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Resumo 
 
Esta pesquisa teve por objetivo investigar as estratégias didáticas utilizadas 
por duas professoras do 3º ano do ensino fundamental para desenvolver o 
ensino de produção textual em turmas heterogêneas em relação ao domínio 
do Sistema Alfabético de Escrita. Mais especificamente, buscamos identificar 
as estratégias didáticas utilizadas no ensino de produção de textos escritos 
em turmas heterogêneas quanto ao domínio do sistema de escrita; as 
habilidades / conhecimentos que as docentes enfocam nas aulas em que 
pretendem ensinar a produção de textos escritos em turmas heterogêneas 
quanto ao domínio do Sistema de Escrita Alfabética; e as estratégias de 
mediação adotadas com as crianças não alfabéticas nas aulas de produção 
de textos escritos. Com base nas perspectivas sociointeracionistas que 
abordam a língua como um objeto de estudo relacionado com o meio social e  
que propõem o ensino de produção como uma atividade discursiva, que 
auxilie o indivíduo a refletir sobre as situações comunicativas, analisamos, por 
meio de um estudo de caso, as práticas de duas docentes. Os resultados do 
estudo evidenciaram que ensinar a produzir textos escritos requer uma 
multiplicidade de aspectos a serem abordados concomitantemente. As 
professoras observadas demonstraram que para atender a tantos princípios é 
necessário contemplar a diversificação das atividades e um planejamento que 
considere a heterogeneidade da sala. No entanto, mesmo diante do empenho 
docente em dar conta de todos esses aspectos, algumas lacunas ainda foram 
presenciadas Nas duas turmas as situações de produção de textos eram 
propostas sem delimitação clara das finalidades e destinatários dos textos. 
Apesar disso, as professoras promoveram atividades em que houve um 
ensino reflexivo, que favorecia a emergência da argumentação, com 
sistematização de saberes relevantes, de modo progressivo. Além de atender 
a tais princípios, a professora 1 promoveu situações de aprendizagem em que 
havia um ensino centrado na interação em pares e em grupo, com estímulo à 
explicitação verbal,  valorização dos conhecimentos prévios dos alunos e 
diversificação de atividades, contribuindo para que as crianças não alfabéticas 
participassem efetivamente das atividades e aprendessem sobre diferentes 
dimensões da produção de textos. A professora 2, no entanto, evidenciou 
muita dificuldade para lidar com a heterogeneidade, de modo que as crianças 
não alfabéticas estiveram à margem das atividades, mesmo havendo, por 
parte da docente, uma orientação de que elas fizessem "como soubessem". 
Foi possível verificar que na turma 1, as crianças não alfabéticas, de fato, 
participaram ativamente das atividades, com exceção de uma criança, para  a 
qual a docente não conseguia propor modos de mediação em que houvesse 
engajamento na aula. Pôde-se concluir, portanto, que é possível realizar o 
ensino de produção de textos em turmas heterogêneas, com diversificação de 
atividades que contemplem a apropriação de diferentes conhecimentos e 
desenvolvimento de diferentes habilidades, mas essa é uma tarefa difícil que 
requer, muitas vezes, um envolvimento de outros segmentos da escola e da 
Rede de Ensino, que não foi observado neste estudo. 
 
Palavras-Chave: Produção de textos. Heterogeneidade. Estratégias docentes. 
 

 



 

 

Abstract 
 

This study aimed to investigate the strategies used by two professors teaching 
the 3rd year of primary school to develop the teaching of writing in 
heterogeneous classes in relation to the alphabeticl script system field. 
Specifically, we aimed to identify strategies used in texts written in 
heterogeneous students groups as the domain of the writing system; skills and  
knowledge focused by teachers that claim to teach written text production in 
heterogeneous classes as the field of Writing System Alphabetical, and 
mediation strategies adopted children with no alphabet in class production of 
written texts. Based on sociointeractionists perspectives that address the 
language as an object of study related to the social environment and offering 
teaching production as a discursive activity that assists individuals to reflect on 
the communicative situations, analyze, through case study, the practices of 
two professors. The results of this study showed that written texts production 
teaching requires a multiplicity of aspects to be addressed concurrently. The 
teachers observed that demonstrated to meet so many principles is necessary 
to consider the diversification of activities and a plan that considers the 
heterogeneity of the room. However, despite the commitment of teachers to 
account all these aspects, some gaps still two classes were witnessed In 
situations of producing texts were proposed without clear delineation of the 
purposes and recipients of the texts. Nevertheless, teachers promoted 
activities which favored the emergence of argument with systematization of 
knowledge relevant in a progressive manner. In addition to find these 
principles, the teacher first promoted learning situations in which there was an 
education focused on interaction in pairs and in groups, with the explicit verbal 
stimulation, enhancement of students' prior knowledge and diversification of 
activities, helping not alphabetic children to effectively participate in activities 
and learn about different dimensions of text production. The teacher 2, 
however, showed very difficult to deal with heterogeneity, so that children were 
not alphabetic outside activities. We noticed that in one class, children are not 
alphabetical, in fact, participated in the activities, except for one child, for 
which the teacher could not proposing mediation in ways that were engaging 
in class. It was concluded, therefore, that it is possible to perform teaching text 
production in heterogeneous groups, with diversified activities that include the 
appropriation of different knowledge and developing different skills, but this is 
a difficult task that requires often involvement of other segments of the school 
and educational network, which was not observed in this study. 
 

Keywords: Production of texts. Heterogeneity. Strategies teachers. 
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 INTRODUÇÃO 

 Na atual conjuntura educacional, a perspectiva de contextualizar e 

ressignificar os usos da leitura e da escrita na escola como práticas sociais 

remete a uma reflexão sobre o ensino de Produção de Textos. É interessante 

perceber que embora muito se discuta acerca desse eixo de ensino, ainda é 

possível constatar práticas ineficientes e precárias condições de produção 

oferecidas aos educandos.  

Segundo McLane (1996, p. 298): 

 Vygotsky já argumentava em A pré-história da linguagem 
escrita (1978) que o ensino (da escrita) deveria ser 
organizado de tal forma que ler e escrever se mostrassem 
necessários para alguma coisa. (...) Ler e escrever devem ser 
algo de que a criança necessite. Ele chegou a lamentar a 
contradição que aparece no ensino da escrita (...) que reside 
especialmente no fato de que ela é ensinada como uma 
atividade motora e não como uma atividade cultural 
complexa. 

Retomando tais concepções, McLane (1996) afirma que as críticas de 

Vygotsky ao ensino da escrita são ainda aplicáveis a muitas escolas onde a 

escrita continua a ser ensinada como um conjunto de habilidades mecânicas 

e as experiências das crianças com a escrita são nos primeiros anos 

frequentemente limitadas a exercícios de caligrafia e ortografia. O autor afirma 

ainda que esta ênfase nas habilidades básicas pode causar nas crianças uma 

visão limitada e restrita da escrita, vista como um conjunto de técnicas 

escolares desligadas de suas necessidades e interesses. Infelizmente, neste 

século ainda há escolas onde tal tipo de ensino continua a existir, embora 

algumas mudanças sejam visíveis. 

O princípio de que a produção de textos deve ser um conteúdo 

priorizado na Educação Básica vem sendo discutido em propostas 

curriculares de secretarias municipais e estaduais de ensino e em cursos de 

formação de professores  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, (PCN,1997, p.13): 

 
 a escola deve propiciar o contato com textos significativos, 
que façam parte da vida cotidiana dos alunos, privilegiando a 
diversidade de textos utilizados socialmente, a fim de que o 
aluno aprenda a linguagem de forma prazerosa e que ela 
satisfaça suas necessidades pessoais.  
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Na Base Curricular Comum de Pernambuco também é defendido que: 

 

As noções básicas que fundamentam a base curricular na 
área estão apoiadas na compreensão de que a linguagem é 
uma atividade de interação social, pela qual os interlocutores 
atuam, por meio de diferentes gêneros textuais, expressando 
e criando os sentidos que marcam as identidades individuais 
e sociais de uma comunidade. (PERNAMBUCO, 2008a, p.67)  

 

  Sendo assim, afirma-se ainda que,  

 

nessa perspectiva, é esperado que as competências em 
análise, leitura e produção das múltiplas linguagens sejam as 
competências prioritárias das atividades realizadas na escola. 
Vale ressaltar que essas competências são extremamente 
significativas para todas as áreas do saber, uma vez que a 
análise, a produção e a circulação do conhecimento são 
processos que passam, necessariamente, pelo uso das 
linguagens. (PERNAMBUCO,2008a, p.36) 

 

Tal perspectiva é enfatizada ainda pela proposta estadual de 

Orientações Teórico - Metodológicas (OTM’S) na área de Língua Portuguesa 

para a Educação Básica:  

 

As orientações teórico metodológicas da prática pedagógica 
do professor de Língua Portuguesa são voltadas para a 
formação de estudantes nos contextos de interação autor-
texto-leitor e nas práticas socioculturais contemporâneas de 
usos da escrita. (PERNAMBUCO,2008b. p.06)  

 
Desse modo, a produção de textos tem assumido cada vez maior grau 

de importância no cotidiano da escola. No entanto, nem sempre o professor 

sabe como conduzir tal ensino. Em relação a tal questão, concordamos com 

Guerra (2009,p.166), quando a mesma afirma que: 

 

 não basta discutir com o professor sobre os objetos de 
ensino. É extremamente importante voltarmo-nos para os 
processos interacionais e estratégias didáticas de ensino de 
atividades tão complexas, como são as de leitura e produção 
de textos.  
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Isto é, corroboramos com a ideia de que o professor precisa ter acesso 

a mais informações e reflexões acerca da mediação durante as situações de 

ensino. 

Esse pressuposto decorre da constatação de que produzir textos 

escritos não é algo que se aprende espontaneamente. Conforme Bereiter e 

Scardamalia (1987), certos conhecimentos não surgem naturalmente no 

cotidiano, mas requerem um esforço contínuo por longos períodos. Desse 

modo, entendemos que é necessário investigar não só os processos mentais 

pelos quais os alunos passam até se apropriarem dos mecanismos da escrita 

de textos, como também as estratégias didáticas que estimulam essa 

aprendizagem na escola e as relações entre as aprendizagens escolares e os 

usos da escrita fora da escola. 

Para aprofundar as reflexões sobre a mediação nas situações de 

ensino de produção de textos, é necessário assumir concepções claras sobre 

o processo de escrita e, para isso, é necessário discutir conceitos 

fundamentais como texto e gênero. Com tal propósito, adotamos, neste 

trabalho, uma concepção sociointeracionista pautada em teóricos como 

Vigotsky, Bakhtin, Dolz e Schneuwly, entre outros, que defendem a língua 

como espaço de interação e constituição do sujeito.  

Assumindo essa perspectiva de contextualizar e ressignificar as 

práticas de leitura e escrita na escola, deparamo-nos com outro conceito que 

é de importância central neste estudo: letramento. Para Soares (1998), o 

termo letramento é a versão para o português da palavra de língua inglesa 

literacy, que significa o estado ou a condição que assume aquele que aprende 

a ler e a escrever.  

É importante ter consciência de que a atividade de produzir textos não 

é - como já dissemos - uma habilidade que se aprende espontaneamente, o 

que, portanto, torna indispensável, segundo nosso ponto de vista, um 

direcionamento de ensino sistemático para esse fim. Cabe, contudo, frisar que 

apesar do nível de complexidade que estas atividades apresentam é preciso 

garantir que as crianças sejam inseridas em práticas de uso da língua (oral e 

escrita) desde os primeiros anos de escolarização. Pois, inevitavelmente, 

essas crianças são “apresentadas” – umas mais, outras menos – a um mundo 

letrado, onde o contato com a escrita ocorrerá mesmo antes que elas se 



13 

 

apropriem do Sistema de Escrita Alfabética. Por isso, concordamos com 

Bosco (2009, p. 03): 

 
Segundo o conceito de letramento, não se pode mais 

desvincular o processo de alfabetização da construção de 
uma prática de escrita através do uso da linguagem em suas 
situações interacionais, pois o processo de alfabetização 
também envolve o processo de aprendizagem e de vivências 
da escrita. 

 

Sendo assim, entendemos que o ensino de produção de textos em 

turmas iniciais do ensino fundamental vai muito além do trabalho com os 

aspectos composicionais exigidos para a escrita de textos, atingindo várias 

outras habilidades e competências importantes e necessárias, articulando 

aprendizagem do Sistema de Escrita Alfabética (SEA) com as experiências 

sociais destes alunos. Leal e Mendonça (2005, p. 59) explicam que  

 

os alunos precisam aprender a refletir sobre as situações de 
interação em que os textos circulam e sobre os diferentes 
gêneros textuais, a fim de poder transferir o que aprenderam 
na sala de aula para os contextos diversos em que convivem 
fora da escola.  

 

É com base nas perspectivas apresentadas até aqui que pretendemos 

discorrer sobre nossas  reflexões. 

Este trabalho foi motivado por observações das práticas de algumas 

professoras da Rede Municipal de Ensino do Recife, realizadas no período 

entre 2005 a 2008,  em diferentes situações e com diferentes objetivos1. 

Durante esses momentos, foi possível identificar uma indagação comum às 

mesmas: como trabalhar com produção de textos escritos em turmas 

constituídas por alunos com diferentes níveis de apropriação da escrita?  

Tal inquietação resultou nessa pesquisa, que busca investigar quais 

estratégias didáticas as professoras utilizam para desenvolver o ensino de 

produção textual em turmas heterogêneas em relação ao domínio do sistema 

alfabético de escrita. 

                                                 
1
 As observações realizadas neste período foram decorrentes das pesquisas do Trabalho  de Conclusão 

de Curso (TCC) e observações de aulas requisitadas pela disciplina  Pesquisa e Prática Pedagógica 

(PPP), ambas no âmbito do curso de Pedagogia na UFPE. 
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Em relação a tal questão, concebemos que mesmo sem dominar o 

sistema de escrita alfabética, o aluno é capaz de participar de atividades de 

produção textual, e mesmo pessoas com apenas rudimentos de alfabetização 

podem, se motivadas o suficiente, redirecionar suas habilidades linguísticas 

orais para a produção de um texto escrito.  

Realizando um levantamento das publicações da Revista Brasileira de 

Educação, pudemos constatar que no período de janeiro de 2006 a dezembro 

de 2010 (15 edições publicadas), a revista publicou artigos relacionados ao 

estudo de linguagem (leitura, escrita, alfabetização e letramento), porém não 

foi identificado nenhum estudo relacionado ao trabalho de produção textual no 

ensino fundamental, nem sobre o ensino de produção de textos em turmas 

heterogêneas.  

Já na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, desde o ano de 2006 

até início de 2011 (15 edições), foi publicado apenas um artigo (em seu último 

volume – Vol.92, nº 230 Ano 2011) na área de linguagem. Intitulado 

“Alfabetização e letramento no 1º ciclo: o que as crianças aprendem sobre a 

escrita a cada ano?” que tratou de questões relativas à alfabetização e ao 

letramento, mas não enfocou o tema da produção de textos e da 

heterogeneidade da escrita que vimos aqui discutindo. 

Foram consultados, também, os anais de congressos conceituados na 

área de pesquisas em educação2, como os da ANPED (Associação Nacional 

de Pós-Graduação e Pesquisas em Educação), que nos últimos cinco anos 

registrou dentre seus 79 artigos dentro do tema “Alfabetização, leitura e 

escrita” oito trabalhos desenvolvidos com a finalidade de discutir as práticas 

de produção de textos na sala de aula. Nenhum trata da produção de textos 

em turmas heterogêneas. Porém, encontramos um desenvolvido em 2007 

sobre o trabalho com textos escritos na educação infantil e outro em 2008 que 

contempla a narrativa de textos escritos com crianças na fase inicial da 

alfabetização.  Tais estudos serão posteriormente descritos. 

No COLE (Congresso de Leitura no Brasil / ALB – Associação de 

Leitura do Brasil), em três edições no período de 2005 a 2011, foram 

publicados 25 trabalhos com a discussão acerca das práticas de produção 

                                                 
2
 Levantamento realizado nos sites: http://www.alb.com.br; http://www.fae.ufmg.br/endipe; 

http://www.anped.org.br. Durante o primeiro semestre de 2011. 

http://www.alb.com.br/
http://www.fae.ufmg.br/endipe
http://www.anped.org.br/
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textual. Tais textos trataram, entre outros aspectos, da produção de diferentes 

gêneros textuais, práticas em sala de aula, estratégias e mediação docente, 

inicialização das práticas de produção textuais desde as séries iniciais, 

abordagem dos livros didáticos para esse eixo de ensino e perspectivas de 

letramento nas atividades de produção de textos. Contudo, neste, também 

não identificamos nenhuma pesquisa com o mesmo tema nosso. O que ainda 

destacamos como semelhantes são os doze artigos que encontramos que 

abordam o trabalho com a escrita de textos em turmas iniciais do ensino 

fundamental, alfabetização e educação infantil, por compartilharem a 

preocupação de investigar a proposta de ensinar a produzir textos mesmo 

que o aluno não tenha ainda consolidado a apropriação do sistema de escrita 

alfabética. Nos capítulos posteriores da Dissertação, serão travados diálogos 

com alguns desses estudos. 

No XV ENDIPE (Encontro Nacional de Didática e Prática de ensino 

realizado em 2010), por meio de pesquisas relativas a publicações 

disponíveis em site da UFMG, encontramos livros com os artigos dos 

simposistas divididos por área, assim como os trabalhos apresentados em 

pôster e/ou painel. Nas áreas de alfabetização e letramento e do ensino de 

língua portuguesa verificamos apenas 03 trabalhos sobre as práticas de 

produção de texto na escola. E novamente não temos estudos acerca do 

ensino de produção de textos em turma compostas por alunos alfabéticos e 

não-alfabéticos . 

Diante desse levantamento, constatamos que a produção de textos em 

turmas heterogêneas em relação ao domínio do sistema de escrita é um tema 

ainda pouco discutido, pois entre os estudos relativos ao eixo de produção de 

textos, pouco se ressaltou acerca das estratégias para garantir esse ensino 

diante da heterogeneidade quantos aos níveis de escrita dos alunos.  

Acreditamos que a produção textual como eixo fundamental do ensino 

de língua portuguesa precisa ser mais e melhor discutida para que as escolas 

conduzam de maneira adequada o ensino da escrita e formem alunos 

capazes de interagir nos diversos contextos sociais. Defendemos, portanto, a 

necessidade dessas discussões no cenário das pesquisas educacionais, 

como forma de emergirem novas perspectivas e colaborações ao trabalho das 

docentes que realizam esse trabalho na prática e que muitas vezes não dão 
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conta sozinhas de encontrar estratégias diversificadas para lidar com tal 

fenômeno. 

Desenvolvemos essa pesquisa em duas turmas do ano 3 do Ensino 

Fundamental da Rede Municipal de Jaboatão dos Guararapes, analisando as 

estratégias didáticas das professoras para desenvolver o ensino de produção 

textual em turmas heterogêneas em relação ao domínio do Sistema Alfabético 

de Escrita. Mais especificamente, buscamos investigar: 

 

 As estratégias didáticas utilizadas no ensino de produção de textos 

escritos em turmas heterogêneas quanto ao domínio do sistema de 

escrita; 

 As habilidades / conhecimentos que as docentes enfocam nas aulas 

em que pretendem ensinar a produção de textos escritos em turmas 

heterogêneas quanto ao domínio do Sistema de Escrita Alfabética; 

 As estratégias de mediação adotadas com as crianças não alfabéticas 

nas aulas de produção de textos escritos. 

 

 A seguir, apresentamos seis capítulos em que discutimos os conceitos 

de alfabetização e letramento, as concepções e o ensino de produção de 

textos, os gêneros textuais como objeto de ensino, a mediação docente e a 

heterogeneidade - quanto ao nível de escrita - no ensino de produção de 

textos no ensino fundamental. Nos capítulos seguintes - sete e oito - 

apresentamos os resultados e análises deste estudo, concluindo com o 

capítulo nove, no qual apresentamos algumas considerações. 
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2- O ESTUDO DA PRODUÇÃO DE TEXTOS EM DUAS TURMAS DO 3º        

ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
 Optamos por investigar o problema da produção de textos em turmas 

heterogêneas - quanto aos níveis de escrita -  com foco em casos específicos 

de duas turmas do 3º ano do Ensino Fundamental da rede municipal de 

ensino de Jaboatão dos Guararapes.  

 Escolhemos o terceiro ano do Esino Fundamental por se tratar do último 

ano do ciclo de alfabetização, o que pressupõe que as crianças  já estejam 

alfabéticas ou em processo de consolidação da escrita. Partimos do 

pressuposto de que  o domínio das habilidades de escrita autônoma neste 

ciclo é um direito dessas crianças. Desse modo, concebemos que este ensino 

deve ser uma das prioridades nesta etapa escolar, com estratégias 

direcionadas que estimulem e contribuam para que todos sejam capazes de 

ler e escrever. No entanto, como na realidade do município investigado e de 

vários outros municípios brasileiros muitos alunos chegam ao final do 3º ano 

ainda sem se apropriarem da escrita, esse espaço amostral torna-se 

importante para investigarmos o nosso objeto de pesquisa, que é justamente 

como a professora contempla as atividades de produção textual se na turma 

há alunos em diferentes níveis de escrita. Para desenvolver esse estudo 

percorremos os procedimentos metodológicos descritos a seguir. 

 

2.1 Procedimentos metodológicos.... 

 
A abordagem escolhida para o desenvolvimento dessa pesquisa de 

cunho qualitativo foi o estudo de caso, que, segundo Good e Hatt (1968), “se 

destaca por se constituir numa unidade dentro de um sistema mais amplo. O 

interesse, portanto, incide naquilo que ele tem de único, de particular, mesmo 

que posteriormente venham a ficar evidentes certas semelhanças com outros 

casos ou situações”. O estudo de caso, segundo Ludke e André (1986), 

apresenta as seguintes características: visa à descoberta; enfatiza a 

“interpretação em contexto”; busca retratar a realidade de forma completa e 

profunda; usa uma variedade de fontes de informação; revela experiência 

vicária e permite generalizações naturalísticas; procura representar os 
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diferentes e às vezes conflitantes pontos de vista presentes numa situação 

social; utiliza uma linguagem e uma forma mais acessível do que os outros 

relatórios de pesquisa. 

Diante dessa caracterização, achamos coerente adotarmos tal 

abordagem de pesquisa por tratarmos neste estudo de um olhar lançado 

sobre duas turmas, mais especificamente, observando a prática de duas 

professoras, a fim de evidenciarmos que estratégias são utilizadas no ensino 

de produção de textos em turmas compostas por alunos em diferentes níveis 

de escrita. 

Sendo assim, adotamos essa metodologia para investigar dentro de um 

amplo e complexo campo – que é o ensino de produção de textos na escola – 

situações particulares desse fenômeno – observando duas professoras da 

rede municipal de ensino. Visamos com isso realizar um recorte de uma 

realidade pluralizada e profunda, “tratando o objeto como representação 

singular da realidade que é multidimensional e historicamente situada” 

(LUDKE E ANDRÉ, 1986, p.21). 

Além de considerarmos compatíveis as características acima citadas 

com as etapas de desenvolvimento dessa pesquisa, pretendemos com esse 

estudo particular despertar novas percepções e ressignificações para vários 

outros casos - dos singulares aos mais gerais. 

Para definir os sujeitos participantes desta pesquisa, tivemos como 

critérios selecionar:  

 

 Professoras do 3º ano do ensino fundamental de escolas públicas 

municipais;  

 Professoras que estivessem lecionando em turmas heterogêneas 

quanto ao domínio do sistema de escrita; 

 Professoras reconhecidas pelas colegas de trabalho e pela equipe 

gestora pelo seu comprometimento com o ensino; 

 Professoras que trabalhassem sistematicamente com produção de 

textos em sala; 

 Professoras com disponibilidade para participar deste trabalho. 
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 Por meio da indicação de colegas de trabalho, chegamos à primeira 

professora da nossa pesquisa. A mesma era reconhecida por ser uma 

profissional comprometida e competente e que desenvolvia práticas de 

produção de textos. Em contato com a docente, verificamos que a mesma 

correspondia às nossas expectativas e após a entrevista e a diagnose com a 

turma, elegemos nossos primeiros sujeitos de análise. Pouco mais de um mês 

depois, encontramos nossa segunda professora. Em busca de uma 

professora que atendesse aos critérios já citados, fomos procurar uma 

indicação de um grupo de docentes que faziam parte da secretaria municipal 

de educação de Jaboatão dos Guararapes, e elas recomendaram uma 

escola, ressaltando os bons índices de avaliação da escola e destacando a 

presença de uma boa professora do 3º ano, embora não tivessem um 

conhecimento mais aprofundado das práticas desenvolvidas pela mesma em 

relação ao ensino de produção de textos. Através de conversa informal, 

identificamos a disponibilidade da docente em participar de nossa pesquisa e 

após a entevista e a diagnose confirmamos sua compatibilidade com a nossa 

proposta. A partir de então, demos início à nossa coleta de dados. 

 
2.2 Etapas da pesquisa... 
 

A primeira etapa deste estudo se deu a partir de uma entrevista semi-

estruturada com as duas docentes, que foi gravada e transcrita, a fim de 

construirmos o perfil das professoras e de buscarmos algumas informações 

que confirmassem que as docentes realmente estavam dentro da perspectiva 

que vínhamos trabalhando: se ensinavam produção de textos em sua sala,  

se suas turmas eram heterogêneas quanto ao domínio do sistema de escrita. 

Além  de analisarmos se as professoras atendiam a tais critérios, também 

utilizamos a entrevista para entendermos, a partir de seus próprios 

depoimentos, se as mesmas planejavam estratégias para lidar com as 

crianças não alfabéticas e se sentiam dificuldades para ensinar produção de 

textos tendo em suas turmas tais crianças. A aplicação de uma entrevista 

semi-estruturada, conforme Manzini (1990/1991, p. 154), está focalizada em 

um assunto sobre o qual confeccionamos um roteiro com perguntas 

principais, complementadas por outras questões inerentes às circunstâncias 

momentâneas à entrevista. Segundo ele, esse tipo de entrevista pode fazer 
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emergir informações de forma mais livre e as respostas não estão 

condicionadas a uma padronização de alternativas. 

  Assim, a entrevista foi guiada por um roteiro composto por  dez  

perguntas. As quatro perguntas iniciais eram para a construção do perfil das 

docentes 

 

- Idade;  

- Formação;  

- Tempo de Magistério;  

- Níveis de ensino em que atua; Rede (s) em que trabalha. 

 

 As perguntas seguintes eram voltadas para questões relativas ao tema 

da pesquisa: 

 

-  Você trabalha a produção de textos em sua turma?  

- Com que frequência?  

- Que tipos de atividades você realiza para ensinar seus alunos a produzir 

textos? 

-  Você tem alguma dificuldade para ensinar seus alunos a escrever textos? 

Quais? 

- Você tem alunos não alfabéticos? Quantos? 

-  Os alunos não alfabéticos participam das atividades de produção de textos?  

 

 As entrevistas foram áudio gravadas, a fim de captar e transcrever de 

forma mais fidedigna possível o texto das entrevistadas.  

 Após a análise das entrevistas e da prévia seleção das professoras, 

visitamos suas respectivas turmas, a fim de verificar se de fato tratavam-se de 

turmas heterogêneas e para mapear os alunos por meio de um instrumento 

avaliativo – diagnóstico, identificando os níveis de apropriação da escrita de 

cada aluno, com base na abordagem da psicogênese de Emília Ferreiro. 

 Essa diagnose se constituiu da aplicação de um ditado de palavras, no 

qual o aluno recebeu uma sequência de imagens para que escrevesse os 

respectivos nomes das figuras de acordo com os conhecimentos que 
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possuíam até ali, sem nenhuma intervenção, para que pudéssemos identificar 

o nível de escrita de cada aluno. 

A partir dessa atividade, traçamos o perfil da turma e iniciamos, então, 

observações sistemáticas de aulas – previamente marcadas com as 

professoras –, com o propósito de presenciar situações de produção de textos 

na sala e observar de que maneira se organiza esse cenário, que estratégias 

didáticas eram lançadas nesses momentos e de que forma os alunos 

participavam dessas atividades.  

Foram observadas dez aulas de cada professora, de acordo com o 

seguinte cronograma (combinado com as docentes de acordo com os dias em 

que as mesmas ministravam aulas de língua portuguesa em suas turmas e 

também de acordo com sua disponibilidade) : 

 

Quadro 1: Cronograma das observações de aulas 

Professoras Datas das aulas Dias da semana Total de aulas observadas 

Profª 1 08/08/2012 

17/08/2012  

20/08/2012 

22/08/2012 

24/08/2012 

27/08/2012 

29/08/2012 

03/09/2012 

10/09/2012 

12/09/2012 

Quarta-feira 

Sexta-feira 

Segunda-feira 

Quarta-feira 

Sexta-feira 

Segunda-feira 

Quarta-feira 

Segunda-feira 

Segunda-feira 

Quarta-feira 

10 aulas  

Profª 2 01/10/2012 

02/10/2012 

04/10/2012 

16/10/2012 

22/10/2012 

23/10/2012 

25/10/2012 

31/10/2012 

05/11/2012 

07/11/2012 

Segunda-feira 

Terça-feira 

Quinta-feira 

Terça-feira 

Segunda-feira 

Terça-feira 

Quinta-feira 

Quarta-feira 

Segunda-feira 

Quarta-feira 

10 aulas  
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As aulas foram registradas por meio de videogravação, a fim de captar 

melhor os detalhes da aula e elaborar relatórios fidedignos para uma análise 

mais consistente dos dados. A cada observação focamos o olhar na 

participação dos alunos não alfabéticos nas atividades de produção, e nas 

estratégias que as professoras utilizavam para envolver os alunos de 

diferentes hipóteses de escrita nas situações de produção.  

Foram registrados os comandos das atividades, as estratégias e as 

intervenções que as professoras realizaram. 

A partir dos relatórios, estabelecemos uma relação entre os estudos 

bibliográficos levantados neste trabalho e o cenário observado na sala de 

aula.  

Para completar os dados necessários à compreensão acerca dos 

modos como a professora lida com a heterogeneidade em sala de aula nas 

situações de ensino de produção de textos, foram realizadas, sempre que 

necessário, entrevistas com a professora, análise dos documentos de registro 

de planejamento ou acompanhamento dos estudantes, cadernos dos alunos e 

outros materiais usados em sala de aula, assim como conversas informais, 

cujas impressões foram registradas no diário de pesquisa. 

 
2.3 Caracterização dos sujeitos... 
 
 Participaram deste estudo duas professores da rede municipal de 

Jaboatão dos Guararapes, ambas atuando nesta rede no 3º ano do ensino 

fundamental  e seus respectivos alunos.  

 A professora 1 tinha 44 anos de idade e 30 anos de magistério. 

Graduada em pedagogia, estava se especializando em Arte Educação (pós-

graduação). Trabalhava pela manhã na rede municipal de Recife e à tarde na 

rede de Jaboatão dos Guararapes. Afirmou já ter trabalhado com turmas do 1º 

ao 3º anos do ensino fundamental.  

 A escola em que a mesma foi observada  possuía 11 turmas 

funcionando pela manhã e 12 turmas, no horário da tarde, abrangendo desde 

a educação infantil até o 5º ano do ensino fundamental, com salas de 

tamanho adequado ao quantitativo de alunos e bem arejadas. A escolha da 
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escola foi consequência da escolha da professora, segundo os requisitos já 

citados. 

 A turma se constituía por 19 alunos, dos quais uma aluna era uma 

criança com deficiência intelectual – com laudo - e, portanto, tinha uma 

professora de apoio para lhe acompanhar nas aulas. Deste quantitativo de 

alunos, 07 eram meninos e 12 meninas, com faixa etária entre 8 e 15 anos. 

Nessa turma foram identificados quatro alunos que ainda não tinham 

consolidado a escrita alfabética e que, portanto, não se encontravam ainda no 

nível alfabético de escrita, formando assim o grupo foco das nossas 

observações (Kevin - silábico de qualidade, Guilherme - silábico alfabético, 

Thiago- silábico alfabético, e Joelma- silábico alfabético)3. 

 A professora 2 tinha 31 anos de idade e 15 anos de magistério. 

Graduada em pedagogia, estava com o curso de Pós-Graduação em Gestão 

Educacional em andamento. Ensinava pela manhã na rede municipal de 

Recife e no horário da tarde, na rede de Jaboatão dos Guararapes. Afirmou já 

ter atuado do 1º ao 4º anos do ensino fundamental. 

 A escola em que a mesma foi observada possui apenas três turmas no 

turno da tarde (1º,2º e 3º anos). A escolha da escola deu-se através de 

indicações de funcionários da secretaria de educação e das indicações de 

pares conforme os requisitos já citados. A escola possui boas referências e 

em 2012 obteve o 2º lugar no IDEB. Porém, vale frisar que é uma escola 

pequena e que  suas salas de aulas tornam-se apertadas para o grande 

quantitativo de alunos, e a turma do 3º ano mais especificamente era bem 

afetada pela falta de espaço e por ser extremamente quente (embora tivesse 

três ventiladores na sala, fazia um calor intenso). 

 A turma era composta por 29 alunos, dos quais 20 eram meninos e 9 

meninas, com faixa etária entre 08 e 12 anos. Dentre eles, a professora 

indicou que dois alunos tinham deficiência: um que tinha laudo médico e um 

outro que ela informou não possuir laudo mas ser visível sua dificuldade de 

acompanhar as atividades. Neste caso, o aluno com laudo de deficiência 

intelectual tinha uma professora de apoio que acabava dando assistência aos 

dois alunos citados pela professora. Do total de alunos, identificamos sete que 

                                                 
3
 Para preservar a identidade das crianças observadas, os  nomes dos alunos apresentados  nesta 

dissertação são todos fictícios. 
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ainda não tinham alcançado o nível alfabético de escrita, os quais formaram o 

grupo foco das observações desta turma (Luciana - pré-silábico, Elton - pré-

silábico, Alex - pré-silábico, Fernando - pré-silábico, Manoel - pré-silábico, 

Fátima - silábico alfabético, e Tobias -  silábico alfabético). 

 Em ambas as turmas foi aplicado o mesmo procedimento de 

investigação, que foi a observação de dez aluas de língua portuguesa 

planejadas com autonomia pelas docentes da sala.  

 As duas turmas aceitaram bem a presença de um estranho 

(pesquisadora) na sala, monitorando-os com registros escritos, audio e 

videogravados. Porém, a turma 1 era mais participativa nas aulas e 

demonstrava gosto e motivação em mostrar as suas produções para a 

pesquisadora e para a câmera filmadora, já a turma 2 mostrou-se mais 

dispersa em relação às aulas e alguns alunos revelavam restrições 

(“vergonha”) em expor suas produções. 

 Os dados foram analisados com base em categorias que serão 

descritas posteriormente e que foram construídas a partir das reflexões 

conceituais que serão expostas nos capítulos 3, 4, 5 e 6.  
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3- ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: DA APROPRIAÇÃO DO SISTEMA             

DE ESCRITA ALFABÉTICA AO USO SOCIAL DA LEITURA E DA 

ESCRITA 

 

 Desde as duas últimas décadas presenciamos no cenário educacional, 

sobretudo na área da alfabetização, a discussão incisiva da perspectiva do 

letramento, termo surgido por volta dos anos 80, sendo inicialmente registrado 

na obra: Adultos não alfabetizados: o avesso do avesso, de Leda Verdiani 

Tfouni (1988). 

 Para Tfouni (1988), a alfabetização é um processo intrinsecamente 

ligado ao letramento. A pesquisadora defende que uma alfabetização plena 

só se concretiza se mergulhada em práticas de letramento. A autora, em seu 

livro  “Letramento e alfabetização” (1995), explica o processo da alfabetização 

como um processo contínuo, e inconcluso. Que ora é entendido como um 

processo de aquisição individual de habilidades de leitura e escrita, ora um 

processo de representação de objetos diversos, de naturezas diferentes. 

 No Brasil, a conceitualização dada ao letramento por Soares (1998) é 

de que se trata do “estado ou a condição que assume aquele que aprende a 

ler e a escrever” ou ainda, conforme Soares (2004, p.14), o letramento é o 

“desenvolvimento de habilidades de uso desse sistema [SEA] em atividades 

de leitura e escrita, nas práticas sociais que envolvem a língua escrita”. Desse 

modo, também é evidenciada uma relação estreita entre alfabetização e 

letramento. 

 Street (2003), ao tratar deste conceito,  faz distinções entre um modelo 

autônomo e um modelo ideológico de letramento: 

 

Se por um lado muitos educadores e idealizadores de 
políticas vêem o letramento como sendo uma habilidade 
meramente neutra, igual em qualquer lugar e a ser distribuída 
[...] para todos em iguais medidas, o modelo ideológico 
reconhece que as decisões políticas e em educação precisam 
estar baseadas em julgamentos prévios sobre que letramento 
deve ser distribuído, e por quê (STREET, 2003, p.10). 
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  Trazendo o contraste entre os dois modelos, Almeida (2011, p.04) 

explica que: 

o primeiro trata o letramento como um conjunto de 
habilidades técnicas e uniformes que são transmitidas e 
decodificadas, ele isenta os aspectos sociais e culturais. O 
outro, o modelo ideológico, de modo adverso, privilegia os 
aspectos sociais e ideológicos. 

 
 Concebemos, assim como Street (2003), que há uma dimensão de 

poder a ser considerada na discussão sobre letramento. Há diferentes 

contextos culturais e as condições de participação em diferentes contextos 

não são iguais para todos. 

 Desse modo, concebemos, assim como é proposto por Soares (2004), 

que a alfabetização está intrinsicamente ligada ao letramento. 

 Embasados por esses diferentes conceitos  estabelecemos, então, 

uma ressignificação da alfabetização. Acreditamos que a prática de 

alfabetização dentro da perspectiva do letramento é um caminho bastante 

propício para se desenvolver o ensino da escrita e da leitura como habilidades 

essenciais para a interação em uma sociedade letrada, e para fazer  dessa 

aprendizagem algo verdadeiramente significativo e estimulante. 

 Assim, alfabetização e letramento passam a fazer parte de um mesmo 

processo e, embora sejam  fenômenos diferentes, se aproximam a ponto de 

se misturarem e dificultar conceitualmente essa distinção. Contudo, esse 

processo nos revela, como Soares (2004) já discute, as muitas facetas dessa 

alfabetização. Segundo a autora citada, se se excede por um lado o foco no 

processo de apropriação da escrita, refletindo sobre métodos, consciência 

fonológica, sistema notacional, etc. perde-se de fato o sentido real dessa 

aprendizagem e deixa-se de enxergar a alfabetização como um processo 

viabilizador do sujeito interagir com uma sociedade letrada através da 

linguagem. Por outro lado, como a autora ressalta, tão pouco irá funcionar a 

demasiada ênfase dada ao papel social da escrita se este suprimir os 

momentos de reflexão sobre a língua e as atividades de apropriação do 

Sistema de Escrita Alfabética. O que Soares (2004) nos revela é que 

alfabetizar e letrar são duas faces de um mesmo processo, e que ambas 

precisam acontecer ora concomitantemente ora individualmente para que 

possam trabalhar desde os objetivos de apropriação e os princípios da 
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alfabetização até as formas contextualizadas do uso desse conhecimento em 

situações reais da vivência do aluno. 

Antes dessa concepção atual de ensino, a alfabetização acontecia de 

maneira independente. Primeiro, aprendia-se a codificar e decodificar, ou 

seja, aprendia-se a ler e a escrever o suficiente para atender a situações 

didáticas escolares básicas, para só depois aprender a fazer uso da leitura e 

da escrita em outras práticas sociais. Hoje, diversas pesquisas nos mostram 

que o processo é tão indissociável que não é viável alfabetizar ou letrar, mas 

sim, que é necessário alfabetizar na perspectiva do letramento.  Ou seja, é 

preciso sistematizar a escrita em função de seu uso em práticas 

sociocomunicativas. Assim, aprende-se a ler e a escrever para se comunicar, 

interagir e se expressar através da linguagem nas mais diversas práticas 

desenvolvidas em meio a uma sociedade letrada.  

Por serem tão indissociáveis, os termos letramento e alfabetização 

sofrem muitos conflitos conceituais. Se dissermos que um é complemento do 

outro é comum perguntarmos ou ouvirmos a pergunta: por que não então 

serem um só? No entanto, apesar de acreditarmos que a alfabetização – 

concretização das habilidades de leitura e escrita – só se efetiva plenamente 

se superar o caráter de decodificação e passar a fazer sentido dentro de 

práticas reais de leitura e escrita na sociedade – ou seja se alfabetizar 

letrando, sabemos também que existem conhecimentos, habilidades e 

objetivos específicos a serem ensinados e aprendidos que dizem respeito aos 

conhecimentos sobre o sistema notacional: o Sistema Alfabético de Escrita. 

Desse modo, voltamos a afirmar que alfabetizar e letrar são ações conjuntas, 

duas faces de um mesmo processo: o de inserir sujeitos através da linguagem 

oral e escrita em práticas reais de leitura e escrita que os permitam agir, 

expressar e se comunicar numa sociedade letrada, mas que precisam ser 

trabalhados também de forma específica. 

Para alfabetizar, é importantíssimo trabalhar com as crianças os 

princípios do sistema de escrita alfabética, tais como descrevem em síntese 

Leal e Morais(2010): 

 

 Se escreve com letras, que não podem ser inventadas, que têm um 

repertório finito e que são diferentes de números e outros símbolos; 
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 As letras têm formatos fixos e pequenas variações produzem 

mudanças na identidade das mesmas (p, q, b, d), embora uma letra 

assuma formatos variados (P, p, P, p); 

 A ordem das letras é definidora da palavra que, juntas, configuram e 

uma letra pode se repetir no interior de uma palavra  e em diferentes 

palavras; 

 Nem todas as letras podem vir juntas de outras e nem todas podem 

ocupar certas posições no interior das palavras; 

 As letras notam a pauta sonora e não as características físicas ou 

funcionais dos referentes que substituem; 

 Todas as sílabas do português contêm uma vogal; 

 As sílabas podem variar quanto às combinações entre consoantes, 

vogais  e semivogais (CV, CCV, CVSv, CSvV, V, CCVCC...), mas a 

estrutura predominante é a CV (consoante-vogal);  

 As letras notam segmentos sonoros menores que as sílabas orais que 

pronunciamos; 

 As letras têm valores sonoros fixos, apesar de muitas terem mais de 

um valor sonoro e certos sons poderem ser notados com mais de uma 

letra. 

 

Conforme Leal (2004a,p.80), “a compreensão gradativa dos diversos 

princípios, reconstruídos através da interação com os já alfabetizados, 

determina as hipóteses e os conflitos que impulsionam a aprendizagem do 

sistema alfabético”. Dessa forma, a compreensão dos princípios descritos são 

elementos fundamentais no processo de apropriação do SEA. 

Já para letrar, a preocupação é inserir as atividades de leitura e escrita 

em práticas discursivas que interajam com aquilo que acontece no próprio 

cotidiano do aluno e/ou nas situações que vivenciam direta ou indiretamente 

na sociedade em que está inserido. Trata-se, portanto, de familiarizar os 

sujeitos com os diferentes gêneros textuais para desenvolver neles a 

habilidade de produzir e compreender textos para atender a diferentes 

propósitos comunicativos; trata-se de desenvolver as habilidades de leitor e 

escritor de maneira crítica-reflexiva inseridos em situações reais. 
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 Nesse contexto, se defendemos ao longo dessa dissertação a 

importância de ensinar a uma criança que ainda não está alfabetizada a 

escrever um determinado texto - produzindo um gênero textual que seja 

apropriado à situação de comunicação em questão - estamos enfatizando a 

todo o momento a necessidade de se alfabetizar letrando. Além disso, 

concordamos com Soares (1998) quando afirma que aprender a escrever 

“não é um processo de etapas sucessivas, em que, numa primeira etapa, 

instrumentaliza-se o aprendiz (para que se aproprie do sistema de escrita), e 

só numa segunda etapa se passa a desenvolver o uso efetivo da escrita”.  

Nas situações de produção de textos a criança é apresentada a 

diversos tipos de aprendizagem: a da função social da escrita; a 

familiarização com o uso dos gêneros textuais; e ao mesmo tempo a 

necessidade da apropriação da escrita para registrar o texto produzido. 

 Para discutir sobre a prática de produção de textos com crianças ainda 

não alfabetizadas, se faz necessário antes de mais nada estabelecer o que 

chamamos aqui de estar ou não alfabetizada. Além disso, adotaremos os 

termos alfabético e não alfabético para identificar os níveis de 

desenvolvimento dos sujeitos em relação ao domínio do SEA Por isso, 

atentaremos para a teoria da psicogênese que irá nos auxiliar nessa 

classificação. 

 

3.1 - A Psicogênese da escrita segundo Emília Ferreiro. 

 

 Explicando melhor os termos estabelecidos, abordaremos a questão 

das hipóteses de escrita que as crianças passam até consolidarem seu 

processo de apropriação do sistema de escrita alfabética, segundo a 

perspectiva de Emília Ferreiro. 

 Segundo a teoria psicológica da Psicogênese da Escrita desenvolvida 

em meados dos anos 1980 por Emília Ferreiro, o processo de apropriação da 

escrita ocorre seguindo diferentes etapas em que o conhecimento do aluno 

acerca da escrita vai evoluindo gradativamente até que perceba claramente o 

funcionamento da mesma e suas relações gráficas e sonoras. 

  O mais importante e inovador dessa teoria é que ela traz a concepção 

de que o aluno é um sujeito construtor de conhecimento. Ou seja, agora não 
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basta mais apresentar palavras sem sentido para serem decoradas e 

reproduzidas sem nenhuma reflexão, como se os alunos fossem “tábulas 

rasas” a serem preenchidas. Nas palavras de Ferreiro e Teberosky (1999, 

p.29):  

 

[...] o sujeito que conhecemos através da teoria de Piaget é 
aquele que procura ativamente compreender o mundo que o 
rodeia e trata de resolver as interrogações que este mundo 
provoca. Não é um sujeito o qual espera que alguém que 
possui um conhecimento o transmita a ele por um ato de 
benevolência. É um sujeito que aprende basicamente através 
de suas próprias ações sobre os objetos do mundo e que 
constrói suas próprias categorias de pensamento ao mesmo 
tempo em que organiza seu mundo. 

 

 Nesta concepção, é preciso identificar a lógica que o aluno constrói 

sobre a escrita, e a partir daí ajudá-lo a superar os conflitos que vão surgindo.  

Em sua teoria, os alunos se alfabetizam quando refletem sobre o sistema e 

entendem seu funcionamento. Segundo Ferreiro (2001), em sua obra 

“Reflexões sobre a alfabetização”, é a partir da produção escrita espontânea 

que as crianças criam os mais claros indicadores das explorações que 

realizam para compreender a natureza da escrita. E ao passo que vai 

desenvolvendo tal compreensão essa escrita vai passando por evoluções 

psicogenéticas, que podem ser distinguidas por três grandes períodos:  

 

Distinção entre o modo de representação icônico e o não-
icônico; a construção de formas de diferenciação (controle 
progressivo das variações sobre os eixos qualitativo e 
quantitativo); a fonetização da escrita (que se inicia com um 
período silábico e culmina no período alfabético). 
(FERREIRO, 2001, p.19) 

 

 Tomando por base a análise dos aspectos construtivos das produções 

escritas, Ferreiro (2001) revela um foco naquilo que a criança quer 

representar e nos instrumentos que utiliza para diferenciar suas 

representações. Assim, inicialmente a criança ainda não teria consciência da 

relação significado-significante, o que resulta na não diferenciação entre as 

marcas gráficas figurativas e as não-figurativas. Ou seja, a criança ainda não 

percebe a diferença ente a “escrita” e o “desenho”. É o início da fase pré-
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silábica, na qual as crianças ainda não utilizam-se das letras convencionais e 

não fazem diferenciações interfigurais.  

 Quando começa a perceber que é necessário estabelecer um critério 

de diferenciação entre seus escritos, os sujeitos começam a se esforçar para 

se apropriar dos traçados das letras – socialmente reconhecidas -  e passam 

então a criar hipóteses como quantidade mínima de letra para se escrever 

uma determinada palavra e a variação gráfica necessária para se identificar 

uma palavra. Ainda trata-se de uma escrita pré-silábica só que já se identifica 

o uso das letras convencionais. Daí ela vai passar por uma série de conflitos 

para representar e principalmente para diferenciar uma palavra, como a 

quantidade de letras de uma escrita para outra, variação do repertório dessas 

letras e a ordem em que elas devem aparecer na escrita das palavras. 

 Esses dois primeiros períodos são a base criada pelas crianças para 

seguirem para o terceiro grande período desta evolução,que é a hipótese 

silábica. Conforme Ferreiro (2001, p.24): “A criança começa por descobrir que 

as partes da escrita (suas letras) podem corresponder a outras tantas partes 

da palavra escrita (suas sílabas)”.  

 A hipótese silábica é importante porque é quando a criança começa a 

perceber a relação direta da escrita com a pauta sonora e a partir daí ela vai 

precisar desenvolver outros raciocínios que lhe conduzirá à compreensão do 

sistema de escrita alfabética. Neste período, a criança passa por duas 

importantes descobertas. A primeira de cunho quantitativo, quando percebe 

que a quantidade de letras que irá precisar para escrever uma palavra tem 

correspondência com a quantidade dos sons emitidos nesta. Por exemplo, na 

escrita da palavra “GATO”  a criança consegue identificar duas emissões de 

som (ga-to) e então registra duas letras “ DE “ (por exemplo) independentes 

do valor sonoro que elas estejam assumindo na palavra. E a segunda de 

cunho qualitativo, quando a criança começa a identificar os valores sonoros 

das letras para escrever uma palavra. Então se é solicitada a escrever a 

palavra “GATO” ela identifica dois “sons” e registra tal demanda de acordo 

com sua percepção, e semelhança sonora. Podendo grafar, por exemplo, 

“AO”, marcando assim uma letra para cada parte da palavra (sílaba) só que 

agora com um conhecimento mais rebuscado que já consegue estabelecer 

algumas correspondências entre a escrita e as variações sonoras da palavra. 
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 Nesta evolução a criança perceberá que as sílabas não são unidades 

mínimas de sons e que na maioria das vezes será preciso mais de uma letra 

para conseguir representá-la. Esse período, segundo Ferreiro (2001, p.27), 

“marca a transição entre os esquemas prévios em via de serem abandonados 

e os esquemas futuros em vias de serem construídos” e por isso é 

denominadado de silábico-alfabético. Agora a criança encontrará diversos 

conflitos, como a variação da estrutura silábica, que obriga-a a decidir quando 

utilizará uma letra, duas, três ou até mais  e ainda na própria variação interna 

da sílaba que embora seja predominantemente formada por “consoante + 

vogal”, pode assumir diferentes combinações (CV, CCV, CVSv, CSvV, V, 

CCVCC...).  

 Ao compreender o valor sonoro de cada letra que compõe uma sílaba e 

sistematizar essa noção da composição das palavras, a criança chega à 

etapa final dessa evolução, que é a hipótese alfabética. No entanto, neste 

período o sujeito ainda se depara com muitos conflitos decorrentes das 

questões ortográficas e precisará consolidar tais conhecimentos, o que não 

chega a interferir na sua compreensão do sistema de escrita já consolidada. 

 Vale ressaltar, ainda, que o domínio do SEA, embora seja uma 

condição mínima, não garante a autonomia nas práticas de leitura e produção 

de textos. Ou seja, o indivíduo pode já se encontrar no nível alfabético, 

dominar as condições mínimas para ter autonomia, mas ainda apresentar 

muitas dificuldades na leitura e escrita de textos. Portanto, afirmar que um 

sujeito já se encontra no nível alfabético de escrita não quer dizer 

obrigatoriamente que ele esteja alfabetizado. 

 Para fins da nossa pesquisa estaremos nos reportando aos níveis de 

escritas aqui descritos, reconhecendo os alunos alfabéticos como aqueles 

que já compreendem o Sistema de Escrita Alfabética (já atingiram o nível 

alfabético) e têm condições de desenvolver maior autonomia nas atividades 

de produção de textos e os não alfabéticos como os que ainda não têm 

possibilidade de escrever sozinhos um texto legível (estão nos níveis pré-

silábico, silábico e silábico-alfabético). 

