: 05 dez. 2017. 

 

______. Letramento e alfabetização: as muitas facetas. Revista Brasileira de 

Educação. Jan./abr. n. 25, 2004. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n25/n25a01.pdf>. Acesso em: 22 nov. 2017. 

 

______. Alfabetização: a (des)aprendizagem das funções da escrita. In: Alfabetização e 

letramento. 6. ed. São Paulo: Contexto, 2015, p. 63-84. 

 

______. Letramento: como definir, como avaliar, como medir. In: Letramento: um tema em 

três gêneros. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016a, p. 61-124. 

 

______. Alfabetização: o método em questão. In: Alfabetização: a questão dos métodos. São 

Paulo: Contexto, 2016b, p. 15-53. 

 

SOBRAL, A. Dialogismo e interação. In: Do dialogismo ao gênero: as bases do pensamento 

do circulo de Bakhtin. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2009, p. 21-46. 

 

______. “Ver o mundo com os olhos do gênero”. In: Do dialogismo ao gênero: as bases do 

pensamento do circulo de Bakhtin. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2009, p. 115-133. 

 

SPINILLO, A. G. “Por que você alterou isso aqui?” As razões que as crianças adotam quando 

fazem alterações ao revisar seus textos. Revista Letras de Hoje, v. 59, n. 1, p. 32-39, jan.-mar. 

2015. Disponível em: 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fale/article/viewFile/18348/12868. Acesso 

em: 02 de agosto de 2015. 

 

STELLA, P. R. Palavra. In: BRAIT, B. (Org.). Bakhtin: conceitos-chave. 5. ed. São Paulo: 

Contexto, 2016, p. 177-190. 

 

STRAUSS, A.; CORBIN, J. Pesquisa qualitativa: técnicas e procedimentos para o 

desenvolvimento de teoria fundamentada. Tradução de Luciane de Oliveira da Rocha. 2. ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2008. 

 

STREET, B. Letramentos sociais: abordagens críticas do letramento no desenvolvimento, na 

etnografia e na educação. Tradução de Marcos Bagno. São Paulo: Parábola Editorial, 2014, p. 

240 p. 

 

SUASSUNA, L. Avaliação e reescrita de textos escolares: a mediação do professor. In: 

ELIAS, V. M. (Org.). Ensino de língua portuguesa:oralidade, escrita e leitura. São Paulo: 

Contexto, 2014, p. 119-134. 

 

TEIS, D. T.; MOSER, F.; TEIS, M. A. Operações de reescrita realizadas por alunos de 8ª 

série no gênero artigo de opinião. Revista Domínios de Linguagem. Uberlândia, v. 10, n. 01, 

2016, p. 166-182. Disponível em: <http://www.periodicos.capes.gov.br>. Acesso em: 11 abr. 

2018.  

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/programa_aceleracao_estudos/reivencao_alfabetizacao.pdf
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/programa_aceleracao_estudos/reivencao_alfabetizacao.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n25/n25a01.pdf
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fale/article/viewFile/18348/12868
http://www.periodicos.capes.gov.br/


191 
 

 
 

 

TRIVIÑUS, A. N. S. Pesquisa qualitativa. In: Introdução à pesquisa em ciências sociais: a 

pesquisa qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987, p. 116-174. 

 

TURKIEWICZ, R. O. S.; COSTA-HÜBES. Produção, correção e reescrita textual: resultados 

de uma pesquisa-ação-crítico-colaborativa. Revista Letras & Letras. Uberlândia, v. 33, n. 2, 

2017, p. 81-107. Disponível em: 

<https://scholar.google.com.br/scholar?lr=&q=allintitle:+%22Reescrita+Textual%22&hl=pt-

BR&as_sdt=1,5&as_ylo=2013&as_yhi=2017&as_vis=1>. Acesso em: 12 abr. 2018. 

 

VAL, M. da. G. C.; VIEIRA, M. L. Língua, texto e interação: caderno do professor. Belo 

Horizonte: Ceale/FaE/UFMG, 2005. 46 p. Disponível em: 

<http://www.ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/files/uploads/Col.%20Alfabetiza%C3%A7%C3

%A3o%20e%20Letramento/Col%20Alf.Let.%2002%20Lingua_Texto_Interacao.pdf>. 

Acesso em: 05 maio 2017. 

 

VIANA, C. A. D.; SITO, L.; VALSECHI, M. C.; PEREIRA, S. L. M. Do letramento aos 

letramentos: desafios na aproximação entre letramento acadêmico e letramento do professor. 

In: KLEIMAN, A. B.; ASSIS, J. A. (Orgs.). Significados e ressignificações do letramento: 

desdobramentos de uma perspectiva sociocultural sobre a escrita. Campinas, SP: Mercado de 

Letras, 2016, p. 27-59. 