É com base nessa “classificação” que investigaremos como tem ocorrido 

práticas de produção de textos em salas de aulas que apresentem alunos 

tanto na hipótese alfabética quanto alunos que ainda não consolidaram a 
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apropriação da escrita – os não-alfabéticos. Em outras palavras, buscaremos 

saber que estratégias vêm sendo desenvolvidas para realizar atividades de 

produção textual em turmas heterogêneas quanto ao nível de escrita. 

 

3.2 - Práticas docentes nos anos iniciais do Ensino Fundamental: 
 letramento e apropriação do Sistema de Escrita Alfabética. 
 

 Observando o cenário de nossas salas de aula, podemos refletir sobre 

como as práticas de alfabetização têm acontecido e interferido no processo 

de ensino e aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental.  

 É interessante perceber que muitos discursos circulantes não se 

materializam na prática e que mesmo o debate sobre a alfabetização e o 

letramento sendo uma discussão presente já há algumas décadas, muitas 

confusões ainda acontecem em sala de aula por não se saber conduzir uma 

prática que consiga alfabetizar letrando sem demasiadamente enfatizar uma 

das duas dimensões em detrimento da outra. 

 Segundo estudo realizado por Silva, Arruda e Leal (2010), muitos 

docentes, em seus discursos, valorizam e dizem fazer uso da concepção de 

alfabetizar letrando. Diante dessa afirmação, as pesquisadoras resolveram 

investigar se de fato essas professoras efetivam suas práticas baseadas nas 

concepções apresentadas, ou seja, investigaram se o discurso das 

professoras alfabetizadoras pesquisadas condiziam com a sua prática em 

sala de aula.  

A investigação realizou-se em três etapas: análise de questionários, 

entrevistas e observações de aulas. Por meio dos questionários, quando 

perguntadas se adotavam algum método de alfabetização e quais métodos 

adotavam, as docentes foram  categorizadas em 2 grupos. 

 No primeiro grupo  ficaram as professoras que disseram adotar um 

método específico. Foram classificadas cinco docentes e todas citaram 

abordagens de base interacionista. Três delas citaram o “método Letramento” 

e duas o “construtivismo”. As autoras, ao refletirem sobre tais respostas, 

destacam que, embora o letramento e o construtivismo não sejam métodos de 

alfabetização, as docentes, ao usarem tais expressões, estavam se referindo 
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às estratégias didáticas que utilizavam com base nos conhecimentos que 

tinham sobre tais abordagens.  

 No segundo grupo foram classificadas as seis docentes que afirmaram 

fazer uso de um pouco de cada método. Uma elegeu o método sintético como 

o melhor, citando exemplos como “casinha feliz”, mas dizia fazer atividades 

de leitura de textos. A outra disse que considerava o “construtivismo” o melhor 

método, mas que em sua prática fazia uma mistura de métodos. Duas se 

enquadraram como mais tradicionais, só que uma afirmando também fazer 

uso do “construtivismo” e do “letramento” e as outras duas afirmaram uma 

prática diversificada com o uso de recursos variados, como o uso de textos de 

diferentes gêneros textuais. 

A partir da classificação das docentes, foram selecionadas quatro 

professoras que tinham diferentes discursos sobre suas práticas.  

 Na entrevista, quando perguntadas sobre os métodos explicitados de 

alfabetização, os que conhecem e como são esses , as respostas foram: 

 

 A professora 1 disse apenas conhecer o método baseado na 

perspectiva de letramento e que, de acordo com a mesma, é 

apenas o trabalho com textos e o contato do aluno com a 

leitura.As docentes 2 e 4 afirmaram conhecer o 

Construtivismo e o Montessori. Sendo que, a professora 4 

ainda citou como métodos tradicionais - o Casinha Feliz e 

alguns programas como “Alfa e Beto” e “Paulo Freire para 

jovens e adultos” e salientou que “(...) os métodos na sua 

maioria visam estabelecer a relação grafofônica das palavras, 

mas fogem da realidade cultural, social e econômica do 

aluno.”. Porém, as professoras não conceituaram nenhum dos 

métodos citados por elas. A professora 3 disse conhecer 

apenas métodos baseados na abordagem sintética, o 

Casinha Feliz, que a professora defendeu que era o melhor 

(p.17). 

 

 Os dados da pesquisa mostraram que as docentes apresentavam 

várias confusões conceituais, mas quando falavam de suas práticas 

evidenciavam que havia coerência entre o que diziam e o que faziam. 
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 As professoras também foram questionadas quanto às suas opiniões 

sobre a alfabetização na perspectiva do letramento. A professora 1 afirmou 

que o letramento proporciona um maior contato do aluno com a leitura, 

mostrando uma concepção de que alfabetizar letrando é a introdução de 

distintos gêneros textuais na sala de aula; as professoras 2 e 4  

comungaram de conceitos parecidos e afirmaram que tal perspectiva conduz  

os alunos a serem leitores e escritores conscientes; e a professora 3, mesmo 

adimitindo adotar os métodos tradicionais, ao ser questionada sobre o que 

seria alfabetizar letrando, demonstrou uma confusão conceitual e  não 

conseguiu explicar nenhuma das duas abordagens.  

 Por fim, questionadas se e por quê concordavam ou não com os 

princípios da alfabetização na perspectiva do letramento, as docentes 1, 2 e 

4 concordaram com os princípios de tal perspectiva, embora fizessem 

questão de frisar que o letramento era bem mais explorado em suas práticas 

principalmente por meio do trabalho com texto e o uso de diferentes gêneros. 

E a professora 3 disse não concordar com a abordagem, pois o melhor 

método era o Casinha Feliz,  mas que fazia uso tanto do trabalho com textos 

quanto do trabalho com unidades menores.  

 O que identificou-se no discurso de quase todo o grupo é que apesar 

de citar diferentes métodos, demonstravam pouco entendimento sobre os 

métodos e apresentavam erros conceituais ou imprecisões em suas 

justificativas. 

No primeiro grupo, foi selecionada para a terceira fase da pesquisa (as 

observações de aula) a “professora 4” por ter trazido respostas mais 

coerentes à perspectiva do alfabetizar letrando. A mesma afirmou concordar 

com perspectiva de alfabetizar letrando, e que em sua prática recorria a um 

“mix” de diferentes métodos, ressaltando ainda que considerava o 

construtivismo o melhor método. Em sua prática, foi observado o uso de 

diferentes gêneros textuais. Os textos eram explorados tanto no eixo da 

leitura quanto nas atividades de apropriação. Sobre o trabalho com os 

gêneros a mesma afirmou, em entrevista, que:  

 

“(...) são fundamentais, é... leitura de todos os gêneros e a interpretação dos 

 gêneros,  trabalhando a estrutura de cada gênero, mostrando que, que uma 
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 carta, um bilhete,  uma poesia, uma música... ela diferencia por... cada uma  tem 

 um objetivo, uma  funcionalidade...” 

 

Durante as aulas a professora buscava sempre variar as atividades de 

apropriação, explorar a leitura e o trabalho com os gêneros. E embora 

enfatizasse pouco a funcionalidade da leitura e escrita, se aproximava em sua 

prática daquilo que tinha anunciado quando entrevistada. 

Do segundo grupo, foi selecionada a professora 3, que afirmava não 

concordar com a perspectiva de alfabetizar letrando mas, no entanto, em um 

trecho da sua entrevista revelou: 

 

“(...) eu trabalho textos diversificados, trabalho os fonemas, padrões silábicos, 

o alfabeto que é indispensável para que o aluno aprender a ler e a escrever.”. 

 

Poderíamos considerar que mesmo sem se apropriar dos conceitos e 

teorias, a docente estaria adotando práticas de alfabetizar letrando por ter 

consciência da necessidade de se trabalhar os princípios da escrita e a 

utilização de textos diversificados na aula. No entanto, após as observações 

de suas aulas, foi possível perceber que de fato sua prática condizia com seu 

discurso, pois o uso dos textos na sala não atendiam aos pressupostos da 

alfabetização na perspectiva do letramento, pois os textos eram trabalhados 

apenas com a intenção de explorar o eixo da leitura enquanto que as 

atividades de apropriação eram, em geral, repetitivas e pouco 

problematizadoras. Além disso, as atividades de produção de texto 

aconteciam sem nenhuma indicação do gênero, finalidade ou destinatário 

para o texto a ser escrito. Os dados expostos pelas autoras mostraram que a  

primeira professora, apesar de aceitar e aderir às práticas de alfabetizar 

letrando, não articulava esses dois processos.  

A segunda professora propunha o trabalho com textos diversificados, 

mas deixava de ampliar esses momentos de leitura para práticas sociais de 

letramento. Além disso, fazia do processo de alfabetização um momento 

isolado, como se bastasse aos alunos aprender o código da escrita.  

Assim, os  resultados do estudo de Silva, Arruda e Leal (2010) 

mostraram um predomínio de um discurso que valorizava mais as atividades 
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de leitura e produção de textos e menos as atividades de apropriação do 

sistema alfabético de escrita, mesmo quando as professoras diziam que 

preferiam as abordagens mais tradicionais. Além disso, as professoras 

revelaram grandes conflitos conceituais. As práticas de alfabetização e 

letramento não foram contempladas de forma articulada, com atendimento 

aos princípios fundamentais do sociointeracionismo. 

 Outro estudo que investigou as práticas de ensino do sistema de 

escrita e dos processos de leitura e produção de textos foi realizado por Souto 

(2011), que, por meio de entrevistas e observações de aulas de duas 

professoras alfabetizadoras de uma escola pública municipal de Belo 

Horizonte, com crianças de 6 anos, no 1º ano do Ensino Fundamental, buscou 

mostrar as condições em que os textos estavam presentes em sala de aula 

ao mesmo tempo em que se pretendia garantir a apropriação do sistema de 

escrita. Além disso, objetivou evidenciar os conhecimentos e as estratégias 

que essas professoras demonstravam no ensino dessas crianças iniciantes 

no processo da leitura e da escrita, estendendo-se assim às relações entre 

conhecimentos teóricos e as práticas pedagógicas dos professores. Para 

ilustrar tais situações, a pesquisadora destacou uma aula em que a 

professora J. trouxe uma revista em quadrinhos (Você Sabia? Páscoa – 

Maurício de Souza) para a leitura da turma e se utilizou deste material para 

explorar os conhecimentos dos alunos acerca do suporte textual, da temática, 

do conceito de páscoa, do vocabulário, e da escrita e da leitura de algumas 

palavras, além de ampliar algumas noções de cunho cultural e social. Uma 

das estratégias de leitura ressaltadas nesta aula foi a leitura da capa com os 

alunos propiciando uma antecipação da leitura e consequentemente ativando 

os seus conhecimentos prévios, resgatando assim os conhecimentos 

adquiridos informalmente por essas crianças em situações tanto escolares 

como extra-escolares.  

 Souto (2011) destaca que nessa aula podemos perceber a articulação 

de um ensino fundamentado na perspectiva do letramento, quando no 

primeiro momento a professora vincula o uso da leitura e da escrita às 

situações vivenciadas socialmente, com a retomada da apropriação do 

sistema de escrita, quando a professora passa a trabalhar mais 

especificamente as palavras (leitura e escrita). Em suma, a professora 
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conseguiu trabalhar as dimensões sociodiscursivas dos textos sem deixar de 

lado o trabalho sistemático do ensino da leitura e da escrita, com as 

atividades de apropriação.  

 A outra professora analisada por Souto (2011), por sua vez, 

trabalhando com o mesmo texto fez a leitura de duas histórias da revista e 

explorou o suporte, os textos, os desenhos e os símbolos. Assim como a 

primeira professora, ela também lançou mão da estratégia de antecipação de 

leitura, com a exploração da capa, tentando dar sentido à leitura. Porém, 

explorou bem mais alguns aspectos formais do texto como o título, as 

ilustrações, o tema e o sentido de algumas palavras. Segundo a 

pesquisadora, tais aspectos revelaram indícios de um conceito de letramento 

acadêmico, que estaria baseado na intenção de que as crianças 

reconhecessem tanto os aspectos sociodiscursivos do texto como também 

seus aspectos formais e estruturais. Dando seguimento à aula, a professora 

explorou bastante a compreensão da leitura, o reconhecimento de 

vocabulário, explorou a noção de autor do texto, inclusive estabelecendo 

intertextualidade  para ativar tais conhecimentos nas crianças e articulou a 

leitura do texto a leituras de mundo, desenvolvendo o envolvimento e a 

motivação das crianças no processo da leitura e estimulando sua interação 

através do discurso oral. Em entrevista com a pesquisadora, a professora 

afirmou que, “a escola é o lugar privilegiado para que essas crianças tenham 

contato com a diversidade textual e com a sistematização da escrita” 

revelando uma atenção à articulação da alfabetização na perspectiva do 

letramento. 

 Em uma outra aula apresentada no estudo, a professora J explorou um 

texto curto e de memória (Música:Pinguelinha) em que foram contempladas 

atividades de leitura, escrita e oralidade. Primeiro a turma recitava ou cantava 

o texto várias vezes, e explorava as palavras do texto. Neste momento, a 

docente estava focando o trabalho de apropriação, explorando o 

conhecimento das sílabas, sons iniciais e finais das palavras e a percepção 

das rimas. Abaixo da letra da música vinham cruzadinhas para os alunos 

completarem as palavras e durante toda a aula a professora explorou a 

quantidade de letras e sílabas e a comparação entre as palavras (maior- 

menor), inclusive em outros momentos da aula com outras atividades. Diante 
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de sua prática e em consonância com sua fala nas entrevistas, foi possível 

perceber que a professora possuia uma fundamentação teórica articulada 

com os princípios interacionistas, e segundo a própria professora, guiada 

pelas perspectivas de Emília Ferreiro. Além do foco na apropriação do SEA, a 

professora demonstrou também uma preocupação em atender os alunos que 

já se encontravam em níveis de escrita mais avançados e propôs para estes a 

reescrita do texto, articulando assim o trabalho com o texto na sala de aula. 

 Frente a esses dados, a pesquisadora evidencia que as professoras 

alfabetizadoras desenvolveram atividades de alfabetização, no sentido da 

apropriação do SEA, articuladas à perspectiva dos gêneros textuais como 

objeto de ensino e embora as professoras trabalhassem os textos com 

diferentes objetivos ambas oportunizaram o contato com textos autênticos e o 

conhecimento dos usos da leitura e escrita em situações dentro e fora da 

escola, apresentando assim uma perspectiva de se alfabetizar letrando. 

 Os exemplos trazidos neste estudo  retomam as discussões trazidas 

por Silva, Arruda e Leal (2010) no estudo anterior que atentava para a 

necessidade de se articular a alfabetização e o letramento tanto no discurso 

como na prática das professoras alfabetizadoras.  

 Ainda sobre este debate das concepções e práticas de ensino de 

alfabetização e letramento podemos visualizar,  através do estudo de Morais, 

Albuquerque e Ferreira (2008), como as professoras transpõem as mudanças 

didáticas relacionadas à alfabetização para suas práticas de ensino e como 

fabricam suas práticas pedagógicas cotidianas. A pesquisa foi desenvolvida  

com um grupo de nove professoras de alfabetização da rede municipal de 

Recife. Foram constatados dois tipos de práticas de alfabetização: as práticas 

sistemáticas de alfabetização e as práticas assistemáticas de alfabetização. 

 Do grupo de cinco professoras que apresentavam práticas sistemáticas 

de alfabetização, quatro desenvolviam atividades variadas que envolviam 

reflexão sobre os princípios do SEA. Entre elas: partição oral de palavras em 

sílabas, produção de rima/aliteração com correspondência escrita, leitura de 

palavras com auxílio do professor, identificação de sílabas em posição inicial 

sem correspondência escrita, leitura de palavras, comparação de palavras 

quanto ao número de sílabas, contagem de sílabas de palavras e contagem 

de palavras, etc. Além disso, foram observadas também atividades frequentes 
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de leitura e produção de textos realizadas coletivamente, e o uso de 

diferentes gêneros textuais. 

 Apenas uma professora desse grupo realizava atividades sistemáticas, 

mas que se baseavam em uma abordagem mais tradicional do ensino da 

escrita. Como descrito no trecho a seguir: 

 

Trabalhava diariamente com a memorização de sílabas e 
cópia de palavras retiradas de diferentes gêneros de textos. 
No entanto, ela utilizava os textos apenas para, a partir deles, 
ensinar letras e sílabas. Isso parece ser uma recriação da 
professora a  partir das novas orientações sobre alfabetização 
e letramento, já que, para alfabetizar na perspectiva do 
letramento, se orienta a trabalhar com diversos gêneros 
textuais (MORAIS; ALBUQUERQUE; FERREIRA, 2008, 

p.258). 
 

  
 Já as outras quatro professoras restantes estavam no grupo das 

docentes que apresentavam práticas assistemáticas de alfabetização. E o que 

foi constatado neste grupo foi uma maior incidência de práticas de letramento 

em detrimento das atividades de apropriação sistematizadas.  Neste caso, as 

professoras trabalhavam mais com a preocupação de trazer textos variados e 

explorar a leitura de diferentes gêneros, possivelmente na intenção de 

atender aos discursos sociointeracionistas de introduzir na alfabetização o 

estudo de diferentes gêneros de forma significativa. 

  No entanto, as professoras recaiam na cilada de tentar introduzir 

práticas de letramento bem sucedidas, reduzindo o processo de alfabetização 

a um evento dissociado do próprio letramento. Daí talvez elas tenham se 

perdido do atendimento específico que o ensino da escrita exige através de 

atividades sistemáticas que levem o aluno a se apropriarem das habilidades 

próprias da alfabetização. 

 Analisando os três estudos, é possível perceber que há muitas 

variações das práticas de alfabetização, mas que ainda há grande 

distanciamento do que se propõe na abordagem da alfabetização na 

perspectiva do letramento. Assim, pode-se concluir que a articulação dos 

eixos de leitura e de produção de textos com o eixo da apropriação do SEA 

nem sempre é facilmente reconhecido no cotidiano da escola e que os 

professores nem sempre têm clareza do que significa inserir as crianças nas 
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esferas sociais de interação pela escrita no processo de alfabetização. Desse 

modo, é extremamente relevante investigar práticas docentes e problematizar 

as relações entre essas duas dimensões da alfabetização: apropriação do 

sistema de escrita alfabética e inserção nas práticas sociais de leitura e 

escrita. 
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4 – A PRODUÇÃO DE TEXTOS COMO OBJETO DE APRENDIZAGEM. 

 

Eixo fundamental no ensino de língua portuguesa, a produção de 

textos é uma atividade cognitiva e social essencial à interação em sociedade 

letrada e ensiná-la é obrigação da escola. Por mais natural que possa parecer 

tal atividade, é preciso ter-se em mente que produzir textos exige uma série 

de habilidades e que estas não são aprendidas na espontaneidade. Segundo 

Andrade (2010, p.18): 

A atividade linguística de produção de textos é complexa e 
envolve um conjunto de ações que são concatenadas no 
momento da produção textual - o aluno tem a missão de 
coordená-las concomitantemente: elaborar e desenvolver 
ideias, realizar relações grafofônicas, acordar seus registros 
às normas ortográficas, gramaticais, registrar a pontuação, 
além de ajustar essas atividades às finalidades do seu texto. 

 

 Na elaboração textual, o produtor necessita desenvolver estratégias de 

escrita que serão ativadas a partir das representações sobre a situação de 

interação. Para tanto, torna-se indispensável um ensino sistemático e bem 

orientado. Com isso, consideramos extremamente relevante levantar 

discussões acerca do ensino de produção de textos e suas concepções 

teóricas, a fim de repensar as atuais práticas desenvolvidas nesse âmbito. 

 Buscando ampliar tais reflexões, discutiremos, inicialmente, sobre os 

modelos teóricos de processamento de textos escritos propostos por Hayes e 

Flower, Scardamália e Beireter, e Schneuwly. Tal opção resulta de uma 

necessidade de entendermos melhor as ações mentais das crianças nas 

situações de escrita e, desse modo, podermos entender melhor as estratégias 

didáticas e modos de mediação docente nesses tipos de situação. 

 

4.1 - A produção de textos como atividade cognitiva complexa: as 

 teorias sobre produção de textos 

 

 Buscando entender e explicar como se processa o ato de produção de 

textos, o que as pessoas fazem e como elas chegam ao produto textual, 

alguns teóricos como Hayes e Flower, Scardamália e Beireter, e Schneuwly 

desenvolveram, por meio de pesquisas, modelos teóricos de processamento 
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da escrita, ou seja, buscaram descrever as etapas do processo da escrita 

desde o comando da atividade até o produto final: o texto. 

 O modelo processual cognitivo de escrita proposto por Hayes e Flower, 

em 1980 defende que o escritor passa por três etapas básicas: planejamento, 

tradução e revisão.  

 Segundo esses autores - Hayes e Flower (1980), o escritor, ao ser 

solicitado a escrever um texto, vai acionar sua memória de longo prazo, 

ativando, assim, seus conhecimentos prévios acerca do assunto que irá tratar, 

extraindo informações relevantes e gerando ideias. Segundo os autores, essa 

seria a fase do planejamento. Logo após ter selecionado e organizado o que 

tem a dizer, o escritor passaria, então, a materializar suas ideias, escrevendo 

de fato o que construiu no planejamento – é o que denominam de tradução. 

Durante a escrita do texto, ele iria realizar releituras, a fim de verificar se seu 

texto atende às finalidades da proposta –momento da revisão. 

 Aliado a essas três etapas, o modelo ainda traz o componente monitor, 

que seria o elemento que estaria gerenciando todas essas ações, interferindo 

nas decisões tomadas durante todo o processo. 

 Hayes e Flower (1980), frisam que esse processo não acontece de 

forma hierárquica e linear, porém, diante do modelo proposto, tal afirmação 

torna-se contraditória, pois o mesmo não nos permite o entendimento de um 

processo interativo entre o processo de geração do conteúdo e a tradução 

desse conteúdo em sequência linguística. Os autores propõem recursividade 

nas etapas de planejamento, tradução e revisão, mas esta etapa de 

planejamento já pressupõe um resgate a conteúdos da memória a longo 

prazo. Para uma melhor compreensão, vejamos o esquema do referido 

modelo: 
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Figura 1: Modelo processual cognitivo da escrita proposto por Flower e Hayes  

 

Fonte: KATO, 1993, apud ROJO, 2008 

 

 A falta de recursividade entre a geração de ideias e a tradução implica 

em dizer que o indivíduo, uma vez que tenha acionado uma determinada 

ideia, passa apenas a uma outra fase de traduzi-la, podendo modificar o 

modo de dizer, mas sem redefinir o que dizer. É como se o indivíduo 

planejasse antecipadamente o que dizer e depois apenas transcrevesse tais 

informações. A revisão do texto durante a escrita estaria mais ligada à 

organização e tradução do que à construção do que é dito no texto. Ou seja, o 

modelo proposto não contempla o fato de que no momento em que 

escrevemos (as informações previamente selecionadas) automaticamente 

nos deparamos com novas ideias e que, com isso, estamos a todo tempo 

planejando e recriando não apenas o como dizer, mas, também, o que dizer. 

A revisão, neste modelo, estaria mais centrada na adequação do que foi dito 

e no modo de dizer. A atividade de enunciação propriamente dita do texto não 

seria redefinidora do que seria dito no texto. 

 O modelo teórico proposto por Scardamália e Beireter (1987), 

diferentemente da teoria universal de Hayes e Flower (1980), que prevê o 

processo de escrita através de um modelo único e invariável, apresenta dois 

tipos de processamento da escrita, correspondentes a dois extremos. 

Segundo os autores, entre tais extremos haveria um contínuo. O que estes 

teóricos fazem é diferenciar o processo desencadeado por escritores pouco 

experientes e escritores proficientes. Um deles se assemelharia em alguns 
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aspectos ao modelo de Hayes e Flower e o outro seria considerado como 

mais complexo. 

 Estabelecida a divisão entre escritores mais e menos experientes, os 

autores identificaram diferentes estratégias entre esses no processo da 

escrita. Para os menos experientes, foi definida a estratégia de expressão do 

conhecimento. Nesta, o indivíduo ativa seus conhecimentos prévios na 

memória e organiza as informações para em seguida textualizá-las. Assim 

como no modelo proposto por Hayes e Flower (1980), percebemos a 

ausência da recursividade entre geração de ideias e tradução. É o que 

podemos observar na figura 2: 

 

Figura 2: Estratégia da expressão do conhecimento 

 

Fonte: SCARDAMALIA E BEREITER, 1986. 
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 Nesse, identificamos três etapas básicas: 1) a representação mental da 

tarefa: onde ocorre a ativação da memória de longo prazo (MPL) e a geração 

de ideias; 2) conteúdo: seleção das informações relevantes; 3) Discurso: 

organização e adequação dos conteúdos – seguidos da textualização. Diante 

do isolamento das etapas, o conteúdo e o discurso, embora constituam o 

processo, não se comunicam entre si, e, portanto, neste modelo, o indivíduo 

limita-se a escrever as informações levantadas sobre o tema. Assim, para 

Scardamália e Beireter (1987, p.22), “a partir da perspectiva do modelo de 

expressão do conhecimento, o conhecimento é uma coisa que já se tem e 

que permanece intacto, a escrita é uma questão de transmitir uma seleção 

desse conhecimento para alguém.”  

 Por outro lado, os autores demonstram que tais estratégias de escrita 

evoluem de acordo com o nível de complexidade estabelecida na atividade. 

Ou seja, quando o escritor estabelece metas e objetivos que requerem maior 

demanda de conteúdo e este se torna mais elaborado, ele passaria a pensar 

e repensar sobre sua escrita, construindo um conhecimento dentro desse 

processo de produzir um texto. Daí surge o segundo modelo sugerido, que 

visa descrever o processamento de escrita de escritores mais experientes.  

Segundo o modelo de construção do conhecimento (BEREITER E 

SCARDAMALIA,1987), o processo de escrita contempla simultaneamente o 

planejamento, o estabelecimento de metas e a revisão. Essa última como um 

ponto de superação - se comparado ao modelo de Hayes e Flower (1980) –, 

pois se entende que a revisão, que ocorre durante todo o processo, vai 

determinar o conteúdo que vai sendo escrito. Neste modelo, temos a inclusão 

interativa dos campos conteúdo e discurso, em que em uma abordagem mais 

recursiva “o que se quer dizer” e “o que se diz” estão em contínuo movimento 

dialético no processo de tradução. Então, à medida que seleciona as 

informações, o escritor vai construindo seu discurso e durante essa 

construção vai descobrindo novos caminhos, resignificando suas ideias e 

então pensando e repensando sobre o que e como escrever. É o que 

podemos concluir a partir do modelo representado a seguir: 
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Figura 3: Estratégia da construção do conhecimento  

 

Fonte:  SCARDAMALIA E BEREITER, 1986. 

 

  

Em ambos os modelos, a adoção de uma perspectiva cognitiva deixa 

em aberto ainda alguns questionamentos sobre o processamento da escrita, 

pois concentram-se muito nos aspectos introspectivos do indivíduo sem 

analisar as condições em que cada um está inserido e como esse contexto 

pode interferir determinantemente nesse processo. E é a partir da perspectiva 

enunciativa proposta por Schneuwly (1988) que o foco dessas teorias passa 

da cognição individual para a interação social.  

 Tal proposta surge em consonância com a teoria enunciativa de 

Bakhtin e com a perspectiva interacionista de Vygotsky que abordam a língua 

como um objeto de estudo relacionado com o meio social em que o sujeito 

que a utiliza está inserido. A teoria vygotskyniana defende uma aprendizagem 

baseada na contribuição do outro e dos demais elementos sociais  que 

medeiam a relação do homem com o mundo, e a enunciação bakhtiniana  

converge com tais princípios defendendo que o enunciado é algo que se 

constroi dentro desta relação, ou seja, através dos elementos mediadores 

presentes no contexto social do indivíduo. 
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 A teoria de Schneuwly  aborda essa análise do processo de escrita 

levando em consideração o contexto de produção, o qual não vinha 

merecendo muito destaque em outros modelos apresentados. No entanto, o 

mesmo evita associar os resultados de seus estudos a um modelo de 

processamento ou a sistemas formais precisos. 

Para Schneuwly (1988), a situação social de produção é um elemento 

determinante no processo de escrita de qualquer indivíduo. É a partir das 

representações que cada um faz, de maneira particular, sobre o contexto no 

qual está inserido que se cria uma base de orientação geral para essa 

atividade de linguagem.  

Essa Base de Orientação seria a representação da situação de 

comunicação, e, segundo Rojo (2008, p.195), “esta base de orientação é uma 

representação interna, modificável à medida das necessidades e das 

mudanças que venham a intervir, do contexto social e material da atividade”. 

Com isso, percebemos que cada indivíduo, de maneira singular, vai construir 

sua base de orientação com base no contexto de produção que lhe for 

permitido. 

Este momento da atividade de produção textual apresentado por 

Schneuwly revela sua carga enunciativa e preocupação com a interação do 

indivíduo e seu meio. É quando nos revela  claramente a importância 

ressaltada das condições de produção, como a definição de destinatários, 

objetivos e finalidades, e a adequação do texto às diversas situações sociais. 

Além disso, seu aspecto interativo será determinante na construção das 

etapas seguintes, controlando e subsidiando a atividade de produzir. 

Com base nas representações estabelecidas, o escritor toma decisões, 

e estrutura um planejamento de escrita que pode variar de acordo com seus 

objetivos. É o que iremos encontrar no processo de gestão textual. Nessa 

fase, o discurso produzido poderá sofrer modificações de acordo com as 

intenções da escrita, podendo haver também mudanças na própria base de 

orientação. 

Aliado a isso vemos a linearização, que irá se constituir a partir das 

operações de referencialização e textualização. Estas serão responsáveis 

pela materialização do conjunto de representações desenvolvidas e 

transformadas em conteúdos. A primeira enunciando o discurso e a segunda 
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tecendo o texto, adequando-o às formas composicionais dos textos que 

circulam socialmente. Ambas interferem tanto no processo de linearização 

quanto no de gestão. 

Schneuwly nos leva então a refletir como o processo de escrita deve 

ser pensado não de forma universal e invariável, como no primeiro modelo 

exposto (Hayes e Flower), ou não apenas como um processo decorrente da 

interdependência da produção de ideias e textualização (Scardamália e 

Beireter), mas, sim, como um processo de interação entre interlocutores no 

espaço social em que o indivíduo constrói suas concepções de mundo e ativa 

uma série de experiências. Isso justificaria o fato de que diferentes escritores, 

mesmo diante do mesmo contexto imediato, reagem de maneiras diversas e 

cada qual irá desenvolver um texto próprio, produzido a partir dos resultados 

de suas próprias representações da situação comunicativa, que constituíra a 

base de orientação construida na situação. 

 Diante da síntese apresentada desses modelos teóricos, podemos 

constatar o que se afirmou inicialmente sobre o aspecto complexo da 

atividade de produzir textos. A partir dessas análises, percebemos quantas 

operações mentais são acionadas por um escritor para dar conta do conjunto 

de atividades exigido na atividade de produção de textos escritos. 

 Estabelecendo uma apreciação crítica da teoria de Hayes e Flower 

(1980), defendemos que no momento de elaborar um texto o escritor não 

busca simplesmente um conhecimento pronto e acabado em sua memória e o 

transcreve sem nenhuma recursividade. Tão pouco, podemos considerar um 

processo tão complexo como universal e invariável. 

 A proposta de Scardamalia e Beireter avança nessa percepção de que 

não podemos entender um modelo como único para qualquer indivíduo, e por 

isso, estruturam dois modelos prototípicos que, segundo os autores, seriam 

extremos de um contínuo, de acordo com o grau de apropriação do escritor 

com a atividade de produzir textos. Contudo, esse modelo ainda é insuficiente 

para explicar como são construídos os modelos textuais adotados nas 

situações de escrita. Ou seja, apesar de afirmar que o escritor está em 

constante planejamento durante o processo de escrita pensando e 

repensando sobre o quê e como dizer, eles não discutem as origens dos 

modelos textuais utilizados nas situações de escrita. Não discutem também 
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como os produtores não experientes passam a adotar o modelo de 

construção de conhecimentos. 

 Por isso, a proposta enunciativa de Schneuwly torna-se mais 

apropriada para discutimos hoje como se constitui esse processo, pois aborda 

a produção de textos em uma perspectiva sociointeracionista, que supera 

esses limites das propostas anteriores. Este autor entende o processo de 

produção de textos como uma atividade de interação social, na qual cada 

indivíduo irá estabelecer suas próprias representações quanto ao seu “lugar 

social” como autor, suas relações com seu (s) interlocutor (es) e a finalidade 

da enunciação. Sendo assim, percebemos que o discurso não se constitui no 

resgate de informações armazenadas, mas sim, de estruturas de enunciados 

a partir de uma base de orientação que cada escritor cria a partir de suas 

representações das situações comunicativas a que cada um esteja sujeito. 

Tais representações são construídas com base nas experiências prévias dos 

sujeitos em que os modelos textuais que circulam na sociedade são 

apropriados como instrumentos culturais. 

 Em concordância com estas ideias, Leal (2004b, p.04) define a 

produção de textos como: 

uma atividade social, tendo o produtor como um ser ativo, que 
empreende esforços para atingir objetivos. Assim sendo, 
produzir textos implica desenvolver estratégias para causar 
efeitos nos interlocutores. Essa busca por dirigir-se ao 
destinatário implica em mobilizar conhecimentos diversos que 
são agregados para a construção da textualidade. 

 

 Assim, consideramos a atividade de produção de textos sob uma 

perspectiva interacionista que visa contemplar práticas de ensino 

fundamentadas no contexto social da tarefa, pensando sobre as 

especificidades das situações comunicativas, incluindo, sobretudo, a reflexão 

acerca dos gêneros textuais, que, conforme Guerra (2009), são “instrumentos 

culturais adotados pelos indivíduos, no momento da escrita, em decorrência 

das representações acerca da situação de interação”.  
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4.2 - Discussão sobre as relações entre o modelo proposto por 

 Schneuwly  e a teoria dos gêneros textuais. 

 

Partindo dessas considerações acerca da atividade de escrita, 

ressaltamos como elemento fundamental no campo da produção de textos a 

adequação do discurso diante das diversas situações comunicativas 

reveladas no contexto social do indivíduo. Segundo Bakhtin (2003), “cada 

enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização da língua 

elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados”. Sendo assim, a 

comunicação tanto oral como escrita acontece por meio de enunciados 

construídos a partir das necessidades do contexto no qual o sujeito produtor 

do discurso está inserido, e é exatamente isso que o mesmo define como 

gêneros textuais. É por essa materialização das situações comunicativas e do 

uso social que fazemos dela que consideramos os gêneros textuais como 

instrumentos culturais. Por esse teor de manifestação advinda das relações 

humanas, Marcuschi (2002), em suas produções, ressalta os gêneros como 

“artefatos culturais construídos historicamente pelo ser humano”. 

Ainda, para Bakhtin (2003, p.279): 

 
em cada época de seu desenvolvimento, a língua escrita é 
marcada pelos gêneros do discurso e não só pelos gêneros 
secundários4 (literários, científicos, ideológicos), mas também 
pelos gêneros primários (os tipos do diálogo oral: linguagem 
das reuniões sociais, dos círculos, linguagem familiar, 
cotidiana, linguagem sociopolítica, filosófica, etc.). A 
ampliação da língua escrita que incorpora diversas camadas 
da língua popular acarreta em todos os gêneros (literários, 
científicos, ideológicos, familiares, etc.) a aplicação de um 
novo procedimento na organização e na conclusão do todo 
verbal e uma modificação do lugar que será reservado ao 
ouvinte ou ao parceiro, etc., o que leva a uma maior ou menor 
reestruturação e renovação dos gêneros do discurso. 
 

A relevância do contexto de produção para a construção dos discursos, 

trazida por Schneuwly articula-se à teoria dos gêneros textuais, 

compartilhando da idéia de que quando solicitado a escrever um texto, o 

indivíduo irá automaticamente elaborar uma série de representações acerca 

                                                 
4
 Bakhtin (2003) faz uma distinção entre gêneros primários (simples, por emergirem em 

situações de comunicação verbal espontânea) e gêneros secundários (complexos, por 
aparecerem em circunstâncias de uma comunicação cultural mais complexa e relativamente 
mais evoluída devido ao seu processo histórico de formação) 
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da esfera de circulação que seu enunciado irá atingir. Assim, percebemos que 

a própria relação de poder instituída pela linguagem define os enunciados que 

serão produzidos na sociedade, pois a depender das relações existentes 

entre o escritor e seu interlocutor incidem uma série de mecanismos de 

controle sobre o que dizer e como dizer. Além disso, a própria definição da 

finalidade de produção ou do seu contexto irão desencadear a necessidade 

de eleger a melhor forma de estruturar o discurso, atendendo às situações 

comunicativas em questão. 

 Dessa necessidade de encontrar as possibilidades para a produção de 

um enunciado se constitui o uso dos gêneros textuais. Diante da diversidade 

das situações comunicativas, cria-se um conjunto de possibilidades de 

“modelos” relativamente estáveis - e apesar dessa escolha sugerir uma 

classificação “padrão”, os gêneros se apresentam extremamente flexíveis. O 

que ocorre é que diante de situações semelhantes, o indivíduo relaciona o 

determinado evento comunicativo com a linguagem utilizada para tais fins, 

assim como os aspectos estilísticos, composicionais e temáticos próprios. 

 Para Schneuwly (2004, p.27), o gênero é “um instrumento semiótico 

complexo, isto é, uma forma de linguagem prescritiva, que permite, a um só 

tempo, a produção e a compreensão de textos”. Assim, reafirma-se o gênero 

como o meio de se chegar ao produto final: o discurso produzido nas relações 

interativas entre o locutor – o enunciado – e o interlocutor. 

A atividade de produzir textos constitui, assim, um processo interativo 

de desenvolvimento do ser humano, na qual as construções realizadas 

através da linguagem são uma forma de desenvolvimento e aperfeiçoamento 

das capacidades do indivíduo. Vejamos no capítulo seguinte, de que 

maneiras essa atividade se desenvolve como objeto de ensino. 
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5 – O ENSINO DE  PRODUÇÃO DE TEXTOS 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), é preciso 

“utilizar a Língua Portuguesa para compreender e produzir, em contextos 

públicos e privados, mensagens orais e escritas, atendendo a diferentes 

intenções e contextos de comunicação”. Assim, compreendida como um 

complexo processo comunicativo e cognitivo, como atividade discursiva, a 

prática de produção de textos precisa realizar-se num espaço em que sejam 

consideradas as funções e o funcionamento da escrita, bem como as 

condições nas quais o texto é produzido: para quê, para quem, onde e como 

se escreve.  

Para que desde cedo as crianças entendam a escrita de textos como uma 

prática de cunho social real é necessário trazer para dentro da sala de aula 

situações de escrita contextualizadas. Para tanto, é preciso desenvolver 

condições de produção favoráveis que possibilitem aos alunos estabelecer 

representações sobre a finalidade da escrita e sobre os destinatários do texto, 

delimitando assim o que dizer e como estruturar seu discurso.  

Assim, torna-se imprescindível no ensino de língua portuguesa o trabalho 

de entendimento do texto como espaço de interação entre autor e leitor. 

Com isso, iremos refletir agora sobre esse ensino em uma perspectiva 

sociointeracionista, sua relevância segundo os documentos curriculares e 

sobre práticas de ensino desenvolvidas em nossas escolas. 

5.1- O ensino de produção de textos em uma perspectiva           
sociointeracionista 

 

Dentro de uma perspectiva sociointeracionista, que concebe a 

aprendizagem nos contextos históricos, sociais e culturais e da relação entre 

os indivíduos inseridos na sociedade, a produção de textos é entendida como 

uma atividade cognitiva e sociocomunicativa. Ela está presente em situações 

reais do nosso dia-a-dia e é na escola que essa prática deve ser estimulada e 

sistematizada a fim de formar bons leitores e produtores dos textos.  É preciso 

ter a consciência de que essa aprendizagem não se dá pelo simples contato 

com os diferentes textos, tão pouco que esse ensino é algo simples e 

imediato. Conforme Guerra (2009, p.14): 
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Ensinar a produzir textos realmente não é tarefa fácil, pois 
exige que o próprio professor tenha consciência sobre as 
estratégias necessárias e sobre as dimensões de textualidade 
que precisam ser objeto de reflexão do aluno, ou seja, tanto o 
professor quanto o aluno precisam ter consciência de que, no 
processo de produção de texto, se faz necessário planejar e 
executar as ações tanto no plano geral, que diz respeito à 
ideia central do texto e à estrutura geral, como também nos 
planos específicos, relativos às partes do texto. Eles devem 
estar atentos às particularidades dos diversos elementos que 
compõem o texto.  

 

Tal perspectiva combate, assim, as práticas de ensino tradicionalmente 

vivenciadas em que o aluno se via desestimulado a escrever – por exemplo, 

sobre suas férias ou mesmo sobre uma data comemorativa de nosso 

calendário - e preso a perguntas como: “Quantas linhas tenho que escrever?”. 

Muitas vezes, esses estudantes eram pressionados pela dicotomia taxativa do 

“certo x errado”. 

Com a perspectiva sociointeracionista, vemos essas práticas sendo 

criticadas nas escolas, e percebemos um movimento de transformação da 

prática de produzir textos para serem corrigidos para um processo de 

expressão do indivíduo por meio da sua linguagem, e, além de expressão, 

como um processo de interação entre o escritor e leitor (es). Todavia, 

acreditamos, assim como Andrade (2010, p.58), que: 

 

embora as pesquisas sobre produção de textos na 
abordagem interacionista tenham modificado bastante a 
forma de pensarmos sobre o que é produção de texto e como 
se dá essa produção, alterando, assim, nossa visão sobre as 
propostas de ensino nas escolas, ainda temos muito que 
discutir sobre como ensinar tal habilidade, pois o papel da 
escola torna-se fundamental nesse processo, visto que uma 
das funções principais da mesma é a formação de leitores e 
produtores de textos competentes. 
 

 

 E nessa perspectiva de um ensino que visa a  formação de leitores e 

produtores de textos capazes de interagir em sociedades, a abordagem 

sociointeracionista propõe o ensino de produção que leve o indivíduo a refletir 

sobre as situações comunicativas, pois, de acordo com (Bakhtin 2003, p.123), 

“A interação verbal constitui assim a realidade verbal da língua”. Assim, 

conforme Leal (2005, p.66/67): 
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o sentido maior da produção de texto nas primeiras 
aprendizagens é garantir a escrita como um bem cultural, no 
processo de ampliação e compreensão de mundo. É permitir 
às crianças assumir os seus discursos e colocá-los no embate 
com outros discursos circundantes. 

 

 Nessa perspectiva, propõe-se que o ensino de produção textual deve 

estar atrelado ao estudo dos gêneros, que pela sua natureza dialógica não 

permite que as atividades sejam realizadas de maneira isolada e 

descontextualizada. 

 
5.2- O gênero textual como objeto de ensino 

 
 Ao observarmos algumas situações de sala de aula, e analisarmos os 

momentos em que se busca trabalhar com os gêneros textuais é possível 

perceber que, com a inserção dessa abordagem sociointeracionista e a 

constante propagação da importância do trabalho com os gêneros na escola, 

muitos professores, no esforço de atenderem a essa demanda, acabam por 

confundir os alunos com um mix de gêneros, acreditando assim estarem 

construindo um conhecimento significativo dos alunos sobre os diferentes 

gêneros de textos. Segundo Cerqueira (2010), ainda hoje boa parte dos 

alunos do ensino fundamental apresentam grandes dificuldades para produzir 

textos de gêneros e tipos diversificados. Além disso, afirma que por mais que 

os gêneros estejam sendo levados para a sala de aula, é comum que sejam 

perdidos seus aspectos sociodiscursivos, ou seja, a produção de textos ainda 

é ensinada de forma “muito didatizada”, o que leva o aluno a produzir textos, 

como meras  redações escolares. 

 Segundo Brandão (2001, p.17), até pouco tempo os alunos eram 

convidados a escrever narrativas, descrições e dissertações. Além disso, 

acreditava-se que o principal era o aluno dominar a língua culta padrão, ou 

seja, se o aluno reconhecesse as estruturas clássicas da literatura e tivesse a 

gramática normativa como modelo ideal de linguagem ele estaria pronto para 

produzir todo tipo de texto. A mesma afirma ainda que desde a década de 80 

este cenário vem sido combatido com a inserção de formações de 

professores trabalhando a mudança de perspectiva nas relações de ensino-

aprendizagem e na própria concepção da linguagem. 
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 Sobre esta questão, Nascimento (2010) desenvolveu um estudo 

referente ao desafio do ensino dos gêneros textuais no ensino fundamental 

por professores em formação. A partir de relatos de professores sobre as 

dificuldades em implantar a proposta de trabalho com gêneros textuais, no 

ensino fundamental, o estudo traz reflexões sobre a articulação da formação 

teórico-metodológica dos professores e da própria aceitabilidade dessa nova 

perspectiva.  

 O projeto desenvolvido na Paraíba em 2008,  intitulado “Ações de 

Linguagem: uma proposta de integração teórico-prática para o ensino de 

língua portuguesa na rede municipal de ensino”,  foi dividido em duas etapas. 

Atendia primeiramente a momentos de embasamento téorico com 

oficinas/encontros mensais e,  na segunda etapa, eram  elaboradas e 

aplicadas sequências didáticas diretamente nas escolas da rede.  

 Nos encontros mensais, os docentes planejavam e também avaliavam 

as atividades das sequências. Após esse trabalho, os professores formadores 

elaboraram relatórios que serviram para a análise das dificuldades docentes.  

 Nascimento (2010) nos revela que uma das dificuldades mais 

apontadas foi a falta de formação teórico-metodológica das docentes e de 

intimidade com este tipo de trabalho. A outra questão apontada como 

dificultante seria a própria aceitação do novo. Segundo os professores 

formadores, ainda há uma resistência ao novo, e os professores em formação 

buscavam justificativas no funcionamento do sistema para não incorporarem a 

nova concepção de trabalho. Além disso, é apontado que a nova proposta de 

ensino requer um trabalho maior para os professores e que por isso alguns 

sentiam-se desmotivados. Nascimento argumenta, no entanto, que é possível 

mostrar para este professor que as ferramentas já utilizadas por eles em seu 

cotidiano podem ser bem adaptadas, articulando assim a teoria e a prática 

nesse percurso. As conclusões do estudo nos dizem que quando o professor 

consegue bons resultados na sala de aula e percebe a compreensão e 

avanços dos alunos, ele se sente mais motivado a investir neste trabalho e a 

superar as questões mais complexas que vão desde a formação teórico-

metodológica, pela carência de leitura, até os problemas de  funcionamento 

do sistema educacional. 
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 Assim, entendemos que o trabalho com os gêneros requer um estudo 

teórico-metodológico e uma adoção desta perspectiva para que este eixo 

possa ir se incorporando mais nas práticas docentes, nos materiais de 

orientação, assim como nos materiais didáticos. 

 Segundo Amorim, Silva e Leal (2007), os manuais do professor, que 

trazem as orientações para o trabalho com os gêneros no livro didático, 

enfatizam a todo tempo a necessidade de se desenvolver com os alunos a 

habilidade de escrever e ouvir textos de diferentes gêneros. Porém, muitas 

vezes, sem se apropriar de fato da perspectiva do gênero, ou não consolidar 

o conhecimento sobre o gênero trabalhado, o professor acaba por 

desenvolver práticas pouco consistentes quanto ao que de fato seria inserir os 

estudantes em práticas sociais de leitura e escrita na perspectiva os gêneros,  

como descrito no trecho de aula extraído da pesquisa de Leal, Brandão, 

França e Silveira (2012): 

 

P: Este texto que a gente leu é um texto de opinião? 
A: É. 
P: Por que é um texto de opinião? (...) . Quem acha que é? Porque é? 
A: É não. 
P: Por que não é? 
A: Porque tá pedindo uma solução. 
P: É uma carta do leitor? É, né? Porque foi tirada da sessão de cartas do Diário 

de Pernambuco, onde lá tem várias cartas. Onde o leitor pode escrever 
reclamando, pedindo, perguntando... É carta de reclamação? 

A: É. 
P: É carta de reclamação. Ela é carta de leitor porque está lá no jornal, nas 

cartas de leitor, mas também é uma carta de reclamação. Ela esta 
reclamando um problema, não é? É uma carta de solicitação? 

A: É. 
P: Por que é uma carta de solicitação? 
A: Porque ela está pedindo uma solução para o seu problema. 
P: Isso. E é um debate? 
A: É... Não. 
P: É ou não é? 
A: Ela tá debatendo a melhora da rua dela. 
P: Mas ela está debatendo ou ela está pedindo uma solução? Então é um 
debate, isso? 
A: Não. 
P: Então ela pode ser uma carta do leitor, de reclamação e de solicitação. Não é 
isso? 
 

 Nos deparamos nesse extrato com a intenção da professora de realizar 

um trabalho significativo com um determinado gênero, mas com uma 
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preocupação excessiva nas nomenclaturas e nas definições, com o agravante 

de que os conceitos também não estavam bem delimitados para a própria 

docente. Diante de sua confusão conceitual, torna-se visível a dificuldade de 

efetivar este trabalho pela professora. 

 Além disso, um outro risco eminente quando se fala do trabalho variado 

com os gêneros na sala de aula é quando o professor se limita a apresentar 

uma variedade de textos sem de fato proporcionar situações em que os textos 

do gênero em estudo possam circular para atender às finalidades a que o 

gênero se presta na sociedade e sem sistematizar realmente nenhum deles. 

Daí o  aluno passa a se deparar com uma diversidade vazia de sentidos, pois 

são apresentados a determinado gênero, sem interagirem por meio dele e 

sem maiores reflexões sobre as práticas de linguagem em que comumente o 

gênero circula ou mesmo sem reflexão sobre sua estrutura, estilo, 

composição, etc. É comum observar situações em que um gênero é 

apresentado e os alunos já são convocados a escrever um texto com as 

mesmas características. Dessa forma, como nos diz Santos, Mendonça e 

Cavalcante (2006, p.21): 

Embora se evoque o papel construtivo por parte do aluno e a 
utilização de textos reais no trabalho de produção escrita, a 
aprendizagem basicamente se dá a partir da produção dos 
tipos de texto num processo muito mais de imitação que de 
reflexão. O texto é tomado, então, como objeto de uso, mas 
não de ensino.  

 
 Quando o gênero passa a ser entendido como objeto de ensino, a 

diversidade de textos passa a significar muito mais que uma “coleção de 

textos”, deixa de ser um modelo a ser copiado e se mostra como um 

instrumento sociocultural que por meio da linguagem possibilita a interação 

com a sociedade. Assim, diante dessa diversidade, o trabalho a ser realizado 

é o de explorar as possibilidades de cada gênero e conhecer bem suas 

características, seu meio de veiculação, etc, em busca de identificar a melhor 

forma de se dizer o que se tem a dizer. 

 Para Dolz e Schneuwly (2004, p.80), “toda introdução de um gênero na 

escola é resultado de uma decisão didática que visa a objetivos precisos da 

aprendizagem”. Esses objetivos situam-se entre a aprendizagem do gênero e 
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a capacidade de fazer uso destes nos mais diversos contextos dentro e fora 

da escola. Conforme enfatiza   COSTA-HÜBES (2009, p.9): 

Ensinar o aluno a interagir por meio da língua, é ensinar o 
aluno a produzir textos, orais e escritos, que atendam à 
necessidade de interlocução proposta naquela situação de 
uso da linguagem. Mas significa também, ensinar o aluno a 
buscar referências em textos do gênero que já se encontram 
prontos na sociedade, reconhecendo sua funcionalidade, as 
marcas que os constituem, bem como sua estrutura 
composicional(...) A partir desse conhecimento prévio, o aluno 
terá melhores condições de produzir o seu texto, garantindo, 
assim, maior domínio do gênero e da linguagem. 
 

 Ratifica-se, portanto, a necessidade de trabalhar a construção de 

textos segundo a proposta enunciativa dos gêneros textuais, aperfeiçoando-

se, assim, o desenvolvimento da comunicação verbal por meio da interação 

entre os indivíduos. 

5.3- Princípios didáticos do ensino de produção de textos  

 Diante das situações de ensino nos deparamos com diversos princípios 

que norteiam o processo de aprendizagem. Subjacente a cada modelo 

teórico, é possível identificar pressupostos acerca de como se aprende e, 

portanto, princípios acerca de como organizar o ensino. Em uma perspectiva 

sociointeracionista, não é diferente: as concepções acerca dos objetos de 

ensino e dos modos de aprendizagem implicam em concepções acerca de 

como ensinar. Tais concepções podem ser concretizadas em princípios 

didáticos. Leal, Brandão e Correia (2009), em um trabalho em que analisaram 

os pressupostos subjacentes às reflexões de Brousseau (1996) acerca das 

situações didáticas, identificaram alguns princípios fundamentais. São eles:  

 

 A valorização dos conhecimentos prévios dos estudantes; 

 A proposição de atividades desafiadoras, que estimulam a reflexão; 

  O ensino centrado na problematização; 

 O estímulo à explicitação verbal dos conhecimentos pelos estudantes; 

  A ênfase na sistematização dos saberes construídos; 

 O ensino centrado na interação entre alunos;  
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 A progressão entre as atividades, com demandas crescentes quanto 

ao grau de complexidade. 

 

O fato de valorizar e estimular o conhecimento do aluno, fazê-lo explicitar 

tais conhecimentos, sistematizar os saberes construídos garante que os 

próprios estudantes sejam o centro do processo de ensino-aprendizagem  

Ao discutirmos sobre o ensino de produção de textos é possível 

identificarmos nos autores que seguem uma abordagem sociointeracionista 

esses mesmos princípios citados por Leal, Brandão e Correia (2009). 

Entendemos que é necessário sistematizar o ensino de produção de 

textos de modo que algumas habilidades específicas desse eixo de ensino 

sejam foco de atenção pelos docentes. Um princípio didático fundamental no 

planejamento do ensino de produção de textos é a contribuição para que o 

estudante possa construir uma base de orientação que favoreça que seus 

conhecimentos prévios sejam ativados e que novos conhecimentos sejam 

construídos. Como já foi discutido anteriormente, a situação de produção guia 

as escolhas que os autores fazem no momento da escrita. Portanto, alguns 

princípios específicos do trabalho com produção de textos podem ser 

encontrados no discurso de diferentes autores que estudam produção de 

textos, assim como identificamos na síntese apresentada por Silveira, Aires e 

Leal (2008): 

 

 É preciso disponibilizar materiais, garantir o tempo e o lugar adequados 

para a atividade de escrita; 

 É preciso indicar, na escola, de modo claro, finalidade da produção, 

assim como o(s) destinatário (s); 

 É preciso indicar quais gêneros textuais são mais comumente adotados 

em situações semelhantes à que foi proposta; 

 É preciso favorecer momentos em que os estudantes se familiarizem 

com o(s) gênero(s) que são utilizados em situações semelhantes à 

proposta, tanto por meio de atividades de leitura quanto por meio de 

situações de reflexão acerca de suas principais características, da sua 
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adequação para a situação proposta, além do espaço social em que 

circula e o suporte textual em que está inserido; 

 É preciso garantir que os estudantes tenham conhecimentos relativos 

ao tema da produção; 

 É preciso garantir apoio humano durante a situação de escrita; 

 É preciso estimular os estudantes a repensar sobre seu texto, 

revisando-o e reelaborando-o.  

 

 Tais princípios devem aparecer aliados à consciência de que para 

aprender a escrever, o aluno deve ser estimulado e ter os seus 

conhecimentos prévios valorizados. Segundo Leal e Brandão (2007), no 

ensino de produção textual é preciso levar o aluno a perder o medo de 

escrever, valorizar suas variedades linguísticas e a reconhecer as diferenças 

entre as diversas situações e contextos de interlocução.  

 Levados a perceber as relações entre a linguagem oral e a linguagem 

escrita, os alunos precisam concomitantemente a tudo isso gerar uma 

representação da situação comunicativa, pensando nas interlocuções do seu 

texto, mobilizar seus conhecimentos prévios, selecionar e planejar os 

conteúdos, desenvolver o texto utilizando-se dos recursos lexicais e 

gramaticais e também adaptando os gêneros textuais a seus destinatários e 

finalidades. De tudo isso, se constitui esta atividade complexa, que é a 

produção de textos e esses princípios citados aliados a outros mais, podem 

nortear o processo de escrita do aluno bem como a prática docente nas salas 

de aula. 

Com base nas reflexões realizadas por autores adeptos de abordagens 

sociointeracionistas, tais princípios favorecem a participação ativa dos alunos 

nas atividades a eles atribuídas e resulta em uma aprendizagem mais e 

melhor consolidada, formando produtores de textos capazes de fazer uso da 

escrita em situações reais dentro e fora do cotidiano escolar. Quer dizer, faz 

com que o processo de ensino-aprendizagem seja legitimado e atenda aos 

princípios básicos da sociointeração. Nesta pesquisa, estaremos investigando 

quais princípios estão subjacentes às práticas que serão observadas. 

 Partindo dos relatos já citados de professores que dizem ter dificuldade 

para desenvolver estratégias para trabalhar o eixo de produção de textos em 
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turmas heterogêneas (quanto aos níveis de escrita segundo a perspectiva da 

psicogênese), buscamos, inicialmente, realizar levantamento de pesquisas 

que evidenciassem diferentes práticas de ensino de produção de textos, a fim 

de entendermos melhor as possibilidades e as dificuldades gerais. Para dar 

início a tais reflexões, trazemos uma discussão acerca dos documentos 

curriculares de língua portuguesa. 

 
5.4 - O eixo de produção de textos em documentos curriculares 

 

Identificamos, por meio da análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

e propostas curriculares nacionais e locais, que os documentos oficiais 

defendem a importância de se trabalhar com a linguagem desde os anos 

iniciais da escolarização, por meio do ensino sistematizado da oralidade, 

leitura e escrita de textos. 

Conforme a Base Curricular Comum do ensino de língua portuguesa de 

Pernambuco:  

a linguagem é uma atividade de interação social, pela qual os 
interlocutores atuam, por meio de diferentes gêneros textuais, 
expressando e criando os sentidos que marcam as 
identidades individuais e sociais de uma comunidade 
(PERNAMBUCO, 2008 p.67). 

 

A Base Curricular Comum de Pernambuco estabelece, portanto, como 

objetivos do ensino de língua portuguesa, “o desenvolvimento e a ampliação 

das competências relacionadas às atividades do uso oral e escrito da língua, 

em situações reais da interação social (Pernambuco,2008 p.73)”. No entanto, 

tal pressuposto geral nem sempre se concretiza em orientações específicas 

aos professores acerca do que ensinar no eixo de produção de textos.  

Além disso, Asfora e Souza (2012), baseadas em nossa Constituição 

Federal de 1988, reafirmam que a igualdade de condições de acesso e  

permanência na escola é um direito de todos, mas que precisa ainda ser 

viabilizado e garantido em nosso sistema escolar. Enfatizam que, sobretudo 

no ciclo de alfabetização, a consolidação da leitura e da escrita é um direito 

que até então não vem sendo efetivado, propondo, portanto, que uma 

reformulação curricular atenda à diversidade e heterogeneidade encontrada 
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nas escolas dando espaço a práticas inclusivas que promovam as 

aprendizagens estabelecidas pela própria lei. 

Leal, Brandão, Santana e Ferreira (2012), em pesquisa5 recente sobre as 

orientações para o ensino de língua portuguesa em 26 propostas curriculares 

de 14 estados e 12 capitais brasileiras destinadas ao Ensino Fundamental, 

constataram que estavam presente nos documentos orientações de que a 

produção de textos é um dos eixos de ensino, havendo, em todos os 

documentos, referências a diferentes dimensões desse trabalho.   

Tal pesquisa teve como objetivo investigar quais abordagens teóricas 

serviram de base para a construção dos documentos. Tendo observado que a 

perspectiva sociointeracionista é a mais referenciada (22 documentos), com 

ênfase na teoria dos gêneros textuais, o estudo buscou identificar quais 

orientações acerca do ensino da língua apareciam nos documentos. .  

Para tanto, o grupo adotou uma metodologia desenvolvida em três etapas: 

A pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos dados, que se deu 

sob a perspectiva da análise de conteúdo, de Bardin (2002). Inicialmente, foi 

realizada uma leitura geral dos documentos e iniciou-se a elaboração de 

algumas categorias de análise. Posteriormente, foi realizada uma leitura mais 

aprofundada, a fim de preencher quadros com as categorias criadas para 

análise das propostas e por último o tratamento dos resultados foi feito em 

debate no grupo, discutindo-se a adequação dos trechos selecionados às 

categorias citadas. Assim, a partir da seleção de conteúdos, interpretações e 

discussões sobre as orientações encontradas nas propostas curriculares, o 

grupo construiu quadros de análise, demonstrando os resultados encontrados 

em diferentes regiões do país. 

Para melhor visualização e sistematização dos dados, Leal, Brandão, 

Santana e Ferreira (2012)  expuseram os resultados da investigação em três 

quadros descritivos, relacionando a incidência da identificação das categorias 

criadas dentro das  propostas analisadas, com os seguintes tópicos: 

 

                                                 
5
 investigação realizada pelo grupo de estudo e pesquisa “Alfabetização e ensino de língua 

portuguesa: investigando o currículo no Brasil”, formado por professores e alunos do centro 
de educação  da UFPE  e por professores da educação básica da rede pública – 2010/2012. 
O artigo citado está submetido a publicação, mas o dados são discutidos no relatório de 
pesquisa aprovado pelo CNPq (LEAL e BRANDÃO, 2012). 
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 Orientações didáticas que enfatizam dimensões sociointerativas da 

atividade de escrita 

 Orientações didáticas que enfatizam dimensões composicionais e 

recursos linguísticos da atividade de escrita 

 Orientações didáticas que enfatizam o desenvolvimento de estratégias 

de escrita. 

 No primeiro quadro, foram identificadas orientações voltadas à 

dimensão sociointeracionista da atividade de escrita presentes nos 

documentos (22 categorias), como promover situações de escrita com 

finalidades claras e diversificadas (66,7%); refletir sobre possíveis 

destinatários (77,8% ) e sobre a autoria assumido nos  textos (44,4%), e 

refletir sobre as situações geradoras de escrita (44,4%). Apesar dos dados 

desse bloco demonstrarem ainda baixa recorrência de orientações acerca da 

necessidade de promover o gosto e a motivação para as situações de escrita 

(26,92%), reflexão acerca das finalidades do gênero (33%) e também sobre 

os suportes de escrita e circulação dos textos  (apenas 11,1% dos 

documentos), por outro lado, enfatizam outros princípios discursivos 

importantes como a “reflexão sobre destinatários prováveis dos textos”, uma 

das categorias mais encontradas nas propostas (77,8%). 

 No quadro referente às “orientações didáticas que enfatizaram 

dimensões composicionais e recursos linguísticos da atividade de escrita”, foi 

identificada uma maior preocupação com os aspectos normativos da língua, 

sendo a categoria “É preciso atender às prescrições gramaticais” a de maior 

incidência nas orientações para o eixo de produção nesse bloco (88,9%). 

Contudo, é possível encontrar ainda nos documentos, mesmo que em menor 

proporção, reflexões sobre recursos que viabilizem a construção de sentido, 

como na categoria “É preciso ensinar a escrever texto coerente e claro” 

inserida em 44,4% dos documentos, refletindo sobre a necessidade de se 

diversificar os recursos lingüísticos como estratégias de construção de 

sentidos. Além disso, a utilização de recursos lingüísticos para garantir a 

clareza textual e coerência também é comtemplada em 22,2% das propostas. 

 O terceiro quadro, que trata do desenvolvimento das estratégias de 

escrita, apresenta como destaque a categoria “desenvolvimento de 
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estratégias/habilidades de revisão de textos” que foi enfatizado por 77,8% dos 

documentos investigados. Deixa-se a desejar, no entanto, no plano da gestão 

textual, as referências acerca das reflexões sobre as situações geradoras da 

escrita e o trabalho com o planejamento da escrita de um texto (apenas 33% 

dos documentos orientam acerca da importância do planejamento do texto). 

Diante do exposto, visualizamos algumas orientações mais frequentes para 

o ensino de produção de texto nestes documentos: A habilidade de 

elaboração autônoma de textos, atendendo a diferentes finalidades e 

destinatários; as estratégias de revisão textual e a adequação dos recursos 

linguísticos. E em menor proporção, mas não ausentes, foram destacadas a 

atenção às condições de produção e a reflexão sobre os gêneros textuais. 

No entanto, percebemos também que a abordagem tradicional do ensino, 

com ênfase nas prescrições gramaticais, ainda exerce uma influência nos  

documentos curriculares. Contudo, muitas aproximações com os princípios da 

perspectiva sociointeracionista foram identificados. Assim, como explicam 

Leal, Brandão, Santana e Ferreira (2012, p.13): 

pode-se retomar a ideia de que os documentos curriculares 
são textos híbridos, resultantes de escolhas plurais realizadas 
por atores oriundos de diferentes esferas e segmentos 
sociais. 

 

É importante ressaltar que, ainda hoje, mesmo com a perspectiva 

sociointeracionista se firmando no discurso de ensino dos professores de 

língua portuguesa, muito ainda fica no plano da teoria e muitas vezes embora 

se tenha o conhecimento do que ensinar, a prática dos docentes em muitos 

casos não responde a essa expectativa.  

Atentando para essa relação do discurso com a prática do professor e 

sobre seus conhecimentos acerca dos documentos curriculares, Santos e 

Suassuna (2011) desenvolveram uma pesquisa que nos revela o quanto o 

próprio documento que deveria auxiliar/orientar o professor nessa seleção do 

que ensinar é algo pouco conhecido pelos mesmos, ou seja, muitos docentes 

sequer têm a consciência do papel do currículo para o ensino e o veem como 

um mero documento burocrático a ser cumprido, como podemos constatar em 

trechos de entrevistas realizadas neste trabalho, questionando professores 

sobre suas concepções quanto ao currículo: 
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“São as cadeiras, né, que compõe o currículo; tem 6ª série, 7ª série, 8ª série, 

que compõe aquele currículo. É o que é que vai ser ensinado naquela série. E 

a gente tem que atender exatamente ao que eles pedem, os assuntos que 

são solicitados.” (Professor 1) 

 

“É o conteúdo, né, que vai ser transmitido para os alunos. É a formação que o 

professor tem que passar para os alunos, no caso, de conhecimentos.” 

(Professor 2) 

 

“Currículo, para mim, é uma base. Acho que currículo é a base que as 

pessoas têm, na escola, da aula, de trabalhar os conteúdos; a escola trabalha 

com esses conteúdos. É a informação, para o profissional, para o professor; é 

o que é que ele não pode perder de vista; os pontos, as metas. Então, 

currículo é uma meta que tem que atingir” (Professor 3) 

  

 Os autores nos chamam a atenção para a concepção que se tem sobre 

o currículo que acaba sendo entendido como uma prescrição, como um 

requesito burocrático a ser obrigatoriamente cumprido, sem se levar em conta 

seu carater essencial de contribuir  com a educação e aprendizagem dos 

alunos. Através dessas concepções citadas pelos professores, o debate 

recente sobre currículo como dispositivo cultural e de subjetivação parece 

ainda não ter entrado nas escolas. Em consonância, identificamos esta lacuna 

quanto à compreensão acerca do que compõe um documento curricular e 

acreditamos ser possível que tal incompreensão provoque um distanciamento 

entre os profissionais do ensino e os textos que deveriam orientar seu 

trabalho na escola.  

 Esse pode ser, inclusive, um dos fatores que contribui para as 

dificuldades encontradas pelos professores para ensinar a produzir 

textos.Tais dificuldades são facilmente reconhecidas nos resultados de 

avaliações nacionais como, por exemplo, o ENEM, que  revela a dificuldade 

dos alunos brasileiros frente à leitura e à produção de textos, como é 

discutido por Rolindo e Souza (2008). De acordo com essa pesquisa, dos 1,3 

milhões de alunos participantes do ENEM/2002, apenas 2,5% atingiram o 

nível de bom a excelente; 23,5% foram classificados entre regular e bom;  e 
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74% dos alunos se enquadraram  entre o nível insuficiente e regular. Tais 

resultados  revelam a dificuldade dos mesmos em interagir por meio da 

escrita. 

Talvez, tais resultados sejam resquícios de um ensino que durante 

muitos anos encarou o processo de ensino-aprendizagem de forma mecânica, 

que  não levava o aluno a pensar e  deixava a cargo do ensino médio cobrar 

do aluno a habilidade de construir textos que, em geral, se limitavam às 

redações escolares e aos aspectos gramaticais dos textos, partindo de tarefas 

totalmente descontextualizadas, conforme perfil revelado nas palavras de 

Geraldi (2001, p.55): 

 
Antes, é preciso lembrar que a produção de textos na escola 
foge totalmente ao sentido do uso da língua: os alunos 
escrevem para o professor (único leitor, quando lê os textos). 
A situação de emprego da língua é, pois, artificial. Afinal, qual 
será a graça em escrever um texto que não será lido por 
ninguém ou que será lido apenas por uma pessoa (que por 
sinal corrigirá o texto e dará nota para ele)? 

 
 Tal afirmação e indagação de Geraldi (2001) revela, na verdade, uma 

crítica aos moldes “tradicionais” dos momentos de produção na sala de aula. 

Contudo, não se deve generalizar, concebendo tal tipo de prática como o 

retrato fiel do ensino de produção de textos nas escolas, uma vez que, a partir 

das mudanças na concepção de ensino-aprendizagem, com a inserção de 

perspectivas sociointeracionistas que visam à contextualização dos 

conhecimentos escolares, a prática de escrita de textos passa a ocupar um 

espaço de maior relevância no ensino de língua portuguesa no Ensino 

Fundamental. Segundo Cunha e Garcia (2009, p.01): 

 
A escola, desde os primeiros anos deveria oferecer condições 
para formar esses escritores, organizando o trabalho escolar 
de forma a selecionar dentre os diferentes gêneros 
disponíveis, o mais apropriado na situação enunciativa que 
desejam participar, planejando seus textos em função de seus 
objetivos e dos leitores a que se destinam tais escritores, 
também deveriam utilizar-se da revisão textual, verificando a 
adequação de seus textos, assim como recorrer a diferentes 
fontes, selecionando informações pertinentes para sua 
produção. 

 
 Hoje os currículos já abordam de maneira enfática a necessidade de se 

ensinar, desde as séries iniciais, as crianças a interagirem nas situações 
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sociocomunicativas por meio da linguagem escrita. Para tanto, torna-se 

fundamental o contato dos alunos desde a educação infantil com a maior 

diversidade possível de materiais escritos circulantes na sociedade.  

 Contudo, a expectativa das discussões atuais é ampliar essa 

relevância dada ao contato com uma diversidade de gêneros e suportes 

textuais, para uma reflexão acerca dos elementos discursivos que os 

caracterizam. Ou seja, é preciso definir bem que o simples manuseio e 

acesso frequente aos materiais escritos não são por si só capazes de 

possibilitar que os alunos aprendam a produzir textos de modo autônomo, 

pois, a atividade de produção de texto além de exigir uma série de  

representações da situação comunicativa requer também conhecimentos 

específicos necessários para que o indivíduo desenvolva suas habilidades de 

escrita.  

Partindo do pressuposto de que a aprendizagem da escrita não é algo 

que se dá de modo espontâneo, mas se constrói através de uma intervenção 

didática planejada, Schneuwly e Dolz (2004) defendem que um ensino 

sistemático é indispensável a uma boa apropriação da capacidade de ler e 

produzir diferentes gêneros textuais. 

Com isso, percebemos a importância de sistematizar o ensino de 

produção de textos. Leal, Brandão, Santana e Ferreira (2011) elencaram 

alguns princípios relativos ao ensino de produção de textos encontrados nos 

documentos curriculares investigados:  

 

 É preciso ensinar a produzir texto 

 É preciso ensinar escrever atendendo à forma composicional do 

gênero 

 É preciso diversificar os suportes textuais onde os textos produzidos 

circularão 

 É preciso diversificar os gêneros textuais a serem produzidos 

 É preciso promover situações de escrita com finalidades claras 

 É preciso promover situações de escrita com diferentes tipos de 

finalidades 
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 É preciso promover situações para o desenvolvimento de estratégias / 

habilidades de planejamento do texto 

 É preciso promover situações para o desenvolvimento de estratégias / 

habilidades de revisão do texto 

 É preciso promover reflexões sobre a situação que gerou a escrita do 

texto 

 É preciso promover reflexões sobre o suporte textual onde o texto será 

escrito 

 É preciso promover reflexões sobre os papéis assumidos na autoria 

dos textos 

 É preciso promover reflexões sobre os destinatários prováveis dos 

textos 

 É preciso ensinar a variar os recursos linguísticos do texto 

 É preciso ensinar a escrever corretamente (atender às prescrições 

gramaticais) 

 É preciso promover situações de contato com a produção de textos  

 É preciso promover situações de uso da escrita como apoio à oralidade   

 É preciso realizar atividades de produção de textos para o ensino do 

sistema alfabético (estimular a criança a escrever, mesmo que não 

domine o SEA, escrever para aprender o sistema) 

 É preciso ensinar a escrever texto coerente e claro 

 É preciso favorecer o contato com diferentes suportes e gêneros. 

 É preciso promover atividades de escrita de fragmentos de textos ou 

de completar textos. 

 É preciso estimular o gosto/motivação para a escrita. 

 

 Tais princípios constituem a abordagem que vimos defendendo, 

sistematizando as habilidades necessárias para um ensino de produção de 

textos que promova de fato a inserção dos alunos, sejam eles já alfabéticos 

ou não, em práticas reais de leitura e escrita,  construindo por meio das 

reflexões acima elencadas, a autonomia e o gosto pela atividade da escrita, 

favorecendo, sobretudo, a consciência de que é preciso pensar sobre a 

escrita. 
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 Como o currículo representa, entre outras coisas, fonte de informações 

norteadoras para a prática docente, é fundamental que essa discussão sobre 

as abordagens do ensino de produção de texto presentes nos documentos de 

orientações pedagógicas oficiais, seja aprofundada. Além dos documentos 

curriculares, um outro objeto de investigação que ajuda a entender melhor o 

ensino de produção de texto é a análise do livro didático. 

 

 

5.5 -  O que propõem os livros didáticos?  
 
 Ao discutirmos sobre o eixo da produção de textos, percebemos que 

por meio de diferentes recursos didáticos vão se construindo as práticas de 

ensino. Assim, torna-se de suma importância atentarmos para um material 

muito utilizado em sala de aula, que é o livro didático.  Para entendermos a 

concepção que perpassa tais recursos, nos deteremos neste tópico a refletir 

sobre o que propõem os livros didáticos para o ensino da produção escrita. 

Um primeiro aspecto importante a se ressaltar sobre os livros didáticos 

é que estes já estão incorporando novas tendências quanto ao tratamento 

dado à atividade de produção de textos. Em lugar de limitar às tarefas de 

produção atividades pouco criativas e reflexivas, como a construção de textos 

a partir de sequências de imagens (por exemplo), atualmente já podemos 

perceber em grande parte dos livros aprovados para o Ensino Fundamental a 

presença de atividades com diversos textos pertencentes a diferentes 

gêneros textuais. Assim como afirma Barros e Nascimento (2007,p.242): “... 

não há como ignorarmos o papel que os livros didáticos desempenham nessa 

árdua tarefa de transposição didática das “novas” teorias de ensino”.  

 Vale ressaltar ainda que para ensinar a produzir um texto real 

necessitamos de um modelo que atenda aos vários aspectos que uma 

determinada situação comunicativa exija. Assim, não podemos pensar em 

ensino de produção de textos sem agregar uma reflexão sobre os gêneros 

textuais. Segundo Marcuschi e Leal (2009, p.129), “esses pressupostos 

ganharam visibilidade quando propostos nos PCN de Ensino Fundamental I e 

II (1997 e 1998) e assumidos pelo PNLD na avaliação pedagógica de obras 

didáticas”. 
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 Um grande problema que se cria, porém, é uma má compreensão 

dessa situação e consequentemente uma execução errônea da mesma. É o 

caso das situações de sala de aula em que o (a) professor (a) leva um 

determinado gênero, lê para seus alunos, diz que se trata do gênero “tal” e 

logo em seguida solicita que os mesmos produzam um texto do mesmo 

gênero – realidade muito presente, também, nos livros didáticos. Nessas 

situações, é frequente que não seja explorado os aspectos que caracterizam 

o gênero e nem seus aspectos discursivos, como: Para quem eu escrevo um 

texto desse tipo, quais as finalidades desse texto, qual a linguagem utilizada, 

etc.  

 Uma reflexão importante trazida por Santos (2011), é que desde que o 

PNLD passou a estabelecer critérios de avaliação dos livros didáticos 

pautados nesta nova perspectiva do ensino da língua que prevê o uso social 

da leitura e da escrita, o mercado editorial têm sido “obrigado” a repensar e 

reformular sua atuação, conforme a pesquisadora evidencia: 

Por este prisma, os livros que não contemplam os critérios 
estabelecidos pelo PNLD são excluídos, o que provoca, 
consequentemente, uma reflexão por parte dos editores 
favorecendo uma mudança significativa no recorte teórico-
metodológico e/ou na promoção de novos títulos e, ainda, na 
retirada de alguns do mercado editorial.(SANTOS,2011, p.02) 
 

 Em estudo recente, Santos (2011) aborda uma análise sobre livros 

didáticos de EJA e as práticas de letramentos, refletindo ainda sobre as 

atividades de produção textual. Para tal análise, a mesma se debruçou sobre 

os livros didáticos destinados à Educação de Jovens e Adultos do 2º 

segmento, ou seja, o que corresponde a 5ª e 6ª séries do ensino regular e 

para estabelecer relações comparativas analisou também uma coleção do 

ensino regular, ambas com foco nas atividades de escrita.  

 A proposta da 1ª coleção (PPL) apresentou 62 itens relacionados às 

atividades e propostas de produção textual, e de acordo com as categorias 

estabelecidas pela pesquisadora, as atividades propostas enfatizavam a 

questão da finalidade da escrita e da adequação às condições de produção e 

circulação dos textos. Outro dado relevante é que os livros apresentavam 

propostas de trabalho com uma boa diversidade de gêneros textuais e estes 

se mostravam bem pertinentes ao público a que os livros se destinam. 
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Percebeu-se que tanto no livro da 5ª série como no livro da 6ª série, a 

atividade da escrita é trabalhada de forma interativa e ambas enfatizam a 

produção individual. Além disso, os dois volumes apresentavam a mesma 

proporção de propostas de atividades com os gêneros textuais, embora o da 

6ª série fosse mais aprofundado.  

 Já a coleção LPLE (vol.1) apresentou uma amostra menor em relação 

às atividades e propostas de escrita, com apenas 23 ocorrências, as quais 

foram submetidas às categorias estabelecidas pela pesquisadora. As 

categorias escrever o texto indicando a finalidade, escrever textos adequados 

às condições de produção e circulação, aparecem nas quatro unidades do 

livro, e são as categorias mais enfatizadas pela coleção. Quanto ao trabalho 

com os gêneros, neste volume, foram identificadas 05 indicações de gêneros 

textuais. 

 A pesquisadora conclui que a ênfase identificada das categorias 

“escrever o texto indicando a finalidade” e “escrever textos adequados às 

condições de produção e circulação” revelam uma perspectiva teórica 

interacionista nestes livros que prevê a atividade de produção de textos como 

um processo dialógico e interativo mediado pelos textos e pelos gêneros 

textuais a fim de concretizar o uso social da escrita, embora admita o baixo 

quantitativo de propostas relacionadas aos gêneros textuais e a pouca 

exploração destes na segunda coleção.  

 Percebemos então que de fato a abordagem sociointeracionista já tem 

permeado os livros didáticos, favorecendo assim o ensino de produção de 

textos como prática social, mesmo reconhecendo que muitas confusões 

conceituais ainda estão presentes e que o livro didático é apenas um dos 

recursos utilizados nesta tarefa.  

 A esse respeito, Amorim, Silva e Leal (2007),  analisando também 

livros didáticos, mostram que em uma coleção de livros aprovados pelo 

PNLD/2007 verificou-se de fato grande variedade de gêneros textuais e com 

diversas atividades para desenvolver o eixo de produção de textos. No 

entanto, as pesquisadoras alertam que  muitas atividades ainda se limitam ao 

plano textual esquecendo-se dos elementos socio-discursivos dos gêneros a 

serem produzidos. A pesquisa foi desenvolvida em 2007, quando foi 

investigada a coleção de Livros didáticos de Magda Soares para o Ensino 
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Fundamental: “Português uma proposta para o letramento”. (Volumes 1,2,3 e 

4), no intuito de analisar os procedimentos de inserção dos gêneros textuais 

no livro didático. 

Foi observado nesta coleção que o ensino dos gêneros aparecia 

vinculado à temáticas e que existia uma grande variedade textual (como: 

conto, notícia, verbete, reportagem, poema, tirinha, artigo, receita,...). Além 

disso, os gêneros abordados no volume 1 reapareciam nos volumes 

seguintes, revelando assim uma intenção de aprofundar os estudos sobre os 

gêneros e de apresentar uma progressão da aprendizagem. 

A autora do livro foge de padrões que buscam formular conceitos 

prontos e acabados. Ao invés disso, opta por estratégias de reflexão sobre os 

gêneros e explora seus aspectos sócio-discursivos, e características 

composicionais. 

Outro dado significativo encontrado na coleção foi a presença da 

indicação do contexto social de circulação dos textos, o que é de grande 

relevância para uma prática de leitura e produção mais voltada ao letramento. 

No entanto, foi observado que apesar de situações de produção bem 

contextualizadas, muitas vezes, as atividades específicas de produção de 

texto encontradas nos livros não apresentavam clareza dos comandos, ou 

tinham uma má articulação das atividades de leitura e escrita ou até mesmo 

apresentavam alguns erros conceituais no ensino de produção e/ou dos 

gêneros. 

Uma análise mais ampla desenvolvida por Leal, Brandão, Guerra e 

Correia (2010) desenvolveu reflexões acerca das atividades de produção de 

textos presente em sete coleções de livros didáticos destinadas às séries 

iniciais do ensino fundamental e aprovadas pelo Programa Nacional do Livro 

Didático (2004). Nos 28 livros analisados (quatro de cada coleção), foram 

encontradas 447 atividades de produção textual, selecionadas tanto nas 

seções  específicas do livro quanto outras atividades de escrita inseridas em 

outras seções. 

As atividades elencadas foram analisadas por dois juízes 

independentes e depois discutidas em grande grupo. A partir dessas análises 

identificou-se que ainda havia, em algumas coleções, propostas de escrita 

sem indicações claras das finalidades e destinatários. Em relação às 
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proposições nas quais eram delimitados propósitos claros de escrita, 

observava-se que enquanto algumas coleções exploravam mais as 

finalidades e destinatários imaginários nos comandos de produção outras 

apresentavam uma quantidade significativa de atividades com predominância 

de finalidades e destinatários reais, opção que segundo as pesquisadoras  

favorece a uma aproximação entre as atividades de escrita escolares e extra-

escolares.  

 O que podemos abstrair como reflexão é que os livros didáticos estão 

apresentando, cada vez, mais uma perspectiva sociointeracionista, inserindo 

práticas mais contextualizadas de leitura e escrita, e utilizando-se do ensino 

dos gêneros para de fato formar alunos letrados, ou seja, capazes de interagir 

em sociedade através  da linguagem oral e escrita.  

Marcuschi e Leal (2009, p.149), também por meio de avaliação de 

livros didáticos, mostram que tais materiais melhoraram bastante nas últimas 

décadas, mas ainda precisam melhorar mais: 

Essa melhoria precisa levar em conta, sobretudo, que as 
orientações de produção devem garantir  aos alunos o acesso 
a situações adequadas de escrita de textos. [...] no que tange 
às condições de produção e à gestão textual, muitas das 
obras avaliadas limitam-se a propor atividades vagas, sem 
caracterizar claramente as finalidades, os destinatários e o 
gênero textual do texto a ser produzido.  

 

 Resta, então, conhecer como as professoras desenvolvem suas aulas 

de produção de textos. 

 

5.6 - O que os professores têm feito em sala de aula? 
  

 Em estudo recente, Lima (2009) discute a questão do livro didático e 

as práticas de produção de textos. Em sua pesquisa, revela que no histórico 

do ensino de produção de textos muitas pesquisas demonstraram que as 

atividades de produção de textos nas escolas em geral se restringiam muito 

mais a uma tarefa escolar distanciada das práticas de linguagem que ocorrem 

fora da escola do que uma atividade interativa de cunho social e cultural. Daí, 

em 2010, passa a analisar a prática de duas professoras do 2º ano do 2º ciclo 

da rede municipal de Recife e identifica que nas aulas em que se dispõem a 

trabalhar com produção de textos escritos as professoras recriam as 
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atividades sugeridas pelos livros didáticos e as adéquam  para a realidade de 

sua turma conforme seus objetivos.  

É interessante perceber que as professoras não descartam o apoio do 

livro didático, porém, tão pouco fazem uso dele sem reflexão sobre a 

atividade proposta para seus alunos. Desse modo, podemos constatar que 

além de os livros didáticos acompanharem as tendências sociointeracionistas 

do ensino de produção textual, a própria prática de alguns docentes tem se 

voltado para fazer desses momentos de escrita em sala de aula situações 

criativas, significativas e interativas.  

Um outro exemplo desse movimento é relatado por Leal; Brandão; 

França e Silveira (2012), em pesquisa desenvolvida com professoras do 

ensino fundamental intitulada: “O que fazem as professoras quando são 

convidadas a trabalhar com textos da ordem do argumentar no ano 5 do 

Ensino Fundamental?”. Neste trabalho, foram analisadas aulas de duas 

professoras que foram desafiadas a planejar e desenvolver  cinco aulas 

voltadas para o trabalho com textos da ordem do argumentar . Para atender a 

tal proposta, as professoras deveriam em uma de suas aulas escolher uma 

atividade do livro didático adotado em sua turma para trabalhar um gênero de 

ordem argumentativa. Como resultado, foi verificado que as duas professoras 

mesclaram as atividades do livro didático com outras atividades ou mesmo 

utilizaram as mesmas atividades fazendo algumas adaptações. No trabalho 

de exploração do gênero, por exemplo, podemos perceber em um trecho da 

aula da professora 1 a necessidade de ir além do uso do LD: 

Na segunda aula, a professora também realizou atividades do 
livro. Primeiro, pediu que os alunos lessem um texto. Depois, 
discutiu com os alunos sobre o gênero lido (notícia): “Esse 
texto que acabamos de ler, ele é o quê?; Uma notícia de 
primeira página de um jornal, ele costuma ser diferente do 
tipo de notícia que aparece no interior do jornal, certo?”.A 
discussão sobre o gênero e o suporte foi realizada com 
grande participação dos alunos. Alguns deles demonstraram 
certa intimidade com o suporte textual. No entanto, outros não 
pareciam ter muito acesso, mas queriam conhecer. Foi a 
partir dessa constatação que a professora sentiu necessidade 
de mostrar o jornal para os alunos. Pediu um jornal da 
cozinha e discutiu com os alunos sobre o suporte.  

Isso nos mostra o quanto a execução de boas atividades em sala de 

aula depende da percepção da docente e de práticas que favoreçam a 
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ampliação das situações sociodiscursivas e como que esses elementos já se 

mostram presentes no nosso atual cenário de produção nas escolas. 

 Além disso, podemos observar que a prática de escrita nos anos 

iniciais acontecem em meio a diferentes didáticas e através de diferentes 

recursos,  como constatamos no estudo realizado por Aleixo e Pereira (2007), 

em escolas de Lisboa, analisando  “Os cadernos de escrita” como mediadores 

da competência de escrita de alunos de 1º ciclo (quatro anos iniciais da 

escolaridade), com a finalidade de contribuir para a concepção e seleção de 

atividades escolares promotoras da expressão escrita de alunos deste nível 

de ensino. Esses cadernos fazem parte do  Programa oficial português para o 

1º ciclo do ensino básico que estabelece que cada aluno deva ter um caderno 

onde possa fazer tentativas de escrita, escrever como souber, o que quiser, e 

quando quiser. 

  Entendendo esses cadernos de escrita como um recurso pedagógico 

de mediação da relação ensino-aprendizagem,  tal instrumento constituiu-se 

como foco da análise desenvolvida por essas autoras a fim de investigar: 

 

 A variedade de contextos e a diversidade de textos produzidos por 

alunos do 1º ciclo quando têm a oportunidade de utilizar um caderno 

individual de escrita; 

 A relação com o sentido da escrita desenvolvida por esses alunos nos 

momentos de produções individuais; 

 As ações didáticas mobilizadas pelos professores para assegurar o uso 

dos cadernos individuais de escrita. 

 Tais objetivos demonstram o interesse pela atividade de produção de 

textos, estudando esses agentes produtores e considerando a sua 

representação sobre a atividade da escrita, bem como as operações de 

escrita executadas e os instrumentos utilizados.  

 Para desenvolver essa pesquisa foram selecionadas escolas/turmas  

em  que o uso do caderno de escrita já fosse instituído. Participaram do 

estudo 3 professoras do 1º ciclo, responsáveis por três turmas de 3º ano (3º 

ano de escolaridade). Nas três turmas era regular a utilização do caderno de 

escrita, prevendo momentos de produções individuais e/ou em pares. A rotina 
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de uso dos cadernos era basicamente seguido de três momentos: a produção 

do aluno, a apresentação para a turma e a revisão, a partir dos comentários 

decorrentes das apresentações. 

 Através das observações das aulas e registro dos momentos de 

produção, dos relatos de professores e alunos - por meio de questionários e 

conversas informais - e de entrevistas semi-estruturadas com as docentes, as 

autoras expõem uma primeira conclusão geral de que o uso dos cadernos é 

visto pelos sujeitos como algo útil, importante e bom, destacando-se  ainda a 

funcionalidade identificada pelos mesmos como o fato de oportunizar  “ler 

para os outros”; “saber mais sobre as coisas que escrevemos”; “ser mais 

organizado”, além de servir para “melhorar a escrita” e “escrever mais”. 

 Em uma análise mais detalhada, podemos observar  as peculiaridades  

dessa prática em cada uma das turmas envolvidas. Atendendo às diferenças 

registradas em cada turma, foi constatado que a maior quantidade de 

produção de textos ocorreu na turma A, turma cuja rotina estabelecia a 

obrigatoriedade de apresentação diária de textos por parte dos alunos. 

Segue-lhe a turma C, turma em que os cadernos permaneciam na sala de 

aula, mas se atribuía um tempo diário para escrita no caderno. Por fim, surge 

a turma B que atribuía meia hora diária para a apresentação de pelo menos 

cinco textos, lidos um a um e seguidos dos comentários da turma. 

 Segundo as pesquisadoras, a valorização da dimensão relacional dos 

contextos educativos e do reconhecimento do seu impacto nos seus 

indivíduos, ferramentas, recursos, intenções e ideias, fez com que se 

questionasse e compreendesse o impacto da utilização desses cadernos 

individuais de escrita em contexto escolar. Para os alunos, além de servir 

como um momento de poder expressar-se por meio da escrita, ao mesmo 

tempo, permitia a preparação do discurso produzido não apenas para a 

professora corrigir, mas também para apresentar e interagir  com os colegas. 

 Em relação à diversidade textual, na amostragem total dos textos 

recolhidos foram identificados vinte diferentes espécies: adivinha, anedota, 

apontamento, canção, carta, comentário, descrição, diário, entrevista, 

gramática (exercícios), história, informativo, legenda, listagem, notícia, 

opinião, poema/rimas, problema, texto do quotidiano e relatório.  
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  Quanto a essa diversidade apenas a turma B apresenta registros que 

contemplam as vinte espécies de textos consideradas, assentando esta 

diferença nos escritos de menor pendor compositivo. 

 O que se concluiu neste estudo foi a valorização deste instrumento 

(caderno individual de escrita), como uma prática que incentiva o hábito da 

escrita dos alunos em diferentes contextos e com diferentes tipos de textos. 

Atentam-se ainda para a influência didático-pedagógica exercida pelos 

professores que interfere na quantidade  e diversidade dessas produções, 

relacionando ainda a prática frequente de produção textual com a resolução 

de problemas de escrita, através de revisões ampliadas por situações de 

interação. Por fim, explicitam-se a importância de oportunizar momentos de 

interação desses escritores inexperientes com o processo da escrita,  como 

uma prática socio-cultural. Não houve, no estudo, porém, reflexões sobre a 

ampliação dos espaços de circulação dos textos produzidos pelas crianças, 

indicação de destinatários variados para os textos produzidos e  finalidades 

de escrita explicitadas e variadas.   

 A falta de discussões sobre tais questões revela que tais aspectos 

ainda não são concebidos  como prioritários no planejamento do ensino de 

produção de textos 

 As discussões trazidas pelos estudos apresentados nos mostram como 

as práticas de produção de textos têm sido estimuladas e desenvolvidas nas 

salas de aula e revelam que é necessário refletir sobre as especificidades 

desse eixo de ensino, dada a complexidade do processo de produção de 

textos. Os estudos mostram que são muitas as aprendizagens desenvolvidas 

no trabalho de escrita de textos e não apenas o da apropriação do SEA. 

Desse modo, não é preciso esperar o processo de alfabetização ser 

consolidado para poder introduzir o ensino de produção de textos.  

 Sendo assim, abordaremos a seguir a relação desses dois eixos: 

“alfabetização e produção de textos”, em turmas heterogêneas quanto ao 

nível de escrita.  
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6-MEDIAÇÃO DOCENTE E HETEROGENEIDADE NO ENSINO DE 

PRODUÇÃO DE TEXTOS 

 Sabemos que o domínio do sistema de escrita é primordial para a 

escrita de textos com autonomia. Porém, a produção de textos não se reduz à 

atividade de notar no papel o texto. Muitas habilidades, além da capacidade 

de registrar, são necessárias. Desse modo, entendemos que não é preciso 

esperar que o aluno alcance certo nível de apropriação do sistema de escrita 

alfabética para só então começar a produzir textos. Concordamos com 

Andrade (2010, p.51) quando ela afirma que : 

a entrada no mundo da escrita se dá independentemente dos 
indivíduos dominarem as habilidades básicas de leitura e 
produção de textos escritos (sistema alfabético de escrita), 
pois é preciso muito mais que isso para ter consciência de 
que produzir texto seja oral ou escrito é uma forma de 
comunicação com o mundo que nos rodeia. 

 

 A atividade de produzir textos como um evento social e cultural 

complexo mobiliza uma série de conhecimentos da criança e a torna capaz de 

criar enunciados e por meio desses interagir com a sociedade. Através dessa 

prática, a criança passa a refletir sobre os aspectos discursivos da língua, 

conhece os diferentes gêneros textuais, e desenvolve, sem dúvida, seu 

potencial linguístico.  

 No caso das crianças que ainda não se encontram no nível alfabético, 

estas podem e devem vivenciar momentos de produção de textos, seja 

coletiva, em duplas ou mesmo com auxílio de alguém para o registro – como 

escriba. Conforme GIRÃO e  BRANDÃO (2010, p.120): 

O fato de ainda não saber grafar seus textos 
convencionalmente não deve ser confundido, portanto, com a 
impossibilidade de poder produzi-los oralmente, sendo estes 
textos registrados graficamente por um escriba ou pela 
própria criança com base nos conhecimentos de que ela 
dispõe no momento. Em outras palavras, crianças bem 
pequenas podem produzir oralmente textos escritos. Ou seja, 
textos orais produzidos em linguagem escrita que são 
grafados por outros ou por elas próprias. 

 

Apesar de não saber escrever um texto com autonomia, o aluno 

inserido nessas atividades sente-se mais capaz e valorizado. Sua autoestima 

cresce e ele passa a se entender como sujeito ativo das situações 
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comunicativas. Além desses benefícios, muitos outros conhecimentos são 

construídos pelas crianças, tais como a própria aprendizagem sobre o 

sistema de escrita, o reconhecimento da função social da leitura e da escrita, 

o contato e apropriação dos diferentes tipos e gêneros bem como dos seus 

suportes e meios  de circulação. Enfim, as situações de produção de textos 

são momentos altamente produtivos, que propiciam a esses alunos o 

desenvolvimento de estratégias de escrita para compor seus textos, 

reconhecendo e atendendo às expectativas do mundo letrado em que estão 

inseridos. Para Bosco (2009, p.07): 

 
As crianças em processo de alfabetização experimentam na 
escola várias práticas de escrita, próprias do ambiente escolar 
e passam a lidar com essas situações (re)construindo suas 
práticas de escrita. Na medida em que a escola se propõe a 
trabalhar numa perspectiva dialógica da linguagem, o trabalho 
pedagógico passa a ter como objetivo desenvolver a 
competência comunicativa do aluno, percebendo a 
importância de buscar o ponto de vista dos sujeitos 
envolvidos e não apenas analisar o texto produzido, 
percebendo assim como as crianças formam seus grupos.  

 

A esse respeito, os Parâmetros Curriculares Nacional (1997, p.56) 

orientam que: 

o aluno que ainda não sabe escrever convencionalmente 
precisa esforçar-se para construir procedimentos de análise e 
encontrar formas de representar graficamente aquilo que se 
propõe escrever. É por isso que esta é uma boa atividade de 
alfabetização: havendo informação disponível e espaço para 
reflexão sobre o sistema de escrita, os alunos constroem os 
procedimentos de análise necessários para que a 
alfabetização se realize. 

 Portanto, mesmo os alunos que ainda não se alfabetizaram são 

capazes de produzir textos, e devem ser inseridos nessa prática desde os 

primeiros anos de escolarização para que reconheçam as funções sociais da 

língua, entendendo as finalidades da escrita  e desenvolvendo a habilidade de 

produzir diferentes discursos frente a uma indefinida variedade de modelos 

textuais para as mais variadas situações comunicativas. Assim, cabe aos 

professores utilizarem estratégias que insiram tanto os alunos que não 

dominam ainda a escrita, quanto os que  já estão alfabetizados, em práticas 

reais de escrita, explorando a autoestima, a participação, os aspectos 
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discursivos relacionados aos gêneros e suportes textuais  e os conhecimentos 

específicos do eixo de produção de textos.  

 Trabalhando além dos princípios alfabéticos, os conhecimentos 

específicos da produção de textos, o professor contribui para desenvolver nos 

alunos habilidade e proficiência de escrita. 

Entendemos que apesar do ensino de língua portuguesa ser 

didaticamente dividido em eixos de ensino-aprendizagem, estes não precisam 

ser trabalhados isoladamente e não deve existir uma ordem para que 

aconteçam, como visualizamos em algumas práticas docentes mostradas por  

estudos citados no decorrer deste trabalho. Sendo assim, ao mesmo tempo 

em que um aluno que ainda não consolidou o sistema de escrita alfabética é 

direcionado a produzir um texto, ele pode estar desenvolvendo habilidades 

específicas tanto de apropriação do SEA no desafio de escrever as palavras, 

quanto competências relativas à leitura e até mesmo realizar aprendizagens 

sobre as convenções gramaticais e os recursos linguísticos. Tudo isso fará 

parte da construção da autonomia dos alunos, para participarem das mais 

diversas práticas discursivas desenvolvidas na sociedade através da 

linguagem. 

Desse modo, ratificamos a importância desses alunos - que já são 

automaticamente inseridos em práticas cotidianas de leitura e escrita, 

mergulhados em um universo letrado - serem levados a sistematizar  esses 

saberes em busca de uma autonomia diante das situações comunicativas.  

 Reafirmando essa perspectiva, Borzone, Diuk e Abchi (2007) 

apresentam um estudo sobre as relações entre as habilidades de escrita de 

palavras e textos com crianças do primeiro ano da Educação Básica. Neste 

trabalho, percebemos a importância de se inserir crianças em práticas de 

produção de textos desde as séries iniciais.  

 O estudo foi realizado com um grupo de 23 alunos de faixa etária entre 

06 e 09  anos, de uma escola de Córdoba – Argentina. 

 Para início das análises, os alunos passaram pela aplicação de testes 

(provas) para avaliação do domínio da escrita alfabética, com exploração da 

consciência fonológica, reconhecimento das letras, e escrita de palavras. 

Após essa diagnose da escrita dos alunos, foi realizada uma atividade de 

produção de texto oral através da recontagem de um conto lido pela 
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pesquisadora/entrevistadora. Em seguida foi solicitado aos alunos a reescrita 

deste mesmo texto.  

 Analisando os textos e as habilidades de produção escrita,  foram 

identificados como recorrentes e relevantes a coerência textual, a inclusão 

dos elementos do gênero e as características predominantes ao tipo de texto 

(narrativo). Na análise dos textos (orais e escritos) se observou que os alunos 

conseguiram recuperar os elementos próprios do tipo textual e do gênero 

mais na re-produção oral do que na escrita, inclusive conseguindo estruturar 

oralmente seus textos com maior completude e coerência. O tamanho do 

texto era reduzido, quando passavam da forma oral para a escrita. 

 Tal resultado foi interpretado em função do objetivo da pesquisa, que 

buscou discutir a bidireção do aprendizado da escrita, ou seja, os dados 

foram explorados de modo a evidenciar que no momento em que o aluno está 

aprendendo a escrever palavras e orações, ele também, ao mesmo tempo, 

passa a desenvolver a competência de escrita de textos reais. Ao serem 

comparados os resultados dos testes de apropriação com os de produção de 

textos, evidenciou-se que na escrita de palavras 28% dos alunos 

apresentaram dificuldades quanto à grafia, como a omissão de letras, 

enquanto que nos testes com a produção escrita de texto, 48% dos alunos 

apresentaram dificuldade no registro, com várias omissões de letras e até  

palavras. Ou seja, mesmo apresentando bom domínio em situações de 

escrita de palavras, o aluno pode ter dificuldades no registro de palavras na 

escrita do texto. Tal fenômeno pode ser interpretado como evidência de que 

no momento da produção de textos as crianças precisam coordenar 

diferentes ações, de modo que há menor “atenção” à escrita de palavras. 

Desse modo, crianças recém-alfabéticas cometem mais erros de grafia em 

produção de textos que na escrita de listas de palavras. Por outro lado, pode-

se supor que a atividade de produção de textos pode desenvolver maior 

fluência na escrita de palavras. Assim, podemos reconhecer que há uma fase 

em que é na escrita de textos que são consolidados os conhecimentos sobre 

as correspondências grafofônicas. 

 Por outro lado, a diferença percentual aponta também a importância da 

apropriação do sistema de escrita alfabética para uma produção textual 

autônoma, sem desconsiderar, porém, a capacidade desses alunos de 
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participarem dessa prática mesmo sem dominarem totalmente a escrita das 

palavras. O estudo ratifica a influência desta apropriação do SEA para o 

desenvolvimento da habilidade da produção de textos. 

 Assim, abre-se uma discussão sobre o processo de produção de textos 

nos anos iniciais de escolaridade, ampliando a perspectiva desse eixo de 

ensino e alertando para a possibilidade do trabalho bi-lateral que intenciona 

desenvolver ao mesmo tempo a habilidade de escrever palavras (no sentido 

de registrar – se apropriar da escrita) e escrever textos (no sentido de 

produzir um texto). 

Retomamos, com base nessas reflexões, a discussão sobre a 

relevância de se inserir alunos não alfabéticos em atividades de produção de 

textos escritos, pois como já anunciado anteriormente, um grande problema 

nas salas de aula consiste num ponto de conflito que se dá no momento em 

que a heterogeneidade dos alunos (quanto aos níveis de escrita) passa a ser 

um fator dificultador para o desenvolvimento das atividades na sala. Na 

verdade, buscar-se-á, neste estudo, investigar quais estratégias as docentes 

usam para lidar com tal tipo de situação. 

Embora se reconheça que é mais complexo promover um ensino de 

produção de textos em turmas que são compostas por estudantes que já 

dominam o sistema de escrita e estudantes que não têm tal domínio, é 

necessário pensar que a heterogeneidade faz parte do processo educativo, 

mas torna-se um problema quando a diferença entre os níveis de 

conhecimento passa a dificultar as situações de sala de aula.  