 

VIEIRA, H. F. S. C. Análise comparativa da reescrita de sujeitos em diferentes níveis de 

escolarização. 2016. 140 f. Dissertação. (Mestrado em Letras). Universidade Federal da 

Grande Dourados. Dourados, MS. Disponível em: 

<http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/>. Acesso em: 10 abr. 2018. 

 

WENZEL, J. S.; MALDANER, O. A. A prática da escrita e da reescrita orientada no processo 

de significação conceitual em aulas de química. Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências. 

Belo Horizonte, v. 18, n. 2, p. 129-146. Disponível em: 

<https://search.scielo.org/?q=Reescrita%20textual&where=ORG>. Acesso em: 11 abr. 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://scholar.google.com.br/scholar?lr=&q=allintitle:+%22Reescrita+Textual%22&hl=pt-BR&as_sdt=1,5&as_ylo=2013&as_yhi=2017&as_vis=1
https://scholar.google.com.br/scholar?lr=&q=allintitle:+%22Reescrita+Textual%22&hl=pt-BR&as_sdt=1,5&as_ylo=2013&as_yhi=2017&as_vis=1
http://www.ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/files/uploads/Col.%20Alfabetiza%C3%A7%C3%A3o%20e%20Letramento/Col%20Alf.Let.%2002%20Lingua_Texto_Interacao.pdf
http://www.ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/files/uploads/Col.%20Alfabetiza%C3%A7%C3%A3o%20e%20Letramento/Col%20Alf.Let.%2002%20Lingua_Texto_Interacao.pdf
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
https://search.scielo.org/?q=Reescrita%20textual&where=ORG


192 
 

 
 

APÊNDICES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



193 
 

 
 

APÊNDICE A 

 

GUIA – ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA REALIZADA  

COM A PROFESSORA COLABORADORA 

 

1. Inicialmente, você pode falar um pouco sobre sua formação. 

 

2. Com que frequência você realiza atividades de produção escrita na sala de aula? 

 

3. Como você ensina seus alunos a produzirem textos escritos em sala de aula? 

 

4. Considerando as possibilidades de trabalho em sala de aula, o que você tem feito para 

motivar os seus alunos quanto à produção do texto escrito? 

 

5. Você poderia falar sobre as dificuldades enfrentadas em relação às atividades de produção 

escrita em sua turma? 

 

6.Como você tem trabalhado a avaliação do texto escrito do aluno em sala de aula? Você 

considera o texto do aprendiz como uma forma de o professor monitorar o próprio trabalho 

em relação à aprendizagem da escrita? 

 

7. Quando produzem textos escritos, os alunos aguardam uma resposta do outro. No momento 

da produção escrita esse outro é o professor. Nesse sentido, que estratégias você tem utilizado 

para estabelecer essa conversa, esse diálogo com seus alunos, a partir do que eles produzem, 

para a melhoria dos textos? 

 

8. E os alunos têm respondido às suas estratégias? 

 

9. Como você realiza a avaliação? Quais as formas de intervenção realizadas? 

 

10. No decorrer do ano letivo, você teve a oportunidade de realizar alguma correção 

individual no texto escrito pelo aluno? 

 

11. Você pode descrever uma das formas que você utiliza como intervenção? Individual ou 

coletiva? 

 

12. Há espaço para a realização da atividade de revisão textual no 3º ano? É possível trabalhar 

a revisão em sala de aula? 

 

13. Quais aspectos você enumera como importantes e tem trabalhado na atividade de revisão 

textual? Que aspecto(s) do texto do aluno você observa para desencadear a reescrita?  

 

14. Como os alunos têm reagido a essa ideia de revisar e reescrever, ou seja, melhorar os 

textos escritos em sala? 
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APÊNDICE B 

 

GUIA – ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA REALIZADA COM O ALUNO 

 

 

 Em relação à primeira versão escrita do texto: 

 

 

1. Você lembra o dia/a aula em que a professora pediu para escrever esse texto? Como foi? 
Pode dizer que texto é esse? Por que escreveu? 

 

2. Você pode ler o texto? 

(Observar alguma dificuldade relacionada à leitura. Se houver dificuldade perguntar a razão). 

 

3. Se pedirmos para um colega da sala realizar a leitura do texto que você escreveu, ele irá 

conseguir ler e entender? (Se a resposta for negativa, perguntar o que é preciso fazer para que 

o colega da sala consiga ler e entender o texto). 

 

 

 Em relação à segunda versão escrita do texto: 

 

 

1. Esse texto? É o mesmo texto? Por que você o escreveu? Leia o texto! 

 

2. Você fez alguma mudança/alteração? 

 

3. Por que achou que era preciso/necessário fazer essas mudanças/alterações? 

(Verificar que aspectos são sinalizados na fala da criança). 

 

4. O seu texto ficou melhor assim? Por quê? 

 

5. Você gostaria de revisar o texto mais uma vez para melhorá-lo? 
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APÊNDICE C 
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APÊNDICE D 
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APÊNDICE E 
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APÊNDICE F 

 

 