Este tipo de heterogeneidade em turmas que estão em processo de 

alfabetização é bastante normal, dado que os estudos evidenciam que de fato 

a apropriação do sistema de escrita e sua consolidação não são 

aprendizagens simples e frequentemente ocorrem em mais de um ano letivo. 

No entanto, a partir do terceiro ano, e, sobretudo, do quarto ano em diante já 

começa a representar dificuldades no sistema de ensino que precisam ser 

superadas. Nesta pesquisa, buscar-se-á investigar situações de ensino de 

produção de textos em que há esse tipo de heterogeneidade quanto ao 

domínio do sistema de escrita. 

Concebemos que a tarefa de criar estratégias para atender os alunos 

em suas especificidades é sem dúvida algo que requer muito empenho do 
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docente. No entanto, é nesse movimento de busca que o docente consegue 

subsídios para ir envolvendo os  alunos em situações desafiadoras na sala de 

aula, instigando-os a participarem ativamente das atividades mesmo que 

ainda não dominem tais habilidades.  É como descreve Cortesão (1999, p.14): 

 
A atividade produtiva dos alunos não é, aliás, fácil de 
conseguir senão através de um trabalho que se lhes 
apresenta como minimamente interessante. Assim sendo, o 
professor tem de  descobrir formas de abordar as questões 
que sejam mais estimulantes do que a simples «explicação» 
das matérias. Não se trata de «motivar» artificialmente os 
alunos. Trata-se de descobrir modos de ir ao encontro de um 
potencial que está lá, dentro de cada aluno, às vezes bem 
oculto por detrás do desinteresse, de aparentes 
incapacidades ou até de comportamentos perturbadores. Por 
isso se tem defendido que o professor tem de ser um pouco 
um investigador que olha atentamente os seus alunos com 
um olhar «não daltónico». 
 

 Com isso, entendemos que essa heterogeneidade aqui discutida pode 

deixar de ser encarada como um problema, e ser enfrentada como uma 

realidade que pode ofertar grande riqueza de trocas de saberes e ajudas 

mútuas. 

No entanto, é preciso reconhecer que se não houver investimento 

nesta situação de conflito a heterogeneidade pode de fato representar um 

grande problema. Em pesquisa realizada por Oliveira (2010), analisando as 

expectativas dos professores sobre os alunos e as situações de ensino de 

produção de textos, encontramos a descrição de três professoras e suas 

expectativas quanto às suas turmas. Enquanto que as professoras A e B 

demonstravam expectativas negativas quanto à consolidação das práticas de 

produção a quase 50% de seus alunos, a professora C não identificou 

nenhum dos seus alunos como incapazes de atingir suas metas. Na sala de 

aula, era visível o efeito do modo como elas percebiam o potencial das 

crianças: 

 

Trecho da aula de produção de texto da professora A: 

 

A professora entrega uma folha com um comando de produção (bastante superficial) 

para a turma e para sua aluna que ainda está em processo de consolidação da escrita ela 
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entrega uma atividade diferente. A atividade dessa aluna é relativa à apropriação do SEA. A 

aluna faz a atividade e em alguns momentos a professora intervém quando solicitada. 

 

Trecho da aula de produção de texto da professora B: 

 

A professora entrega uma folha onde os alunos a partir de uma figura deveriam 

escrever um texto. Em seguida ela lê o comando da atividade. Quando seu aluno (não 

alfabético) lhe questiona sobre a atividade ela manda-o procurar a coordenadora da escola: 

P- olha, André, vá lá em Celiane e peça a ela umas tarefinhas pra você. 

A- Pra quê? 

P- Pra você não ficar aí sem fazer nada. 

A- Ah, tia. Oxê. 

P- Vá se embora. 

[...] 

A- Ela não tá ,não, tia, saiu. Quero tarefa não, tia. 

P- André, me dê seu caderno pra eu anotar. 

A- Pera aí tia. 

Após 05 minutos – andré  diz: 

A- Eu consigo fazer tia. 

P-Então faça... 

Após 03 minutos, André levanta-se e põe o caderno em cima da mesa da 

professora. A mesma chama-o e diz: 

P-Vá lá na sala dos professores. Tem uns quadrinhos lá na parede, você vai lá e 

escreva as palavras que você conhece. 

A-Oxe tia, sozinho! 

P-Vá lá e se comporte. 

 

Trecho da aula de produção de texto da professora C: 

 

A professora solicita dos alunos uma resenha de um livro de literatura que 

eles mais tenham gostado de ler. Após o comando da atividade chama duas 

alunas que estavam em dupla (uma alfabética e outra não) e junto a elas 

começa a estimular a produção das alunas: 

P- Qual foi o livro que você mais gostou Bete? 

B- Chapeuzinho Vermelho. 
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P- Certo chapeuzinho Vermelho. Agora tem que pensar em um título para 

o seu texto, né? Qual é o nome do seu texto? O título, qual é? 

Bete fica pensativa por um tempo, e diz: “ O melhor livro do ano” 

P-Pronto, o melhor livro do ano, vamos escrever? 

 

 Neste momento citado acima, a aluna Bete apresenta várias 

dificuldades no registro das palavras, devido a não ter ainda consolidado seu 

processo de aquisição da escrita. Daí a professora realiza várias 

intervenções, refletindo com a aluna sobre o som da palavra, sobre o 

pedacinho que está faltando, e em outros momento chama a sua colega que 

já é alfabética para que a colega fique acompanhando essa escrita de Bete 

enquanto ela passa nas outras bancas para auxiliar os outros alunos que 

estão também produzindo. A professora sempre volta à banca de Bete para 

dar suporte na construção de seu texto. 

 Analisando os trechos das aulas das professoras A e B, percebemos 

uma concepção clara das mesmas, de que para participar das atividades de 

produção de textos é primordialmente necessário o domínio da escrita, pois, 

nesses momentos, os alunos não alfabéticos são simplesmente deslocados 

da atividade e postos para fazer outra coisa que lhes preencham aquele 

tempo. Muito embora, tenham sido colocadas atividades de “apropriação” 

para esses alunos fica marcante a falta de oportunidade disponibilizada a eles 

para que se integrem nessas atividades e reconheçam a função social da 

leitura e escrita de textos.  Ou seja, falta a essas docentes a clareza de que 

há momentos em que se deve trabalhar conhecimentos específicos de 

apropriação do SEA, sim, mas que, por outro lado, é fundamental que esses 

alunos sejam inseridos em práticas de leitura e produção mesmo antes de 

estarem alfabéticos. Por isso, concordamos com Brandão e Leal (2005, p.43) 

quando afirmam que: 

é necessário organizar o tempo pedagógico, reservando 
espaço para ajudar os alunos a compreender o nosso sistema 
de escrita (alfabetização básica), bem como para envolvê-los 
em situações comunicativas que contribuam para a ampliação 
de suas habilidades de produção e compreensão de textos 
orais e escritos. 
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 Acreditamos  que no exemplo da professora C essa concepção já 

aparece de modo mais consistente, uma vez que a mesma faz questão de 

inserir a criança não alfabética no momento de produção e faz proveito desse 

mesmo momento para sistematizar, ao mesmo tempo, alguns princípios da 

escrita. 

  Desde a questão da expectativa depositada na turma, a professora C 

já revela sua concepção e reafirma isso quando em sua dinâmica na sala de 

aula demonstra acreditar que se estimulada e assessorada, sua aluna dará 

conta de concluir a tarefa de produzir um texto mesmo sem estar ainda 

alfabética. 

 A revista Nova Escola tem apresentado em suas matérias experiências 

bem sucedidas de professores que desenvolveram uma prática especial a fim 

de atender todos os seus alunos mesmo diante da heterogeneidade de suas 

turmas. Em sua edição nº 255 a revista traz, na matéria de Beatriz 

Santomauro, como assunto de destaque: “Turma heterogêneas”  e discute as 

possibilidades e estratégias do professor para ensinar a todos sem deixar 

ninguém para trás, conforme podemos perceber no relato de Érica 

Nascimento, professora do 2º ano do fundamental de uma escola pública em 

São Paulo: 

Nos primeiros meses do ano, a turma era formada por 
crianças que sabiam ler e escrever convencionalmente e 
outras com diferentes hipóteses de escrita. Com o passar do 
tempo, as pré-silábicas avançaram para o nível silábico ou 
silábico- alfabético e precisavam ser instigadas com outras 
propostas para adquirir novos saberes. Nesse intervalo, as 
alfabéticas não poderiam ficar estagnadas, esperando que os 
colegas avançassem Por causa disso, planejei atividades que 
envolvessem a história Branca de Neve - já conhecida pela 
turma - que abarcassem conteúdos diferentes. Enquanto os 
alunos não alfabéticos estivessem trabalhando com um 
desafio de leitura, os alfabéticos teriam uma tarefa sobre 
ortografia.  
A atividade para o primeiro grupo consistia na análise de uma 
lista: as crianças deveriam circular o nome de personagens 
da história. Além de "princesa", "bruxa" e "anões", elas 
encontraram outros, como "lobo" e "Cinderela". Sempre que 
necessário, fazia intervenções para ajudar na reflexão sobre o 
sistema de escrita: 'Como você sabe que está escrito lobo? 
Ah, entendi: essa é a única palavra da lista que termina com 
o'. Esse tipo de reflexão na atividade de leitura para as 
crianças não alfabéticas teve um propósito: eu queria que 
elas resolvessem as questões sem a interferência das que já 
sabem ler e escrever e, por isso, antecipam as respostas.  
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Para os alunos do segundo grupo, a proposta era identificar, 
em um trecho do conto, as palavras escritas erroneamente e 
reescrevê-las da maneira que considerassem correta. A 
intenção era que eles analisassem o uso do M e do N e, para 
tanto, alterei algumas grafias (como 'canponesa' e 'gemtil'). 
Por fim, as crianças tinham de criar regras sobre o assunto. 
Uma delas foi: 'Se você escrever uma palavra com M ou N, 
ver a letra que vem depois. Se for P é M e se for B é M'. Em 
conjunto, elaboramos uma regra para o uso do M e do N e a 
registramos em um cartaz para ser usado em consultas 
futuras. Ao propor tarefas de diferentes conteúdos em um 
mesmo momento, permiti às crianças avançar conforme suas 
possibilidades. Se tivesse apresentado apenas uma tarefa, 
teria menos trabalho, mas não atingiria todas. 
(SANTOMAURO, 2012,  p. 49) 

 

Com tal estratégia, a professora demonstra estar preocupada em não 

deixar nenhum aluno sem atividades, e mais que isso, que a atividade esteja 

de acordo com o que o aluno possa realizar para que não se torne um desafio 

frustrado nem tão pouco algo que não o desafie em nada. Por isso, recorre a 

atividades paralelas dentro do mesmo tema discutido com toda sala. Todavia, 

no relato fica evidente que as crianças não participavam da atividade de 

produção de textos. Tal estratégia, de um lado evidencia a sensibilidade da 

docente para identificar e intervir para que as crianças avancem quanto a 

conhecimentos importantes, como o sistema de escrita alfabética, mas, por 

outro, ilustra uma prática recorrente que é de proporcionar atividades de 

leitura e produção de textos apenas para as crianças já alfabéticas. Tal 

tensão está presente na experiência de muitos docentes e é importante 

investigar que outras estratégias poderiam ser adotadas para lidar com esta 

heterogeneidade em sala de aula. 

É muito interessante a reflexão de que em turmas heterogêneas se faz 

necessário momentos com atividades direcionadas, específicas voltadas para 

o ensino do sistema de escrita e momentos de interação onde o aluno possa 

contar com os conhecimentos de um outro colega ou até mesmo do professor 

para transformar e reconstruir seus conhecimentos e impulsionar sua 

aprendizagem também em relação aos eixos de leitura e produção de textos. 

 Podemos considerar, portanto, que a condução da turma implica em 

um grande diferencial na aprendizagem do aluno, e que para que isso 

aconteça é preciso que o professor esteja consciente do que precisa fazer e 
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buscar estratégias que alcancem seus alunos. Discutiremos mais 

detalhadamente sobre isso no próximo tópico, trazendo estudos que ilustrem 

como tem sido essa mediação docente em turmas que agregam alunos em 

diferentes níveis de escrita. 

 

6.1 - O que tem sido discutido em relação à mediação docente em 

 turmas que agregam crianças alfabetizadas e não alfabetizadas? 

 

Segundo Weisz (2000), quando em uma turma todos ou a grande 

maioria dos alunos apresentam um mau desempenho, a responsabilidade 

recai fatalmente sobre o professor e a este cabe revisitar sua prática e buscar 

novas estratégias para aprimorar seus encaminhamentos na sala de aula. Se 

a maioria vai bem e apenas alguns alunos não acompanham o 

desenvolvimento da turma, também é necessário refletir sobre a prática,  

neste caso, o necessário e urgente é um atendimento individualizado com 

atividades diferenciadas que ajudem os mesmos a superarem as suas 

dificuldades.  

Cunha (2007), através da realização de uma pesquisa de campo no 

ano de 2006 em uma escola municipal de ensino fundamental em São Paulo, 

discute a prática docente em turmas heterogêneas dentro do regime de ciclos. 

Em meio a essa discussão é possível destacar algumas situações em que as 

professoras explicitam algumas estratégias utilizadas para lidar com os 

diferentes níveis de desenvolvimento dos seus alunos, como nesse trecho da 

entrevista realizada com uma delas: 

 

“Eu tento primeiro sondar o meu aluno para saber o que ele 
conhece, o que ele sabe, depois eu começo a procurar 
atividades diversificadas. Às vezes, eu tenho alguns alunos 
em sala que eu faço atividades diferentes do que eu faço no 
coletivo. E às vezes eu incluo esses alunos na atividade 
coletiva, respeitando o limite dele. Eu tenho os dois 
momentos. O momento em que eles participam da atividade 
coletiva e o momento que eu pego esse aluno 
individualmente, que não é sempre que eu consigo fazer isso, 
mas que eu ofereço uma atividade mais direcionada para as 
dificuldades que ele tem”. 
 (LÍVIA, PROFESSORA DO 4º ANO DO CICLO I) 
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Através desse discurso, a professora ratifica a importância de se 

identificar as necessidades de seus alunos e de proporcionar aos mesmos 

vivências de aprendizagem que respeitem o desenvolvimento de cada um. 

  Durante a entrevista com as professoras, é levantada também a idéia 

que vimos defendendo da necessidade do atendimento individualizado aliado, 

ao mesmo tempo ao trabalho coletivo que também é uma possibilidade de 

agrupamento como forma de otimizar o atendimento e integrar os alunos, 

conforme podemos constatar em suas falas: 

 

“(...) eu já trabalhava muito com duplas de alunos. Eu acho 
que com dois é mais fácil você chegar na mesa e já dar uma 
orientação para os dois. Fazia também coisas diferentes para 
alunos com dificuldade. Eu tento fazer um trabalho 
diferenciado. Faço coisas diferentes para ver se ele vai. Não 
sei se é certo” (LAURA, PROFESSORA DO 1º ANO DO 
CICLO I); 
 
“É muito cansativo você trabalhar com os diferentes, com o 
trabalho diversificado. Você fica exausto, mas é necessário. 
Conforme o rendimento da sala, é um tipo de trabalho que 
você tem que desenvolver. (...) Ah, se eu falar para você que 
eu consigo 100%, eu vou estar mentindo. Eu tento, eu sei que 
ele é necessário, eu tento e me esforço para isso e fico muito 
contente quando consigo” (IVONETE,PROFESSORA DO 4º 
ANO DO CICLO I). 

 
 De acordo com a pesquisadora, o discurso dessas professoras não 

diferiu muito de suas práticas em sala de aula e isso mostra que há 

professores que têm se esforçado bastante para buscar caminhos que 

motivem os alunos à aprendizagem e, sobretudo, que, se há alunos que 

apresentam maiores dificuldades e não se encontram no nível de 

desenvolvimento da turma é possível, sim, incluí-los em atividades coletivas e 

é fundamental proporcionar-lhes subsídios extra através das tarefas 

diferenciadas. 

 Trazemos uma outra pesquisa a fim de aprofundar essa discussão e 

recolher mais  elementos que nos revelem como tem ocorrido a dinâmica nas 

salas de aulas e o que se tem discutido entre docentes, pesquisadores e 

estudiosos sobre este ensino. 

 Investigando práticas de alfabetização do 1º ciclo do ensino 

fundamental da rede municipal da cidade do Recife, Cruz (2007) nos aponta 



91 

 

algumas reflexões acerca das práticas de alfabetização e letramento 

desenvolvidas por professoras desta rede de ensino. 

 Os resultados dessa pesquisa apontaram mais uma vez para a questão 

do trabalho diversificado, respeito à heterogeneidade e compromisso docente 

em buscar meios de superar as diferenças na sala de aula,como podemos 

verificar no relato de uma das professoras: 

 

[...] esse trabalho surte efeito porque você vê crianças que 
estavam com muita dificuldade, avançar. Eu gosto desse 
trabalho diversificado porque você pode colocar um alfabético 
com um silábico-alfabético e ali na hora da atividade, um 
ajuda ao outro. Não é fácil. Mas você também nunca vai 
encontrar uma sala homogênea, até porque os ritmos das 
crianças são diferentes. Mesmo que você pegue todos 
alfabéticos, tem uns que avançam mais e outros 
não”(PROFESSORA DO 1º ANO). 

 
 Como podemos constatar na fala da professora, nem mesmo em uma 

turma de alfabetização, onde o propósito da consolidação da escrita alfabética 

ainda é comum a todos os alunos, é possível encontrarmos uma turma 

homogênea, tendo em vista que cada criança pode estar em um diferente 

nível de apropriação do SEA.  

 Ainda em Recife, outras pesquisas têm focado o tratamento dado à 

heterogeneidade nas turmas do ciclo de alfabetização, como o estudo 

desenvolvido por Oliveira (2011), que investigou práticas de professoras que 

atuavam no 1º ciclo da rede municipal de ensino de Recife, no que diz 

respeito à articulação entre o ensino de língua portuguesa (mais claramente o 

ensino de alfabetização) e o atendimento à heterogeneidade das 

aprendizagens. Por meio de entrevistas e observações de aulas com nove 

professoras de três escolas diferentes (em 2007), buscando identificar formas 

de encaminhamento das atividades de língua, foram relatadas as seguintes 

atividades: leitura de ‘histórias’, leitura de textos (de preferência curtos e já 

conhecido pelos alunos) seguida, também, de interpretação oral e/ou escrita, 

escrita de texto num cartaz com leitura em voz alta realizada pela mestra, 

reescrita de contos, ‘auto-ditado’, entre outras. Além disso, observou-se 

também as formas de agrupamento nestas atividades e a adequação das 

atividades registradas no planejamento das docentes. Nestas situações, a 
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autora identificou que havia uma preocupação geral das docentes em atender 

à heterogeneidade da turma. Para isso, a professora do 1º ano (escola B), por 

exemplo,  auxiliava seus alunos não-alfabéticos nas leituras fazendo questão 

que eles acompanhassem e entendessem que o que se lia estava relacionado 

com o que estava escrito. Já a professora do 2º ano (escola B) contemplava 

os diferentes níveis de aprendizagem com a reescrita de contos, realizada 

coletivamente no quadro, tendo a mesma como escriba e o registro posterior 

pelos mesmos em seus cadernos. No entanto, preocupada também com o 

avanço dos alunos que já estavam alfabéticos, a docente direcionou três dos 

alunos a produzirem a reescrita individualmente, ressaltando a necessidade 

de trabalhar com eles autonomia e motivação. A professora do 2º ano (escola 

A), por sua vez, desenvolvia a atividade do auto-ditado, em que ditava as 

palavras para que os alunos escrevessem e em seguida pedia para que eles 

trocassem entre si os cadernos e fizessem a correção das palavras, conforme 

relata a docente: 

Faço umas quinze palavras e mando alguém trocar pra 
corrigir. Aí eles dizem: ‘tia, aqui não tá escrito nada’. Com 
aqueles pré-silábicos, silábicos. Eu digo: ‘mas ele tá 
aprendendo agora, você vai corrigir’. Eles se auto-corrigem e 
depois eu corrijo eles (sic). Pra dar uma responsabilidade. 
Aquele que escreveu certo vai daraquele que não sabe ler, 
que não tá escrevendo e aquele que não tá escrevendo 
direito na silábica, vai ajudar aquele que tá na pré-silábica. 
Eles mesmos se ajudam, depois eu ajudo todo mundo 
(PROFESSORA  2º ANO, ESCOLA A). 
 

 Vale ressaltar ainda que nessa atividade existia uma variação no 

agrupamento dos alunos, primeiro escreviam as palavras individualmente, 

depois corrigiam em duplas e por fim tudo era corrigido no coletivo, 

favorecendo assim a troca entre os alunos e intensificando o nível das 

intervenções pedagógicas. A professora do 1º ano (escola A) explicitou sua 

preocupação em adequar as atividades planejadas aos seus alunos através 

do seguinte depoimento: 

 

Geralmente a gente planeja, né? Faz aquele planejamento 
para poder trabalhar com os alunos. Dentro do planejamento, 
a gente tem que ver o quê? A necessidade, não é? A 
necessidade de cada menino, de cada aluno. E a gente 
trabalha de acordo com a necessidade de cada um, porque 
tem meninos que vieram mesmo no início, teve menino que 
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vieram sabendo o nome (sic), já conhecendo algumas letra 
(sic), o alfabeto, é... as vogais... já teve menino que não. 
Então você tem que ir de acordo com as necessidades dele. 
Então fazer trabalho diversificado, trabalhar diferente com 
cada um, com suas dificuldades. Então eu trabalho muito 
assim... a base de desenho. Gosto muito de desenhar no 
quadro, botar assim as familhinhas, os pedacinhos, as 
letrinhas que iniciam e sair perguntando pra eles. Geralmente 
eu trabalho assim. E antes de é... de começar isso, eu faço o 
quê? Uma sondagem no início com eles, pra saber que nível 
eles estão, pra poder dar início realmente ao meu trabalho. 
 

 A professora do 3º ano (escola A) desenvolveu também uma proposta 

bem interessante, trabalhando a identificação e exploração de rimas dentro de 

um poema com seus alunos e em seguida solicitando aos mesmos que 

produzissem uma poesia criando suas próprias rimas. Para atender à 

heterogeneidade quanto aos níveis de escrita, a professora ajudava os alunos 

não alfabéticos, escrevendo no quadro o que eles iam produzindo oralmente e 

orientando o registro simultâneo dos textos em seus cadernos. Assim, todos 

conseguiram participar da situação de produção. Outras atividades foram 

realizadas neste sentido, mas embora fosse evidenciado a todo momento a 

atenção especial das docentes dada a heterogeneidade de suas turmas, elas 

admitiram a dificuldade de conseguir assegurar a todos a sistematização de 

todo conteúdo proposto. Alguns fatores dificultadores foram apontados, como 

o quantitativo de alunos, a indisciplina e a ênfase direcionada ao processo de 

apropriação da escrita, desfavorecendo, muitas vezes, os alunos em níveis 

mais avançados. Segundo a professora do 3º ano (escola A): 

É difícil trabalhar com turma heterogênea. Eu acho que, 
desde muito tempo, a gente tem essa dificuldade e até hoje 
eu ainda considero uma dificuldade, apesar de entender que 
é importante, que a gente pode agrupar os alunos por nível de 
aprendizagem, né? E que isso vai até favorecer, né? A 
aprendizagem daqueles que estão mais lentos, mas ainda 
assim é difícil. Tem muito a questão da indisciplina. A 
indisciplina dos alunos atrapalha muito a gente fazer uma 
atividade diferente. Agora, eu busco, né? Eu tento, mas 
percebo que deixo a desejar no que diz respeito ao 
atendimento daqueles alunos que tão num nível maior, num 
nível melhor de aprendizagem, não é? Os que... esse ano... 
os que estavam alfabéticos já, os que dominavam leitura e 
escrita. Eu sinto que falhei com eles, eu procurei atender mais 
aqueles que estavam... porque era em número maior na 
minha sala. Os meninos pré-silábicos, os silábicos de 
qualidade e de quantidade. Então eu me preocupei muito com 
os que têm uma escrita... com os que têm uma escrita... é... 
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alfabética, entendeu? Do que propriamente com o letramento. 
Eu enfatizei muito mais as questões grafofônicas, de estudar 
a palavra, o som, a separação silábica do que a questão de 
produção textual, de produção de texto coletivo, né? De 
trabalhos que favorecessem também aquele grupo que tava 
num nível mais elevado. Então eu sinto que esse ano eu 
deixei a desejar. 
 

 O que se apreende desses depoimentos é  que as professoras – 

independente do ano (1º, 2º ou 3º) de atuação - reconheciam a 

heterogeneidade de suas turmas e tinham consciência da necessidade de 

adaptar as atividades, direcionando-as e diversificando-as de acordo com o 

nível de cada aluno. Essa postura e atitude das professoras pesquisadas nos 

revela um cenário bastante positivo, mostrando que mesmo diante das 

dificuldades bastante citadas nos discursos docentes de modo geral em 

relação à heterogeneidade quanto aos níveis de escrita na sala de aula, 

muitas ações estão sendo desenvolvidas no intuito de assegurar a 

aprendizagem dos alunos independente das diferenças apresentadas pelo 

grupo. 

 Se nas séries iniciais, como o ciclo de alfabetização, a 

heterogeneidade quanto ao nível de escrita já se apresenta como um ponto 

que dificulta o trabalho docente, quando nos deparamos com séries/anos 

mais avançados, onde a expectativa é que a escrita alfabética seja um 

conhecimento já apreendido, acreditamos que a dificuldade em desenvolver 

essa mediação que integre alunos  com grandes disparidades seja ainda 

maior.  

 Em estudo desenvolvido por Leal, Silveira e Aires (2008), podemos 

visualizar essa dificuldade e as estratégias didáticas lançadas pela 

professora. 

Neste caso, questionada sobre a dificuldade de trabalhar com alunos 

alfabéticos e não-alfabéticos em sua turma do 1º ano do 2 ciclo (4º ano), a 

professora afirma que existem dificuldades relativas ao trabalho com turmas 

heterogêneas, pois o aluno alfabético geralmente quer tomar a frente da 

atividade e os não alfabéticos tendem a não participar tanto. Como o ensino 

de produção de textos era uma prática dessa professora, ela afirmou em 

entrevista sentir uma certa dificuldade nesses momentos. E relatou que 
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estratégias usava para os alunos não alfabéticos participarem das situações 

de produção de textos escritos: 

 “ora faço coletivamente, ora em duplas (colocando um aluno que já consegue 

escrever com outro que ainda não sabe, para o primeiro ficar como escriba e o outro 
ter que participar com as ideias...) e tem momentos que divido, faço coletivo com os 
não-alfabéticos. Eu vou sendo a escriba no quadro e para os alfabéticos peço para 
fazerem uma produção individual”. 

 

 O mais interessante dessa pesquisa é que os alunos não-alfabéticos 

participavam ativamente das situações de produção, e quando colocados em 

duplas os alfabéticos desempenhavam um pouco o papel do professor e 

conduziam o colega na atividade ajudando na escrita das palavras e 

interagindo com as colocações das ideias para construir o texto, como 

podemos visualizar nos fragmentos do relato de uma das aulas observada: 

 

Fragmento1: 

 
[... Karina sempre chamava sua atenção, liderando a dupla. 
Parecia ser uma dupla bastante produtiva, e Hugo (pré-silábico) 
era bastante favorecido com essa junção, uma vez que Karina 
(alfabética) se mostrava bastante empenhada (na maioria das 
vezes) em fazê-lo participar, como no momento da leitura 
quando Karina em vez de ler para ele a manchete vai ajudando-
o a juntar as letras e sílabas para que ele mesmo leia a 
manchete da reportagem: 

 

K: “d” com “o”, como é que faz? 
H: “do”. 
K: Sim, agora “l” “u”?” 
H:  “lu”. 
K: Lu...gar.] 

 
Fragmento 2: 
 

[Janaina (silábico-alfabético) e Kelly (alfabética) estavam 
bastante concentradas, escrevendo a reportagem. Janaina foi a 
escriba, e elas escolheram o titulo “Ataque de tubarão”. Kelly 
ajudou com ideias e orientando a escrita de Janaina. Elas 
fizeram o texto sem nenhuma intervenção da professora.] 
 
 

 A estratégia utilizada pela professora em colocar esses alunos 

(alfabéticos) como mediadores também está imbuída da perspectiva 

interacionista de Vygotsky que prevê este momento como um processo de 
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intervenção essencial para o desenvolvimento e aprendizagem do aluno. A 

professora demonstrou que embora reconhecesse a dificuldade de trabalhar 

os conteúdos propostos para sua turma com alunos em diferentes hipóteses 

de escrita, também reconhecia que existem possibilidades de otimizar os 

momentos de aprendizagem, por meio de boas estratégias e intervenções 

didáticas. 

 Estes exemplos citados a respeito da mediação docente em turmas 

que enfrentam a dificuldade de agregar alunos em diferentes níveis de 

aprendizagem, tornam-se muito relevantes por desmitificar uma corrente de 

pensamento que julga impossível trabalhar com turmas heterogêneas em que 

uns sabem ler e escrever e outros não e que para se viabilizar o ensino seria 

necessário separar os “fortes” dos “fracos”, etc. Essas falsas verdades, 

segundo Firme (2009), impregnaram por décadas o sistema educacional. 

Talvez resquícios dessas ideias assombrem, ainda hoje, alguns professores 

que muitas vezes se veem sem saber o que fazer para desenvolver atividades 

que atendam às necessidades dos seus alunos. 

 Por isso, consideramos importante investigar que estratégias didáticas  

podem ser lançadas por professoras que lidam com essa dificuldade de 

turmas heterogêneas em relação ao domínio do SEA  para desenvolver o 

ensino de produção textual.  
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7–ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS E HABILIDADES ENFOCADAS PELAS 

DOCENTES NAS AULAS DE PRODUÇÃO DE TEXTOS. 

 Como apontado anteriormente, buscamos, nesta pesquisa, analisar as 

estratégias didáticas de professoras do terceiro ano do Ensino Fundamental 

para desenvolver o ensino de produção textual em turmas heterogêneas em 

relação ao domínio do Sistema Alfabético de Escrita. Mais especificamente, 

buscamos investigar: 

 As estratégias didáticas utilizadas no ensino de produção de textos 

escritos em turmas heterogêneas quanto ao domínio do sistema de 

escrita; 

 As habilidades / conhecimentos que as docentes enfocam nas aulas 

em que pretendem ensinar a produção de textos escritos em turmas 

heterogêneas quanto ao domínio do Sistema de Escrita Alfabética; e 

 As estratégias de mediação adotadas com as crianças não alfabéticas 

nas aulas de produção de textos escritos. 

 Para melhor organização da discussão, enfocaremos neste capítulo as 

discussões relativas aos dois primeiros objetivos específicos citados acima e, 

no capítulo 8, nos dedicaremos a refletir sobre aspectos relativos ao terceiro 

objetivo citado. 

 Inicialmente, faremos uma análise geral sobre as aulas de produção de 

textos, de modo a melhor contextualizar as análises realizadas. 

Posteriormente, serão expostas as reflexões com base nas categorias 

construídas acerca dos princípios didáticos que perpassavam as aulas das 

docentes. 

 

7.1.Atividades realizadas para ensinar produção de texto 

 

 Conforme é descrito no capítulo de apresentação da metodologia da 

pesquisa, foram observadas dez aulas de duas professoras do terceiro ano do 

Ensino Fundamental. As duas professoras observadas afirmaram, quando 

entrevistadas, que realizavam com frequência atividades de produção de 

textos com seus alunos. A docente 1 disse que pelo menos duas vezes por 
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mês desenvolvia atividades de produção textual. A docente 2 afirmou que  

trabalhava em média uma vez por semana, embora tivesse semana que ela 

não trabalhasse. Nas análises das aulas, foi observado que a docente 1 

realizou dez atividades de produção de textos, uma em cada aula, e a 

professora 2 realizou quatro atividades de escrita de texto desenvolvidas em 

cinco situações. Vê-se, portanto, que as docentes de fato dedicavam tempo 

para tal eixo de ensino. 

 Podemos verificar, também, como está descrito no quadro das 

atividades desenvolvidas para o ensino de produção de textos, que houve 

variedade nos tipos de atividades conduzidas em sala de aula. 

 Na entrevista, a professora 1, explicitou que abordava um mesmo 

gênero em aulas diferentes por meio de diferentes atividades. De fato, as 

observações mostraram que a professora tinha tal tipo de prática, como 

ocorreu com o trabalho com poema e receita.  

 A professora também mencionou que estava atenta à mediação 

durante as atividades. Tal preocupação também se revelou nas aulas, como a 

que tratou de propaganda, como se vê em um trecho de aula: 

P- a frase. Ou seja, a propaganda. Nessa propaganda o que é 
que tem que ter? O que esse sabonete vai ter que ter de 
diferente pra chamar atenção dos outros? Psiu! Ninguém fala, 
vocês vão ter que pensar...pra vocês fazerem a propaganda, 
para as pessoas quererem comprar...vai ter que ter alguma 
coisa diferente, não vai? É ou não é? 

 
O levantamento dos tipos de atividades realizados mostrou que a 

docente 1 desenvolveu atividades de escrita a partir de imagens (1), reescrita 

de texto (2) e escrita de novos textos (6). E trabalhou com  gêneros variados 

como: instruções de brincadeira, receitas, cartazes publicitários e textos 

informativos. 

 No caso da professora 2, ela revelou na entrevista que: 

Eu gosto de trabalhar muito com imagem, porque eu acho 
que produção no 3º ano é estímulo. Eu começo a princípio 
com pequenas frases e depois textos curtos. Então eu prefiro 
dar uma imagem para daí eles imaginarem e criarem a 
história do que eu dar um tema para eles terem que escrever. 
Eu trago umas quadrinhas e levo para o pátio/quadra para 
eles montarem a sequência e organizarem a história.  
Pesquisadora – Eles produzem os textos oralmente? 
Profª – é, primeiro oral e depois vem o registro, que eu faço 
coletivo. Eles gostaram da poesia quando eu trabalhei com 
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eles, por causa das rimas.Também já trouxe carta (e faz é 
tempo e eu ainda não coloquei a carta deles nos correios...). 

 
 No trecho da entrevista, a professora refere-se a diferentes tipos de 

atividades. De fato, em duas aulas ela faz atividade de produção de uma 

história a partir de imagens e em duas outras situações, solicita a escrita de 

um novo texto. 

 Durante as dez aulas observadas evidenciou-se que as atividades 

eram bem diversificadas, quanto ao tipo, ao gênero e às formas de 

agrupamento. 

Quadro 2:  Atividades desenvolvidas para o ensino de produção de textos. 

Aulas Prof 1 Prof. 2 

1 Produção Coletiva de um poema 
sobre o dia do estudante, tendo a 
professora como escriba. 
 
 

Avaliação de língua 
portuguesa, com 5 quesitos:1) 
leitura de texto informativo; 2) 
identificação do gênero lido; 3) 
leitura, identificação de 
palavras e da idéia central; 4) 
escrita de palavras e 5) 
produção de um texto a partir 
de uma imagem. 

2 Produção individual de uma história 
a partir de uma sequência de 
imagens (3 imagens). 

Correção coletiva das 
avaliações; Leitura de uma 
história pela professora 
seguida da leitura do mesmo 
livro pelos alunos – um lia um 
trecho e o outro dava 
continuidade; e um ditado de 
palavras. 

3 Leitura e exploração do gênero 
instrucional – Instruções de 
brincadeiras. E produção de 
instruções de uma brincadeira 
coletiva (popular) em duplas.(alguns 
fazem em trio) 

Leitura de imagens e produção 
de uma história a partir 
dessas. A produção era 
individual, porém a professora 
coordenou todos os passos 
coletivamente. 

4 Exploração do tema do folclore e em 
seguida a produção em duplas 
(mistas) de um texto falando sobre o 
folclore.  

Leitura e exploração das 
características do gênero 
“Carta do leitor”. 

5 Leitura do texto “Novos amigos” que 
é um poema numa estrutura de 
receita. Reflexão sobre o gênero 
receita e exploração de suas 
características e Produção em 
duplas de uma receita sobre um dos 
temas: “ Bom comportamento” ou 

Retomada das características 
da carta do leitor, leitura de 
diferentes cartas ao leitor em 
grupos, e apresentação 
dessas leituras para o grande 
grupo. 
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“Não ser violento”. (mas os alunos 
terminam se organizando em grupos 
de 4) 

6 Produção individual de uma receita 
de um suco de frutas/ um coquetel 
de frutas. 

Revisão das características da 
carta do leitor e ortografia 
(sons da letra x). 

7 Identificação nas receitas dos verbos 
no imperativo, seguida da produção 
em duplas de “um modo de fazer” 
para uma receita trazida pelo colega 
que só mostre os ingredientes 
necessários. 

Leitura comentada de uma 
reportagem (revista CHC) e 
produção coletiva de uma 
carta do leitor referente à 
reportagem discutida, para 
sistematizar os elementos 
necessários para se produzir 
um texto desse tipo. 

8 Leitura e interpretação de um livro de 
literatura infantil e produção 
individual de uma história como a do 
livro só que com outro tema. 

Leitura de um livro de literatura 
infantil e revisão de conteúdos 
gramaticais (adjetivos e 
substantivos) 

9 Produção em duplas de uma poesia 
sobre as flores e/ou primavera. 

Retomada da carta do leitor 
produzida e revisão das 
características do gênero, 
leitura de uma nova 
reportagem, e produção 
individual de uma carta do 
leitor em resposta à 
reportagem lida na sala. 

10 Produção em grupos de um cartaz 
publicitário (produto escolhido: 
sabonete) para expor na sala. 

Correção (individual) das 
cartas produzidas na aula 
anterior. E refacção dos textos 
que não estavam estruturados 
corretamente.6 

 

Apesar da diversidade de atividades realizadas, é possível verificar que 

nem sempre as condições de produção eram favoráveis à produção das 

crianças. Identificamos  que as professoras não explicitaram em seus 

comandos as finalidades e os destinatários dessas produções e, em geral, os 

textos eram produzidos como uma tarefa escolar para apresentar para os 

colegas, para sistematizar os conteúdos aprendidos ou para a professora 

corrigir. Assim, acabavam se distanciando dos princípios sociointerativos 

acerca do qual tratamos no capitulo 4.  

Em uma perspectiva sociointerativa, propõe-se que as situações de 

escrita sejam similares às situações extraescolares, visando uma boa base de 

                                                 
6
 Consideramos que a professora 2 realizou quatro atividades  de produção, mas cinco situações de 

produção, pois a última atividade não foi concluída em uma aula acontecendo nas aulas 9 e 10.  
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orientação, que norteie o aluno/escritor sobre suas representações acerca do 

seu discurso, princípios defendidos também pelos PCNs de língua 

portuguesa, que ressaltam a importância da definição de uma finalidade de 

escrita e de um destinatário para uma situação de produção: “Ao produzir um 

texto, o autor precisa coordenar uma série de aspectos: o que dizer, a quem 

dizer, como dizer” (PCN 1997 ,p.74 ).  

Apesar de reconhecermos que na escola as atividades de produção de 

textos são realizadas para que as crianças aprendam a escrever e aprendam 

conteúdos diversos por meio dos textos que leem e escrevam e que, portanto, 

o professor é, de fato, um leitor dos textos escritos, não podemos deixar de 

frisar que a falta de outras finalidades, além das finalidades didáticas, e de 

outros destinatários para os textos, além dos professores, limita o próprio 

processo educativo. Nos capítulos iniciais já salientamos que, como é 

alertado por Leal (2004b, p.48), é 

essencial perceber que os alunos sabem que os professores 
têm, entre outros objetivos, o propósito de fazê-los aprender 
e, portanto, vão planejar atividades em que eles possam 
construir conceitos e aprender "a fazer". Os alunos, então, 
comportam-se segundo esse papel de aprendizes. Por outro 
lado, eles precisam atender aos comandos de produção de 
textos que, algumas vezes, implicam participação em 
situações de interação miméticas às praticadas fora da 
escola. 

 

Freitas (2000, p.65) retoma a necessidade já apresentada de a escola 

formar leitores e escritores que ultrapassem as práticas exclusivamente 

escolares e afirma que “ fora da escola os alunos entregam-se a uma leitura 

significativa e a uma escrita real dirigida a interlocutores de fato”. Ou seja, a 

crítica já preconizada por outros pesquisadores e até mesmo por documentos 

oficiais é de que embora esse processo de escolarização acabe sendo 

inevitável, é preciso impedir que o aluno continue escrevendo textos fechados 

em aspectos e funções exclusivamente escolares, ferindo assim a perspectiva 

discursiva dos textos e consequentemente das atividades de leitura e 

produção de textos.  

No entanto, cabe frisar que insistir na fundamentação teórico-

metodológica do docente é importante, mas que é preciso discutir mais sobre 

o “como fazer”, pois embora tenham apresentado tal perspectiva restritiva no 
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tratamento dado ao texto na sala de aula, as duas professoras não pareciam 

desconhecer tais princípios, já que falaram sobre tal aspecto nas entrevistas.  

Por outro lado, mesmo sem explicitar claramente as finalidades e 

destinatários dos textos, as professoras variaram os gêneros nas situações de 

elaboração textual (a professora 1 contemplou poema, história, instruções de 

brincadeiras, receita e cartaz publicitário; a docente 2 contemplou história, 

carta do leitor e reportagem). Além disso, ficou evidenciada a preocupação de 

ambas em abordar as características dos gêneros escolhidos antes de 

solicitar dos alunos uma produção.  

A professora 1, por exemplo, trabalhou o gênero receita em quatro das 

dez aulas observadas, explorando a forma composicional, os recursos 

linguísticos, dentre outros aspectos do gênero. A professora 2, por sua vez, 

enfatizou o trabalho com a carta do leitor e retomou o gênero em seis das 

suas dez aulas.   

A reincidência de um mesmo gênero em aulas diferentes pode ser um 

indício da concepção das professoras de que a aprendizagem requer contato 

mais intenso com exemplares diferentes de uma mesmo gênero para a 

apropriação de conhecimentos ou desenvolvimento de habilidades 

específicas. Schneuwly e Dolz (2004) veem a escolha de um determinado 

gênero para ser trabalhado em sala como uma decisão didática que tem 

como objetivos levar o aluno a  se apropriar do gênero e torná-lo  capaz de 

produzir tais gêneros dentro e fora do ambiente escolar. Desse modo, pode-

se reconhecer que havia decisão das professoras de abordar os gêneros 

escolhidos, favorecendo tais aprendizagens. 

Ressaltamos, ainda, que essa ênfase dada pelas professoras tanto na 

apropriação de um determinado gênero, como também na variação dos 

gêneros e suportes textuais trabalhados revelam uma retomada da função 

social da escrita em suas salas de aula.  E nesse sentido retomamos  a idéia 

de Santos (2009, p.53), que afirma que: 

Conforme o contexto sócio-comunicativo, a função social para 
que determinado gênero se preste, o ensino da leitura dos 
gêneros vai permitir que o aluno faça inferências quanto ao 
uso do léxico, ao uso de determinados recursos linguisticos, e 
que também se aperceba de que, quanto ao suporte utilizado 
para a circulação do gênero, esse também apresentará 



103 

 

características determinadas  de acordo com o contexto no 
qual se insere. 

 
Assim, a variação de gêneros e a retomada de um mesmo gênero em 

aulas diferentes revelam preocupação com as apropriações das crianças de 

diferentes conhecimentos sobre a escrita. 

Embora tenha havido diversificação dos gêneros, como já foi dito, as 

condições de escrita não eram miméticas às situações extraescolares, pois 

não eram delimitadas claramente as finalidades, nem os destinatários. As 

situações de escrita também eram diversificadas.   

Quanto à forma de agrupamento, a professora 1 conduziu atividades 

individuais, em dupla e coletivas; a professora 2 realizou atividades individuais 

e coletivas. 

Quanto ao que dizer no texto, como já citamos, a professora 1 

desenvolveu atividades de escrita a partir de imagens (1), reescrita de texto 

(2) e escrita de um novo texto (6). A professora 2 trabalhou com escrita a 

partir de imagens (2) e com escrita de um novo texto (2).  

Embora as duas tenham diversificado os tipos de atividades, foi 

perceptível que aos alunos da professora 1 eram ofertadas situações de 

produção mais diversificadas e mais frequentes. Além disso, havia uma maior 

preocupação da professora  com os agrupamentos para a realização das 

tarefas. Já na turma da professora 2, foi realizada uma sequência com o 

gênero carta do leitor até se chegar à produção escrita individual da carta. No 

entanto, a ênfase principal era nas características composicionais do gênero. 

A professora 1 também diversificou os temas, aproveitando as datas 

“festivas” vivenciadas no momento pela escola. Além disso, estabelecia 

relações interdisciplinares que levava o grupo a buscar conteúdos para suas 

produções nos assuntos estudados em ciências (como o estudo das flores) e 

nas aulas de história (nas construções sobre o folclore).  

Na primeira aula, a professora propõe uma produção sobre o dia do 

estudante, e dedica um tempo conversando com o grupo, levantando seus 

conhecimentos a respeito e tentando desenvolver a temática: 

(Aula 1 - profª 1): 
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P- Gente, hoje nós vamos fazer uma poesia sobre o dia dos estudantes. Lembram 
que nós começamos a falar sobre isso na segunda, mas que não deu tempo de 
fazer? Pronto, e aí, o que a gente pode fazer hoje pra escrever a poesia sobre o dia 
do estudante? 
A- Um acróstico, tia! 
P- Outro acróstico? Não... de novo, não. A gente já fez vários... vamos mudar agora. 
O que a gente poderia dizer sobre o dia dos estudante? O que é ser estudante? 
A (grupo)-  é ser bem comportado; estudar muito; prestar atenção; não brigar; 
estudar muito para ser alguém... 
P- É sobre o estudante, o que vocês diriam para eles? 
A - Feliz dia dos estudantes! 
P- Não...o que vocês diriam para os estudantes sobre as obrigações deles. 
A (grupo)- Estudar, ficar quieto, se comportar, prestar atenção...estudar pra ser 
alguma coisa na vida, tia. 
P- E o que é ser alguém na vida? 
A- Ter uma profissão. 
P- É ter uma profissão? 
A- Tia, a minha mãe é bombeira; 
A (outra)-  A minha mãe ainda estuda. 
P- Parabéns pra sua mãe, e o que você diria pra sua mãe? 
A- Que agora ela é estudante também. 
P- Sim, mas o que você diria pra essa mãe que agora depois de grande voltou a 
estudar? 
A- Pra ela não parar e ir para a faculdade. 
P- Não, mas sobre a iniciativa dela, de retomar os estudos depois de um certo 
tempo... 
A - Pra ela continuar estudando.. 
A (outra) – Tia, minha mãe só fez até a 5ª série! 
A- Tia, minha mãe trabalha de estudar, num é a mesma coisa, né? 
P- Não, estudar é uma coisa e trabalhar é outra. O que a gente pode dizer para os 
estudantes da nossa escola? 
A (grupo)- Que tem que estudar pra ser alguém; tem que estudar pra ir pra uma 
faculdade; tem que estudar pra ter uma profissão... 

 

No trecho citado, a professora estimula a conversa sobre o tema, 

remetendo às experiências de vida das crianças, no entanto, apesar de 

conversar sobre o tema, não há nenhuma indicação acerca dos espaços em 

que os textos poderiam circular. 

Na quarta aula, a professora dedica a primeira parte da aula para 

levantar as tradições do folclore, criando no quadro uma lista de elementos 

próprios dessa manifestação cultural, para em seguida solicitar que os alunos 

produzam um texto sobre o folclore. Novamente, não há finalidades ou 

destinatários para a escrita, com o agravante de que também não houve 

delimitação do gênero a ser adotado na escrita do texto. 

Apesar de identificarmos essa falta de indicação de finalidades e 

destinatários para os textos, podemos ressaltar que a professora 1 se destaca 
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nos esforços para ajudar a geração de idéias, pois em todas as aulas a 

mesma circula o tempo todo entre os alunos orientando suas produções, 

fazendo perguntas que os levem a desenvolver o conteúdo do texto e por 

várias vezes volta ao quadro e retoma com o grande grupo informações úteis 

para o processo de construção do discurso, com intervenções tanto em 

relação ao tema como também  pertinentes ao gênero sugerido, como 

ocorreu na  aula 9: 

 

P- A poesia é feita de versos, né isso? A gente viu poesias de quatro versos e viu 
poesias de três versos já, foi ou não foi? Se for de três versos, essa palavra vai ter 
que rimar com essa, é ou não é? (apontando um exemplo no quadro) E uma de 
quatro versos, é esse com esse, tô certa ou tô errada? Esse tem que rimar com esse 
e esse rima com esse (apontando um exemplo no quadro). É ou não é? 
quadro). É ou não é? 
A- É!  
P- Onde ela pode ser encontrada? ... Vamos gente já fizemos mais de três tarefas 
sobre flores! ( e continuam listando). 

 

Neste dia, a professora tinha sugerido a escrita de uma poesia sobre 

flores e primavera e diante da necessidade dos alunos, ela volta ao quadro 

para retomar algumas características principais do gênero solicitado, mesmo 

já sendo este um gênero familiar à turma, conforme a afirmação da  

professora na entrevista. 

A professora 2, como já foi dito, diversificou menos os gêneros, os tipos 

de agrupamentos e tipos de atividades quanto à demanda de geração do 

conteúdo.  Houve, inclusive, maior investimento por parte dessa professora 

em aspectos gramaticais. No entanto, houve um esforço nas aulas 4, 5, 6, 7, 

9 e 10 para desenvolver uma sequência didática com foco no gênero carta do 

leitor. Para tal, a professora articulou dois gêneros: carta do leitor e 

reportagem. Visualizamos isso no trecho da aula 7:  

 

P- Pronto! Aí vejam só, essa reportagem quer trazer pra gente algumas informações 
sobre o mosquito...  como é o nome do mosquito? 
A- Aedes aegypit 
P- Aedes aegypit, esse é o mosquito que transmite a den... 
A- Dengue. 
P- Quem é que transmite a doença? 
A- A fêmea. 
P- O macho ou a fêmea? 
A- A fêmea. 
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P- E ela só vai permitir depois de três ações, viu? Se ela picar alguém que esteja 
doente da dengue... (repete as ações citadas na reportagem, perguntando sempre 
para os alunos as respostas, verificando se eles conseguiram sistematizar tais 
informações). 
P- Mas diante disso que eu li nessa revista CHC – revista hoje para crianças, nós já 
podemos mandar, escrever, produzir uma carta do leitor? Eu digo, se nós dessa sala 
fôssemos enviar essa carta para a redação dessa revista, para as pessoas que 
fazem essa revista... a gente já pode dar uma opinião sobre essa matéria? 

 
 Como pode ser observado, a professora criou uma situação muito 

semelhante ao que ocorre na escrita de cartas de leitores: comentar uma 

reportagem publicada na revista. Só que, em lugar de solicitar uma carta para 

ser enviada, ela realiza uma atividade com finalidade imaginária: "Eu digo, se 

nós dessa sala fôssemos enviar essa carta..." 

 Outro esforço interessante da professora, é de relacionar textos já 

trabalhados em sala: 

 
(Aula 4 – Profª 2) 

P- Vocês lembram que a gente já trabalhou a carta? 
A- Sim. 
P- O que é que tem uma carta, uma carta que a gente escreve pra um parente, um 
amigo, pra uma pessoa que está em uma outra cidade...não é? ...é ou não? 
A- É é é 
P- É! Nós vimos que essa carta, ela começa...lá em cima tem o quê? Quem lembra? 
A – Nome...o endereço... 
P- A despedida e depois a assinatura da pessoa, né? Nós hoje vamos ver um tipo de 
carta diferente. É uma carta do leitor.Esses tipos de carta, ao leitor, nós encontramos 
em jornais, em revistas, pra fazer um comentário sobre um determinado assunto 
daquele jornal, ou um determinado assunto que foi publicado naquela revista. Quem 
já leu uma cartinha dessa, num  jornal ou numa revista? Alguém já leu? 
Ninguém responde... 
P- Aí nós temos aqui ó, eu trouxe um exemplo pra gente trabalhar juntos e depois a 
gente vai trabalhar com essas revistas aqui...Que até já lemos alguns artigos dela 
aqui, é a “Revista Ciência Hoje para Crianças”. 

   

 Vemos, portanto, que, embora as docentes não indiquem nos 

comandos finalidades e destinatários, demonstram ter construído concepções 

acerca do ensino de produção de textos em que aspectos que 

tradicionalmente não eram enfatizados assumem importância em suas 

práticas. As situações, portanto, evidenciavam que elas tinham se apropriado 

de orientações importantes que circulam entre teóricos da atualidade no 

trabalho com textos, mas tinham dificuldades em planejar situações em que 

de fato as crianças se engajassem em projetos de escrita para causar efeitos 
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em destinatários diversificados. Mantinham, portanto, algumas práticas 

bastante arraigadas à tradição do ensino de produção de textos. 

 A docente 1, por exemplo, trabalhou com a exploração coletiva de uma 

sequência de imagens, antes de solicitar uma produção individual na aula 2. 

Este tipo de situação é bastante tradicional na história do ensino da língua, 

tendo origem no currículo denominado por Dolz e Schneuwly (2004) como 

Pedagogia do Coroamento. Segundo esses autores, o currículo do ensino da 

língua materna era sequenciado com base nos tipos textuais, na seguinte 

ordem: descrição, descrição a partir de sequências de imagens, narração, 

dissertação. As atividades de produção de narrativa a partir das imagens, 

portanto, era uma transição entre a escrita de descrição e de narração. 

Por outro lado, a professora 1 também realizava atividades incomuns 

nas práticas tradicionais, como a sequência citada com foco em receita e uma 

atividade de escrita de texto instrucional, articulando o gênero oral e o escrito. 

Ela  trouxe um texto instrucional de regras de uma brincadeira conhecida da 

turma e estabeleceu comparações entre as regras presentes no livro didático 

e o modo como eles costumavam brincar, antecipando oralmente as regras 

que ela iria solicitar em seguida na produção de texto (aula 3).  

Outro destaque para a professora é a preocupação com o 

desenvolvimento das habilidades de revisão dos textos: 

 

(Aula 4 – profª 1) 

A professora pede que eles troquem as receitas entre si para que observem a receita 
do colega e observem se estão com a mesma estrutura das suas, se estão 
completas, se está faltando alguma coisa e faz perguntas. 

 

(Aula 6 – profª 1) 

A professora ao final da atividade de produção individual faz um texto coletivo como 
forma de fazer uma revisão geral de como se fazer uma receita.  

As análises da professora 2 também evidenciam que há apego a 

estratégias já consolidadas na tradição do ensino de língua e ao mesmo 

tempo experiências mais aproximadas a princípios relativos a uma 

perspectiva sociointeracionista, mais frequente no discurso de pesquisadores 

da atualidade. 
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A professora, por exemplo, realizou produção de texto a partir da 

imagem, como ocorreu com a professora 1, e atividade com foco no ensino de 

classes gramaticais (aula 8).  

 

(Aula 8 – profª  2) 

P - Então ó eu  vou começar revisando adjetivo e substantivo. 
A- É arme e efetue é, tia? 
P- Substantivo e adjetivo é arme e efetue, é? 
A - Nãao. 
P- Então, pelo amor de Deus, né? Nós vamos revisar porque a gente já deu 
substantivo e adjetivo, nós vimos que o substantivo é a palavra que dá nome às 
coisas, aos seres, aos objetos, às cidades, às pessoas, não é isso? E esses 
substantivos podem ser...  

 

Por outro lado, enfocava conteúdos que indicam uma apropriação do 

discurso da necessidade de trabalhar na perspectiva dos gêneros, como, por 

exemplo, o trabalho com  a sequência envolvendo carta do leitor.  

Essa tensão entre as novas apropriações e as estratégias consolidadas 

na tradição do ensino da língua se revela, por exemplo, em uma estratégia 

bastante usada pela mesma que era a de elaborar questionários para os 

alunos identificarem cada “parte” do texto, apreendendo os elementos e a 

estrutura do gênero e se apropriarem do que precisaria constar em seus 

textos. 

 

(Aula 4 - profa 2):  

P- Aqui ó, responda as questões com as informações da carta. Letra A: nome da 
leitora, você vem pra cá e vai procurar o nome da leitora. Quem é a leitora? A pessoa 
que... leu, né? B) o local de onde ela escreve, você vai procurar e escrever. C)Título 
da matéria que ela comentou, qual foi? Procura e  bota aqui.D) número da edição da 
revista, qual é o número da revista que ela gostou? Vem aqui e escreve. Aí você não 
já localizou a opinião dela, aí você vai escrever na letra E qual é a opinião e depois 
na F qual é o argumento, que foi o argumento que ela usou pra dar sua opinião. 
Certo? 

 

A estratégia de ensino com base em questionários é uma prática 

bastante tradicional. A professora utiliza tal estratégia, mas muda o foco de 

reflexão a ser feita com base no questionário: características e conteúdo do 

texto a partir da identificação de componentes do gênero. 

Além disso, fazia questão de que os alunos lessem várias cartas ao 

leitor e se familiarizassem com o gênero e com o suporte textual:  
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(Aula 5 – profª 2): 

P- A cada grupo eu vou entregar uma revista, vocês vão procurar lá no final a parte 
que tem sobre a carta do leitor, e vão ler as cartinhas ao leitor que tem lá atrás, 
certo? A primeira parte do trabalho é essa, todo mundo entendeu? Depois eu vou dar 
um tempo para folhear as revistas, e vocês podem ler alguma reportagem que 
acharem interessante, certo? 

 

Ela trabalhou mais sistematicamente suas características até solicitar 

uma produção individual aos alunos: 

 

(Aula 6 – profª 2) 

P- Vamos fazer assim, eu vou ler e vocês já sabem qual os cinco tópicos que vocês 
terão que identificar ( e repete os cinco tópicos: o local, o leitor, o assunto, a opinião 
e o argumento. Lembrando que a opinião é se gostou ou não e o argumento é o 
porquê.)  

 

Além do ensino do gênero, a professora preocupava-se ainda em 

ensinar a produzir textos coesos e claros e discutia sobre alguns recursos 

línguísticos: 

 

(Aula 7- profª 2) 

P- “Porque aprendemos”...vamos ver depois se faz sentido o “porque” se não depois 
a gente tira e deixa só o “aprendemos” 
Josiane- O porque não vai combinar não, tia! 
P- Vai não, né? Aí a gente bota assim, bota um ponto e finaliza essa informação e 
traz a outra: “Aprendemos...”  

 

(Aula 9 – profª 2) 

Josiane- Tia quando a gente for começar com o título do texto a gente faz parágrafo, 
né? 
P- É! Olha só, gente, Josiane está falando uma coisa interessante! Quando a gente 
começa o texto, a gente vai colocar parágrafo, né? 
 
 Outras questões são levantadas por eles, como a pergunta de Adriano: 
 
Adriano- Tia, quando a gente escreve esse negócio (aspas), a gente faz assim, né? 
(gesticulando com as mãos o sinal de aspas usado habitualmente) e a professora 
responde (rindo) que sim. Em seguida ele volta a questioná-la: 
Adriano: Tia, porque tem ‘aluna’ no feminino se só tem formiga e não tem formigo?  
A professora explica que se usa formiga para designar formigas machos ou fêmeas.  

 



110 

 

 Analisando as aulas foi possível perceber, como vínhamos frisando, 

que as professoras realizavam atividades variadas, buscando enfocar o 

trabalho com gêneros, embora também evidenciassem apego a algumas 

práticas mais tradicionais de ensino, que se afastavam das orientações 

comumente encontradas entre teóricos adeptos da perspectiva 

sociointeracionista, que é predominante nos documentos curriculares que 

orientam seus trabalhos, conforme foi exposto anteriormente por Leal e 

Brandão (2012).   

 No tópico a seguir, as reflexões serão mais centradas na identificação 

de quais princípios didáticos subjacentes ao trabalho das professoras mais as 

aproximavam dessa perspectiva teórica. 

 

7.2 - Princípios sobre o ensino de produção de textos  

  

 Para discutirmos sobre os princípios do ensino de produção de textos, 

analisamos as dez aulas de cada professora, com base nas  categorias 

desenvolvidas no projeto de pesquisa “Alfabetização e ensino de língua 

portuguesa: investigando o currículo no Brasil”, já citado no decorrer deste 

estudo (Leal e Brandão, 2012).  

 Assim, foram identificados os  princípios/orientações  contemplados 

pelas docentes nas entrevistas e nas aulas observadas. Para melhor 

organização dos resultados, os princípios foram agrupados em três blocos: 

princípios relativos aos aspectos sociodiscursivos; princípios relativos aos 

aspectos composicionais e uso de recursos linguísticos; princípios relativos às 

estratégias de escrita. 

 

7.2.1 - Princípios relativos aos aspectos sociodiscursivos 

 

Quadro 3: Princípios didáticos relativos aos aspectos discursivos. 

Princípio didático Profº 1 
Entrevista 

Profº 2  
Entrevista 

Profº 1 
Observações 

Profº 2 
Observações 

1- É preciso estimular o 
gosto pela escrita 

Não Sim 
 

Sim 
 

 

Não 

2- É preciso diversificar 
os gêneros discursivos 

Não Não  Sim Sim 
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a serem produzidos 

3- É preciso promover 
situações de escrita 
com finalidades claras 
e diversificadas 

Não Não Não Não 

4- É preciso promover 
reflexões sobre a 
situação que gerou a 
escrita do texto 

Não  Não Não Não 

5-  É preciso promover 
reflexões sobre o tema 
antes da produção do 
texto. 

Não Não  Sim Sim 

6- É preciso promover 
reflexões sobre o 
suporte textual onde o 
texto será escrito 

Sim  Não  Não  Sim 

7- É preciso promover 
reflexões sobre os 
papéis assumidos na 
autoria dos textos 

Sim  Não  Sim  Não  

8- É preciso promover 
reflexões sobre os 
destinatários prováveis 
dos textos 

Não   Não  Não Não  

 

 O quadro acima evidencia que, como foi exposto anteriormente, as 

situações de escrita promovidas pelas professoras eram muito distanciadas 

das situações que ocorrem fora da escola. Não havia indicação de finalidades 

ou destinatários e não havia reflexão sobre os contextos que tinham gerado a 

escrita dos textos. Na realidade, havia a concepção de que a diversificação do 

gênero era um aspecto muito importante do ensino, assim como as atividades 

relativas à mobilização de conhecimentos sobre os temas tratados. 

 Observamos, ainda, que a professora  1 preocupava-se em avaliar se 

as atividades estavam sendo apreciadas pelos estudantes, o que evidencia 

que ela buscava estimular o gosto pela participação nas atividades de escrita, 

como vemos nos extratos de suas aulas: 

 

(Aula 3 – profª 1) 
 

 P- Vocês gostaram de fazer essa atividade? Parabéns, eu gostei da tarefa...gostei 
das brincadeiras...gostei de tudo...parabéns! 
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(Aula 10 – profª 1) 
 

P- pronto! Gostaram de fazer essa atividade? 
A- sim 
P- já sabem fazer uma propaganda? 
A- sim 
Luzia – tia, eu quero fazer de novo, mas sem Eliana!  

  

 A professora 2 também demonstrava preocupação em relação ao gosto 

pela atividade, mas chamava mais a atenção do aluno quanto à sua 

responsabilidade de participar da aula, como no seguinte trecho: 

 

(Aula 3 – profª 2) 

“Mas você não pode fazer rápido, Elton. Você tem que pensar no som das letras pra 
poder escrever. Porque eu nem terminei, Elton, e tu já terminasse. Isso significa que 
você não tá participando realmente da atividade. E eu não vou mais fazer com você, 
você tem que querer participar, você tem que querer fazer, prestar atenção” 

 

 Nas aulas, a professora não promovia uma situação de estímulo, fosse 

por meio do trabalho com a auto-estima, da motivação ou de outras situações 

que provocassem este aluno a se interessar pelas atividades de escrita dos 

textos. 

 Uma das possibilidades de motivar as crianças a realizar as atividades 

é justamente a indicação de finalidades que interessem ao público infantil. 

Como já foi dito, no momento de escrever a carta do leitor, a professora 2 diz 

para as crianças que a situação vivenciada é uma simulação, pois o texto não 

seria enviado à revista.  

(Aula 7 – profª 2) 

P- mas diante disso que eu li nessa revista CHC – revista hoje para crianças, nós já 
podemos mandar, escrever, produzir uma carta do leitor? Eu digo, se nós dessa sala 
fossemos enviar essa carta para a redação dessa revista, para as pessoas que 
fazem essa revista... a gente já pode dar uma opinião sobre essa matéria? 

 

 No caso da professora 1, ela trabalhou com poemas que iriam compor 

um "livro" para o final do ano, mas durante as aulas observadas as crianças 

não foram avisadas e não participaram do planejamento deste material: 

 

(Entrevista- profª 1) 
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E eu sempre peço quando termina, pra um aluno copiar do quadro pra mim, porque 
é como eu disse a você no final do ano vai ter um livrinho de poesias (com todas as 
produções/poesias realizadas durante todo o ano com eles). Aí eu pego, levo pra 
casa e vou digitando.  
(...) Aí eu já trouxe meu computador  pra eles verem, mostrei que eu estou digitando 
e guardando. Já estamos pensando na capa do livro 

 

 Como exemplificamos, as duas docentes deixavam de exercitar com 

seus alunos a produção de textos como uma atividade social  inserida nas 

situações de interação. Como foi dito, as duas docentes deixaram de 

oportunizar destinatários reais para os textos produzidos, limitando-se ainda 

às representações imaginárias, como a profª 1 retrata (aula 10): 

 

(Aula 10 – profª 1) 

P- A frase. Ou seja, a propaganda. Nessa propaganda o que é que tem que ter?O 
que esse sabonete vai ter que ter de diferente pra chamar atenção dos outros? Psiu! 
Ninguém fala,vocês vão ter que pensar...pra vocês fazerem a propaganda, para as 
pessoas quererem comprar...vai ter que ter alguma coisa diferente, não vai? É ou 
não é? 

 Nesta aula, a tarefa de produzir um cartaz publicitário solicitada aos 

alunos tinha como destinatário, de modo implícito, a professora, no entanto, 

em um dado momento da aula a docente, sem uma maior reflexão a respeito, 

mostra os “possíveis clientes” como destinatários imaginários para esses 

textos. Desse modo,  se aproxima da real finalidade deste gênero, que é 

convencer as pessoas a se interessarem pelo produto, mas o destinatário é 

vagamente indicado: pessoas que vão comprar.  

 A professora 2 também desperdiça uma boa oportunidade de explorar 

este princípio relevante, ao não explicitar os interlocutores das crianças. 

Durante uma aula, o próprio aluno explicita essa preocupação, como vemos 

neste extrato da aula 7: 

(Aula 7- profª 2) 

Fernando Marques – tia, a gente vai mandar pra eles? 
P- olhe, eu posso até mandar.  Vamos fazer assim, eu vou tentar comprar uma 
revista dessa mais recente, porque essa foi de dezembro do ano passado. Eu vou 
tentar comprar uma ou desse mês ou do mês passado e a gente faz outra, lê outra 
reportagem faz outra carta e manda, certo? Essa eu não vou poder mandar porque 
essa revista é antiga. Foi só pra gente ter uma idéia de como a gente faz certo? 
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 A professora acaba reduzindo aquela atividade que estava sendo 

desenvolvida como um “treinamento” para uma futura produção com 

finalidades e destinatários reais. Porém, embora não tenha  atentado para a 

necessidade dos alunos naquele momento, se propôs a retomá-lo numa outra 

oportunidade. 

 É interessante perceber que os próprios alunos explicitam em alguns 

momentos as representações que possuem acerca da situação de produção 

que lhes é oferecida. Outros porém, não ultrapassam o limite da tarefa escolar 

e frisam isso em alguns questionamentos: 

(Aula 4 – profª 1) 

A- tia precisa de cabeçalho? 
A professora balança a cabeça afirmativamente. 
A- qual o caderno tia?... é português, geografia, história... 
P- tanto faz. Façam o cabeçalho só pra gente saber o dia que foi feito... 
 
Cássio- Tia, são quantas linhas? 
P- o texto é seu, você é que vai saber! Por exemplo, lembram o trabalho que eu tinha 
falado pra vocês que eu estou fazendo, olhem! (mostra o caderno com várias 
páginas escritas referentes ao seu trabalho de monografia) Então... 
Cássio- tia é pra fazer o quê? 
P- eu quero saber o que é que você sabe sobre o folclore. Você e Kevin 

 
(Aula 9 – profª 2) 

Josiane- Tia, pode ser pequeno? 
P- Pequeno, o quê? 
Josiane- O texto, tipo...umas dez linhas? 
A professora balança a cabeça afirmativamente 

 

(Aula 3 – profª 2 ) 

Olha só como eu disse nós vamos contar essa história em quadrinhos, que só tem 
imagens em pouquinhas palavras, não é. 
A- Vale nota? 
P- Tudo vale nota, até a tarefa do caderno. Então vamos lá, nós temos que observar 
cada um dos quadradinhos e entender o que cada um tá mostrando, o que é que 
está acontecendo. 

 

 Na aula 6, a professora 1 explicita para os alunos que os textos 

produzidos não iriam circular em outros espaços para além do ambiente 

escolar: 

(Aula 6 – profª 1) 

P- isso. Escolheram as quatro frutas, pode botar mais.Vai fazer no caderninho não 
vai precisar arrancar. Cada um pega o caderninho faz o cabeçalho e a receita do 
suco de vocês 
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 Os dados até aqui expostos mostram que as professoras 

preocupavam-se em contemplar gêneros variados e explorar os gêneros 

escolhidos, no entanto, como já foi enfatizado, as situações eram bastante 

distanciadas das experiências vividas pelas pessoas no dia-a-dia. Havia, 

também como apontado anteriormente, preocupação com a discussão sobre 

o tema da produção dos textos: 

(Aula 9 – profª 1) 
 

A professora passa nos grupos orientando e pede para que eles consultem as 
anotações anteriores feitas nas aulas de ciências sobre as flores.  Inclusive uma lista 
com nomes, cores e fragrâncias de flores que a professora tinha entregue a cada 
aluno. E explora esses nomes e as características com o grande grupo e sempre 
reforça nas duplas para dar subsídios para eles pensarem num tema para 
escreverem sobre as flores. 

 

 As reflexões sobre os suportes onde os gêneros textuais enfocados 

circulam também foram presentes nas aulas da professora 2: 

(Aulas 5 e 6 – profª 2): 

P- Olha só, lembra que na última aula de português a gente trabalhou com aquele 
tipo de texto que se chama carta do leitor? Quem lembra o que é que tem nesse tipo 
de texto? Onde é que eu encontro? 
A – em jornais, revistas... 
 
P- Em outras oportunidades vamos voltar a trabalhar com a carta do leitor. Sabe 
onde a gente vai encontrar também cartas ao leitor? Em jornais, nos sábados o jornal 
traz um suplemento para crianças. E lá também tem uma parte destinada as cartas 
das crianças, que seria a carta do leitor falando sobre algo que leram. 

 
 A reflexão sobre os suportes onde o gênero é encontrado ficava restrita 

aos textos lidos, mas não havia igual atenção a tal dimensão do ensino nas 

situações de escrita. 

 Em suma, os dados mostram que a dimensão sociodiscursiva do 

ensino da língua era muito precariamente atendida pelas docentes, que se 

dedicavam mais aos aspectos composicionais e ao uso de recursos 

linguísticos nos textos, conforme será exposto a seguir. 

 

7.2.2 - Princípios relativos aos aspectos composicionais e uso de 

recursos linguísticos 
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 A partir do quadro 4, visualizamos que embora não faça parte do 

discurso das docentes (pois não enfatizaram tais referências nas entrevistas), 

as prescrições gramaticais ainda são presentes nas práticas desenvolvidas 

em suas salas de aula. Destacamos que deste quadro referente aos aspectos 

composicionais e recursos linguísticos, a docente 1  contemplou todas as 

categorias. A docente 2 contemplou duas das quatro categorias, no entanto, 

enfatizou bastante o trabalho com a teorização gramatical.  

 

Quadro 4: Princípios didáticos relativos aos aspectos composicionais e uso de 

recursos linguísticos: 

Princípio didático Profº 1 
Entrevista 

Profº 2  
Entrevista 

Profº 1 
Observações 

Profº 2 
Observações 

1- É preciso 
atender à forma 
composicional do 
gênero 

Não  Não  Sim Sim  
 

2- É preciso variar 
os recursos 
lingüísticos no 
texto 

Não Não  Sim  
 

Não 

3- É preciso 
atender às 
prescrições 
gramaticais 

Não  Não  Sim  Não 

4- É preciso 
ensinar a escrever 
texto coerente e 
claro 

Sim  Não  Sim  
 

Sim  
 

 

 A primeira categoria - “É preciso atender à forma composicional do 

gênero” - era um princípio bastante presente nas aulas da professora 1, que 

insistia em praticamente todas suas aulas na exploração das características 

dos gêneros trabalhados, como nas aulas 3,  4 e 6, exemplificadas a seguir.: 

(Aula 3 - profª 1) 

P- Não, é um texto instrucional, ou seja ele dá instruções de como jogar “Queimada”. 
Vocês também vão fazer um texto instrucional ensinando como fazer uma outra 
brincadeira. Tem que botar o quê? Tem que botar quantos jogadores, quantas 
pessoas podem brincar...o material que vai ser usado pra brincar...Como jogar...e as 
regras do jogo. 

 
 (Aula 4 – profª 1) 
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 P- Ontem eu mostrei a vocês a receita e eu expliquei cada parte, não foi? Da receita 
que vimos no livro? Pronto, quem não fez completo, não prestou atenção... Hoje eu 
vou pedir de novo uma receita como tarefa de casa... 

 
(Aula 6 – profª 1) 

A profª lista os ingredientes(além das frutas ditas pelos alunos, água e açúcar) e vai 
construindo um modo de fazer coletivamente, para nortear a produção deles: 
P- depois dos ingredientes pula uma linha aí vai escrever o quê? 
A- modo de fazer 

 
 A professora 2 também enfatizava bastante essa categoria e discutia 

em várias aulas os mesmos aspectos com intuito que os alunos 

apreendessem bem a forma e os elementos do gênero carta do leitor para 

chegarem a construir com autonomia suas próprias cartas, como destacamos 

nos seguintes extratos: 

(Aula 5 – profª 2) 

P- Olha só, lembra que na última aula de português a gente trabalhou com aquele 
tipo de texto que se chama carta do leitor? Quem lembra o que é que tem nesse tipo 
de texto? Onde é que eu encontro? 

 

(Aula 6 – profª 2) 

P- Olha só o que eu vou fazer, que era pra eu ter complementado ontem? Mas o 
horário não deu, e eu tenho que ainda dar o assunto de hoje que é os sons da letra 
X. Então veja, só pra fechar esse momento da carta do leitor de introdução pra gente 
identificar quais são as características da carta do leitor. Eu vou retomar uma das 
cartas que foi lida, o colega vai ler novamente,nós vamos prestar atenção na leitura 
do colega e vamos identificar as características dessa carta do leitor, identificar quem 
é o leitor, de onde ele está escrevendo – qual é o lugar, qual é o assunto, qual a 
matéria que ele leu, que ele gostou, vamos identificar a opinião sobre essa matéria e 
o argumento. Isso é o básico que tem na maioria das cartas ao leitor. Nós vimos 
também, que algumas das cartas que a gente leu ontem falava, pedia, dava 
sugestões de  reportagens. Também pode acontecer.Pedir que publique...a gente viu 
que pediam que publicasse a geografia e a história do Rio de Janeiro, não foi? 

  
As docentes demonstram ainda, além do  trabalho com as formas 

composicionais dos gêneros, atenção com as prescrições gramaticais. 

Conforme visualizamos em alguns trechos de suas aulas: 

 (Aula 6 – profª 1) 

P- Os verbos são usados assim: Lave! Coloque! Bata! Ponha! É Dando uma ordem... 
 
P-... E a sequência, eu não posso botar que aqui eu vou bater pra depois descascar, 
botar água no liquidificador e depois vou lavar... Então o que é que eu vou fazer 
primeiro...lavar as frutas, depois cortar... uma ação após a outra. Vocês falaram, mas 
na hora de pôr no caderno vocês se enrolaram.  
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(Aula 7 –  1) 

P- Se você vai misturar a farinha, o açúcar com a margarina não precisa você dizer: 
“primeiro mistura a farinha com o açúcar...” você já diz “misture”, também não é 
“vamos misturar”... Vocês estão entendendo quais são as palavras que se usam no  
modo de fazer?  

 

(Aula 9 –profª 1) 

P- Porque essa cisma com “elas também”? O que é que vocês iam escrever? 
A- Elas também são perfumadas! 
P- Então “elas são perfumadas” não precisa escrever “também” de novo.  
 

 

(Aula 10 – profª 1) 

P- E porque vocês não botam miçangas mesmo? 
A- Porque em inglês a gente acha que chama mais atenção.(...) 
A professora explica que algumas marcas usam abreviações para colocar na caixa e 
que eles podiam usar apenas P & B para sua marca, ou Pbris.(...) 
Quando o grupo responde o site: www.adiv.com.br a professora pergunta o que 
significa adiv (ela já tinha presenciado essa discussão no grupo) e as meninas 
respondem que é a palavra “vida” ao contrário” e  a professora elogia a criatividade 
delas.  

 
(Aula 7 – profª 2) 
 

 P- vai não né, aí a gente bota assim bota um ponto e finaliza essa informação e traz 
a outra: “Aprendemos...” 

 
  (Aula 9  - profª 2) 

- Josiane- tia quando a gente for começar com o título do texto a gente faz parágrafo, 

né? 
P- é! Olha só gente, Josiane está falando uma coisa interessante Quando a gente 
começa o texto a gente vai colocar parágrafo né... 

 

  Um aspecto a ser ressaltado na prática das professoras é que a 

professora 1, embora tenha inserido mais elementos relativos às categorias 

citadas no quadro acima, as correções gramaticais e intervenções quanto às 

normas da língua eram aplicadas dentro do contexto da produção dos textos, 

enquanto que a professora 2 abordou conteúdos ligados à teorização das 

classes gramaticais, como na aula 8: 

(Aula 8 – profª 2) 

Então ó eu  vou começar revisando adjetivo e substantivo. 
A- é arme e efetue é tia? 
P- substantivo e adjetivo é arme e efetue é? 
A- nãao 
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P- então pelo amor de Deus né! Nós vamos revisar porque a gente já deu 
substantivo e adjetivo, nós vimos que o substantivo é a palavra que dá nome as 
coisas, aos seres, aos objetos, as cidades, as pessoas não é isso? E esses 
substantivos podem ser... 
A – próprio 
P- próprio e comum. A gente só viu esses dois não foi? 

  

 Essa ênfase dada aos aspectos mais formais da língua revela uma 

herança da tradição do ensino de língua portuguesa que percebia a gramática 

como um eixo a ser ensinado separada e independentemente do ensino de 

produção de texto, como se uma não estivesse atrelada a outra.  

 De acordo com Morais e Silva (2007, p.148), especialmente nas séries 

iniciais, é necessário e adequado investir num tipo de reflexão sobre a língua 

mais profundamente articulado às situações de leitura e produção de textos. 

Desta forma, ressaltamos que as perspectivas atuais para o ensino de língua 

portuguesa preveem um ensino articulado e trazendo não mais a “gramática” 

mas a “análise linguística” como um eixo didático fundamental no ensino de 

produção de textos. Deste modo, percebemos que as docentes observadas 

apesar da grande recorrência às categorias mais ligadas às prescrições 

gramaticais já possuíam uma influência desta nova perspectiva. 

 

7.2.3 - Princípios relativos às estratégias de escrita. 

 Quanto as estratégias desenvolvidas pelas docentes para o ensino de 

produção de textos ressaltamos que as professoras investiram no 

planejamento dos textos. 

 

Quadro 5: Princípios didáticos relativos às estratégias de escrita 

Princípio 
didático 

Profº 1 
Entrevista 

Profº 2  
Entrevista 

Profº 1 
Observações 

Profº 2 
Observações 

1- É preciso 
promover 
situações para o 
desenvolvimento 
de estratégias / 
habilidades de 
planejamento do 
texto 

Sim 
 

Sim  
 

Sim  
 

Sim 
 

2- É preciso 
promover 

Não  Não  Sim 
 

Não  
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situações para o 
desenvolvimento 
de estratégias / 
habilidades de 
revisão do texto 

 

 Na descrição das aulas da professora 1, foi possível perceber que ela 

buscou planejar as etapas da escrita com os alunos, como na escrita das 

regras de brincadeiras (aula 3) e na construção das receitas (aulas 5,6 e 7), 

selecionar conhecimentos para a elaboração dos textos (estratégia utilizada 

em praticamente todas as aulas) com a exploração do tema, conversa com os 

alunos levantando seus conhecimentos prévios acerca do assunto e 

elaboração de listas no quadro com os elementos do tema para sintetizar e 

apreender melhor o assunto discutido, explorar os gêneros a serem 

produzidos, como vimos no trabalho sistemático de familiarização com o 

gênero “receita” e ainda no trabalho com outros gêneros (poesia, instruções 

de brincadeira e cartaz publicitário) e com orientações de revisão durante a 

escrita, conforme identificamos na aula 6: 

 

(Aula 6 – profª 1) 

A professora vai passando em cada banca, lendo e orientando. Constantemente, 
retoma a exploração com o grande grupo: quais são os ingredientes? Quanto de 
água vai usar? (trabalha a quantidade no quadro com os alunos) 

 Nas aulas da professora 2 também identificamos a seleção de 

conhecimentos para elaboração de textos, com as leituras frequentes de 

diferentes reportagens e cartas ao leitor que abordavam diferentes temas, e 

com a exploração do gênero a ser produzido, como já ressaltamos ao longo 

de nossas análises. 

 A segunda categoria do quadro acima trata do desenvolvimento de 

estratégias / habilidades de revisão do texto. Tal estratégia só foi identificada 

nas aulas 4 e 6 da professora 1: 

(Aula 4 – profª 1) 

A professora pede que eles troquem as receitas entre si para que observem a receita 
do colega e observem se estão com a mesma estrutura das suas, se estão 
completas, se está faltando alguma coisa e faz perguntas   

 

(Aula 6 – profª 1) 
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A professora ao final da atividade de produção individual faz um texto coletivo como 
forma de fazer uma revisão geral de como se fazer uma receita  

  

 Percebemos uma grande lacuna nesta etapa da atividade da produção 

de textos e acreditamos, assim como Brandão (2006, p.121), que muitas 

docentes ainda acreditam que a habilidade de revisão textual é algo muito 

complexo para se trabalhar nos anos iniciais, quando na realidade sabemos 

que faz parte do processo da escrita de textos e que tais reflexões podem e 

devem começar desde de cedo. 

 A partir das categorias analisadas, percebemos que as aulas das 

professoras observadas contemplaram tanto os aspectos estruturais quanto 

aspectos relativos ao uso de recursos linguísticos e atendimento às 

prescrições gramaticais. No entanto, mesmo ambas demonstrando uma 

preocupação em diversificar o gênero produzido e fazer atividades 

significativas para seus alunos, não houve definição nas atividades das 

finalidades da escrita e dos destinatários dos textos.  

 Vimos que a prática das professoras apresenta um “mix” de uma 

perspectiva sociointeracionista, com o trabalho e a relevância dada aos 

gêneros textuais e aos seus meios de circulação e, simultaneamente, de uma 

abordagem mais tradicional que ainda preza pelo ensino prioritário das 

normas gramaticais como requisito para um bom texto. Porém, ambas 

conseguiram realizar atividades diversificadas com seus alunos, ao longo de 

dez aulas, e  inserir nesse contexto os alunos que ainda não dominavam o 

sistema de escrita alfabética.  É sobre tal aspecto que iremos discutir no 

próximo capítulo, que trata da participação destes alunos não-alfabéticos nas 

situações de produção de textos escritos. 
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8- MEDIAÇÃO DOCENTE NAS AULAS DE PRODUÇÃO DE TEXTOS     
ESCRITOS: COMO AS CRIANÇAS NÃO ALFABÉTICAS PARTICIPAM  
DESSES MOMENTOS? 

 Como adiantamos no capítulo anterior, no capítulo 8 buscaremos 

refletir sobre as estratégias de mediação adotadas com as crianças não 

alfabéticas nas aulas de produção de textos escritos. Para tanto, analisamos 

cada atividade proposta e a forma de agrupamento para a realização dessas. 

Além disso, identificamos também como se dá a interação das crianças nas 

situações de produção de textos escritos e de que forma os alunos não 

alfabéticos participam desses momentos.  

 Começaremos discutindo sobre as formas de agrupamento, em 

seguida descreveremos as aulas, com foco em como ocorreu a participação 

de cada aluno não-alfabético em cada aula de produção de textos. 

Concluiremos este capítulo com reflexões sobre as estratégias utilizadas 

pelas professoras para lidar com os alunos não-alfabéticos nas aulas de 

produção de textos.  

 

8.1 - Formas de agrupamento para produção de texto 
 
 Como foi discutido nos capítulos anteriores, no ensino de produção de 

textos diferentes tipos de situação podem ser vivenciados, possibilitando 

aprendizagens diversas. Nas aulas observadas, tal diversidade também foi 

identificada, conforme pode ser observado no Quadro a seguir. 

 

Quadro 6: Formas de agrupamento para as atividades de produção de textos 

Categorias Observações 

Prof.1 
Aulas 

Prof. 2 
Aulas 

1 Formas de 
agrupamento 
para a produção 

Individual 2, 6 e 8 1,3 e 9 

2 Dupla 3,4,7 e 9 -- 

3 Grupos 5 e 10 -- 

4 Coletiva 1 7 

 
Como foi exposto no capítulo 7, a docente 1 realizou mais atividades 

de produção de textos que a docente 2, havendo também, nas aulas dessa 

professora, maior diversidade de formas de organização da turma para a 

realização das atividades. 
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Identificou-se, nas aulas da professora 1, produções coletivas, em 

grupos, em duplas e individual.  Nas entrevistas e durante as observações foi 

possível perceber a preocupação da mesma em organizar a sala de uma 

forma que todos pudessem participar. Ela sempre chamava a atenção dos 

alunos, quando o trabalho era em dupla ou em grupo, para que eles 

ajudassem uns aos outros para conseguir um bom trabalho, ressaltando 

inclusive o papel do aluno alfabético como escriba e do não alfabético como 

produtor trazendo as idéias, conforme  visualizamos nos extratos de aulas e 

em um trecho de sua entrevista: 

 

“Joelma é pra ajudar Luzia não é pra conversar não! Você 
não sabe escrever ainda direito, mas aí você fala pra ela e ela 
vai escrever. As duas tem que junto fazer as regras e fazer o 
texto” (Aula 3 – Profª 1). 
“O esquema é o mesmo, todas duas da dupla vai ter que ter a 
poesia no caderno mas enquanto constroi só uma escreve. E 
eu quero todo mundo abrindo a boca pra dar sugestão e 
opinião, heim!” (Aula 9 – Profª1) 
“Quando faço coletivo eu sempre digo: Fulano e a sua 
contribuição? Sicrano e a sua contribuição, ó só quem tá 
falando é fulano. E vocês não vão dá sua opinião, não? E 
assim alguns já tão até participando mais, outros ainda 
continuam calados” (entrevista – Profª1) 

 

 A professora 2 diversificou menos os agrupamentos, até porque 

desenvolveu atividades específicas de produção de textos escritos com 

menor frrequência. Das 4 atividades de produção de texto na sala, três foram 

individuais e uma coletiva. Na produção coletiva, a professora chamava a 

atenção dos alunos sobre a participação de cada um, conforme o seguinte 

trecho da aula: 

“P- opa! ( e vai escrevendo a saudação sugerida pela aluna, 
no momento que a profª diz opa os colegas repetem a 
saudação de Adriana também). E agora...? Bora... Adriana vai 
fazer sozinha, é?” (Aula 7- Profª 2). 

 Quanto à questão da participação dos alunos nas atividades, a 

professora 2 atrela isso mais para o nível de dificuldade da tarefa, não citando 

a questão das formas de  agrupamento, como revela na entrevista: 

Porque o que eu gosto mais mesmo é imagem, porque as 
vezes um menino desse que ainda não tá nem alfabetizado, 
você dá um tema pra ele dali criar uma história, alguns vão 
fazer com certeza, agora outros vão ter muita dificuldade com 
certeza (Profª 2) 
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Essa questão do agrupamento organizado pelas docentes revela um 

fator importantíssimo para as nossas análises, pois pode nos mostrar 

algumas estratégias lançadas pelas professoras na tentativa de envolver os 

alunos dos diferentes níveis de escrita na mesma atividade.  

A professora 1 desenvolveu dez situações de produção de textos. 

Apenas uma produção foi coletiva. Neste tipo de agrupamento favorece-se 

que todos possam participar, já que o papel que cabe a eles é o de indicar o 

que deve ser dito e o modo como ser dito. Tais demandas podem ser 

igualmente atendidas por crianças alfabetizadas e não alfabetizadas. 

Em seis aulas foram realizadas atividades de produção de textos em 

dupla (quatro aulas) ou em pequenos grupos (duas aulas). Nessas aulas, a 

professora mostrou uma preocupação frequente em colocar o aluno que ainda 

não tinha consolidado a leitura e a escrita em dupla ou em grupo com outros 

alunos que já apresentassem essa autonomia. Na aula 5, no entanto, a 

professora direcionou esta formação de duplas, mas os alunos formaram 

grupos de quatro pessoas e a professora permitiu.  

Em três aulas a professora solicitou a escrita individual de texto. Em 

uma delas, os alunos não alfabéticos estavam ausentes, nas outras, a mestra 

ofertava subsídios para esses alunos participarem da atividade, auxiliando-os 

na elaboração de idéias e principalmente no registro delas.  

A professora 2, que realizou quatro atividades de produção de textos 

escritos, solicitou a seus alunos na primeira aula um texto descrevendo o que 

acontecia na imagem dada, e como essa atividade estava inserida no 

exercício de avaliação, ela não fez muitas intervenções, nem desenvolveu 

estratégias diferentes para os alunos em níveis diferentes. Assim, eles se 

viram diante de uma atividade impossível, dado que eles não sabiam escrever 

segundo os princípios do sistema alfabético de escrita. 

Na segunda situação, embora a produção tenha sido solicitada 

individualmente, a professora conduziu toda a elaboração do texto, que era 

mais uma atividade de completar lacunas do que a construção propriamente 

dita de uma história, e os alunos iam registrando cada um em sua folha. Não 

havia, portanto, tanta dificuldade de participação pelas crianças não 

alfabéticas, embora saibamos que fazer cópia (que foi solicitado no final a 
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atividade) sem dominar o sistema de escrita é muito difícil. Assim, eles 

podiam participar da construção do texto junto com as outras crianças, mas 

tinham a difícil tarefa posterior de copiar o texto. 

Na terceira situação de produção, a professora efetivou uma prática de 

produção coletiva, onde os alunos iam colaborando com as idéias e com a 

linguagem e a professora também ajudava com as idéias e registrava o texto 

no quadro. Após a produção coletiva e a leitura de vários textos do gênero 

trabalhado, a professora solicitou que os alunos produzissem individualmente 

uma carta do leitor. 

Assim, percebemos que a professora 1 mostrou uma maior 

preocupação com as formas de agrupamento para as atividades de produção, 

evidenciada desde a entrevista quando a mesma respondeu como seus 

alunos não alfabéticos participavam das atividades de produção de textos: 

“Participam dessa maneira, em duplas e quando eu faço coletiva eles vão 

falando e eu vou escrevendo no quadro”. 

 A professora 2 variou muito menos as formas de participação nas 

atividades de escrita, priorizando as produções individuais que são mais 

difíceis para os estudantes, embora não deixasse de reconhecer a 

heterogeneidade de sua sala: 

 

Ainda tem a questão da heterogeneidade que no 3º ano ainda 
tem esses alunos que ainda não são alfabetizados e você tem 
que ter cuidado pra não bloquear a escrita deles, tem que ter 
essa preocupação se ele está escrevendo...(entrevista – profª 
2). 

 

Ainda na entrevista, quando questionada sobre de que forma seus 

alunos não-alfabéticos participavam das aulas de produção de textos, a 

mesma respondeu: 

 

Eu chamo...primeiro eles escrevem da maneira que entende, 
né? que ele acha que tá correto. Depois eu chamo, ele vai me 
dizendo o que é que está escrito e a gente vai como se fosse 
traduzindo o que está escrito. E quando eles já passam dessa 
fase não alfabética que já passa a reconhecer as sílabas, aí 
eu começo a ditar sílaba por sílaba daquela idéia que ele teve 
pra poder construir o texto novamente . É uma reconstrução... 
Eu sempre mando eles escreverem, e depois eu corrijo 
porque não adianta eu ir dizendo bota “A”, bote “B”, agora 
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bote “C” sem que ele saiba o que está escrevendo...sem que 
aquilo tenha significado pra ele. Aí eu sempre faço assim, 
eles escrevem do jeito que sabem e eu corrijo em cima do 
que ele já conseguiu porque aí ele já começa a construir, né? 
pensar nos sons que está escrevendo... 

  

 Vejamos, no próximo tópico, como essas mediações favoreceram ou 

não a participação dos alunos que ainda não dominavam o Sistema de Escrita 

Alfabética nas aulas de produção de textos e como eles se comportaram 

frente a este desafio. 

 

8.2 –  Participação dos alunos não-alfabéticos nas aulas de produção de 

textos 

 Para melhor discussão acerca dos modos de participação das crianças 

não alfabéticas nas atividades de produção de textos em sala de aula, os 

dados das turmas serão expostos separadamente. Inicialmente serão 

descritas as aulas da professora 1 e posteriormente, da professora 2. 

 

8.2.1. A participação das crianças não alfabéticas em atividades de 

produção de textos na turma 1 

 

 Como já foi exposto, na turma 1 foram realizadas atividades de 

produção de textos nas dez aulas observadas, de modo que analisamos a 

participação das crianças não alfabéticas nas atividades desenvolvidas em 

todas as aulas. O quadro a seguir apresenta uma síntese acerca dessa 

participação. 

 
Quadro 7: Formas de participação dos alunos não alfabéticos da Profª 1 

Aulas Profª 1 Formas de participação das 
crianças não alfabéticas 

1 Produção Coletiva de um poema 
sobre o dia do estudante, tendo a 
professora como escriba. 
 
 

Participação junto com as outras 
crianças 

2 Produção individual de uma 
história a partir de uma sequência 
de imagens (3 imagens). 

Os alunos não alfabéticos 
faltaram 

3 Leitura e exploração do gênero 
instrucional – Instruções de 

 
Participaram da produção em 
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brincadeiras. E produção de 
instruções de uma brincadeira 
coletiva (popular) em 
duplas.(alguns fazem em trio) 

dupla (cada criança não alfabética 
formou dupla com crianças 
alfabéticas) 

4 Exploração do tema do folclore e 
em seguida a produção em 
duplas (mistas) de um texto 
falando sobre o folclore.  

Participam da produção em 
duplas (cada criança não 
alfabética formou dupla com 
crianças alfabéticas) 

5 Leitura do texto “Novos amigos” 
que é um poema numa estrutura 
de receita. Reflexão sobre o 
gênero receita e exploração de 
suas características e Produção 
em duplas de uma receita sobre 
um dos temas: “ Bom 
comportamento” ou “Não ser 
violento”. (mas os alunos 
terminam se organizando em 
grupos de 4) 

Produção da receita em grupo de 
4 pessoas. (embora a professora 
tenha direcionado os alunos não 
alfabéticos para formarem duplas 
com os alfabéticos os alunos se 
reagruparam em 4) 

6 Produção individual de uma 
receita de um suco de frutas/ um 
coquetel de frutas. 

Cada aluno constroi a sua receita. 

7 Identificação nas receitas dos 
verbos no imperativo, seguida da 
produção em duplas de “um modo 
de fazer” para uma receita trazida 
pelo colega que só mostre os 
ingredientes necessários. 

Participam da produção em 
duplas ( a professora faz a 
organização pela proximidade, 
juntando as bancas de quem está 
lado a lado). 

8 Leitura e interpretação de um livro 
de literatura infantil e produção 
individual de uma história como a 
do livro só que com outro tema. 

Participam individualmente.  

9 Produção em duplas de uma 
poesia sobre as flores e/ou 
primavera. 

Participam em duplas (cada 
criança não alfabética formou 
dupla com crianças alfabéticas) 

10 Produção em grupos de um 
cartaz publicitário (produto 
escolhido: sabonete) para expor 
na sala. 

Participam em grupos (cada 
criança não alfabética está 
inserida em grupos com crianças 
alfabéticas) 

 

 A professora 1, na primeira aula observada desenvolveu com seus 

alunos uma produção coletiva, construindo um texto sobre o dia dos 

estudantes. Nesta situação estavam presentes quinze alunos, dos quais três 

ainda não dominavam o Sistema de Escrita Alfabética. Para desenvolver a 

produção deste texto, a professora forneceu o seguinte comando: 

(Aula 1 – profª 1) 
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P- Gente, hoje nós vamos fazer uma poesia sobre o dia dos estudantes. Lembram 
que nós começamos a falar sobre isso na segunda, mas que não deu tempo de 
fazer? Pronto, e aí, o que a gente pode fazer hoje pra escrever a poesia sobre o dia 
do estudante? 

   

 A partir de então, um determinado grupo da sala passou a participar da 

tarefa, dando opiniões e contribuições para a escrita, conforme visualizamos 

nesse fragmento da aula 1: 

A- Um acróstico, tia! 
P- Outro acróstico? Não... de novo, não. A gente já fez vários... vamos mudar agora. 
O que a gente poderia dizer sobre o dia dos estudante? O que é ser estudante? 
A (grupo)-  é ser bem comportado; estudar muito; prestar atenção; não brigar; 
estudar muito para ser alguém... 
P- É sobre o estudante, o que vocês diriam para eles? 
A - Feliz dia dos estudantes! 
P- Não...o que vocês diriam para os estudantes sobre as obrigações deles. 
A (grupo)- estudar, ficar quieto, se comportar, prestar atenção...estudar pra ser 
alguma coisa na vida, tia. 
P- E o que é ser alguém na vida? 
A- Ter uma profissão. 
(...) 
P- Vamos voltar para a nossa poesia? Vocês disseram que é importante estudar pra 
ser alguém, falaram sobre o comportamento,que tem que estudar muito... Mas como 
nós poderíamos começar esse texto? (apontando para o quadro). 
A- Feliz dia dos estudantes! 
P- Não...isso tá muito batido, esqueçam, pensem em outras coisas. 
A- Parabéns estudantes! 
P- Aí já seria o final, né? Deixa eu ajudar vocês.  
A professora dirige-se para o quadro e escreve uma frase inicial: 
“ESTUDANTE É AQUELE QUE...” e volta aos alunos: 
P- E aí gente? Estudante é aquele que ... que o quê? 
A-  Que se comporta... 
A (outro)- que tem que ser comportado... 
P- Certo, é aquele que tem que ser comportado. Vamos mudar essa frase para uma 
forma melhor? Vejam: é aquele que “se comporta bem em todos os lugares”. Não 
ficou melhor? 
A- (grupo) Ficou! 

 

 Apesar da atividade ser coletiva e, portanto, contar com a participação 

de todas as crianças,  não foi identificada nenhuma intervenção  dos alunos 

não-alfabéticos, embora eles se mostrassem envolvidos, prestando atenção 

na atividade. A professora convidava todos os alunos a participar de maneira 

geral, mas apenas um pequeno grupo (Kelly, Cássio, Luzia, Karla e Eliana) 

estava participando ativamente da produção: 

Vamos continuar? Estudante é aquele que... 
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Três alunos falam ao mesmo tempo, então a professora balança a cabeça 
positivamente e pede para que eles “guardem’ e memorizem pra não esquecer que 
ela vai escrever o que eles estão dizendo. Enquanto ela vai escrevendo alguns 
alunos vão falando: 
A-  (Cássio ) tia, no final bota assim: Parabéns estudante! 
A (Kelly)- Tá bom, tia. 
A- (Luzia) Agora bota assim tia: Parabéns estudante pelo seu esforço. 
A- (Kelly) ô tia, bota logo o final! 
P- porque essa pressa? 
A- (Kelly) Para eu não esquecer também. 
P- ahh. Então ficou assim né: “Estudante é aquele que estuda muito para ter uma 
boa profissão. Se comporta muito bem em todos os lugares. Luta pelos seus 
sonhos...” quê mais? 
A – (Karla) é um bom aluno... 
A – (Luzia) Que se interessa por tudo que ver... 
P – que tal, por tudo que é novidade? 
A – (grupo) é ... certo! 
 
A professora vai escrevendo e lendo como está ficando o texto. 
P – Vocês se interessam por tudo que vocês veem?  
As crianças vão comentando o que mais gostam, e o que chama sua atenção. Um 
aluno fala sobre um “bichinho” que eles estudaram no livro e que ele gostou de 
conhecer.  
 
P- Pronto, vamos lá? Quem vai ser meu escriba de hoje?  

 
 Ao ler o texto para os alunos, a professora decidiu que já dava para 

parar por ali e dar a produção como concluída, escolhendo um aluno da sala 

para copiar a atividade numa folha para que ela juntasse às demais poesias 

que eles tinham realizado na sala para o livro de poesias que ela estava 

programando para o final do ano, conforme citou na entrevista: 

 

(Entrevista – profª 1) 

E eu sempre peço quando termina, pra um aluno copiar do quadro pra mim, 
porque é como eu disse a você no final do ano vai ter um livrinho de poesias ( 
com todas as produções/poesias realizadas durante todo o ano com eles) aí eu 
pego levo pra casa e vou digitando.  
Pesquisadora – Um aluno alfabético? 
Profª – É um alfabético. 
Profª – Aí eu já trouxe meu computador  pra eles verem, mostrei que eu estou 
digitando e guardando. Já estamos pensando na capa do livro... 

 
 A produção coletiva do texto sobre os estudantes resultou no seguinte 

texto: 

(Produção coletiva/ Aula 1 – profª1) 

 ESTUDANTE É AQUELE QUE ... 
ESTUDA MUITO PARA TER UMA BOA PROFISSÃO. 
SE COMPORTA MUITO BEM EM TODOS OS LUGARES. 
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LUTA PELOS SEUS SONHOS. 
SE DÁ BEM EM TODOS OS LOCAIS  
QUER SEMPRE APRENDER MAIS. 
É BOM ALUNO. 
SE INTERESSA POR TUDO QUE É NOVIDADE. 

 

 Percebemos que a produção não era tão estimulante para os alunos, 

por não levantar conflitos, não mostrar finalidades e nem pensar nos 

interlocutores. Assim, a restrita abordagem do texto dificultava o 

desenvolvimento de habilidades mais aprimoradas e eles acabavam repetindo 

“jargões” como “Feliz dia do estudante!” ou “Parabéns estudantes!”, 

retomando aquela versão tradicional da produção de textos que visava 

redações sobre datas comemorativas e textos meramente escolares para 

correção da professora. Então, os alunos que já eram normalmente mais 

participativos nas aulas  dominavam a produção, mas, mesmo assim, ainda 

sentiam esse bloqueio na geração de idéias para o texto e acabavam 

complementando as idéias da professora. Os alunos não alfabéticos que já 

apresentavam uma tendência a se retraírem nas discussões em grande grupo 

- muitas vezes pela baixa auto-estima ou pela cultura de que  quem não sabe 

escrever também não sabe produzir textos - acabavam não interagindo com 

os outros colegas na produção coletiva. Além disso, eles não foram 

estimulados a emitir opiniões e nem cobrados quanto à contribuição para o 

texto como em outras aulas em que a professora reforçava a necessidade 

destes contribuírem com as idéias, já que não conseguiam ainda escrever os 

textos sozinhos.  

 A professora perdeu a oportunidade de explorar melhor neste momento 

a participação destes alunos, uma vez que a produção coletiva é uma 

atividade que favorece o estímulo à elaboração de estratégias de construção 

de bases de orientação para a produção dos textos, a reflexão acerca do 

planejamento dos textos, o processo da revisão durante a escrita, 

monitorando as ações, entre outras habilidades próprias do ensino de 

produção textual. Segundo Girão (2011), a prática de produção coletiva há 

algumas décadas, em uma perspectiva tradicional de ensino, era utilizada 

mais como um trabalho de apropriação do SEA do que das dimensões 

sociodiscursivas da escrita. Acreditamos que resquícios dessas abordagens 

permearam a prática dessa docente. Conforme Girão (2011,p.39) define, “A 
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escrita coletiva de textos é uma atividade que tem como característica a 

ampla possibilidade de interação”. E nessas situações os alunos podem 

apreender diversas estratégias de coordenação entre a elaboração oral e a 

produção escrita de um texto, sendo assim a produção coletiva, por meio da 

interação entre as crianças  e a professora e entre elas e os interlocutores de 

seu texto, é fundamental para a inserção desses alunos que ainda não 

constroem textos com autonomia. No entanto, constatamos que faltou uma 

mediação docente que levasse os alunos a conflitarem informações, discutir o 

conteúdo do texto, argumentarem etc. Embora a mesma descrevesse a 

produção coletiva como uma estratégia de inserir os alunos não alfabéticos 

nas atividades de produção textual, faltou explorar a própria atividade de 

produção, suas habilidades e competências e a interação dos alunos para a 

construção de um texto coletivo. 

 A aula 2 em que a professora solicitou uma produção individual, 

construindo uma história a partir de uma sequência de imagens, como já 

citamos no Quadro 6, não contou com a presença de nenhum aluno não-

alfabético, portanto não nos deteremos nela. Em outras aulas, a professora 

voltou a solicitar uma produção individual. 

 Na aula 6, a professora 1 trouxe uma proposta para os alunos 

produzirem uma receita de um suco/coquetel de frutas. A docente já iniciou a 

aula levantando os conhecimentos prévios dos alunos e tentando trazê-los 

para a discussão do tema, a fim de que participassem ativamente da 

atividade. Ela começa por Kevin, que é um aluno extremamente disperso em 

suas aulas, além de faltoso e de não dominar ainda o SEA: 

 

P- A proposta de hoje é a seguinte: Quais as frutas que tu mais gosta Kevin? 
Kevin: Banana.. 
P- Outras, banana e o quê mais? 
Kevin: Melancia.. 
A professora vai perguntando para outros alunos também as frutas que eles mais 
gostam. 

 Após o levantamento das frutas preferidas dos alunos, a professora 

exibiu o comando da atividade: 

P- ...com as quatro frutas que vocês falaram. Se quiserem botar mais, pode botar. 
Quando a gente faz um suco com várias frutas, como é que ele se chama? 
A- tuti-fruti... misto... 
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P- Coquetel...coquetel de frutas. É a receita que vocês vão criar. Quais são as 
etapas da receita? 
A - Ingredientes...modo de fazer.. 
P- Isso. Escolheram as quatro frutas, pode botar mais. Vai fazer no caderninho,  não 
vai precisar arrancar. Cada um pega o caderninho faz o cabeçalho e a receita do 
suco de vocês 
A- Tia, pode ser em dupla? 
P- Não. Cada um vai fazer o seu. Cada um faz da fruta que gosta. 

 

 Diante do comando da atividade, os alunos não-alfabéticos se 

comportaram de maneira diferentes. Nesta aula, a aluna Joelma não estava 

presente, os alunos Thiago e Guilherme se mostravam interessados na tarefa, 

e mesmo com a grande dificuldade que tinham em registrar suas idéias, 

interagiam com outros colegas e consultavam bastante a professora, já Kevin 

não se envolvia na atividade e não interagia bem nem com os colegas nem 

com a professora. 

 Thiago, que se encontrava no nível silábico-alfabético, trabalhava 

ativamente na sua produção e como sentia dificuldade em registrar seu texto, 

contava com o auxílio da professora. A mesma circulava o tempo todo pela 

sala e sempre que passava por ele, dava uma olhada no seu texto e lhe 

orientava: 

(Aula 6 – profª 1) 

A profª passa e apaga algo que ele tinha escrito no caderno e dita pra ele como se 
escreve água e outros ingredientes. 
Thiago: É pra colocar o nome das frutas é? 
P- É agora e depois precisa de quê? 
Thiago: Frutas, água, açúcar...liquidificador 
P- Não, isso é onde você vai fazer, não é ingredientes. 
(...) 
 A professora circula pela sala novamente e depois volta a ler os ingredientes e diz: E 
as frutas? Ele volta então a escrever... A professora para várias vezes em sua banca 
e o ajuda a dar sequência no seu texto. Lê o trecho já escrito e faz perguntas sobre o 
próximo passo para ele complementar. 
P- Aí vem mais o quê? 
Thiago: Coe 
P- Coe, vá escreva aí...C de casa... C – O – E. 
E Thiago vai escrevendo... 
P- C... C maiúsculo... (apaga e ele faz novamente). E depois de coar? Vá fazendo... 

  

 A participação deste aluno é bem interessante, porque ele não se 

desmotiva por não saber escrever as palavras e se reconhece como produtor, 

inclusive demonstra sentir-se bem satisfeito com sua participação, conforme 

esse trecho da aula 1, após a professora corrigir o seu texto: 
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Thiago leva o caderno para a professora corrigir, ela passa um visto e corrige a 
escrita de algumas palavras, ele leva o caderno para banca e mostra ao colega: 
“Olha o que eu errei!”. O colega mostra o seu e diz: “Eu só errei isso aqui ó!” Depois 
sai passando nas bancas dos colegas, quando chega na de Kevin, pergunta: “Oxe, 
cadê o teu? Não fizesse, não? 

 

O aluno Guilherme, também silábico-alfabético, é tímido nas 

discussões em grande grupo, mas ensaia participar em alguns momentos. 

Quando a professora retoma com o grande grupo que ingredientes eles 

deverão colocar para essa receita, Guilherme responde: “Tia, botei água, 

viu!”.  Embora não emitisse muitas opiniões nas discussões, ele gostava de 

estar sempre trocando idéias com os colegas – principalmente com Thiago. 

Na maioria das vezes, ficava esperando a professora passar para lhe dar uma 

orientação ou para ajudá-lo no registro das palavras: 

 

(Aula 6 – profª 1) 

P- Qual é a primeira coisa que você vai fazer? 
Guilherme: Lavar as frutas 
P- Escreva. 
Guilherme: Como se escreve “lave as frutas”? 
P- Você vai escrever : “Lave – as - frutas”! 
Guilherme: Mas como é que se escreve? 
P - Lave as frutas... Lave... “L-A ...V-E...” 
P- As é outra palavra. 
Guilherme: Separado é, tia? 
P- É. 

 

 Foi perceptível nesta aula, que tanto Thiago quanto Guilherme já 

conseguiam construir seus textos oralmente com certa desenvoltura e que se 

atrapalhavam mesmo era no momento de grafar, o que se tornou um desafio 

maior nesta atividade por se tratar de uma produção individual. 

 Já o aluno Kevin, que se encontrava no nível silábico de qualidade, 

demonstrava uma grande resistência à atividade. Não interagia com os 

colegas, não se comunicava com a professora e nem tentava fazer nada 

sozinho. Também não foi observado nenhum momento de intervenção direta 

da professora com este aluno.  Assim que começou a atividade, Kevin 

escreveu o cabeçalho em seu caderno, depois passou um bom tempo parado 

(às vezes baixava a cabeça na banca). Como a professora perguntava de 
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modo geral se os alunos estavam fazendo, se já estavam terminando, e até 

os próprios colegas perguntavam se ele não estava fazendo nada, em um 

certo momento da aula, o aluno começou a olhar para frente da sala e 

escrever algumas palavras (ilegíveis).  

 Já no final da aula, quando Thiago veio lhe mostrar seu caderno e 

disse: “Oxe! Cadê o teu? Não fizesse não, foi?” o mesmo cobriu seu caderno 

com as mãos e não respondeu ao colega. Eu perguntei para ele que frutas ele 

tinha escolhido para seu suco, ele pensou um pouco e criou na hora. Então, 

perguntei: “O que você escreveu aí no seu caderno?” 

 Ele ficou pensando. Então, eu perguntei novamente: “Você copiou 

essas palavras?”  

 Ele respondeu que sim, mas quando eu questionei de onde ele tinha 

copiado, ele disse que eram os nomes das frutas.  Ao final da aula, a 

professora pediu o caderno de todos para corrigir e ele não levou o dele, nem 

a professora cobrou este material nesta aula. 

 Na aula 8, os alunos foram convidados novamente a produzirem um 

texto individualmente. A professora solicitou um poema sobre as flores e/ou 

cores, mas o comando não ficou muito claro: 

(Aula 8 – profª 1) 

P- Presta atenção! (...)A proposta de texto é a seguinte: vocês vão escrever uma 
história como essa, que tenha flores. Não é a mesma história de Jonas, não. Vocês 
vão escrever uma história em que apareçam as cores. 
Cássio- Que cores, tia? 
P- As cores que vocês quiserem. Só não pode ser uma cor só, né? Eu tô dizendo AS 
CORES... 

 

 Nesta aula estavam presentes Joelma, Thiago e Guilherme, e os três 

participaram ativamente da atividade de escrita, embora não participassem da 

mesma forma oralmente quando a professora explorou o tema com o grupo, e 

realizou interpretação da história lida na sala. 

 Joelma, que se encontrava no nível silábico-alfabético, demonstrou 

menos inibição nos momentos de discussões na sala, mas em geral 

participava com emissão de opinião.  

 Após a professora explicar como seria a atividade, os alunos ficaram 

bem agitados comentando sobre o que iam fazer e Joelma afirmava: “ Eu vou 

fazer o meu do arco-íris!”. E começou sozinha a sua tarefa, iniciando com a 
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cópia do cabeçalho no caderno e em seguida começou a escrever com 

aparente autonomia. Passado um tempo, me aproximei da mesma para 

observar seu texto e ela logo explicou: “Tô fazendo de novo”, eu perguntei7 o 

porquê e ela disse: “Eu tava fazendo, mas esqueci. Aí apaguei e tô fazendo 

de novo.” Eu continuei a questioná-la: “E agora, é sobre o arco-íris de novo?” 

e ela respondeu: “Não, é sobre o desfile de São João.” Assim que ela 

terminou, levou para a professora corrigir. A docente leu, passou um visto 

(escreveu BOM) em seu caderno e disse: “Joelma, Joelma, Joelma...”, 

devolveu seu caderno e a aluna voltou para sua banca. Eu voltei a pedir para 

ler seu texto, mesmo sabendo que o mesmo não era legível. Pedi, então, para 

que ela me contasse o que escreveu. Ela disse que seu texto é sobre o 

desfile do São João, que tinha três amigas que tinham o sonho de desfilar no 

São João (estende-se nessa descrição) e depois de fugir bastante ao tema 

ela concluiu dizendo que cada amiga gostava de uma cor e que cada uma 

desfilou com um vestido da sua cor preferida e que todas viveram felizes para 

sempre. Ao final do seu texto, ela pulou uma linha e escreveu: “dfeabcuau”. 

Perguntei para ela o que estava escrito abaixo do seu texto, mas ela disse 

que não sabia. A escrita apresentava semelhanças com a escrita do título, por 

isso deduzi que devia ser algo referente a “desfile do São João”. Mas ela não 

se recordou o que quis escrever ali.  

 Joelma, que ainda não tinha a escrita alfabética consolidada, escreveu 

o texto sem questionar sua professora e nem perguntar aos colegas como 

escrever as palavras. É como se ela fosse produzindo o texto em sua mente e 

fosse escrevendo ao seu modo, independente de saber como se escreve tal 

palavra. E interessante que seu texto, diferentemente dos outros colegas que 

ainda não tinham consolidado a escrita, era um texto razoavelmente grande 

(com 14 linhas), embora fosse ilegível. 

 Acreditamos que mais uma vez faltou uma mediação que levasse a 

criança a pensar sobre o texto, refletindo sobre o que precisava escrever, 

porquê e para quem. Isso levaria a criança a construir conhecimentos acerca 

da produção de textos e desenvolveria competências e habilidades para tal 

                                                 
7
 Embora a pesquisa não fosse interventiva, em alguns momentos os alunos se dirigiam à pesquisadora e 

a mesma não ignorava suas falas, respondendo inclusive a alguns questionamentos. Além disso, como 

nas produções individuais era mais difícil captar as explicitações verbais das crianças, em alguns 

momentos, era preciso questioná-las para entender o seu processo de construção. 
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atividade. Neste caso, como a produção era individual e a aluna ainda não 

escrevia com autonomia tornava-se imprescindível a oferta de um suporte, 

que poderia ser um colega com a escrita já consolidada ou a própria 

professora como escriba ou auxiliando com o registro do texto. Apesar de em 

consonância com Melo e Silva (2007, p. 91), acreditarmos que “os estudantes 

também devem ser solicitados a produzir textos individualmente, 

compreendendo que, assim, eles começarão a aprender a coordenar as 

ações antes mencionadas”, salientamos que nessa fase de apropriação do 

SEA torna-se um desafio impossível para a criança e acaba prejudicando a 

apreensão dos outros conhecimentos ofertados nesses momentos. 

 Ressaltamos que uma primeira barreira quebrada por Joelma foi “O 

medo de escrever”. De acordo com Leal e Brandão (2007, p.47), esta é uma 

reação que “ muitas pessoas – e não apenas alunos do Ensino Fundamental 

– apresentam quando solicitadas a escrever um texto”. E percebemos que a 

aluna não se intimidou com o tamanho do desafio que lhe estava sendo 

proposto: produzir sozinha um texto, sem ter consolidado ainda a escrita 

alfabética. Embora, em um certo momento ela tenha se atrapalhado e 

recomeçado seu texto, ou mesmo tenha admitido para a pesquisadora que 

não sabia ler o que escreveu, Joelma desenvolveu toda uma história sobre o 

“desfile do São João” e escreveu essa história, mesmo sem compreender sua 

própria escrita. E como já frisamos, não se intimidou frente à dificuldade do 

registro. Escreveu um texto grande comparado aos textos produzidos pelos 

outros alunos não alfabéticos.  

 A aluna demonstrou uma certa afinidade com a atividade de escrever, 

no entanto, como produziu totalmente sozinha não nos foi possível identificar 

seus conflitos e de que forma a mesma ia decidindo o que e como escrever. 

Tal característica seria bastante aproveitada em situações de produção em 

pares, pois conforme Leal e Luz (2001, p.43), ao serem colocados em tal 

situação, os sujeitos são estimulados a tomar decisões não mais sozinhos, e, 

por isso, obrigados a explicitar o que estão pensando ou tentando 

desenvolver. Assim, a solicitação desta produção individual, sem nenhuma 

representação de finalidade ou destinatário, e ainda sem uma intervenção 

docente que estimulasse a elaboração deste texto, não favoreceu em nenhum 

momento  a realização da tarefa e a aprendizagem de Joelma nesta atividade.  
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 Guilherme, nesta aula, assim como na aula anterior, esbarrou na 

dificuldade do registro de seu texto e isso ficou explícito no seguinte 

fragmento da aula 8: 

Guilherme escreve bem devagar como se estivesse refletindo bastante sobre a 
escrita das palavras. Por volta das 14:35 a professora passa pela banca de 
Guilherme e diz: 
P- “Nada, né, Guilherme? Nem tentar?  
Guilherme: “Tô tentando, tia”.  
Um pouco depois ele olha pra mim e pergunta como se escreve “cor” eu respondo, 

ele grafa e volta a ficar pensativo.  

 

 O aluno demonstrou uma certa insegurança quando pedi para ele ler o 

que ele escreveu, então pedi para que ele contasse o que quis escrever ali. 

Ao "ouvir o texto" consegui fazer correspondência com várias palavras em seu 

texto. Ele escreveu apenas três linhas e levou para a professora corrigir. A 

mesma leu seu texto e escreveu “Bom” em seu caderno. Ao voltar para a 

banca, mostrou o caderno para o colega e eles comentam: 

(Aula 8 – profª 1) 

Danilo: Eu fiz mais, tu só fez três linhas foi? 
Guilherme: Pelo menos eu fiz, né não?  
Danilo: É...é! 

 
 É recorrente no discurso desses alunos o sentimento de satisfação em 

conseguirem participar da atividade de produção mesmo sem ainda 

dominarem a escrita alfabética.  

 Thiago também demonstrou dificuldade para registrar. Embora também 

ainda não fosse alfabético, já conseguia escrever de forma que conseguia 

mostrar seu percurso durante a leitura. Omitia muitas letras e não 

segmentava as palavras na frase, mas era possível entender alguns trechos 

do seu texto, principalmente quando ele dizia o que tinha escrito. Quando pedi 

para ele ler seu texto pra mim, ele disse que não conseguia ler. Então eu fui 

lendo e pedindo a ajuda dele para continuar: 

(Aula 8 – profª 1) 

Pesquisadora: O arco-íris é colorido e tem 7 cores... foi isso que você escreveu aqui? 
Thiago: foi. 
 
Como não consigo identificar as demais palavras peço sua ajuda:  
 
Pesquisadora: E depois você escreveu mais o quê? 



138 

 

 Então ele foi falando e embora tenha omitido muitas letras e até algumas palavras e 
não segmentasse as palavras numa frase, em alguns momentos foi possível fazer 
correspondências entre sua escrita e o texto oral que ele contava 

 

 Ao concluir seu texto, ele levou para a professora corrigir: 

 

(Aula 8 – profª 1) 

A professora  lê seu texto e pergunta:  
P- Tem mais nada pra escrever, não? 
Thiago balança a cabeça negativamente e ela passa o visto no seu caderno 
escrevendo “BOM”. 

  
Após a apreciação da professora, Thiago, retornando para sua banca, 

suspira: “Essa hoje foi difícil!”. Isso nos mostra o quanto ele, assim como os 

colegas que ainda não dominavam o SEA, eram desafiados nessas situações 

de produção individual de textos escritos. Ao mesmo tempo, revela que eles 

são capazes de participar de tais atividades se forem assessorados. Além 

disso, reafirma a concepção discutida em capítulos anteriores deste trabalho 

(em especial nos capítulos 5 e 6) de que nessas situações de produção os 

alunos são inseridos em diversas aprendizagens que não dependem 

exclusivamente da consolidação de uma escrita alfabética, e que, portanto, 

eles devem ser inseridos nessas práticas desde os anos iniciais, a fim de que 

reconheçam o papel social da leitura e da escrita, que desenvolvam 

habilidades para construção de seus discursos frente às mais variadas 

situações comunicativas e até mesmo que aproveitem esses momentos para 

desenvolver a consolidação da escrita.  

 Um outro aspecto a ser reconhecido nessas situações é o trabalho com 

a autoestima desses alunos, que se sentem capazes também de realizar a 

tarefa proposta, assim como os demais colegas que estariam em um nível de 

escrita mais avançado. Além do mais, outras formas de inserir e ajudar a 

participação dos alunos nas práticas de produção de textos são possíveis, e 

vivenciadas por esta turma, como, por exemplo, a realização das atividades 

em duplas e em grupos. Nesses tipos de agrupamentos, a tarefa de produzir 

textos não era sempre tão difícil  e exaustiva para seus alunos não- 

alfabéticos (como nas solicitações de produções individuais). Tais situações 

favoreciam que eles  pudessem trocar dúvidas e compartilhar conhecimentos. 
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 Nas aulas 3, 4, 7 e 9 as produções foram realizadas em duplas, 

organizadas pela professora. Na aula 3, dos dezesseis alunos presentes, três 

não estavam alfabéticos (Guilherme, Joelma e Thiago). A proposta de 

atividade foi a seguinte:   

(Aula 3 – profª 1) 

As crianças falam um pouco das brincadeiras citadas e a professora dá então o 
comando da atividade: 
P- O que vocês vão fazer é escolher uma brincadeira coletiva, e... 
A- O que é uma brincadeira coletiva, tia? 
P- ... E vão fazer um texto igual a esse. Esse texto é uma poesia?  
A- Não... 
P- É uma narração? 
A- Não. 
P- Não, é um texto instrucional, ou seja ele dá instruções de como jogar “Queimada”. 
Vocês também vão fazer um texto instrucional ensinando como fazer uma outra 
brincadeira. Tem que botar o quê? Tem que botar quantos jogadores, quantas 
pessoas podem brincar...o material que vai ser usado pra brincar...Como jogar...e as 
regras do jogo. 
(...) 
P- O texto de vocês vai ter que ter: os jogadores...a estrutura é essa, e aqui em baixo 
bota quantas pessoas podem brincar. Material necessário pra brincar...ou seja, o que 
que vai usar pra brincar essa brincadeira? Aí vocês vão botar aqui o que é que 
precisa.Certo? Como jogar...aí vocês vão explicar como é que se joga. Depois por 
último as regras do jogo... Só que eu queria essa atividade em duplas. 

 
 Após o comando da atividade e a proposta da realização em duplas os 

alunos foram se organizando conforme a orientação da professora: 

(Aula 3 - profª 1) 

A professora vai formando algumas duplas: 
P- Thiago com Cássio e Joelma com Luzia, porque vocês ajudam e eles escrevem. 
P- Glória e você vai fazer sozinha? Ó Danilo aqui... 
Glória – Não, tia! 
P-Deixa, então fica Thiago, Eliana e Danilo. 

 
 Joelma (silábico-alfabético) formou dupla com Luzia (alfabética), e foi 

uma dupla que interagiu bastante.  Logo no início as meninas estavam um 

pouco dispersas, então a professora chamou a atenção delas: 

(Aula 3 - profª 1) 

P- Joelma é pra ajudar Luzia não é pra conversar não! Você não sabe escrever ainda 
direito, mas aí você fala pra ela e ela vai escrever. As duas tem que junto fazer as 
regras e fazer o texto.  

 
 A partir daí, as alunas começaram a interagir e discutir as idéias de 
como organizar o texto: 
 
(Aula 3 - profª 1) 
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Joelma: Não, a brincadeira do dono da rua não é assim não. Vê , criatura... é assim. 
Por exemplo, as meninas e os meninos ficam aqui (mostrando um desenho no 
caderno), e esse lado aqui é o lado do dono da rua se a gente passar aqui o dono da 
rua briga. Aí o dono da rua vai e corre atrás da gente. Tem que deixar a gente preso 
na cadeira...aqui é a cadeira, aí pega corre atrás da gente... 
Luzia: Não, é não. Dono da rua não é assim, não. 
Discutem alguns detalhes da brincadeira e continuam o registro. 

 

 A professora, como sempre, passou toda a aula circulando pela sala, 

orientando os alunos. Sendo a atividade em duplas, ela conseguia mais 

tempo para questionar os alunos e promover maiores intervenções nos textos. 

Nessa dupla, ela fez intervenções voltadas para a geração de ideias e  aos 

aspectos composicionais do gênero (as etapas que devem aparecer nas 

regras da brincadeira): 

(Aula 3 - profª 1) 

P- Qual o material necessário? Pra brincar de dono da rua, precisa de quê?  
A- Vassoura. 
P- Pode brincar de dono da rua na sala de aula? 
A- Não. 
P- Pode brincar de dono da rua quadra? 
A- Pode... 
P-  Dentro do shopping? 
A- Não. 
P- Na rua? 
A- Pode. 
P-  Então qual é o material necessário? 
A – Brincar na quadra... 
P – Uma quadra... 
A – Vassoura, que o dono da rua usa. 
P-  Só pode brincar na quadra? Não pode brincar em outro lugar? 
A- Pode, na rua. 
P- Então uma quadra ou uma rua. 
A- Ou em cima de uma calçada. 
P- Ou em cima de uma calçada e uma vassoura. 
A- é é. 
P- E pessoas né? 
A- É. 
P- Que a quadra e a vassoura não vão brincar só, né. Então tem que escrever isso 
tudinho. 
(...) 
P- Pronto agora aqui em baixo como jogar... 
E elas escrevem a palavra “como jogar”. 

 

 Nesse caso, a professora já não se preocupava tanto com a escrita das 

palavras, já que na dupla havia um aluno que já tinha autonomia na escrita. 

No entanto, destacamos um diálogo da dupla, evidenciando ainda a 

preocupação das alunas com o registro de algumas palavras: 
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(Aula 3 - profª 1) 

Joelma: Dono da rua, precisa de vassoura e calçada aí a gente bota  “Dono da 
calçada” (risos).Vai bota aí o nome vassoura... bota V...A.. 
Luzia: eu sei, menina... 
Joelma: C...O 
Luzia: eu sei (...) é assim mesmo? Tia, como se escreve vassoura? 
A professora diz as letras e as duas então, registram.  

 

 Outro destaque interessante, nesse trecho, foi ver a aluna não 

alfabética soletrando a escrita de uma palavra para sua dupla (já alfabética). 

Contudo, no final, as duas resolveram recorrer à professora para escrever a 

palavra “Vassoura”. 

 O aluno Guilherme (silábico-alfabético)  participou da atividade em um 

grupo de três estudantes (com consentimento da professora), e os três 

(Guilherme, Cássio e Mauro) interagiram bastante. 

 No início da atividade, Cássio pegou o caderno e começou a escrever 

o nome da brincadeira que escolheram e o modelo de estrutura que estava no 

quadro. Guilherme disse: “O que precisa pra brincar de pega... muitos 

jogadores.... bota aí: 19...tem 19 alunos aqui na sala!” 

 E Cássio diz que só tem 18, então discutem quantos alunos tem de fato 

na sala. Os três se distraem conversando e apenas Cássio continua a 

atividade. Num dado momento, observo que Cássio estava copiando o modo 

de jogar do livro – do texto que tinham lido da “Queimada”. Cássio explicou 

para os colegas de onde até onde eles deveriam copiar também no caderno. 

Perguntei para o grupo qual era a brincadeira que eles tinham escolhido e 

eles responderam que era o pega, então perguntei se era a mesma regra. 

Eles se olharam  e perceberam que tinham que criar as suas regras e 

apagaram o que estavam copiando. Daí começaram a discutir que regras 

iriam colocar: 

(Aula 3 - profª 1) 

Guilherme: Não pode chamar palavrão... 
Cássio:Não, isso não. 
Guilherme: É é...isso é regra (dirigindo-se e esperando confirmação de Mauro) 
Cássio: Não... 
 
(Os três começaram a interagir mais, cada um ia complementando o que o outro 
falava. Cássio disse pra Mauro escrever e vai ajudando ele, principalmente em 
relação à ortografia).  
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Guilherme: É...ter cuidado pra não cair e meter a cara na lama... 
Cássio: Não, isso não. Tá muito grande. 
Guilherme: Oxe, é bom que enche e termina logo. 
Cássio: Mas tia não vai gostar. 
 
Eles chamam a professora e perguntam se está bom, ela lê e afirma que está. 
 
Guilherme: Vai, bota aquilo que eu disse. 
Mauro: Ter cuidado para não sair da quadra... 
Cássio:  É melhor ter cuidado para não se machucar. 
Guilherme: Pensa minha gente! 
Mauro: Falta 8 linhas (observando a estrutura do texto do livro). 
Mauro: É...essa brincadeira é... 
Guilherme: É muito boa! 
(os três): É ...é... “muito boa”...vai bota aí.. 

 
Percebemos que diferentemente do que ocorreu com o comportamento 

de Guilherme nas discussões em sala e nas produções coletivas, ele se 

mostrava bastante engajado e participativo dentro do grupo, inclusive 

insistindo em suas colocações, mesmo tendo o colega Cássio contestando 

suas contribuições, como percebemos em alguns trechos: 

(Aula 3 - profª 1) 

Enquanto a professora ajuda os outros grupos eles ouvem as orientações que ela 
passa e aproveitam no seu texto: 
Mauro: Não pode empurrar ...não pode brigar... 
Guilherme: Se sem querer ele soltou, aí correu atrás, aí tem de dizer que não pode 
pegar não, porque tava solto. 
Cássio: Não, porque vai ficar muita coisa. 
Mais uma vez Guilherme dá uma sugestão para o texto e Cássio tenta rejeitar, mas 
Guilherme chama a professora repete a regra e diz: “Né bom tia?” Ela balança a 
cabeça em sinal afirmativo. 

Thiago também se inseriu em um grupo de três estudantes, e 

diferentemente do grupo anterior, eles não trabalharam tão articulados. Eliana 

realizava quase toda a produção sozinha, inclusive chegava a reclamar em 

alguns momentos para a professora que os colegas Thiago e Danilo não 

estavam contribuindo com nada. A professora  intervia, chamando a atenção 

dos alunos: 

(Aula 3 - profª 1) 

P- Bora Danilo, ajuda a colega. 
Danilo- Eu não sei mais... 

Ela também estimulava a geração de idéias e a estrutura do texto: 

(Aula 3 - profª 1) 
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P- Material necessário é o quê? Existe pega-pega sem as pessoas? 
A- Não 
P-Então em primeiro lugar as pessoas. 
P- Existe pega-pega em qualquer lugar? 
A- Não. 
P- Pode brincar de pega dentro de casa? Pode brincar aonde? 
Eliana- Na quadra...na rua. 
Thiago: Na rua...no quintal. 
P- Então o material necessário é o lugar e as pessoas. 
Eliana- Se o pega pegar os outros ... é ele. 
(...) 
Eliana – Tia, terminei, posso guardar? 
P- E as regras? 
Eliana- Já fiz. Tia, num é a regra mesmo que eu fiz? 
P- Isso é a maneira de jogar, isso não são regras do jogo. Regras do jogo é: não 
pode empurrar, não pode derrubar... 
Eliana- Num tem? Aqui ó (aponta o seu texto ). 
P- Isso aqui, o pegador tem que pegar o outro e ele vai ser o pega...isso é o modo de 
jogar. Bote isso aqui em cima... 
Thiago- Tem problema não... 
Eliana- É rápido. 

 

Depois das intervenções da professora, os meninos passaram a se 

concentrar mais e a participar mais ativamente da atividade: 

(Aula 3 - profª 1) 

Thiago vai dizendo uma regra para Eliana e ela pede calma, para ele falar devagar. 
Thiago: Se ele pega o outro é ele que vai ser o pega e se ele não pegar vai ser ele. 
Eliana comenta com o outro colega e vai escrevendo. 

 
Na aula 4, estavam presentes treze alunos e apenas Thiago e Kevin 

não eram alfabéticos. A atividade foi escrever um texto sobre o folclore em 

duplas conforme o comando da professora: 

(Aula 4) 

P- Agora isso tudo que eu acabei de falar (lê a lista do quadro)... agora vocês vão se 
organizar em grupos/duplas e vocês vão escrever no caderno de vocês um texto 
sobre o folclore. (a professora direciona a formação das duplas de acordo com os 
que já escrevem com autonomia com os que ainda não o fazem) 
(13:55) P- vocês não estão em grupos? Pronto, vocês vão escrever no caderno, não 
precisa tirar do caderno, o que pra vocês é o folclore. 

  

 Diante do comando, Kevin forma dupla com Cássio e Thiago com 

Danilo. Kevin, como já foi dito, era um aluno muito disperso e nem nas 

situações de produção oral em grande grupo, nem na produção coletiva, nem 

nas produções individuais, em nenhuma das situações vivenciadas na turma 

ao longo dessas dez aulas, o aluno mostrou-se engajado em alguma tarefa 
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que não fosse copiar. Mesmo estando junto de um colega bem desenvolto 

que, além de já estar alfabético, tinha uma boa capacidade de mobilizar idéias 

e se mostrava sempre bem participativo e engajado nas tarefas, Kevin não 

interagiu, conforme pode ser ilustrado no fragmento abaixo, do relatório da 

aula 4: 

(Aula 4 –profª 1) 

Cássio inicia o texto sozinho e sempre se levantava para tirar dúvidas com  a 
professora, enquanto Kevin ficava disperso observando os colegas na sala e não se 
detendo nenhum momento na produção com o colega, a não ser no momento de 
copiar o cabeçalho do quadro. Em alguns momentos, Cássio consulta a dupla que 
estava ao seu lado, no lugar de interagir com a sua dupla – Kevin. 
(...) 
Cássio continuava produzindo sozinho e Kevin nem olha, apenas depois que a 
professora passou e corrigiu o texto, ele pegou seu lápis e copiou o texto do caderno 
de Cássio para o seu. 

 

 Como vimos, essa dupla não funcionou bem, porque o aluno não-

alfabético realmente não se dispunha à atividade e nem se mostrava 

motivado em nenhum momento. 

 Já a dupla Thiago e Danilo interagia bastante e Danilo que tinha 

chegado ao nível alfabético há pouco tempo conseguia ajudar o colega na 

grafia das palavras. Thiago, por sua vez, se empenhava bastante para 

desenvolver o conteúdo do texto solicitado, como vemos no extrato a seguir: 

(Aula 4 – profª 1) 

Danilo: Canjica... 
Thiago:Tu já escreveu canjica! 
Danilo: Bolo... 
Thiago: Bolo de milho. 
Danilo: Bo..lo de ... 
Thiago: E bolo se escreve com “L” é? 
Danilo: L e O. 
Thiago: L e O? 
Danilo: É. Se botasse L e A ia ficar “bola”  
(risos) 
Thiago: “Xa” (risos)... “bolacha” (risos) 
Danilo: Vai... bolo de Mi... peraí, Mi...lho 
Thiago: Vai dar aqui não “Zé”, na minha linha não (copiando em seu caderno). 
E continuam pensando em outras comidas típicas do folclore: 
“Bolo de milho, pamonha, bolo de macaxeira...” 
Thiago: Pamonha não é comida típica não, “Zé” 
Danilo: É sim. M 
Danilo: Tapioca... é uma comida típica 
Thiago: Não, é munguzá! Tia, tapioca é comida típica? 
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 Além de questões de apropriação da escrita, destacamos também a 

descontração com que os alunos produziam seu texto. E, por outro lado, 

alguns momentos em que eles discutiam sobre as decisões relativas ao que 

dizer e ao como dizer no texto: 

(Aula 4 – profª 1) 

Thiago discute com Danilo que acha que tem algo errado no texto: 
Thiago:  É munguzá...né mungugá não. 
Danilo: Tia, traz outro papel aí tia, que a menina escreveu o nome munguzá errado, 
ela botou mungugá. 
Thiago:Foi a menina que escreveu, era pra tu escrever, “Zé”. 
E Danilo diz que já fez todas aquelas palavras e que agora é sua vez. E ele 
responde: Eu não sei mais não!: 
Danilo: Vai agora é você, eu já fiz uma, duas....seis(contando as palavras escritas no 
texto), agora. 
Thiago: Eita que mentira, eu já disse duas aí. Tá mentindo é? 
Danilo: Não, mas só que você tem agora...uma, duas, três... (contanto novamente) ó 
três e você não disse essa não. 
Thiago: Eu disse três, e você disse três. Foi não? 

 
 Em alguns momentos da aula, a dupla também se dispersava e Danilo 

chegou até a reclamar com a professora que Thiago não estava ajudando e a 

professora chamou sua atenção: “Tem que ajudar também, né Thiago?”. 

Alguns minutos depois eles concluíram a produção e chamaram a professora 

para corrigir. A mesma corrigiu o texto dos alunos e respondeu: 

(Aula 4 – profª 1) 

P- da próxima vez que fizer só três linhas vai ficar sem recreio, viu. 
Danilo: Aqui num tem recreio mesmo, tia! 

 Na aula 7, estavam presentes dezessete alunos e todos os alunos não 

alfabéticos estavam na aula (Joelma, Guilherme, Kevin e Thiago). A proposta 

dessa aula era a partir de uma receita trazida pelos alunos (solicitada na aula 

anterior pela professora), identificar e circular as ações presentes na receita. 

O comando da professora era para que primeiro eles circulassem as ações 

encontradas no modo de fazer e depois explicassem que todos os verbos 

nesse gênero textual aparecem no imperativo. Ela organizou os alunos, 

colocando aqueles  que estavam lado a lado em duplas. Após essa atividade, 

a professora passou para a segunda parte da aula que foi uma situação de 

produção de texto, em que os alunos ainda em duplas iriam construir um 
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modo de fazer para a receita do colega, vendo apenas os ingredientes dessa 

receita, conforme o comando da professora exposto a seguir: 

(Aula 7 – profª 1) 

P- Então agora vocês vão fazer o seguinte: eu vou pegar a receita de outra pessoa, 
vou dobrar, vou dar só os ingredientes e vocês vão construir o modo de fazer. Não 
pode ler o modo de fazer do colega, só pode ver os ingredientes. 

 

 As crianças deram início à atividade de produção, e as duplas 

formadas continuaram obedecendo ao critério de ter um alfabético auxiliando 

o aluno não-alfabético. Guilherme fez dupla com Cássio, Kevin com Vitória, 

Thiago fez dupla com Yara, mas depois das duplas formadas, Mauro chegou 

e a professora inseriu ele nessa dupla formando um trio, e Joelma com 

Silvana que era uma aluna com deficiência intelectual e que por isso tinha 

uma professora de apoio que ficou auxiliando a dupla. 

 Guilherme era um aluno, como já foi dito, que contribuía bastante com 

idéias para a produção quando estava em dupla. Muitas vezes ele se distraia 

e conversava,  esperando que a professora viesse dizer o que era preciso 

fazer. Em dupla com Cássio, enfrentou uma dificuldade referente à resistência 

algumas vezes do aluno já alfabético, que tendia a querer assumir a tarefa, 

mas Guilherme não se inibia com isso e continuava participando. Durante a 

produção, eles ficavam brincando até que a professora passou e perguntou 

se eles já estavam fazendo: 

(Aula 7 – profª 1) 

Cássio: Tia tem 3 ovos eu só vou colocar ovos aqui! (risos)  
P- não isso faz parte do ingrediente, o que eu quero é o modo de fazer (e volta-se ao 
grande grupo). E quais são as palavrinhas que a gente vai usar para escrever o 
modo de fazer? Que a gente viu agora? Bata...Mexa...Adicione... 

 

 Depois que a professora saiu, a dupla conversou com a dupla do lado 

que disse para eles: “Isso é ingrediente, é pra fazer o modo de fazer”. Cássio 

respondeu “Então, mas não é pra imitar esse não, é pra fazer um novo”. 

Guilherme tentou dar início, chamando Cássio para a produzir: 

(Aula 7 – profª 1) 

Guilherme: Então, bora fazer um novo. Vai, bote aí, bote o trigo...bote o ovo...a caixa 
de leite...(apontando para a lista dos ingredientes) Bote no fogão e cozinhe. 
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 Durante essa fala de Guilherme, Cássio não deu atenção, ficava 

cantarolando (lá lá lá lá), mas escrevia o que ele dizia. Depois, ele pediu para 

Guilherme calar a boca. Mesmo assim Guilherme concluiu sua fala (descrita 

acima). Logo em seguida, Cássio e as colegas do lado ficam falando no 

gravador de áudio que estava na banca e Guilherme dizia: “Para de 

brincadeira, vamos fazer!”. O que observamos é que Guilherme se mostrava 

bem empenhado em realizar a tarefa e até conseguiu entender melhor a 

proposta da atividade do que o próprio aluno alfabético, que já conseguia 

escrever textos com autonomia. Cássio incorporou o que Guilherme disse 

mas escrevia do seu jeito e acrescentava outras coisas. Depois ele 

considerou o texto concluído e disse: “Tia, terminamos!”. Não consultou o 

colega para que ele pudesse opinar ou acrescentar mais alguma coisa.  

Guilherme, por sua vez, não questionou e parecia até satisfeito por ter 

concluído a tarefa. Como a professora já estava recolhendo os textos e lendo 

para a turma, ela pegou o texto e disse: “Vou ler agora o texto de Cássio e 

Guilherme.”: 

Texto dos alunos (Guilherme e Cássio): 

Bata a clara dos três ovos, derrame uma caixa de leite, acrescente dois copos de 
açucar, duas colheres de margarina, derrame os três copos de farinha de trigo na 
bacia mexa e bata, bote no forno por 3 minutos e bom apetite. 

  

 Após ler para a turma, a professora devolveu o texto para os alunos 

sem fazer nenhum comentário e ficou aguardando outras duplas terminarem 

para continuar lendo os textos produzidos para o grande grupo. 

 A dupla Vitória e Kevin não funcionou bem, devido a inércia de Kevin 

diante da atividade. O aluno, como nas outras situações, não participava e 

nem se interessava, ficando absolutamente em silêncio e apenas observando 

a sala. A colega Vitória, por sua vez, diferente dos outros colegas, não 

reclamava dele, que não fazia nada. Ela simplesmente pegou o caderno e 

começou a escrever. Assim que a professora deu o comando da atividade e 

entregou em suas mão a lista de ingredientes, ela comentou a atividade com 

sua amiga que estava na dupla ao lado, mas não falou nada com Kevin. 

Outras vezes, foi possível notar que Vitória observava o texto das colegas que 

estavam sentadas ao lado e se tivesse alguma dúvida comentava com elas e 
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nunca com Kevin. Ele também não emitia nenhuma dúvida, nem opinião, 

permanecendo calado. A professora chegou a passar várias vezes pela dupla, 

mas não realizava nenhuma intervenção. Quando concluiu o texto, Vitória 

pediu para a professora de apoio ler seu texto e dizer se estava bom e a 

professora leu e afirmou que estava bom, sim. A menina entregou, então, 

para a professora que disse, pronto agora vou ler o texto de Vitória e Kevin: 

 

Bata as gemas do ovo, pegue as duas cenouras e rale, coloque um copo de óleo 
dentro de uma vazilha bote 100 gramas de farinha de trigo e uma pitada de sal. Uma 
colher  e meia de fermento e misture tudo. Coloque no forno por 30 minutos e está 
pronto seu bolo de cenoura. 

 

 Após a leitura, a professora disse: “Pronto, falta só corrigir algumas 

coisinhas”.  

 Thiago juntamente com Yara e Mauro, também não se mostraram 

participativos, e quando a professora passava no grupo questionando a 

atividade, Yara reclamava que os colegas só conversavam e que ela estava 

fazendo sozinha. Então a professora disse: “ Vamos, vocês têm que 

participar, é pra todo mundo fazer. Se vocês não participarem vai aparecer na 

filmagem que vocês não fizeram nada.” Daí, então, Yara, que estava 

realizando a produção sozinha, passou a ler para os colegas os ingredientes 

e a interagir, perguntando a opinião deles para construir o texto: 

 (Aula 7 – profª 1) 

Yara: Goiaba...Corte as goiabas? 
Os colegas concordam, ela continua lendo e dando sugestões: 
Yara: Coloque no forno e deixe assar por 30 minutos 
Thiago: Como é ? 
Ela repete e acrescenta:  
Yara: Vírgula.... 
 Ela vai “pensando alto”, os colegas vão concordando e ela vai registrando. 

 

 Neste trio, o aluno Thiago participou muito pouco da construção do 

texto. Na maioria das vezes apenas concordava com as ideias de Yara. E 

assim como vimos nas outras duplas, Yara concluiu sozinha o texto sem 

questionar se os colegas tinham mais alguma coisa para acrescentar. Quando 

a professora perguntou se já tinham terminado,  ela entregou o texto e a 

professora leu para a turma: 
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Corte a goiaba no meio, tire os caroços depois bata no liquidificador depois de bater 
bem coloque o creme de de leite e bata mais uma vez. Ponha o açucar derrame tudo 
na vazinha, misture com a colher bote  a gelatina de folha incolor na vazilha e 
misture mais uma vez. Quando a massa tiver pronta ponha na forma depois derrame 
a essencia de baunilha bote no fogo por 13 minutos e está pronto seu bolo. Bom 
apetite! 

 

 A professora voltou com o texto e discutiu a repetição da palavra 

“depois”, explicando algumas questões de coesão e coerência no texto: 

 

P- Vamos só ajeitar aqui uma coisinha, vamos tirar esses “depois”, acabou uma ação 
bote um ponto.  

 

 Yara fazia os ajustes enquanto Mauro e Thiago ficavam observando. 

 Joelma fez dupla praticamente com a professora de apoio, já que a 

aluna Silvana não participou de fato da atividade, embora a professora fizesse 

algumas perguntas e tentasse inseri-la na tarefa. Assim, a professora de 

apoio ia guiando a produção de Joelma, primeiro fazendo questionamentos: 

“como é que a gente vai fazer?” Como Joelma não soube responder ela disse: 

“Então vamos ver logo os ingredientes”. A professora leu a lista dos 

ingredientes para Joelma e logo em seguida começou a ditar: “Vamos 

começar, coloque aí ‘Modo de Fazer’ ”. Como a aluna ainda apresentava 

muita dificuldade em grafar as palavras, a professora ia ditando para ela tanto 

o conteúdo quanto a forma de escrever as palavras: 

 

P (apoio): É... prepare 
Joelma: (coloca um “P” para um pouco e pergunta) Como? 
P (apoio): “R”...”E”... 
P (apoio): Agora, misture.... “M”  de três perninhas 
Lê o que está escrito e complementa... 
P (apoio): Chantily...(e continua ditando).... Agora comece com letra maiúscula 
porque você está começando a frase.  
Em outro momento Joelma demonstra dificuldade na escrita de uma palavra: 
Joelma: É com ss né? 
P (apoio): Tem quantos S aí? 
Joelma: Três 
P (apoio):Três? Onde é que você viu uma palavra com três S? 
Joelma: É dois? 
P (apoio): Sim. 
E continua explicando, lendo e complementando: 
P (apoio): Pegue o leite fresco... “fres-co” 
Joelma: Co? (fica pensando) 
P (apoio): “C” e “O”. 
Joelma escreve... 
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P (apoio): Pegue o leite fresco, batido...ba-ti-do, tá conseguindo? Em, “E” e “M”...”M” 
de três pernas... 

 

 A professora da sala passava e observava se a aluna estava 

produzindo mas não realizava nenhuma intervenção. Inclusive não chegou a 

ler o texto desta aluna para o grande grupo, devido ter tido uma interrupção 

da aula. Ela acabou lendo só para ela. 

 A organização de duplas para a produção textual ocorreu também na 

aula 9, na qual a proposta foi que os alunos produzissem em duplas uma 

poesia sobre as flores, a partir do seguinte comando: 

(Aula 9 – profª 1) 

P- a proposta é que vocês ou escolham um nome de flor que vocês já têm no 
caderno e façam uma poesia ou fale só de flores e primavera.Vocês têm no caderno 
um monte de texto que tem a imagem da flor e o nome dela. Vocês podem escolher 
uma ou várias e fazer a poesia ou vocês podem só falar de flores, jardim, 
primavera...Vocês escolhem. Certo? O esquema é o mesmo, todas duas da dupla vai 
ter que ter a poesia no caderno mas enquanto constrói só uma escreve. E eu quero 
todo mundo abrindo a boca pra dar sugestão e opinião, heim! 

 

 Nesta aula, dos 12 alunos presentes, apenas Kevin ainda não estava 

alfabético. E a professora o direcionou para fazer dupla, ou melhor, um trio 

com Mauro e Danilo. Assim, eles se agruparam e a professora orientou a 

atividade: “É só olhar o nome das flores, as cores, e fazer uma poesia”. A 

princípio Mauro sugeriu para Danilo: “Tu faz e a gente escreve” (não sei se 

ele quis dizer no sentido de Danilo ser o escriba do grupo ou se era pra Danilo 

criar e eles só iriam copiar). 

  Danilo me chamou e reclamou que Kevin não dizia nada. Então Mauro 

respondeu que ele era assim mesmo e que nos outros grupos de trabalho ele 

só queria copiar. Kevin ficou calado! Mauro e Danilo falaram para a 

professora que Kevin não fazia nada e ela disse que Kevin tinha que 

participar, pois ele também fazia parte do grupo. Passados alguns minutos, a 

professora voltou a circular  no grupo e disse para Kevin que ele ia ficar sem 

nota, pediu para ele dar pelo menos uma sugestão do nome de alguma rosa, 

uma flor, alguma coisa. Mas o aluno continuou sem participar. 

 Danilo então deu seguimento à atividade e começou a escrever.  

Tentou interagir com Mauro e ia dizendo suas idéias. Mauro concordava com 

todas e sempre dizia “É é...bota aí...” À medida que Danilo,  escrevia, Mauro 
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copiava o texto em seu caderno e Kevin começava a copiar depois. Quando 

terminaram o texto, Kevin se afastou dos colegas, e Mauro comentou com 

Danilo: “Ele já vai sair ó!”. Kevin foi para uma outra cadeira, abriu seu caderno 

e começou a copiar algumas palavras que estavam  no quadro, mesmo sem 

apresentar nenhum domínio do que estava escrito, inclusive não conseguindo 

nem representar  o traçado de todas as letras. A professora observou sua 

saída do grupo, mas não interveio. Ela comentou comigo (pesquisadora) que 

Kevin já tinha sido seu aluno no ano anterior, e se comportava da mesma 

maneira:  comportamento disperso e descomprometido, não se interessando 

por nada e não participando das atividades nem sequer oralmente. Disse que 

já  tinha tentado incluí-lo nas atividades, mas sempre sem sucesso. 

  O trio (embora Danilo tenha feito tudo praticamente só) escreveu um 

texto corrido sobre a rosa, mas sem se ater ao gênero e à estrutura (E 

observamos que eles não colocaram o nome de Kevin como autor do texto): 

 

Figura 4: Produção de Danilo e Mauro (e Kevin) na aula 9 da profª 1. 

 
 
 A professora salientou para mim após a aula que não questionou a 

produção do grupo de Danilo, Mauro e Kevin a respeito deles terem feito um 

texto corrido e não uma poesia como ela solicitou porque eles eram alunos 

que já tinham baixa auto-estima devido o atraso no processo de consolidação 

da escrita: Danilo e Mauro que tinham se alfabetizado há pouquíssimo tempo 

e Kevin que ainda não se encontrava alfabético. Ela disse que  preferia deixar 

eles mais a vontade para escrever, e valorizar mais do que apontar erros e 

bloquear esse processo deles que segundo a mesma estava evoluindo.  
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 No decorrer destas aulas, vimos como funcionou o agrupamento dos 

alunos em dupla, embora em algumas aulas a professora tenha feito 

exceções de algumas duplas se tornarem trios. Nas aulas 5 e 10, o 

agrupamento se deu na organização de grupos para o desenvolvimento da 

atividade e pudemos perceber também nessas situações dados relevantes 

sobre a participação desses alunos não-alfabéticos na produção de textos 

escritos. 

 Na aula 5, havia doze alunos presentes dos quais três não se 

encontravam ainda no nível alfabético (Kevin, Thiago e Guilherme). A 

proposta da aula era produzir uma receita que não fosse nem de bebida nem 

de comida, a exemplo do texto lido pela professora “Como fazer novos 

amigos”, e segundo o comando da professora inicialmente a atividade seria 

em dupla, mas de acordo com a dinâmica da sala a turma acabou se 

organizando em grupos de quatro pessoas. Após o comando, a professora 

passou uns dez minutos discutindo sobre o texto lido, sobre o tema e sobre 

como eles iriam fazer a tarefa solicitada. A seguir os grupos começaram a 

produzir. 

 Dessa vez, a professora permitiu que todos  os alunos não-alfabéticos 

(Kevin, Thiago e Guilherme) ficassem no mesmo grupo, mas contava neste 

caso com a presença de um aluno que já se encontrava alfabético (Danilo). O 

grupo tinha afinidade, mas assim como nas outras aulas, o cenário se repetiu: 

Guilherme participativo, motivando a execução da tarefa, Thiago disperso, só 

se concentrando mais na atividade quando a professora passava no grupo e 

chamava sua atenção, apresentando discretas participações, e Kevin apenas 

observando sem emitir nenhuma opinião ou sugestão. 

 Danilo tomou a frente da atividade e chamou a professora para ajudar: 

(Aula 5 – profª 1) 

Danilo:Tia, é como fazer essa receita? 
P- Você escolhe um desses temas e começa a receita. Escolha aí e coloque o quê 
precisa e como fazer. 

 

 Guilherme demonstrou vontade de participar também e conversou com 

Danilo sobre o que iriam colocar nos ingredientes: 

(Aula 5 – profª 1) 

Danilo: Vai, fala aí... 
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Guilherme: Já sei...Respeito...um pouquinho de respeito.(risos) 
Danilo: Isso é tarefa não é brincadeira não. 
Danilo:Tia, pode ser respeitar a professora? 
P- Não é uma frase, tem que ser uma palavra, então é respeito. Cadê a palavra 
“Ingrediente” que não tá aqui? Bote logo aí...Toda receita tem isso! 

 

 Passando para o modo de fazer, Danilo explicou para os colegas como 

ele achava que eles poderiam fazer: “Tem que obedecer, ser bom pra o pai e 

pra mãe...” Todos concordaram. Danilo escreveu e os outros copiavam. 

Danilo sempre chamava a professora para tirar dúvidas. Em alguns casos, a 

professora estendia a explicação ao grande grupo: 

(Aula 5 – profª 1) 

P- Toda receita tem que ter isso!  
 E volta-se para a turma:Toda receita tem que ter o quê gente? O título que é o nome 
da receita, os ingredientes e o modo de fazer... 

 
 Após a professora explicar como deviam escrever na parte do modo de 
fazer, Guilherme disse: 
 
(Aula 5 – profª 1) 

Guilherme: Bota respeito ... 
Thiago: Educação... 
Guilherme: Bota respeito e mistura com educação... 
Danilo: E bebe (risos)... é é.. bebe né não? 
Guilherme: Mexa...mexa...(risos) É ....eu não sei mais não. 

 
 A professora se ausentou por um instante e os grupos ficaram bastante 

dispersos. Danilo e Guilherme , depois de brincarem um pouco, voltaram a 

ficar pensativos sobre o quê mais colocar. De repente, Guilherme falou: “Já 

sei! Misture tudo...”  Os dois iam tecendo o texto, enquanto Thiago e Kevin 

apenas copiavam o que eles escreviam, ressaltando que Guilherme embora 

participasse ativamente também copiava o texto de Danilo, por conta da falta 

de autonomia ainda na escrita. Eles chamaram a professora para ela dizer se 

já estava bom, se já tinham terminado o texto. Então, ela perguntou: 

(Aula 5 – profª 1) 

P – E aí vai cozinhar por quanto tempo? 
A (Guilherme e Danilo) – Minutos 
P- Só? 
A- (Thiago) Pela vida toda 
P- É pode ser. 
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 Acrescentaram mais essa observação da professora e consideraram o 

texto concluído. Danilo levou o texto até a professora que passou um “visto”, 

disse que estava bom e ele voltou à banca disponibilizando o caderno para  

Kevin terminar de copiar a receita em seu caderno. 

 Na aula 10, a professora solicitou a produção em grupo de um cartaz 

publicitário, contemplando todas as características do gênero já trabalhadas 

na aula anterior. Dos quatorze alunos presentes estavam quatro alunos não-

alfabéticos e dez alfabéticos. Eles se agruparam da seguinte forma: Kevin 

(silábico)  com Mel (alfabética), Karla (alfabética) e Silvana (aluna com 

deficiência intelectual); Thiago (silábico-alfabético) com Cássio (alfabético) e 

Kelly (alfabética); Guilherme (silábico-alfabético) e Joelma (silábico-alfabética) 

com Vitória (alfabética). 

 O grupo de Kevin contava com Mel e Karla, que em todas as aulas 

sempre demonstravam muita habilidade com a atividade de produção textual 

e com a professora de apoio de Silvana, que era a aluna com deficiência. 

Dessa forma, o grupo foi coordenado pelas duas (Mel e Karla) e auxiliado 

pela professora de apoio: 

(Aula 10 – profª 1) 

Karla e Mel pensam em colocar o nome do sabonete  “missanga” só que querem 
descobrir como se diz “missanga” em inglês porque acham que assim chama mais 
atenção. Elas perguntam à profª,  a mesma se informa e elas descobrem que não 
existe tradução desta palavra para o inglês então elas dizem que vão pensar em 
outra. A professora pergunta porque tem que ser em inglês e elas dizem que é 
porque chama mais atenção. 
P- E porque vocês não botam missanga mesmo? 
A- Porque em inglês a gente acha que chama mais atenção. 
As duas continuam procurando, e dessa vez perguntam como se diz em inglês a 
palavra sorte, a profª diz que é Luck e então elas decidem que será esse o nome do 
sabonete: Luck 
Kevin não emite opinião nem participa da discussão, e Silvana é direcionada  para 
outra atividade com a professora de apoio, embora todos permanecessem 
organizados como um grupo. 

 Mel e Karla buscaram ideias se entendendo perfeitamente na hora das 

decisões do que colocar. Trabalharam muito bem em dupla, já que Kevin 

permaneceu à parte da atividade e a professora de apoio estava realizando 

outra atividade com Silvana. Apenas no final da atividade, após Mel pintar o 

cartaz, ela lembrou  que era necessário colocar o nome do grupo. Então ela 
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pediu para Kevin escrever seu nome no papel do rascunho que ela passava 

para a versão final. 

 O grupo de Thiago, Cássio e Kelly, embora no início estivesse 

disperso, ao longo da atividade foi se integrando. Passaram, então, a 

trabalhar bem em grupo: 

(Aula 10 – profª 1) 

Cássio inicia seu esboço, enquanto Kelly e Thiago conversam.  
Cássio, reclama: Vocês querem perder ponto é? Ficam batendo (na cadeira) fica me 
borrando! 
Então os dois voltam-se para atividade e começam a participar. Cássio vai 
explicando para Kelly o que fazer e ela vai escrevendo também na outra folha e 
Thiago presta atenção. 
Cássio: “Sabonete feminino e masculino”. 
Thiago repete para Kelly ir escrevendo: “Sabonete...feminino... e masculino”. 

 

 A partir daí eles assumiram o papel de autores e discutiram, sempre 

recorrendo à professora para tirar dúvidas: 

(Aula 10 – profª1) 

Discutem sobre que nome irão dar ao sabonete e Kelly consulta a profª se pode ser 
nome de flor e volta explicando ao grupo que ela não concordou para não confundir. 
Então Cássio diz: Já sei a marca vai ser manga! 
Kelly: Fui eu que inventei. 
 
A professora passa no grupo e atenta que eles estão fazendo o nome no próprio 
sabonete e pergunta: 
P- Isso é a caixa ou o sabonete? Olhem ali no cartaz, a caixa tem o nome, não é? 
 
Mais pra frente Kelly vai mostrar a frase de efeito para a profª e ela diz que está 
muito grande e sem sentido. Kelly volta para o grupo e tenta explicar isso aos 
colegas. A profª dirigi-se a eles e diz que essa frase que vai chamar atenção pode 
ser simples, sem muitas palavras, como por exemplo “ é muito  cheiroso e protege a 
pele” em vez de começar com esse “o” . E pede que os meninos ajudem também. 
 
Cássio: Sabonete, a pessoa vai usar esse quando for pro casamento 
Thiago: E quando não tiver casamento? 

 

 Continuaram  a expor ideias e discutir qual a melhor opção para serem 

registradas. Tanto Cássio quanto Kelly eram escribas do grupo. Em um 

momento da atividade a professora observou que Kelly estava fazendo a 

escrita sozinha e que Thiago e Cássio estavam com a outra folha fazendo a 

parte das ilustrações e explicou que eles tinham que unificar o trabalho e 

fazer tudo em uma única folha.  Kelly mandou Cássio copiar a frase, pois não 

queria fazer tudo de novo. Cássio, por  sua vez, disse que também não ia 
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fazer e os dois disseram que Thiago é que tinha que fazer, já que não tinha 

escrito nada ainda. Ele reclamou que já ajudou a pintar, mas depois 

perguntou para Kelly como era pra fazer e o que tinha que escrever e ela 

explicou. 

 Após a escrita das etapas todas solicitadas, Kelly levou a propaganda 

até a professora para ela corrigir e ela faz as correções ortográficas, uma 

delas foi justamente sobre uma dúvida que Kelly estava discutindo com 

Cássio, a respeito do X ou CH.  

 Percebemos que, neste grupo, Thiago mostrou-se mais entrosado e 

participativo, contribuindo com ideias e com os aspectos gráficos do cartaz. 

 E no grupo de Joelma, Guilherme e Vitória, tínhamos dois alunos não-

alfabéticos, mas que se mostravam bem participativos em outras aulas e uma 

aluna alfabética que demonstrava sempre familiaridade e desenvoltura na 

produção de textos, e que portanto atuava como escriba do grupo e 

coordenava a organização do texto. 

(Aula 10 – profª 1) 

Joelma: Ontem foi bem rápido não foi? Porque era de qualquer coisa hoje é de 
sabonete...Vocês não olham nada! Se pelo menos vocês procurassem o nome de 
uma flor... 
Vitória: Ah, que tal essa: Violeta! Rosa ou violeta? 
Joelma: É. Tanto faz... Violeta vai é bonito. 
Vitória: Vai desenhar o sabonete? 
Joelma: Eita, porque não faz o sabonete redondo com detalhes vermelhos. 

 

 Joelma se mostrava mais engajada nesta atividade do que nas 

propostas anteriores, e discutiu incisivamente o conteúdo da produção: 

(Aula 10 – profª 1) 

Vitória: E marca? 
Joelma: como é mesmo o nome (do sabonete), jasmim? 
Vitória: violeta. 
Joelma: Coloca Jasmim...(marca) 
Vitória: Jasmim? Não... (pensam) Camomila!  
Joelma: Camomila (concorda) 
Guilherme: é é...Camomila 
Discutem onde escrever o nome e a marca, e como ilustrar: 
Vitória: o nome em cima e uma planta...uma flor 
Joelma; eita, mas tu botou que nome aí? 
Vitória: Camomila 
Joelma: então tem que pintar de amarelo e branco! 
Vitória: tá bom? 
Joelma: tá lindo! ... E a marca do sabonete? 
Vitória: Camomila! 
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 Guilherme, que sempre se mostrava ativo nos trabalhos em 

dupla/grupo, no início estava um pouco inibido, talvez por questões de 

afinidades no grupo. Mas no decorrer da produção foi desenvolvendo seu 

discurso, se inserindo também na produção: 

(Aula 10 – profª 1) 

Guilherme opina que está pequeno os desenhos, mas as meninas respondem que 
irá aumentar quando for para a folha definitiva. 
Guilherme: olha o que tia tá fazendo. (escrevendo no quadro a palavra Good Loock 
que era a palavra que um grupo queria saber como se escrevia para escrever em 
sua propaganda) 
Vitória: eita, sabonete Loock... 
Joelma: sabonete o quê? 
Vitória: Loock... 
Joelma: Camomila foi embora! 
(risos) 
Vitória escreve e os colegas ajudam ditando a palavra. 
Vitória: good ou loock? 
Joelma: é bota os dois 
Vitória: não só loock mesmo. 
Enquanto Vitória escreve, Joelma reclama porque a letra está muito grande e 
Guilherme diz que tem que ser grande mesmo. 

 

 Joelma questionou bastante e sempre cobrava mais dos colegas, 

embora algumas vezes ela repassasse responsabilidades para os colegas, 

como vemos em algumas falas suas: 

(Aula 10 – profª 1) 
 

“É assim você faz alguma coisa pra ver se fica bom, aí faz nesse papel aí se não 
ficar bom e se a gente escolher alguma coisa aí faz aqui (na outra folha)” 
 
“Ela num botou Loock, só loock? Aí tu bota o outro. Qual é o outro mesmo?” 
 
“Eita  e a caixa? Ah o nome do sabonete  vai ser esse né, na caixa? ... Ah que flor 
linda! Guilherme, ficou bonita? Acorda Guilherme! Tu num vê nada né cego!” 
 
“A gente é muito burra. Não era pra botar o nome no sabonete não, era pra botar em 
baixo”. 

 

 Embora todos os integrantes trabalhassem ativamente na construção 

do cartaz, Vitória acabou tomando as decisões finais e em alguns momentos 

elaborou sozinha: 

Joelma: Tu vai botar qual site (após ter ouvido um outro grupo discutindo sobre a 
escolha do site) 
Vitória: Não sei ainda. Ó um aqui ó: www.com.br/good 
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Guilherme: Não vai, www.Guilherme... (risos) 
Joelma: www.com.br// ...não... www.com.br/sabonete 
Vitória: Não, www.good.com.br 
Joelma: Vai bota aí 
Vitória: Pronto terminou: www.glamour.com.br 
Joelma: Pronto já terminou só falta pintar 
Vitória: Eita a fragrância! 
Joelma: O que é mesmo a fragrância? É o cheiro né? 
Vitória: É 
Guilherme: De Jasmim! 
 
Vitória elabora e escreve a frase de efeito sozinha, enquanto os outros dois 
integrantes do grupo se dispersam um pouco. A professora passa novamente no 
grupo para orientar, e ela corrige a palavra glamour e lê a frase de efeito do grupo: 
P- aqui você quer dizer que ele tem o melhor cheiro, certo?  
E Vitória explica. 

 

 Assim, percebemos que os alunos não-alfabéticos apresentavam-se 

mais ou menos participativos de acordo com a atividade proposta e com a 

forma de agrupamento estabelecida. Percebemos que o aluno Kevin não 

conseguiu se inserir em nenhuma das atividades, mesmo sendo agrupado de 

diferentes formas e com pares diversificados.  

 Guilherme estava sempre atento e se reconhecia como parte dos 

grupos/duplas, contribuindo com sugestões e opiniões. No entanto, notamos 

que em grupo com o colega Cássio, ele tinha uma dificuldade, em decorrência 

da resistência de Cássio às suas ideias. Já com Danilo, ele parecia mais a 

vontade e mais seguro em se colocar. Com as meninas na elaboração do 

cartaz, ele parecia um pouco inibido, mas em todas as atividades ele 

demonstrou engajamento.  

 A aluna Joelma não participou de todas as atividades, pois tinha uma 

frequência irregular às aulas. Das dez aulas observadas, ela só esteve 

presente em cinco delas, das quais, uma delas foi  a de produção  individual, 

na qual a aluna construiu seu texto; uma produção em grupo, em que ela 

participou ativamente com sugestões, opiniões e críticas; uma produção em 

dupla, na qual ela interagiu da mesma forma; e uma outra situação em que 

construiu seu texto com a ajuda da professora de apoio que praticamente 

ditou o texto para ela escrever, não apresentando assim muitos momentos de 

iniciativa.  

 O aluno Thiago se mostrava inseguro em suas participações, e em 

geral disperso. Mas sempre que a professora chamava sua atenção, ele 
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buscava contribuir com o grupo de alguma maneira. Uma de suas falas mais 

interessantes foi na atividade de produção individual (aula 8), quando, após 

correção da professora, ele disse: “Essa hoje foi difícil!”. Isso nos mostra o 

quanto o registro das suas ideias era um de seus maiores desafios nas 

atividades de produção. No geral, sua participação era a mesma, 

independentemente do agrupamento da atividade, no entanto, na aula 10 ele 

mostrou-se bastante motivado e engajado com seu grupo, participando 

inclusive dos registros com ajuda dos colegas. 

 Tais situações evidenciam a possibilidade de inserir sempre os alunos 

não-alfabéticos em práticas de produção de textos na sala de aula, 

propiciando diversas aprendizagens e possibilitando diferentes formas de 

participação.  Tal preocupação estava presente na entrevista da professora  1 

em relação à participação das crianças que ainda não dominavam o Sistema 

de Escrita Alfabética: 

(Entrevista – profª 1): 

P- Participam dessa maneira, em duplas e quando eu faço coletiva eles vão falando 
e eu vou escrevendo no quadro. 

 O depoimento se materializava em sua prática. A docente  buscava 

diferentes formas de agrupamento que favorecessem a inclusão desses 

alunos nas atividades de produção de textos. 

 

8.2.2. A participação das crianças não alfabéticas em atividades de 

produção de textos na turma 2 

 

 A professora 2 realizou, nos dias observados, quatro aulas de 

produção de textos escritos: em três aulas, as produções foram individuais; e 

em uma aula,  foi coletiva, tendo a professora como escriba, conforme 

visualizamos no Quadro 8: 

 

Quadro 8: Formas de participação dos alunos não alfabéticos da Profª 2 

Aulas Prof. 2 Forma de participação das 
crianças não alfabéticas 

1 Avaliação de língua portuguesa, 
com 5 quesitos:1) leitura de texto 
informativo; 2) identificação do 

Os alunos participaram 
individualmente sem 
intervenções da professora na 
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gênero lido; 3)leitura, 
identificação de palavras e da 
idéia central; 4) escrita de 
palavras e 5) produção de um 
texto a partir de uma imagem. 

produção do texto, uma vez que 
se tratava de um exercício 
avaliativo. 

3 Leitura de imagens e produção 
de uma história a partir dessas. A 
produção era individual, porém a 
profª coordenou todos os passos 
coletivamente. 

Os alunos completavam 
individualmente as lacunas da 
ficha que  continha texto e 
imagens, e a professora 
acompanhava a atividade. 

7 Leitura comentada de uma 
reportagem (revista CHC) e 
produção coletiva de uma carta 
do leitor referente à reportagem 
discutida, para sistematizar os 
elementos necessários para se 
produzir um texto desse tipo. 

Os alunos participaram com 
contribuições orais enquanto a 
professora registrava o texto no 
quadro. No entanto, os alunos 
não alfabéticos não participaram 
ativamente deste momento. 

9 Retomada da carta do leitor 
produzida e revisão das 
características do gênero, leitura 
de uma nova reportagem, e 
produção individual de uma carta 
do leitor em resposta à 
reportagem lida na sala. 

Os alunos produziram as cartas 
individualmente. No entanto, os 
alunos não alfabéticos não 
conseguiram realizar esta 
atividade sozinhos. 

 

 Na aula 1, a professora aplicou um exercício avaliativo de língua 

portuguesa no qual o 5º quesito solicitava a produção de um texto a partir da 

imagem fornecida (um peixe em um rio poluído). Nessa aula, estavam 

presentes vinte e cinco alunos dos quais cinco não se encontravam ainda 

alfabéticos (Fátima, Luciana, Elton, Alex e Tobias). Nessa situação, os alunos 

não-alfabéticos, em geral, não conseguiram realizar a atividade com sucesso. 

  Fátima (silábica-alfabética) não conseguia escrever de forma legível e 

escreveu apenas uma linha com palavras não compreensíveis: 

 

(Texto de Fátima- Aula 1- profª 2) 

Polinong, se seninarrami, utminranu, welenoni, vovanis otu, mtia, panit, 

 

 Luciana (pré-silábica) também escrevia de maneira ilegível. A criança 

tentou copiar palavras de textos expostos na sala, pois ela olhava o tempo 

todo para eles antes de escrever algo. Apresentava muita dificuldade com a 

atividade e recorreu à professora : 

(Aula 1 – profª 2) 
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Luciana: Tia é pra escrever isso aqui tudinho, é? (apontando para as quatro linhas) 
P: Não, você vai escrever até onde você achar que deve escrever. 

 

 A aluna escreveu apenas uma linha, com palavras a princípio ilegíveis: 

(Texto de Luciana - Aula 1- profª 2) 

Tme_menetovo_nelonuegeseo 

 

 De modo semelhante, Elton (pré-silábico) escreveu várias palavras 

ilegíveis cada uma separada da outra por uma vírgula (quase duas linhas). 

Ele não soube responder o que tinha escrito: 

(Texto de Elton - Aula 1- profª 2) 

Aunasaloscoeso, atososostalas, tostsa, osatsst, atasoetoso, ata a, asosotostos 

 

  

 Alex (pré-silábico) tentou fazer o texto olhando o do colega, mas 

mesmo assim sentia dificuldades em grafar as palavras e após algumas 

tentativas abandonou a atividade de escrita e passou a desenhar e pintar, 

como os outros colegas já estavam fazendo. Produziu, portanto, algumas 

palavras (ilegíveis) soltas: 

(Texto de Alex - Aula 1- profª 2) 

ilndo , alndeno,anoio,alndeno 
 

  

 Segundo a professora, quando ela pediu para ele dizer o que estava 

escrito, ele leu respectivamente: pneu, lixo, lata, osso. 

 Tobias (silábico-alfabético), assim como os outros colegas, também 

não conseguiu escrever sozinho e em sua primeira tentativa escreveu “ala lilo” 

e quando eu perguntei o que ele escreveu, ele respondeu: “Tá errado, eu vou 

apagar.” E terminou entregando o quesito em branco. 

 Na aula  3, embora a solicitação da atividade fosse individual, a 

professora conduzia toda a produção e,  na verdade, tratava-se mais de uma 

atividade de completar lacunas do que a construção propriamente dita de uma 

história, que tinha sido o comando da professora:  

(Aula 3 – profª 2) 
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P- Eu trouxe uma tarefinha pra vocês aqui, daquela bruxinha que eu já li alguns 
livros, dela com o gatinho, né... E é uma leitura de imagens. Primeiro a gente vai ler 
as imagens e depois a gente vai transformar essa leitura de imagens em uma história 
escrita. Certo? 

  

 A professora distribuiu a cada aluno a  folha com a atividade. Os alunos 

receberam e afobados preencheram logo o cabeçalho. Ela explicou a tarefa: 

(Aula 3 – profª 2) 

P- Olha só... Como eu disse, nós vamos contar essa história em quadrinhos, que só 
tem imagens e pouquinhas palavras, não é? 
A- Vale nota? 
P- Tudo vale nota, até a tarefa do caderno. Então, vamos lá. Nós temos que observar 
cada um dos quadradinhos e entender o que cada um tá mostrando... o que é que 
está acontecendo. Certo.  Vejam o que está acontecendo, observe o rosto da 
personagem, o quê que tem na cena, se só tem ela, se tem mais alguma coisa, mais 
algum objeto o que aparecer, certo? 

  

 A professora lia cada parte da história e perguntava às crianças: 

(Aula 3 – profª 2) 

Certo, aí a gente vai pro terceiro quadrinho... no terceiro quadrinho aparece aí um 
balão de fala ... o personagem fala... e o que ela está falando? 
A- Socorro! Um elefante... 
P- Socorro! Um elefante! E como é o rosto dela ... a expressão? De medo, 
surpresa... 
(Uns alunos dizem medo; outros, surpresa). 
P- Vamos observar isso também! Vai pro quadro abaixo, aí o elefante faz o quê? 
A- Beija ela. 
P- E como é que a gente sabe que ele beija? 
A- Por causa da tromba. 
P- Só isso, que demonstra que é um beijo? Tem mais alguma coisa? 
A- Porque tem um balãozinho... É um balão de fala com o nome, um beijo. 
P- É um balão de fala ou é uma palavra? 
A- Palavra. 
P- Uma palavra...E o que está escrito aí? Alguém consegue ler? 
A- Um beijo... Smack 

 

 A professora orientava cada palavra a ser escrita no texto e todos 

grafavam as palavras em sua folha. Porém, nesse momento, os alunos não-

alfabéticos tinham dificuldades de acompanhar a atividade. Quando a 

professora percebeu a dificuldade de Alex, que disse: “Como é bruxa?”, 

tentou refletir com ele sobre a escrita da palavra: 

(Aula 3 – profª 2) 
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P- Você que vai inventar... cada um faz o seu...Se quiser botar bruxa, bem...se quiser 
botar bruxinha, bem... Tenta escutar o som Alex das palavras. BRU que som você 
escuta? Se você só escutar uma letra, coloque. 

  

 Elton também se mostrou pensativo e escreveu sem correspondências 

sonoras. Perguntei que nome ele tinha dado para a bruxinha (segunda 

palavra) e ele disse que não sabia. Insisti : “Mas tu não escreveu aí?” e ele 

respondeu: “eu não sei ler não, tia”. Em outro momento, quando a professora 

explicou para a turma que quem tinha optado por bruxa deveria escrever 

bruxa e  que quem tinha escolhido bruxinha, escrevesse bruxinha, Elton me 

chamou e disse: “Ei, eu botei bruxinha, tia”. Frente à dificuldade de 

acompanhar a atividade e saber colocar as palavras que a turma estava 

dizendo dentro do seu texto, começou a escrever as palavras aleatoriamente, 

e quando a professora passou em sua banca para ver se estava 

acompanhando, ele já tinha preenchido todas as lacunas do texto. A 

professora então  questionou: 

(Aula 3- profª 2) 

“Mas você não pode fazer rápido Elton, você tem que pensar no som das letras pra 
poder escrever. Porque eu nem terminei Elton e tu já terminasse, isso significa que 
você não tá participando realmente da atividade. E eu não vou mais fazer com você, 
você tem que querer participar, você tem que querer fazer, prestar atenção” 

  

 Logo em seguida, uma aluna disse: “Vai tia, mostra a outra.” e quando 

a professora ia falar, Elton perguntou: “Pode desenhar, tia?” A professora 

respondeu: “Não, que eu não terminei Elton, que eu ainda tô aqui ó no quarto 

quadrinho. Como é que você já terminou? Eu acabei de falar com você”. E 

retomou a atividade: “Vamos, quarto quadrinho “o ...” o que é isso?”. 

 Luciana também não conseguiu acompanhar a atividade. Escreveu a 

primeira  palavra (bruxa) de forma ilegível. Antes que terminasse de pensar 

na escrita dessa palavra, a turma já estava escrevendo a segunda (o nome da 

bruxa). Ela escreveu a segunda palavra  rapidamente, para tentar 

acompanhar, e depois voltou para a primeira e ficava pensativa. Depois, ela 

perguntava à professora que palavra era para escrever ali. Da mesma forma 

se comportaram Fátima e Alex, que sentiam dificuldades na escrita das 

palavras e terminavam se atrasando no acompanhamento da atividade, 
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deixando algumas lacunas em branco, e depois voltando para preencher. 

Pensavam um pouco, mas escreviam palavras ilegíveis. 

 Manoel (pré-silábico),  embora não apresentasse nenhuma deficiência 

comprovada, era tido pela professora como uma criança com deficiência 

intelectual. Ela acreditava que ele precisava de um acompanhamento 

específico. Por isso, encaminhava-o à professora de apoio de um outro aluno, 

para ajudá-lo nas atividades. Assim, ele fazia a atividade com a ajuda em 

tempo integral da professora de apoio e após a professora explicar, a 

professora de apoio mostrava para ele o que ela estava querendo e o ajudava 

a grafar a palavra corretamente. Ela sempre questionava para que ele 

refletisse sobre a atividade e produzisse as respostas pelo menos oralmente. 

Perguntou sobre as imagens e refletiu também sobre a escrita: “ Que letra é 

essa aqui? ... E como é que faz um T com um A... procure que letra é essa”. 

Ela fazia perguntas e pedia a opinião. Manoel foi o único dos alunos não-

alfabéticos que conseguiu concluir com êxito a atividade, os outros ou 

abandonaram ou fizeram sem nenhuma reflexão. 

 Na aula 7, a professora trouxe uma produção coletiva de uma carta do 

leitor – gênero já trabalhado sistematicamente em aulas anteriores. Os alunos 

iam produzindo oralmente e a professora, como escriba, registrava o texto no 

quadro. Assim, os alunos participaram ativamente, trazendo contribuições 

sobre como escrever a carta: 

(Aula 7 – profª 2) 

P- Vamos lá... Começando... 
Adriana- Olá pessoal da CHC. 
P- Opa!  
(A professora vai escrevendo a saudação sugerida pela aluna, no momento em que 
ela disse opa, os colegas repetiram a saudação de Adriana também).  
P - E agora...? ....Bora, Adriana, vai fazer sozinha, é?  Presta atenção! Primeiro 
vamos nos qualificar, primeiro vamos dizer quem somos nós.  
(A professora voltou para o quadro e disse/escreveu: Nós) 
 
Adriana - Da escola Galba Matos”  
(A professora pediu para dizer primeiro a série e todos responderam “do 3º ano”. Ela 
escreveu no quadro e continuou) 
P- E agora? 
Adriana- da escola Galba Matos 
P- Vou colocar só as iniciais, certo? ... E agora? 
Adriana- Gostamos da revista. 
Outros alunos- Gostamos muito da revista. 
P- Certo...(e vai escrevendo) da revista... 
Márcia- CHC. 
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P- Sim ó, mas pra dizer que foi a revista da dengue, ela tem uma indicação. 
Adriana- O número (vai até a frente e mostra pra professora onde se encontra o 
número da revista). 
Muitos alunos dizem “134” por conta da última carta trabalhada nas aulas anteriores. 
A professora, então, vai escrevendo no quadro e ao mesmo tempo lendo para a 
turma acompanhar... “da revista CHC, número 230...” E complementa para dar um 
empurrãozinho: “que trouxe uma reportagem ...” 
A- Sobre o mosquito da dengue. 
P- E agora? A gente já deu a opinião, vamos agora pro argumento  
(A professora lê a carta do começo para os alunos retomarem o que já foi escrito até 
o momento e  ao terminar de ler o trecho até então produzido,  estimulou a 
continuação do texto. 
P- Aprendemos... 
A- Porque aprendemos... 
P- Porque aprendemos... Vamos ver depois se faz sentido o “porque” se não depois 
a gente tira e deixa só o “aprendemos”. 
Josiane - O porque não vai combinar não, tia! 
P- Vai não, né? Aí, a gente bota assim... Bota um ponto e finaliza essa informação e 
traz a outra: “Aprendemos...” 
Adriana - A combater o mosquito da dengue  
(A aluna passa a produção toda em pé e faz questão de colaborar bem alto, e 
geralmente depois que ela fala outros colegas repetem) 

 

 A professora percebeu que tinha um pequeno grupo  participando 

muito mais intensamente (Adriana, Josiane e Márcia) e em alguns momentos 

chamou a atenção dos alunos: “Bora? Adriana vai fazer sozinha, é?  Presta 

atenção!”. 

 A docente tentou inserir os alunos não-alfabéticos nessa participação: 

 

(Aula 7 – profª 2) 

P- “Aprendemos a combater o mosquito da dengue” ... e como... como o quê Alex? 
Adriana- Como colocar as garrafas de cabeça para baixo, tamparmos os baldes, 
pneus ( Alex permanece calado) 

 

 Em outro momento foi possível perceber a participação de Alex, porém 

os demais alunos não-alfabéticos não se manifestaram na produção coletiva, 

assumindo apenas a tarefa de copiar do quadro, que por sinal era uma tarefa 

complicadíssima para Elton e Luciana, que passaram quase a aula toda para 

conseguir copiar o texto em seu caderno. Vale ressaltar que nesta aula os 

vinte e nove alunos da turma estavam presentes e não só os alunos não-

alfabéticos (Fátima,Luciana, Fernando, Tobias, Elton, Manoel e Alex) não 

participaram, como muitos outros alunos ficaram de fora também. Já na 

finalização da carta, a professora explorou a saudação final e a estrutura de 
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fechamento deste tipo de texto, e foi nesse momento que visualizamos uma 

discreta participação de Alex e de outras crianças da sala: 

(Aula 7 – profª 2) 

P- Não, finalizar é terminar a carta, e pra gente terminar a nossa carta tem que ter 
uma saudação final 
Josiane- Obrigado. 
A- Obrigado por essa reportagem...gostamos muito dessa reportagem. 
P- Mas não já botou que gostou, não pode, né? Olhem, a gente pode botar obrigado, 
a gente pode botar um abraço... 
Josiane- Um abraço. 
Alex- Obrigado povo da CHC. 
(todos falam ao mesmo tempo) 
Wallace – Um abraço a todos da CHC. 
P- Olha aqui o colega... “um abraço a todos da CHC” ...pode? 
A- Pode! 
P- Aí agora a gente vai finalizar aqui...”Alunos...” 
A- 3º ano. 
P- 3º ano da escola Municipal... 
A- Galba Matos. 
P- Galba Matos – vírgula – Jaboatão... 
A- Dos Guararapes. 
P- Pernambuco. Porque não tem que ter o local não é? Aí aqui ó, vamos copiar 
nossa cartinha no caderno. 

 

 Vale ressaltar que Alex, Tobias, Fernando e Manoel, embora tenham 

feito poucas intervenções orais, estavam sempre prestando atenção na 

atividade e durante a discussão da reportagem (atividade anterior à 

produção), os alunos tendiam a participar mais já que podiam expor questões 

de relato pessoal. Como vimos na fala de Fernando: “Eu já tive dengue.” ou 

na fala de Tobias: “O mosquito já me picou, mas eu não fiquei doente!”  

 Outros alunos ficaram totalmente dispersos, como Elton, Fátima e 

Luciana, que estavam copiando a correção da tarefa de casa do dia anterior, 

que estava no quadro. 

 Depois de ter realizado a produção de uma carta do leitor 

coletivamente, na aula 9 a professora solicitou uma produção individual dos 

alunos de uma carta do leitor em resposta a uma reportagem  que a mesma 

trouxe para a sala. Essa atividade durou as quatro horas de aula e foi 

bastante prejudicada pelo intenso barulho e desorganização dos alunos. A 

professora forneceu o seguinte comando: 

(Aula 9 – profª 2) 
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P- Hoje, a gente vai escrever uma carta individual. Cada uma vai escrever a sua 
sobre um assunto que a gente vai trabalhar aqui. Certo? Lembrando que a carta do 
leitor é escrita pra ser publicada numa revista ou num jornal, não é?  

 

 Em seguida, a professora escreveu no quadro um roteiro para nortear a 

produção dos alunos: 

(Aula 9 – profª 2) 

1) Leia o texto: “No formigueiro também tem escola” 
Fernando- Tia o que é isso? 
P- É um textinho que vocês vão ler para fazer a carta. 
Fernando- Só isso? Isso já é a tarefa, é? 
2) Escreva uma carta, dando sua opinião a respeito do texto. Siga o roteiro a seguir: 
• Escreva o título do assunto que você leu 
• Apresente-se 
• Mencione o texto que leu, o nome do jornal e a data da publicação 
• Escreva sua opinião e argumento sobre o texto lido  
• Faça uma despedida  
• Assine a carta e coloque o local. 

 

 A professora perguntou se podia explicar: “Posso explicar? Então para 

tudo para eu explicar!”. A turma respondeu afirmativamente, porém muitos 

alunos continuaram copiando do quadro sem prestar atenção na explicação 

da professora, principalmente os alunos não-alfabéticos. Eles eram sempre 

muito distraídos e passavam muito tempo copiando do quadro. 

 Alguns alunos não entenderam o comando de que deviam produzir 

uma carta do leitor e acabaram respondendo as questões do roteiro como se 

fosse um questionário, mas a professora percebeu e corrigiu, explicando para 

toda a turma que se tratava da produção de um texto e não de perguntas e 

respostas. 

 Durante a produção dos alunos, a docente não costumava circular 

entre eles. Ela ficava na sua banca fazendo outros trabalhos e quando algum 

tinha alguma dúvida, ia até ela e ela explicava. Porém, a maioria dos alunos 

ficavam conversando. Alguns chegavam a reclamar para a professora que o 

colega estava conversando muito.  

 Manoel copiou o que estava escrito no quadro, ajudado pela professora 

de apoio, mas demorou a aula quase toda para concluir a tarefa, assim como 

Luciana e Elton, com a diferença que fizeram sozinhos. 

 No momento em que ocorria a filmagem, foi possível verificar que 

muitos ficavam com vergonha, dizendo que a letra era feia ou que não sabiam 
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escrever direito. Josiane inclusive se recusou a deixar que ocorresse a 

filmagem do seu texto, embora tenha sido uma das primeiras a concluir e ter 

mostrado-se bastante envolvida com a atividade. 

 Elton disse para Fátima que ia esperar ela para copiarem juntos, e 

alguns alunos reclamaram de preguiça de copiar toda a tarefa do quadro. 

Vale ressaltar que nesse momento enquanto tinha alunos já concluindo a 

produção, outros ainda estavam copiando os comandos com muita 

dificuldade, principalmente Luciana. A professora até pediu para uma colega 

ceder o lugar para que Luciana ficasse o mais perto possível do quadro. 

Chegado o horário da merenda, os alunos saíram para pegar seus lanches, 

mas alguns permaneceram copiando , inclusive Alex  e Elton. Um colega da 

sala avisou que quem terminasse podia ir para o recreio. Fernando disse: 

“Terminei!”. E Elton: “Terminasse foi? Faz pra mim?” Mas Alexandre interveio:  

“Não! Faça você...”.  Alex, Luciana  e Fátima foram direto pro recreio sem 

terem concluído a atividade. 

 Após o recreio, a professora percebeu que a maioria dos alunos não 

tinha feito a atividade e resolveu então chamar um a um para desenvolver a 

atividade: 

 Alex apresentou bastante dificuldade, pois ainda não reconhecia todas 

as letras e não conseguia representar todas as correspondências 

grafofônicas. Ele ia escrevendo conforme a professora ia ditando. A docente 

dizia as palavras, silabando-as, mesmo assim ele ainda apresentava muita 

dificuldade, pois não reconhecia todas as letras (ou pelo menos não 

conseguiu realizar a correspondência grafofônica das mesmas). 

 Fátima também não conseguiu fazer o texto sozinha: 

P- Tu fez alguma coisa? 
Fátima- Não 
P- Aqui está pedindo para escrever o título do texto lido (apontando para o 
roteiro).Qual é o título? 
Fátima não respondeu nada. 

 

 Então, a professora começou a construir junto com a menina: 

P- Onde está o título? Cadê o texto? (a garota mostra o texto). Isso, e cadê o título? 
(ela apontou o título) Isso! Agora escreva o título. 
Após o título, a professora explicou: 
P- Agora pede que você se apresente, como você vai fazer isso? (e ela mesmo 
respondeu) “Meu nome é Fátima...” Comece aqui... Não é “N” é M – E (...) “tenho...” 
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vá escutando a palavra e escrevendo (...) “ tenho 9 anos” (...) Agora você que já se 
apresentou, a gente vai se posicionar. Esse texto que a gente leu foi sobre o quê? O 
assunto falava sobre o quê? 
Fátima- Da abelha. 
P- Da abelha? Da formiga, mulher! Então bote aí...”gostei do texto” ... “GO” é “G” “O” 
.... gos – te- i ....  

 

 A professora seguiu com as questões do roteiro sempre perguntando 

como fazer, mas como a aluna quase não falou nem emitiu opinião, a 

professora acabou ditando o texto para ela e ainda silabando para que ela 

conseguisse registrar. Porém, em algumas palavras ela deixou que a aluna 

tentasse escrever sozinha, de acordo com seus conhecimentos, e por isso 

seu texto bruto (sem correção) ficou assim: 

(Texto de Fátima – aula 9 – profª 2) 

 
“Meu none é Fátima tenho 9 anos. Goti do teto da fomiga axei e gasato. 
Fátima. Jaboatoa, pe.” 

 

 Não deu tempo de a professora chamar todos os alunos, sendo assim, 

os demais alunos não-alfabéticos não produziram texto nesta aula. Elton 

ainda foi chamado, mas na ocasião ele estava copiando em seu caderno a 

frase que a professora mandou: “Não devo machucar meus colegas”. Quando 

a professora chamou Elton e perguntou pelo seu texto, ele disse que estava 

escrevendo a frase que ela tinha mandado. Então, a docente disse para ele 

continuar o que estava fazendo, e não retomou a atividade de produção com 

ele. 

 Percebemos que as atividades desenvolvidas na turma da professora 2 

não evidenciaram um bom trabalho com as crianças não-alfabéticas nas 

atividades de produção de textos. Na verdade, elas ficaram excluídas dessas 

situações, sem nenhum subsídio para realizarem uma tarefa extremamente 

complexa, que era produzir um texto com o agravante de não saberem ainda 

escrever com autonomia. Além disso, esses alunos não demonstraram 

familiaridade com esse tipo de atividade, e a turma não tinha a organização 

mínima para desenvolver boas condições de produção, o que dificultava o 

trabalho não só dos alunos não-alfabéticos como dos alfabéticos também. 

 



170 

 

8.3 - Estratégias utilizadas pelas professoras para inserir os alunos não-

alfabéticos nas aulas de produção de textos. 

  
 As descrições das aulas expostas no tópico 8.2 mostram que as duas 

docentes tinham modos diferentes de lidar com as crianças não alfabéticas 

nas situações de produção de textos. Neste tópico, refletiremos mais um 

pouco sobre as estratégias didáticas desenvolvidas.  

 As análises das práticas de produção de textos realizadas no capítulo 7 

evidenciaram que a professora 1 demonstrou ao longo de suas aulas um 

certo conflito entre práticas de ensino mais tradicionais e a inserção de uma 

perspectiva sociointeracionista. Na aula 1, a professora construiu 

coletivamente um texto sobre o dia do estudante, sem definir a finalidade 

desta escrita e para quem estavam escrevendo. Se distanciou, portanto, da 

perspectiva sociointeracionista, cujo princípio principal é o de que é 

necessário favorecer a aprendizagem dos estudantes em situações 

semelhantes às atividades extraescolares, com delimitação clara de 

finalidades e destinatários. 

 Por outro lado, nesta mesma atividade, percebemos que a professora 

atendeu a outros dois princípios importantes dessa abordagem teórica, tal 

como foi discutido por Lima (2011). O primeiro  é o de que é necessário saber 

quais são os conhecimentos dos estudantes para, a partir desse diagnóstico, 

planejar situações didáticas favoráveis à aprendizagem. O outro princípio 

fundamental é o de que é importante diversificar as atividades didáticas e 

estimular diferentes modos de interação entre os estudantes. No caso do 

ensino de produção de textos,  diferentes modos de produzir textos 

(individual, em dupla, coletivamente...) são estimulados.  

 Desde a entrevista, a professora 1 já esclareceu que buscava fazer 

atividades de escrita em grupo ou coletivas, a fim de inserir seus alunos que 

ainda não se encontravam alfabéticos. É importante frisar que o diagnóstico 

dos alunos é fundamental para a prática docente em qualquer atividade, pois 

ela precisa conhecer o seu aluno para poder planejar de que forma ela poderá 

intervir, o que ele precisa saber e que desafios ela poderá lançar para 

alcançar a sua participação.  
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 Nessa aula, a professora utilizou a estratégia de trabalhar a produção 

de um texto coletivamente. Assim, as crianças que ainda não conseguiam 

produzir com autonomia puderam participar intensamente da atividade. A 

professora promoveu diferentes modos de produção de textos (em duplas, trio 

e grupos) , em que  os alunos não-alfabéticos tinham o subsídio de um colega 

já alfabético para registrar os textos, estratégia recorrente nas aulas (3, 4, 5, 

7, 9 e 10) da professora. 

 Nas aulas 2, 6 e 8 a docente apostou na produção individual e 

percebemos que a mesma se mostrou atenta às necessidades dos alunos 

não-alfabéticos. Sempre encontrava uma forma de colocar alguém para 

ajudá-los no registro do texto. A professora circulava entre eles o tempo todo, 

auxiliando na escrita e refletindo sobre seus textos.  

 A professora 2, assim como a professora 1 também apresentava 

oscilações entre as perspectivas sociointeracionistas  e as abordagens mais 

tradicionais. Mostrava em algumas aulas estratégias mais tipicamente 

tradicionais como o uso de questionários (aula 4) e roteiros (aula 9) para 

nortear as produções dos alunos e produções de histórias a partir de imagens 

(aulas 1 e 3), mas em outras aulas a mesma buscava discutir elementos dos 

gêneros e dos suportes textuais a partir do contato e da leitura de diferentes 

cartas ao leitor, com leitura em grupo, leitura individual e leitura coletiva 

coordenada pela professora. Além disso, a professora trouxe cartas 

publicadas tanto em revistas como em jornal para ilustrar a variedade de 

suportes desse gênero textual. Além dos recursos citados, embora a 

professora não tenha investido muito na diversificação dos agrupamentos dos 

alunos para as atividades de produção, ela apresentava uma preocupação de 

ter os alunos não alfabéticos à frente da sala e por isso todos tinham lugares 

marcados nas primeiras filas, a docente explicou que ficava mais fácil para 

eles acompanharem a aula e para ela também poder acompanhá-los.  

 Em suma vimos que ambas lançaram mão de estratégias distintas e 

variadas e que algumas delas favoreceram ou não o envolvimento dos seus 

alunos nas aulas. Portanto, para analisar mais minuciosamente os princípios 

que nortearam a condução dessas aulas, retomamos os princípios 

explicitados  no estudo de Lima (2011) e descrevemos no quadro abaixo o 

atendimento das professoras observadas a tais princípios: 



172 

 

Quadro 9: Princípios contemplados pelas professoras 

Princípios 
Prof 1 Prof. 2 

1-Ensino reflexivo X X 

2- Ensino centrado na 
Problematização 

  

3- Ensino centrado na 
interação em pares e em 
grupo 

X  

4- Ensino centrado na 
explicitação verbal 

X  

5- Favorecimento da 
Argumentação 

X X 

6- Sistematização dos 
Saberes 

X X 

7- Valorização dos 
conhecimentos dos 
alunos 

X  

8- Incentivo à 
participação dos alunos 

X  

9- Diversificação de 
estratégias didáticas 

X  

10- Ensino centrado na 
Progressão 

X X 

 

 Percebemos que as duas professoras contemplaram princípios 

didáticos alinhados com a abordagem sociointeracionista.  

 Em relação ao primeiro princípio que trata de um ensino centrado na 

reflexão, podemos dizer que as professoras, sobretudo a professora 1, 

estimularam, em algumas aulas, as crianças a pensarem sobre o que 

estavam fazendo, tanto porque em dupla ou em grupo precisavam tomar 

decisões e pensar antes de escrever quanto porque coletivamente, elas 

faziam, em alguns momentos questões que eram discutidas pelo grupo 

classe.  No entanto, como já  discutimos ao longo deste trabalho,  as duas 

docentes não trouxeram as atividades de produção que previssem situações 

sociodiscursivas em que o aluno precisasse refletir sobre as representações 

acerca dos interlocutores de seus textos ou sobre a finalidade da escrita e o 

meio em que seus textos iriam circular. As reflexões eram relativas, 
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geralmente, à forma composicional ou recursos linguísticos para a construção 

dos textos 

 Acreditamos, em consonância com as orientações  do PCN (2007, 

p.28) que “Ensinar a escrever textos torna-se uma tarefa muito difícil fora do 

convívio com textos verdadeiros, com leitores e escritores verdadeiros e com 

situações de comunicação que os tornem necessários”. Desse modo, a 

condução dada a esses momentos não favoreceu a aprendizagem das 

competências necessárias para formação de produtores de texto engajados 

em refletir sobre as finalidades de seus textos e às expectativas de seus 

prováveis leitores. 

 Apesar de ser um ensino reflexivo, não foram observados momentos 

com aprofundamento de conhecimentos relativos às diferentes dimensões 

textuais. Assim, no ensino havia pouca problematização. 

 Já o terceiro princípio foi evidenciado ao longo de nossas discussões 

como foco das aulas da professora 1, que proporcionou em sete das dez 

aulas observadas a interação entre pares e em grupo, utilizando a forma de 

agrupamento para as tarefas como sua principal estratégia de mediação para 

promover as aulas de produção de textos em sua sala. Tal atitude segundo 

Góes e Smolka (1992, p. 63): 

tem um papel importante na constituição da atividade de 
linguagem escrita, o que, em geral, fica obscurecido pela 
insistência de certo tipo de prática educativa em se apoiar 
exclusivamente na produção individual. A produção em pares 
ou grupos oportuniza inúmeras aprendizagens que não 
transcorrem, porém, de modo fácil, dada a exigência de se 
negociar ideias e lidar com as posições ocupadas pelos 
indivíduos na interação. A presença de seus pares é sempre 
muito significativa para a criança. Mesmo quando escreve 
individualmente, busca chances de comentar, indagar e pedir 
confirmações do outro. 

 

 Adotando essa prática, a professora 1 proporcionou diferentes formas 

de participação e interação entre seus alunos. Identificamos nessas situações 

cinco diferentes reações entre os grupos: 

 

1- O aluno alfabético tomando a frente da atividade e os não alfabéticos não 

participando tanto. Ou até mesmo o alfabético fazendo tudo sozinho; 
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2- Os alunos alfabéticos reclamando do colega não alfabético porque ele não 

participava ou porque ele não sabia fazer; 

3- Os alunos alfabéticos ajudando os colegas não alfabéticos a registrarem o 

texto; 

4- Os alunos alfabéticos e os não alfabéticos interagindo e produzindo juntos; 

5- O aluno não-alfabético se destacando na atividade, participando 

ativamente 

 
 Percebemos que lidar com a heterogeneidade na sala de aula requer 

um acompanhamento frequente das relações estabelecidas entre os alunos, 

atentando para estimular o respeito e a cooperação entre eles. Para Firme 

(2009,p.8), “É benéfico para as crianças e os jovens a convivência de 

desiguais, pelo estímulo intelectual da troca, pela aprendizagem das relações 

interpessoais e pela solidariedade social que se forja”.  A autora ressalta 

ainda a importância da mediação docente neste processo: 

O professor sim, deve estar consciente dessa diversificação e 
trabalhar o potencial respeitando e valorizando as múltiplas 
inteligências. Cedo ele vai descobrir que os alunos não só 
aprendem com o professor, mas também e com grande 
sucesso com os próprios colegas. (FIRME, 2009, p.8) 

 Vimos que outras estratégias utilizadas pelas professoras favoreceram 

bastante o acompanhamento dos alunos, como a constante retomada do 

comando da atividade e de questões que gerem idéias para o 

desenvolvimento do texto dos alunos, além da explicitação o tempo todo a 

necessidade de participação e da valorização do que foi produzido com a 

apresentação dos trabalhos para o grupo.  

 No caso da professora 1, inclusive como consequência da ênfase no 

trabalho de produção em duplas e em pares, houve também estímulo à 

explicitação verbal. As crianças precisavam tomar decisões e, para isso, 

tinham que explicitar suas sugestões e muitas vezes precisavam justificá-las. 

No entanto,  tais intervenções não foram desenvolvidas de forma  

problematizadora. A professora conduzia poucos momentos em que as 

justificativas para as decisões pudessem se tornar ponto de partida para a 

explicitação de conhecimentos mais sistematizados sobre os gêneros ou 

sobre outros aspectos da linguagem. 
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 Conforme Lima (2001, p.67) “saber escutar o modo como o outro 

pensou sobre um mesmo problema, levando os alunos a reconhecerem as 

diferentes possibilidades de chegar a uma mesma resposta, é uma habilidade 

que precisa ser estimulada”. No entanto, em alguns momentos nas aulas 

observadas, as docentes chegavam até a ir contra este princípio, pois 

comumente promoviam antecipações às respostas dos alunos, inibindo este 

momento de explicitação verbal das crianças. Não havia, portanto, uma 

mediação que focasse de forma mais intensa no desenvolvimento da 

argumentação pelas crianças. 

Segundo Leal (2004b), muitos autores trabalham com uma concepção de que 

existem muitas dificuldades na produção de textos argumentativos, mas a 

autora evidenciou em seu estudo que crianças são capazes de argumentar 

tanto em textos orais como em textos escritos. Acreditamos que é preciso 

desenvolver tal habilidade desde cedo na escola e estimular a atitude 

autônoma dos alunos em atividades discursivas e situá-los como produtores 

de textos capazes de inserir ponto de vistas, argumentar e contra-argumentar. 

No entanto, a argumentação ainda não é tão explorada nas salas de aula - 

principalmente nas séries iniciais . 

 A professora 1, ao estimular a produção em duplas e em grupos, de 

algum modo contribuía para que as crianças precisassem argumentar acerca 

de suas sugestões, mas as análises dos diálogos mostraram poucos 

momentos em que isso acontecia. As sugestões das crianças tendiam a ser 

acatadas, até porque a mediação da professora e os tipos de comandos não 

favoreciam a existência de muitas polêmicas nos momentos de escrita. Os 

textos não eram pensados como instrumentos para causar efeitos de sentido 

em interlocutores externos ao ambiente da sala de aula. Portanto, o 

engajamento era para produção de um texto que atendesse às expectativas 

da professora. As crianças já tinham muito conhecimento sobre o que a 

docente esperava deles naquelas situações.Ainda assim, podemos dizer que 

houve, em vários momentos, situações que favoreceram os processos de 

argumentação em sala de aula. 

 A professora 2 não estimulou muito a argumentação durante a situação 

de escrita dos textos, até porque as interações eram menos intensas que as 

da turma 1. No entanto, ela contemplou o quinto princípio que trata do 
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“favorecimento da argumentação” porque  trouxe para a turma o estudo de 

um gênero da ordem do argumentar - a carta do leitor - e trabalhou com os 

alunos a identificação dos argumentos presentes nos textos, a definição do 

que é um argumento e a inserção de argumentos durante a produção das 

cartas. Como podemos visualizar neste trecho da aula 5: 

(Aula 5 - profª 2) 

P- Então vejam, a carta do leitor ela vai ser escrita para um jornal ou uma revista 
certo, pra dar uma opinião sobre algo que este leitor leu na revista ou no jornal. Mas 
ele não dá uma opinião apenas, ele argumenta. O que é mesmo argumentar? 
A- É dizer porquê 
P- É dizer por que né, o porquê daquela opinião, argumentar...lembram disso né. Aí 
eu lembro que no primeiro quesito desta tarefa eu pedi pra vocês circularem a 
opinião e sublinharem o argumento, não foi? E no segundo nós vimos as 
características, o que é que uma carta do leitor tem que ter...tem o nome do leitor, 
tem o local de onde ele escreve, tem o título da matéria que ele leu e que ele 
comentou, tem o número da edição da revista, tem a sua opinião e tem o argumento. 

 

 Vale ressaltar, porém, que as estruturas argumentativas foram mais 

trabalhadas em relação aos aspectos composicionais do gênero do que 

propriamente em aspectos sociodiscursivos. É importante discutirmos que 

este é um princípio que promove aprendizagens significativas para a 

produção de texto mesmo com alunos que ainda não se encontrem 

alfabéticos, pois podem desenvolver tal habilidades na produção oral, nas 

situações de produções coletivas  e nas produções subsidiadas por escribas. 

 Outro princípio enfocado pelas duas professoras foi a “sistematização 

dos saberes” que fez parte das estratégias das docentes para sistematizar 

principalmente as características dos gêneros textuais trabalhados. 

Percebemos que tanto a professora 1 quanto a professora 2 desenvolveram 

uma sequência para estudar os gêneros receita (professora 1) e carta do 

leitor (professora 2) e buscaram sintetizar os elementos composicionais e 

estruturais dos gêneros através de questionários e roteiros (professora 2) e de 

listas no quadro e apresentações dos textos produzidos (professora 1). A 

professora 1 retomava sempre as características nas discussões com o 

grupo, elencando-as  no quadro  e promovia a leitura dos textos produzidos 

para a turma, inclusive colocando em algumas situações os alunos para 

analisarem se os textos atenderam às estruturas estudadas e com a análise 

da própria docente que elaborou uma receita ao final da atividade para 
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sintetizar os elementos discutidos nos pequenos grupos. A professora 2 

também frisava essa sistematização dos conteúdos e discutiu em cinco das 

dez aulas os aspectos composicionais e estruturais do gênero carta do leitor.  

Para Lima (2011,p.52) “Cabe ao professor conhecer os gêneros, planejar, 

selecionar objetivos, materiais adequados ao seu grupo, diagnosticar os 

conhecimentos prévios dos alunos, intervir de modo que os objetivos didáticos 

sejam atendidos”.  

 Contudo, é preciso refletir que esse planejamento e seleção de 

objetivos precisa visar diversas dimensões da produção textual. Como 

citamos no capítulo 5, é necessário sistematizar o ensino de produção de 

textos de modo que habilidades específicas desse eixo de ensino sejam foco 

de atenção pelos docentes tanto em relação aos aspectos composicionais e 

linguísticos, quanto a aspectos sociodiscursivos. No caso das professoras 

observadas, percebemos que a sistematização dos saberes privilegiava uma 

das dimensões do ensino.  Não contribuía para  a aprendizagem relativa a 

uma maior monitoração da construção da base de orientação, que conduzisse 

os produtores a reconhecer as diferenças entre as diversas situações e 

contextos de interlocução.  

 Leal (2004b) defende que é imprescindível em um planejamento que se 

leve em consideração os princípios que desejamos adotar, os conhecimentos 

já construídos pelos alunos dentro e fora da escola e a natureza do 

conhecimento abordado.  Concordamos que a sistematização desses pontos 

favorece a aprendizagem dos alunos e permite viabilizar formas de trabalhar 

com a heterogeneidade da sala.  

 Outro aspecto relevante destacado por Leal (2004b) e Lima (2011) e 

que aparece como o sétimo princípio de nosso quadro é a “Valorização do 

conhecimento do aluno”, que sem dúvida se constitui um princípio essencial 

para o ensino de produção de textos e favorece a participação dos alunos não 

alfabéticos por estimular a auto-estima dos mesmos.  

 A professora 2 não mostrava muita habilidade para considerar os 

conhecimentos prévios das crianças. As atividades favoreciam muito pouco a 

participação das crianças não alfabéticas que, por não possuírem domínio do 

sistema de escrita, não tinham como mobilizar outros conhecimentos nas 

atividades e terminavam sendo excluídas. 
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 A professora 1 contemplou esse princípio em diferentes momentos das 

aulas. Ao utilizar o diagnóstico sobre os conhecimentos das crianças acerca 

do sistema de escrita alfabética para planejar a composição das duplas e 

grupos, ela já mostrava preocupação em considerar os conhecimentos 

prévios das crianças para viabilizar as atividades. Além disso, o fato de 

colocar as crianças não alfabéticas em situações em que elas precisavam 

produzir textos, também evidencia que ela valorizava outros conhecimentos 

das crianças, acreditando que elas seriam capazes de participar das 

situações de modo produtivo.  

 Na aula 3, por exemplo, ela trouxe o conhecimento cotidiano dos 

alunos acerca de brincadeiras populares para comparar com o texto 

instrucional apresentado pelo livro didático: 

(Aula 3 - profª 1) 

A professora retoma a aula com eles e inicia uma comparação entre o texto e a 
brincadeira deles na quadra (nas aulas de educação física). E vai lendo as regras do 
livro e questionando se era da mesma forma que eles jogavam na escola. Lê cada 
regra descrita no texto e pergunta, é assim na de vocês? E continua lendo as regras: 
P- Os jogadores que estiverem na cova...Vocês chamam de cova? 
A- Não 
P- Chamam de quê? 
A- De nada. 

 

 A professora valorizava os conhecimentos extra escolares que os 

alunos possuíam e tornava mais informal a participação do aluno que sentia-

se mais à vontade para se inserir na discussão e elaboração do texto. Nesta 

aula, os alunos não alfabéticos participaram ativamente da produção do texto, 

como visualizamos neste extrato de aula: 

(Aula 3 - profª 1) 

P- Pode brincar de pega dentro de casa? Pode brincar aonde? 
Eliana- Na quadra...na rua 
Thiago(silábico alfabético): Na rua...no quintal 
P- Então o material necessário é o lugar e as pessoas 
Eliana - Se o pega pegar os outros ... é ele 
Thiago(silábico alfabético)- Somente? 
(...) 
Guilherme(silábico alfabético): não pode chamar palavrão... 
Cássio:não, isso não. 
Guilherme (silábico alfabético): é é...isso é regra  
Cássio: não... 
Guilherme(silábico alfabético): é...ter cuidado pra não cair e meter a cara na lama... 
Cássio: não, isso não. Tá muito grande. 
Guilherme (silábico alfabético):oxe, é bom que enche e termina logo. 
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Cássio: mas tia não vai gostar. 
Eles chamam a professora e perguntam se está bom, ela lê e afirma que está. 
Guilherme (silábico alfabético): vai, bota aquilo que eu disse. 
(...) 
P- Pronto agora aqui em baixo como jogar... 
E elas escrevem a palavra “como jogar” 
Luzia: Agora como brincar... 
Joelma (silábico alfabético): Cada jogador fica do seu lado... 
Luzia: Tem que pular linha... 
Joelma (silábico alfabético): Tua letra é pequena, pra quê tu pular linha? ...Regra do 
jogo...tá botando aqui né? Cuidado quando for pular linha pra botar “regra do jogo”. 

 

 A situação descrita ilustra como os alunos - tanto os alfabéticos como 

os não alfabéticos - se envolveram com a atividade que partiu de um contexto 

familiar para eles e como a valorização do conhecimento que o aluno trouxe 

das suas vivências escolares ou não contribuíram para uma melhor 

aprendizagem. 

 Outro princípio que se desenvolveu em consonância com este foi o 

“Incentivo à participação dos alunos”, como já dissemos, para aprender a 

escrever o aluno deve ser estimulado e ter os seus conhecimentos prévios  

valorizados. Esse estímulo ocorre não só por palavras de motivação, mas 

também por criação de contextos que viabilizem a participação, como foi 

observado nas aulas da professora 1. 

 Essa professora explicitava muito que as crianças eram capazes de 

fazer as atividades propostas, elogiando-as constantemente, como 

identificamos no trecho abaixo: 

(Aula 3 – profª 1) 

 P- Vocês gostaram de fazer essa atividade? Parabéns, eu gostei da tarefa...gostei 
das brincadeiras...gostei de tudo...parabéns! 

 
(Aula 10 –profª 1) 
 

P- Pronto! Gostaram de fazer essa atividade? 
A- Sim 
P- Já sabem fazer uma propaganda? 
A- Sim 
Luzia – tia, eu quero fazer de novo, mas sem Eliana!  

  

 Como dito anteriormente, o estímulo à participação também ocorre por 

meio de estratégias que viabilizam a efetiva participação dos estudantes. No 

caso da professora 2, constatamos que esse incentivo não foi devidamente 
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explorado, pois vimos que nas situações de produção de textos propostas não 

foram evidenciadas estratégias que oferecessem aos alunos não alfabéticos 

um suporte para o registro do texto, e poucos momentos de resgate de 

conhecimentos que favorecesse sua inserção nas discussões e produções 

orais. Já a professora 1 demonstrou um atendimento maior a este princípio, 

trazendo sempre o aluno não alfabético para um agrupamento que lhe 

possibilitasse o acompanhamento da atividade e frisando sempre seu papel 

como autor, como aquele que deveria contribuir com a construção dos textos, 

mesmo que o registro fosse feito pelos colegas. 

 Retomando a concepção trazida por Guerra (2009) de que produzir 

textos não é, de fato, uma tarefa fácil e que tanto professores quantos os 

alunos precisam ter consciência da necessidade de estratégias que reflitam 

sobre as particularidades dos diversos elementos que compõem o texto, 

defendemos que a “Diversificação das estratégias” torna-se um princípio 

extremamente importante no ensino de produção de textos, pois faz com que 

o docente consiga se aproximar ao máximo das necessidades dos 

aprendizes. Elencamos e analisamos ao longo desses últimos capítulos 

diversas estratégias lançadas pelas duas professoras observadas para o 

ensino de produção de texto, mas queremos frisar agora que atitudes foram 

importantes para desenvolver esse eixo de ensino com alunos que ainda não 

dominavam o sistema de escrita alfabética. Concluímos que a professora 1 

favoreceu essa inserção quando, antes de mais nada, percebeu que a escrita 

autônoma - embora importante - não era requisito obrigatório para a entrada 

do aluno no mundo da escrita e que portanto deveria assegurar condições 

para que estes alunos participassem das aulas de produção textual. Fugiu, 

assim, de uma possível indiferença frente às necessidades desses alunos de 

um atendimento diferenciado nesses momentos.  

 A professora 2, embora reconhecesse a heterogeneidade de sua turma 

e a dificuldade dos alunos não alfabéticos de produzir textos sem ainda 

dominar a escrita, não conseguiu planejar situações em que esses alunos 

pudessem ser favorecidos. Tratando os “diferentes como iguais”, a professora 

acabou deixando um grupo de alunos à margem das situações de escrita. De 

acordo com Perrenoud (2001, p.26): 
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Toda situação didática proposta ou imposta uniformemente a 
um grupo de alunos é inadequada para uma parcela deles. 
Para alguns, pode ser dominada facilmente e, por isso, não 
constitui um desafio nem provoca aprendizagem. Outros, 
porém não conseguem entender a tarefa e, por isso, não se 
envolvem nela. 

 Talvez essa idéia seja uma das justificativas para a falta de 

envolvimento dos alunos da professora 2 nas atividades de produção. No 

entanto, concordamos com Oliveira (2010) que “A superação da inércia que 

produz exclusão e que trata a todos os aprendizes de forma homogeneizante 

não pode ser tomada como responsabilidade exclusiva dos professores”.  

 É preciso lembrar que alguns elementos do sistema escolar interferem 

no trabalho docente, como citado pela professora na entrevista,  que tratou de 

questões como o grande quantitativo de alunos e a cobrança exagerada de 

programas educacionais nem sempre compatíveis com a realidade dos 

processos educativos.  

 Retomamos, ainda, as reflexões de Nascimento (2010), que 

evidenciam que as professoras enfrentam algumas dificuldades no momento 

de desenvolver práticas embasadas nas novas perspectivas 

sociointeracionistas. 

 O último princípio desse quadro trata do “Ensino centrado na 

progressão”.  Identificamos que as duas professoras promoveram situações 

em que os conteúdos abordados foram sistematizados através de um estudo 

contínuo e recursivo, principalmente no trabalho com os gêneros que foi 

sendo explorado em seus aspectos composicionais e estruturais a cada aula, 

levando os alunos a se apropriarem dos gêneros solicitados nas produções. 

Segundo Mendonça e Leal (2007, p.70), “Organizar a progressão do trabalho 

com gêneros na escola implica decidir sobre as competências e habilidades 

que se deseja explorar”.  

 Em síntese, vimos que as professoras contemplaram diversos 

princípios importantes para o ensino de produção de textos e mostraram 

dificuldades para planejar situações de escrita mais alinhadas com as práticas 

extraescolares de escrita e para lidar com o aprofundamento das reflexões 

sobre os fenômenos linguísticos e sobre as práticas sociais de escrita.  A 
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professora 2 também mostrou muita dificuldade para inserir as crianças não 

alfabéticas nas situações de escrita de textos.  

 Tudo isso reflete a intenção e o esforço das docentes para dar conta de 

promover o ensino de uma gama de habilidades e competências necessárias 

ao ensino de produção textual e denuncia as dificuldades encontradas pelas 

docentes no planejamento e condução das atividades de escrita, 

principalmente, em turmas que agregam alunos em diferentes níveis de 

escrita.  

 Diante do exposto, acreditamos que a atividade de produção de textos 

escritos em turmas heterogêneas é uma tarefa viável mas que depende  

fundamentalmente das diferentes estratégias para envolver todos os alunos 

nas atividades, ou caso contrário, um determinado grupo acaba sendo 

desfavorecido e ficando à margem desses momentos. 
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9 - Conclusões 

 Discutimos, nesta Dissertação, sobre produção de textos escritos e as 

estratégias para o ensino dessa complexa atividade em turmas em que os 

alunos se encontrem em diferentes níveis de apropriação do Sistema de 

Escrita Alfabética. Deixamos claro, também, nossa adesão à perspectiva 

sociointeracionista, que defende que tal prática seja desenvolvida tendo por 

base as funções sociais da leitura e da escrita.  

 Para tanto, defendemos a alfabetização na perspectiva do letramento, 

enfatizando a importância do trabalho com os gêneros textuais. Para 

embasarmos tais perspectivas, buscamos dialogar com diferentes estudos 

que nos revelaram o atual cenário das práticas de ensino. 

 Para responder nossos questionamentos iniciais, organizamos este 

capítulo em três blocos, nos quais  discutimos cada um dos nossos objetivos 

de investigação: 

9.1- Que estratégias didáticas foram utilizadas no ensino de produção de 

textos escritos em turmas heterogêneas quanto ao domínio do sistema de 

escrita? 

9.2 - Que habilidades / conhecimentos as docentes enfocaram nas aulas de  

produção de textos escritos em turmas heterogêneas quanto ao domínio do 

Sistema de Escrita Alfabética? 

9.3 - Que estratégias de mediação foram adotadas com as crianças não 

alfabéticas nas aulas de produção de textos escritos? 

 Após a síntese realizada nos três blocos, concluiremos o capítulo com 

algumas reflexões gerais acerca desse objeto de estudo. 

 9.1- Que estratégias didáticas foram utilizadas no ensino de produção 

de textos escritos em turmas heterogêneas quanto ao domínio do 

sistema de escrita?  

 Como discutimos nos capítulos iniciais desta dissertação, produzir 

textos é uma atividade complexa, que exige um esforço contínuo do aprendiz 

e dos docentes. Diferentes ações compõem tal atividade, tais como as 

relativas à geração, seleção e organização das ideias (conteúdo); a 

transformação das ideias em sequência linguística de modo adequado aos 

propósitos de escrita, levando-se em consideração as características da 
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situação de interação e, consequentemente, o gênero textual adotado; o 

registro do texto, com atendimento às prescrições gramaticais. Assim, é 

necessário planejar situações didáticas diversificadas e que contemplem 

diferentes conhecimentos e habilidades.  

 Identificamos na prática das duas professoras observadas diversas 

estratégias didáticas para o ensino de produção de textos e percebemos que 

a professora 1 utilizou   estratégias mais diversificadas para o ensino de 

produção de textos e favoreceu mais a participação de seus alunos não-

alfabéticos. 

 A professora 1 desenvolveu dez atividades de produção de textos, 

durante as dez aulas em que a observamos. Tal ênfase dada a esse eixo de 

ensino é importante, pois, conforme Leal e Melo (2007 p.17), “a freqüência 

com que escrevemos é fundamental para que possamos desenvolver as 

capacidades que são imprescindíveis para produzir textos”. Aprendizagens 

complexas exigem engajamento e constância de ações. 

 Além da frequência, a mesma buscou diversificar tais atividades, o que 

contribuiu ainda mais para a familiarização dos alunos com essa prática. No 

entanto,  as situações eram, muitas vezes, distanciadas das práticas 

extraescolares de escrita, o que não auxiliava as crianças a criar 

representações da situação de produção como “Para quê eu escrevo? Para 

quem? Como?”  

 Desse modo, a professora não desenvolveu atividades de escrita com 

finalidades claras e destinatários reais. Em algumas aulas, a professora 

solicitou que os alunos escrevessem sobre alguma data comemorativa, como 

na aula 1 (Poesia sobre o dia do estudante) e aula 4 (Um texto sobre o 

folclore).  As aulas, portanto, se assemelhavam às tradicionais aulas de 

"redação", em que a interlocução era bastante restrita. 

 No entanto, em outras aulas a professora buscava se aproximar mais 

de textos reais, como na situação de produção do texto instrucional  (aula 3), 

das receitas (aulas 5, 6 e 7) e do cartaz publicitário (aula 10), nas quais a 

docente explorou a variedade textual que circula em nosso contexto social e 

fez questão de que os alunos conhecessem bem as características e 

aspectos composicionais de cada um deles. Não houve, no entanto, como já 

foi dito, estabelecimento de finalidades e destinatários dos textos.  Sendo 
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assim, tais delimitações poderiam ajudar as crianças a criar a base de 

orientação de modo mais claro para elas e a refletir sobre as estratégias que 

melhor se adequam a cada situação de interação.  

 Apesar dessa lacuna, a professora realizou algumas atividades 

importantes, como a discussão dos temas dos textos, gerando conteúdo para 

a produção dos discentes; a retomada dos comandos e das características do 

gênero durante toda a aula, subsidiando o desenvolvimento dos textos dos 

alunos. Ela fazia intervenções permanentes, pois durante toda a aula 

circulava na sala, passando orientações  para os alunos e adotava diferentes 

formas de agrupamento nas situações de escrita.  

 A professora planejava como iria desenvolver as atividades de 

produção de texto, pois estava sempre de posse dos materiais necessários à 

sua aula, como: o livro com as histórias das cores, poemas sobre as flores, o 

texto sobre como fazer novos amigos, o texto instrucional da regra de 

brincadeira selecionado do livro didático dos alunos, materiais de papelaria e 

revistas para a confecção dos cartazes publicitários, etc. Além disso, a 

professora planejava previamente também o agrupamento dos alunos para as 

atividades, pois na última aula trouxe uma caixinha com figuras geométricas 

para realizar uma dinâmica na formação dos grupos. Constatamos, portanto, 

que a docente planejava suas aulas, o que era uma característica importante 

para o processo de ensino, pois, assim como nos diz Oliveira (2010, p.48), “A 

falta de planejamento sistemático desencadeia limitações ao atendimento à 

heterogeneidade”. 

 A professora 2 desenvolveu cinco situações de ensino de produção de 

textos durante as dez aulas observadas e as estratégias identificadas nessas 

atividades foram a leitura de várias reportagens e cartas ao leitor para 

estimular a geração de conteúdo e para apreensão dos aspectos 

composicionais do gênero, a produção coletiva como forma de construir 

passo a passo com os alunos um texto deste gênero (carta do leitor), e a 

sequência desenvolvida com a carta do leitor, trazendo atividades de leitura, 

análise linguística e com gêneros textuais, contribuindo assim para o 

desenvolvimento de habilidades específicas do ensino de produção de textos. 

 Durante as aulas percebemos que a professora não ofertava um 

monitoramento das atividades com os alunos. Além disso, na aula 3, quando 
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realizou a atividade de produzir (completar) uma história coletivamente, a 

mesma muitas vezes antecipava as respostas e acabava praticamente 

ditando o texto para que esses alunos copiassem, o que não contribuía com o 

desenvolvimento das habilidades de produzir textos. Conforme Oliveira (2010, 

p.) afirma, “Ofertas de respostas imediatas não auxiliam os alunos a refletirem 

sobre seus erros e portanto atrapalham seus avanços”. 

 A docente apresentava algumas estratégias de acompanhamento dos 

alunos, com o uso de dois cadernos: Um para o acompanhamento da 

evolução da escrita, através de ditado de palavras periodicamente, e outro 

registrando a participação e desenvoltura dos alunos nas atividades de 

produção de textos, revelando uma preocupação com o diagnóstico dos 

níveis de escrita e avanços de seus alunos. Embora, nas situações de 

produção de textos escritos, não tenhamos identificado estratégias  para a 

inserção das crianças não-alfabéticas nas atividades, percebemos que em 

outros momentos a professora apresentava esta preocupação. 

 Entendemos, portanto, que as duas professoras desenvolveram 

diferentes atividades para o ensino de produção textual, mas que a professora 

1 apresentou mais estratégias de ensino que viabilizaram a participação dos 

alunos não-alfabéticos nessas atividades, enquanto que a professora 2 

concentrou suas estratégias em um ensino mais uniforme de produção 

textual, realizando um trabalho com os gêneros textuais, mas que deu conta 

de atender a outros princípios fundamentais para o ensino de produção de 

textos.  

 As  formas diversificadas de promover as situações de escrita na sala 

foram o destaque na prática da professora 1, que conseguia envolver os 

alunos nas atividades e trabalhar com eles diferentes habilidades. Quanto à 

professora 2, vimos que nas atividades de produção de textos solicitadas não 

foi visível a participação efetiva de seus alunos não-alfabéticos, chegando até 

em certos momentos a ter alguns alunos envolvidos em outras atividades. 

 Consideramos importante frisar o empenho das duas docentes em 

desenvolver um trabalho relevante com os gêneros textuais e a inovação dos 

gêneros escolhidos que fugiam daquele bordão tradicional de se trabalhar 

primeiro os gêneros “mais fáceis”, em geral os narrativos e descritivos, 

demonstrando com isso indícios de um conhecimento acerca de novas 
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tendências teóricas que apontam tal trabalho como fundamental no ensino da 

escrita. Contraditoriamente, tal preocupação não se articulava à busca de 

promover situações de escrita em que os alunos se engajassem em 

interações mais efetivas, para além da própria aprendizagem escolar, ou seja, 

em que eles participassem de situações similares às que ocorrem fora da 

escola.  

 Não houve, no entanto, nenhum trecho das entrevistas que 

evidenciasse discordância acerca da importância de considerar tais processos 

de interlocução. Logo, não pareceu haver uma concepção de que no ensino 

tal aspecto não fosse contemplado. A concepção geral evidenciada nas 

entrevistas era de um ensino voltado para as práticas sociais. 

 Ambas, na ocasião das entrevistas, afirmaram exercer há bastante 

tempo o magistério, e durante as aulas observadas constatamos que além da 

larga experiência, as docentes possuíam um referencial teórico permeando 

suas práticas. Porém, como dito no parágrafo anterior, mesmo as professoras 

apresentando experiência docente e bagagem teórica, algumas lacunas são 

encontradas em suas aulas, como oferta de condições de produção 

desfavoráveis, que não previam finalidades e destinatários para os textos dos 

alunos,  as antecipações de respostas limitando a participação e autonomia 

dos alunos, e a ênfase dada aos aspectos composicionais do gênero em 

detrimento dos seus aspectos sociodiscursivos.  

 Chartier (2007, p.185) nos diz que: “Ao se defrontar com textos 

acadêmicos, os professores privilegiam as informações diretamente 

utilizáveis, o “como fazer” mas do que o “porquê” fazer (...)”. Talvez tal 

tendência explique em parte as dificuldades de mudança de prática em 

relação a aspectos menos superficiais do ensino. Isso nos leva a refletir a 

necessidade de uma formação que atrele de modo mais estreito a teoria e a 

prática, para que o professor consiga articular melhor as estratégias 

desenvolvidas aos propósitos estabelecidos. 

 Em suma, podemos concluir que diferentes dimensões do ensino de 

produção de textos precisam ser levados em conta e que, na prática 

cotidiana, os professores podem atentar bem para algumas delas e não 

assumir ações que deem conta de outras. A coerência interna da prática, 

portanto, não passa pela adoção integral de princípios de determinada 
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abordagem teórica. Alguns princípios podem ser assumidos e não outros, o 

que exige cuidados no planejamento das ações de formação docente, na 

busca de diagnosticar quais são as concepções e práticas dos professores e 

quais dimensões precisam ser mais enfocadas. 

 

9.2 - Que habilidades / conhecimentos as docentes enfocaram nas aulas 

de  produção de textos escritos em turmas heterogêneas quanto ao 

domínio do Sistema de Escrita Alfabética? 

 Como foi exposto no tópico anterior, foram realizadas diferentes 

atividades de produção de textos. Foi observado que as professoras 

favoreceram o desenvolvimento de  diversas habilidades relativas  ao ensino 

de produção de textos, contemplando princípios fundamentais em uma 

perspectiva sociointeracionista de ensino, como o desenvolvimento do gosto e 

da motivação para a atividade de escrita, a diversificação dos gêneros 

produzidos, a reflexão quanto à autoria dos textos.  

 A professora 1 fazia questão de elogiar a participação dos alunos e a 

sua  criatividade. Percebemos que a maioria dos seus alunos se envolvia e 

demonstrava prazer na atividade. Sabemos que essa motivação poderia ser 

ainda maior se as produções propostas tivessem uma finalidade mais 

claramente articulada à interlocução com outros destinatários e não apenas o 

professor e o grupo-classe. No entanto, o modo como ela mediava a situação 

e o cuidado com o planejamento estimulavam as crianças a participar das 

situações propostas. 

 Já os alunos da professora 2, além de não terem uma delimitação da 

finalidade da produção, não demonstravam familiaridade nem se envolviam 

com a atividade. A professora, embora chamasse a atenção da turma em 

relação à participação, não apresentava estratégias que envolvessem os 

alunos na atividade de escrita.  

 Assim, a falta de delimitação das finalidades e destinatários dos textos 

era compensada, no caso da professora 1, pelo tipo de interação que ocorria 

na própria sala de aula, diferentemente do que ocorria com a professora 2. Os 

aspectos sociodiscursivos, como a reflexão sobre as finalidades, os 

destinatários, os espaços de circulação dos textos não eram, pois, 

enfatizados nas aulas de produção de textos. 
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 Quanto aos aspectos composicionais e recursos linguísticos 

necessários à  atividade de escrita, esses foram contemplados nas aulas. 

Vimos que as docentes se dedicaram a refletir sobre a variação de recursos 

linguísticos a serem usados nos textos e sobre as prescrições gramaticais. As  

análises em relação à coesão e à clareza dos textos também estiveram 

presentes. A professora 1 promoveu várias reflexões neste sentido no 

atendimento às crianças, ou seja, a professora tratou as prescrições 

gramaticais como recursos necessários para aprimorar os texto e deixá-los 

mais compreensíveis. Já a professora 2, apesar de também indicar correções 

ortográficas e gramaticais para os textos de seus alunos, buscou trazer tais 

conteúdos em atividades mais específicas.  

 Estes dados nos revelam também a ocorrência de uma revisão textual 

durante a escrita dos textos. A professora 1 trabalhou a revisão durante a 

escrita de textos e também em atividades específicas, quando, após a 

produção dos alunos, a mesma construiu uma receita no quadro para refletir 

com eles sobre as etapas necessárias à construção desse texto, além disso, 

realizou tarefas de análise dos textos dos colegas para identificar se tinham 

cumprido com todas as etapas.  

 A professora 2 desenvolveu timidamente tal tipo de atividade, 

limitando-se a pontuar alguns erros ortográficos apresentados pelos alunos e 

escolhendo a melhor forma de escrever o texto coletivo produzido na aula 7. 

Assim, apesar de ter atendido a mais elementos relativos às normas da língua 

padrão, a professora 1 inseriu tais habilidades no contexto do ensino de 

produção em consonância com as perspectivas sociodiscursivas. A 

professora 2, no entanto, apresentou uma abordagem mais tradicional em 

relação ao ensino da gramática.  

 Outros princípios relevantes trabalhados pelas docentes se referem às 

estratégias de planejamento do texto e a geração de conteúdos. Ambas 

exploraram bastante o tema, desenvolvendo a produção de idéias e 

auxiliando na seleção dos conteúdos. A professora 1 retomava essas 

questões durante toda a aula e a professora 2 trazia um elemento importante 

que era o trabalho com a argumentação, explorando o que é argumentar e 

promovendo reflexões acerca das estratégias argumentativas próprias do 
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gênero carta do leitor, demonstrando mais uma vez  influência de abordagens 

teóricas mais atuais. 

 As professoras trabalharam ainda a apropriação do SEA durante as 

atividades de produção de textos. Embora alguns alunos não-alfabéticos não 

tenham participado dos momentos de produção, em ambas as turmas, foi 

possível visualizar uma preocupação das docentes neste sentido. A 

professora 1 acompanhou os alunos, principalmente nas produções 

individuais, refletindo sobre as correspondências grafofônicas e a professora 

2 também auxiliou alguns alunos não-alfabéticos na produção individual e 

promoveu atividades paralelas de apropriação da escrita, como o ditado de 

palavras - coletiva e individualmente. 

 Percebemos que as docentes se esforçaram para dar conta dos 

diversos princípios que constituem o ensino da produção de textos, e embora 

tenham deixado de abordar algumas competências, propiciaram diversas 

aprendizagens aos seus alunos, abordando habilidades relativas  a aspectos 

composicionais, recursos linguísticos e estratégias de escrita que se fazem 

imprescindíveis para este ensino. Resta às mesmas, ainda, promover 

situações em que estes alunos sejam desafiados a escrever para atender a 

propósitos claros, formando escritores capazes de se adequarem às mais 

variadas situações comunicativas, retomando o pressuposto defendido por 

Schneuwly e Dolz (2004) de que essa aprendizagem virá a partir de um 

ensino sistemático, com intervenções didáticas planejadas que levem os 

alunos a refletirem sobre o caráter social da atividade da escrita. 

 Os dados evidenciaram, pois, que dada a complexidade do ensino de 

produção de textos, os docentes podem priorizar alguns tipos de habilidades 

e conhecimentos em suas práticas em detrimento de outras também 

importantes. A diversificação das atividades, portanto, nem sempre é 

suficiente para garantir todas as aprendizagens necessárias. Na formação de 

professores, é necessário refletir sobre as diferentes dimensões da atividade 

de escrita e sobre as estratégias didáticas necessárias para contemplar tal 

diversidade de aprendizagens.  

 Por outro lado, essa variedade de conhecimentos e habilidades mostra 

que o domínio do Sistema de Escrita Alfabética é um dos aspectos a ser 

avaliado e considerado, mas que crianças não alfabéticas podem ter 
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diferentes experiências em atividades de produção de textos e podem ter 

diferentes aprendizagens relativas a tal eixo de ensino. Não é preciso esperar 

que estejam alfabéticas para que tal ensino ocorra de modo sistemático. 

9.3 - Que estratégias de mediação foram adotadas com as crianças não 

alfabéticas nas aulas de produção de textos escritos? 

 A intervenção didática é fundamental para aproximar as crianças das 

situações  de produção de textos, pois como vimos discutindo essa é uma 

atividade complexa que demanda muitas ações a serem executadas 

concomitantemente. A mediação do professor, neste processo de 

intervenção, é o que vai garantir a participação de todos os estudantes nas 

situações e ela se torna ainda mais necessária quando o aluno ainda não 

consolidou uma escrita autônoma, pois, neste caso, se não for oferecido 

nenhum subsídio, será muito improvável que ele consiga participar das 

atividades.  

 Neste sentido, observamos que a professora 1 preocupou-se com a 

inserção deste grupo de alunos (não-alfabéticos) nas atividades de produção, 

revelando tanto na entrevista quanto nas formas de agrupamento nas aulas 

que entendia a necessidade do aluno não-alfabético ter um escriba para as 

suas produções. Ela demonstrava a compreensão de que embora não 

tivessem ainda domínio da escrita, os alunos desenvolviam nestes momentos 

várias outras habilidades e que ela não precisaria esperar o aluno se 

alfabetizar para só então começar a produzir textos.  

 Em todas as aulas, a professora 1 mediou a situação de forma eficaz, 

colocando os alunos não-alfabéticos em grupo com alunos já alfabéticos, 

chamando a atenção deles o tempo todo para o papel de cada um como 

integrante e autor do texto - ressaltando que o não-alfabético ajudava com as 

idéias e os alfabéticos como escriba. Em situações individuais, a própria 

professora servia como escriba desses alunos, pois sempre passava nas 

bancas estimulando o desenvolvimento do texto e ajudando na escrita das 

palavras. Foi interessante perceber que alguns alunos dessa professora se 

sentiam bastante motivados, assumindo a responsabilidade de construir seu 

texto. Ainda assim, um aluno não se envolveu em nenhuma das atividades.  
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 Em relação a este aluno, a professora afirmava que ele “era assim 

mesmo” e que não respondia a nenhuma intervenção dela. Na entrevista, ela 

generalizou o problema, falando de "alguns alunos":  

(Entrevista - profª 1) 

Pesquisadora: Você tem alguma dificuldade para ensinar seus alunos a escrever 
textos? Quais? 
Professora: Alguns são muito travados. Assim... as vezes eles são muito alheios, 
eles não gostam de criar, de pensar...é aquela criança que gosta de tudo pronto, 
né? Assim: o que é  e responde. Não gostam de tá pensando, então eu tô 
sempre... quando faço coletivo eu sempre digo: Fulano e a sua contribuição? 
Sicrano e a sua contribuição, ó só quem tá falando é fulano. E vocês não vão dá 
sua opinião não? E assim, alguns já tão até participando mais, outros ainda 
continuam calados. 

 

 No trecho acima, vemos que ela declarou que tinha dificuldades de 

motivar alguns alunos. Nas observações de aula, reconhecemos que seu 

esforço era visível e ela geralmente envolvia a turma, mas, de fato, naquele 

ano, um dos alunos não respondia a seus apelos. Ela generalizou o problema 

pois, outros alunos, não apenas os não alfabéticos, exigiam dela maior 

esforço para que se mantivessem atentos às tarefas propostas. No entanto, 

ela tinha boas estratégias de mediação e geralmente conseguia contornar a 

dificuldade. 

 O caso do aluno citado, no entanto, era mais difícil para ela. Era um 

caso que exigiria que a professora tivesse mais apoio da equipe da escola 

para encontrar soluções. Assim, podemos ressaltar que é necessário 

aprofundar cada vez mais as discussões sobre o papel da escola na 

aprendizagem das crianças, pois os docentes muitas vezes ficam solitários 

diante de situações para as quais não está encontrando solução. 

Concordamos, portanto, com Weisz (2000, p.9) quando nos diz que: 

No momento em que alguns começam a se mostrar perdidos 
e atrapalhados em relação aos conteúdos trabalhados, a 
escola que assume responsabilidade com a aprendizagem de 
todos, tem obrigação de criar um sistema de apoio para que 
esses alunos não se percam pelo caminho. 

 A professora 2 também explicitava  preocupação com os alunos não-

alfabéticos na entrevista, ressaltando que como esses não tinham autonomia 

na escrita, tinham que participar do “jeito deles” para não sofrerem um 

bloqueio nesse processo. De fato, durante as aulas a professora deixou que 
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eles participassem do “seu jeito”, mas não percebeu que mesmo eles estando 

inseridos na atividade e não sendo recriminados por possíveis erros, o desafio 

da tarefa de produzir textos sozinhos era muito alto para estes alunos e isso 

acabava excluindo as crianças dessa participação. Durante a produção 

coletiva, esses alunos não foram estimulados mais diretamente a produzirem 

o texto oralmente, e nas situações individuais eles se mostraram 

extremamente perdidos. Como esta turma tinha um grande quantitativo de 

alunos e era bastante agitada, era difícil para a professora acompanhar passo 

a passo a produção dos alunos. Além do mais, havia sete alunos não-

alfabéticos na sala, o que aumentava a demanda pela professora. Da mesma 

forma que a professora 1, tais dificuldades já tinham sido anunciadas pela 

professora 2: 

(Entrevista- profª 2) 

Pesquisadora: Você tem alguma dificuldade para ensinar seus alunos a escrever 
textos? Quais? 
Professora: Olha eu tenho preferência pela parte de matemática,e eu acho que 
toda atividade que requer mais concentração e empenho deles, é mais difícil. 
Agora, não é impossível. A maior dificuldade que eu acho é o quantitativo de 
alunos, a sala muito quente, agitada, a própria falta de estrutura mesmo da rede 
e da escola. Os programas que cobram muito, enfim, é mais difícil mas não é 
impossível. Ainda tem a questão da heterogeneidade que no 3º ano ainda tem 
esses alunos que ainda não são alfabetizados e você tem que ter cuidado pra 
não bloquear a escrita deles, tem que ter essa preocupação se ele está 
escrevendo... 
Aí essa questão do quantitativo de aluno dentro da sala de aula, se você tem os 
alunos que não tem muita dificuldade o trabalho é mais facilitado, né? Porque os 
erros são mínimos, e aqueles que tem mais dificuldade, numa sala cheia de 
meninos, que não entendem né? mais ou menos o que você está fazendo, o que 
você tá querendo naquele momento...então pra corrigir, pra tentar ajudar é difícil. 
Porque você tem que tá com outra tarefa, e se eles terminarem aquela tarefa 
você já tem que tá com outra e o tempo é curto. Por isso que eu acho que a 
dificuldade maior é o quantitativo de alunos na sala de aula, se fosse um 
quantitativo menor, eu acho que o trabalho seria muito mais proveitoso. 

 

 Vemos, pois, que, diferentemente da professora 1, essa professora 

achava que o modo de mediação junto às crianças não alfabéticas era "deixar 

que fizessem do seu jeito", ou seja, a preocupação dela era de não bloquear a 

participação. Ela não parecia acreditar que eles poderiam, de fato, aprender 

em situações de produção de textos. Talvez, subjacente a tal postura, tivesse 

uma concepção de que primeiro eles teriam que aprender o Sistema de 

Escrita Alfabética para depois aprender a produzir textos.  
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 Não vislumbrando as diferentes aprendizagens envolvidas nas 

situações de produção, ficava mais difícil conceber o que essas crianças não 

alfabéticas aprenderiam nas atividades propostas. 

 Apesar dessas dificuldades, a professora não excluía as crianças das 

atividades. Apesar da falta de clareza acerca dos conhecimentos e 

habilidades a serem ensinados às crianças não alfabéticas, a docente achava 

que as crianças precisavam ser incluídas nessas situações, pois prevalecia 

um pressuposto geral de "alfabetizar letrando", mesmo que a docente não 

tivesse uma prática muito consistente com tal abordagem. 

 Concluímos que a prática dessas docentes estava, em alguns 

aspectos, articulada a uma perspectiva defendida arduamente por teóricos e 

estudiosos sociointeracionistas de que o aluno não precisa obrigatoriamente 

estar alfabético para poder ser inserido em práticas sociais de leitura e de 

escrita, e sim que esse ensino deve ser simultâneo. Faltou porém, um 

planejamento maior das intervenções necessárias para auxiliar esses alunos 

a se sentirem mais motivados e participarem mais ativamente das atividades, 

sobretudo em relação à professora 2.  

 É preciso, no entanto, reconhecer que, para as docentes, ter crianças 

no terceiro ano do Ensino Fundamental ainda não alfabéticas dificulta 

bastante a ação pedagógica. Apesar dos esforços de inclusão desses 

estudantes, a preocupação relativa à falta desse conhecimento básico 

angustiava as professoras que não tinham auxílio no sentido de que eles 

pudessem ter uma ajuda mais efetiva para consolidar a base alfabética. De 

fato, sem a autonomia, a participação das crianças era mais reduzida e a 

cobrança para que terminassem o ano alfabetizadas era grande.  

 Outro dado relevante, é que os alunos não alfabéticos da professora 1, 

embora não dominassem ainda o Sistema de Escrita Alfabética, já estavam 

compreendendo boa parte dos princípios que constituem tal sistema. Três das 

quatro crianças não alfabéticas já se encontravam no nível silábico alfabético, 

e um no nível silábico qualitativo, enquanto que  dos sete alunos não 

alfabéticos da professora 2, cinco ainda se encontravam na hipótese pré-

silábica de escrita, o que demandava um esforço ainda maior da docente 

tanto para alfabetizá-las quanto para conseguir inseri-las nas atividades de 

produção textual. 
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 Vemos, portanto, que, entre os alunos não alfabéticos há também 

diferentes condições de participação. As crianças que já começam  entender 

o funcionamento do sistema de escrita e têm algumas correspondências 

grafofônicas estabelecidas, têm maior possibilidade de participar das 

atividades. Elas já têm maior chance de escrever algo mais legível. 

 Além das diferenças resultantes dos diferentes níveis de conhecimento 

sobre o sistema de escrita, foram observadas diferenças também 

relacionadas com as características das crianças e de seus percursos 

escolares. 

 Percebemos que o aluno Kevin, da professora 1, era bastante 

"marcado" pela sua condição de "analfabeto", não só pela professora como 

pelos próprios alunos. Em vários trechos dos relatórios das aulas, apareciam 

colegas dizendo que ele não fazia nada, que ele não ajudava, não participava, 

que não gostava de fazer nada em grupo nenhum e que ele era sempre 

assim. A própria professora chegou a dizer que desde o ano anterior ele era 

desse jeito. De todos os alunos não-alfabéticos, Kevin era o que tinha o maior 

grau de dificuldade na escrita. Ele ainda estava no nível silábico e 

apresentava indícios de uma auto-estima prejudicada. 

 Vê-se, pois, como foi dito, que é importante na sala de aula perceber 

que as diferenças ocorrem não só em relação aos níveis de escrita, faixa 

etária, etc. mas que cada aluno responde de maneira diferente aos estímulos 

proporcionados pela professora. Segundo Perrenoud (2001,p.69), “A 

diversidade representa um problema quando não dispomos - ou ainda não 

dispomos - de esquemas diferenciados correspondentes, pois, nesse caso, a 

ação pode ser ineficaz e, até mesmo perigosa.”  

 Como já dissemos aqui, a professora 1 costumava trabalhar a auto-

estima dos alunos, elogiando os textos, apresentando as produções para a 

turma, estimulando o trabalho e ressaltando cada um como parte importante 

do grupo. Porém, para aquele aluno tais estratégias não foram suficientes, e 

não identificamos nenhuma tentativa diferenciada de trazer este aluno para o 

nível de participação dos outros.  

 Perrenoud (2001), ainda tratando da questão da heterogeneidade, 

afirma que existem tratamentos às diferenças que favorecem os favorecidos, 

os que favorecem os desfavorecidos e tratamentos dados às diferenças que 
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não favorecem nenhum dos dois. Quanto às práticas observadas, 

percebemos que a atitude da professora 1 é uma mescla dessas situações 

que favorecem aos dois grupos: alfabéticos e não-alfabéticos. Por outro lado, 

se analisarmos quanto às diferenças de comportamento e não mais de nível 

de escrita, as estratégias da docente favorecem claramente àquele grupo de 

alunos que se mostravam participativos, mantinham o engajamento nas 

atividades, independentemente do agrupamento para qual fosse direcionado, 

e que os alunos que não tinham tanto envolvimento, como Kevin, 

continuavam apáticos em todas as aulas. Segundo o autor:  

Em geral, a discriminação negativa não está enraizado na 
intenção de prejudicar ou na vontade assumida de favorecer 
certos alunos. Ela provém mais de um duplo inconsciente, o 
da psicanálise e o da antropologia, que subjaz uma parte das 
práticas pedagógicas, as quais escapam da percepção dos 
interessados. (PERRENOUD 2001, p.25) 

 Como foi dito, a professora fazia um esforço muito grande para inserir 

os alunos, mas tinha dificuldades com alguns estudantes, o que para ela era 

uma fonte de angústia. 

 No caso da professora 2, vimos que sua mediação era mais geral, mais 

uniforme. Ela cobrava a participação de todos e utilizava como apoio para os 

alunos a escrita de um roteiro para nortear a produção e a elaboração de 

questionários para sintetizar alguns conteúdos, mas não desenvolveu 

estratégias específicas para fazer o aluno não-alfabético se sentir mais capaz 

de participar. Era comum, quando a pesquisadora se aproximava desses 

alunos para observar o que eles estavam escrevendo, eles responderem que 

não sabiam escrever, que tava errado ou até mesmo apagar. É como se eles 

tivessem a consciência de que não estavam fazendo o que a professora 

queria que eles fizessem, mas como tinham que fazer “do jeito deles”, eles 

iam fazendo. Neste caso, a prática da docente estava favorecendo mais os 

favorecidos e demonstrando que ainda não dispunha de esquemas 

diferenciados para o tratamento às diferenças. Era comum perceber uma 

maior preocupação da docente em relação à auto-estima desses alunos, nos 

momentos de leitura na sala, quando a professora fazia questão que todos 

lessem, mesmo os que tinham muita dificuldade. Daí quando os alunos não-

alfabéticos eram solicitados a ler algum trecho para a turma e, naturalmente, 
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demoravam muito - mesmo com a ajuda da professora que ia silabando com 

eles - ou não conseguiam, alguns alunos zombavam da leitura dos colegas e 

nestes momentos a professora sempre repreendia seus alunos e discutia na 

sala a importância do respeito ao colega que ainda estava aprendendo, 

explicando que isso fazia parte do processo de aprendizagem deles. 

 Como vimos, a reação dos colegas também é um ponto de extrema 

importância para o desenvolvimento da auto-estima dos alunos e deve ser 

foco da mediação docente. As duas professoras apresentaram este cuidado 

de cobrar dos alunos já alfabéticos o respeito e a contribuição destes para 

com os colegas. Nas aulas da professora 1 visualizamos diversas situações 

em que o aluno alfabético auxiliava e interagia muito bem com o colega não-

alfabético, houve casos porém em que o alfabético se sobrepunha ao não-

alfabético, rejeitando as contribuições dele e tomando para si a atividade. Já 

nas aulas da professora 2, não percebemos essa cumplicidade entre os 

alunos, até mesmo porque as situações de escrita eram individuais e/ou 

coletivas coordenadas pela professora.  

 O que entendemos daqui é que a mediação docente é fundamental 

para fazer com que as situações de aprendizagem sejam permeadas pela 

troca entre os alunos.  De acordo com Vigotski (2007), é nessa interação da 

criança com as pessoas em seu ambiente e em cooperação com seus 

companheiros que elas aprendem e se desenvolvem. 

  

9.4 - Considerações Finais ... 

 Conforme indicamos em discussões iniciais deste trabalho, 

desenvolvemos este estudo acerca da produção de textos em turmas 

heterogêneas - quanto ao nível de escrita - por acreditar que esta é uma 

atividade não só cognitiva mas principalmente social, além de extremamente 

complexa,  por concatenar tantas ações concomitantemente e não ser uma 

tarefa que pode ser desenvolvida e aprendida no espontaneísmo. Ou seja, 

trata-se de um eixo de ensino de extrema relevância que tem assumido cada 

vez maior grau de importância no cotidiano da escola, mas que ainda é 

considerada como uma atividade muito difícil para muitos docentes.  

Ao introduzir este tema, constatamos que no cenário das pesquisas 

educacionais não encontramos muitas reflexões sobre estratégias para o 
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ensino de produção de textos em turmas heterogêneas quanto ao nível de 

escrita, e entendemos essa baixa incidência como uma carência na formação 

docente, que muitas vezes não contam com orientações que os auxiliem a 

encontrar estratégias diversificadas para lidar com essa realidade. 

 Por isso, entendemos os dados desta pesquisa como um material de 

apoio e reflexão para esses profissionais que muitas vezes se sentem 

angustiados, sem saber como desenvolver práticas de produção de escrita 

que envolvam os seus alunos em situações de aprendizagem significativa, 

mesmo eles estando em diferentes níveis de apropriação da escrita. 

Acreditamos que o estudo pode contribuir também para as discussões sobre 

a formação de professores. É  preciso avançar no debate sobre como auxiliar 

os professores, promovendo reflexões teóricas aprofundadas, mas que 

cheguem mais perto da realidade das salas de aulas. É preciso entender as 

dificuldades comumente relatadas pelas docentes e buscar uma formação 

que ajude o professor a unir teoria e prática em seus planejamentos, quer 

dizer, é preciso mostrar aos docentes não só “o que se deve fazer” e “o 

porquê fazer” mas também o “como fazer”. Para isso, é importante refletir 

sobre as práticas docentes que vêm sendo desenvolvidas, identificando os 

pontos de dificuldade e exaltando as estratégias desenvolvidas pelas 

professoras para darem conta das situações. 

 Diante dos dados apresentados nos capítulos anteriores, percebemos 

que as professoras observadas reconheciam a necessidade de inserir os 

alunos desde cedo em práticas de produção textual, e que o nível de escrita 

do aluno não é um impedimento para que eles participem destas atividades. 

No entanto, nem sempre elas conseguiam planejar situações que 

favorecessem a inserção destes alunos em tais práticas.  

 As dificuldades foram muito ressaltadas pelas professoras, sobretudo 

porque as crianças já estavam no terceiro ano do Ensino Fundamental e a 

expectativa era de que todos concluíssem o ano alfabetizados. Desse modo, 

a angústia era ainda maior. 

 Como foi dito anteriormente, as duas professoras foram indicadas por 

pares que as reconheciam como profissionais comprometidas com a 

educação e com boas práticas em sala de aula. Pudemos perceber que de 

fato as docentes se mostraram bastante interessadas em proporcionar 
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atividades relevantes para seus alunos e utilizaram seus conhecimentos 

teóricos para planejar aulas que atendessem às novas perspectivas. No 

entanto, diante da multiplicidade de aspectos a dar conta durante o ano, o 

único desafio não era favorecer as aprendizagens relativas à produção de 

textos. Era preciso ajudar as crianças a ter autonomia para ler e escrever. 

 Dominar o Sistema de Escrita Alfabética é outra aprendizagem 

complexa e relevante. Este tema não foi objeto dessa pesquisa, mas foi 

possível verificar que é uma outra fonte de preocupação e angústia das 

professoras. Elas precisavam garantir a participação das crianças nas 

atividades de leitura e produção de textos, mas também precisavam ensinar a 

escrita alfabética.  

 Lidar com a heterogeneidade é uma aprendizagem necessária em 

qualquer etapa de escolarização, mas neste caso, assume uma 

especificidade a mais: os diferentes eixos de ensino da Língua Portuguesa 

precisam ser contemplados de modo a que a aprendizagem integral ocorra. 

 No caso do eixo de produção de textos, que foi o objeto dessa 

investigação, diferentes dimensões implicam no ensino de variados 

conhecimentos e habilidades. Uma das professoras era mais bem sucedida 

na tarefa de contemplar tal variedade e ao mesmo tempo atender a crianças 

com diferentes níveis de conhecimento sobre a base alfabética. No entanto, 

mesmo essa professora tinha dificuldades que podiam ser superadas se na 

escola o trabalho colaborativo, com projetos especiais, fosse uma prática 

consolidada. Neste caso, o trabalho colaborativo também poderia ser 

pensado para ajudar as crianças a dominar o sistema de escrita e, assim, 

escrever com autonomia, que é, de fato, a expectativa geral mínima que se 

tem para o final do ciclo de alfabetização.  
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