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MIRTA TORRES, 

  

especialista em didática da leitura e da escrita, foi diretora de Educação primária de 

Buenos Aires e esteve à frente de programas de melhoramento pedagógico. 

Se ensinar as crianças a produzir textos de qualidade é um 

desafio, preparar os educadores para realizar essas tarefas é uma 

responsabilidade igualmente complexa e instigante. E é essa 

missão que Mirta Torres tomou para direcionar sua carreira. 

Atualmente, coordena um grupo que trabalha com a 

alfabetização de alunos que foram reprovados ou entraram na 

escola mais tarde e também integra o projeto Maestro + 

Maestro, que, prevendo dois professores para cada sala de aula, 

visa diminuir as dificuldades de estudantes do 1º grau, etapa em 

que se concentram os maiores índices de repetência no sistema 



argentino. 

 

Apesar da pouca afinidade com a língua portuguesa, Mirta 

garante que sua experiência pedagógica na Argentina pode ser 

bastante útil para os professores que lidam com produção de 

texto no Brasil. "Valem o raciocínio e as estratégias", diz ela, 

que concedeu esta entrevista por telefone à NOVA ESCOLA de 

sua residência, em Buenos Aires. 

  

Como definir o que é uma produção de qualidade? 

MIRTA TORRES O escritor tem de ter um propósito claro 

que o leve a escrever, tal como preparar um texto para o 

seminário ou um convite para uma festa. O bom texto é aquele 

que cumpre o propósito de quem o produz. 

  

Para isso, o que é preciso ser ensinado aos alunos? 

MIRTA Diversos aspectos colaboram para que sejam 

produzidos textos qualificados entre aceitáveis e bons. A turma 

toda deve ser incentivada a escrever de maneira habitual e 

frequente. Tal como um piloto de avião precisa acumular horas 

de voo para ser hábil, um escritor precisa somar muitas 

oportunidades de escrita. Na prática, quer dizer que os 

estudantes devem ser estimulados a elaborar perguntas sobre 

um tema estudado e resumir a matéria para passar a um colega 

que faltou. São escritos menos ambiciosos, porém também 

exigem escrever, ler e corrigir. Embora, em muitas situações 

escolares de escrita, o texto não tenha outro propósito a não ser 

o de escrever para aprender a escrita, é fundamental gerar 



condições didáticas com sentido social. Elas devem garantir a 

construção de produções contextualizadas, que ultrapassem os 

muros da escola, como uma solicitação por escrito para o 

diretor de um museu, de permissão para uma visita. Assim, 

antes de começar a escrever, aprende-se que é preciso saber 

quem é o leitor e as informações necessárias. 

  

Por isso é ruim propor que se escreva sobre um tema livre 

ou aberto, por exemplo, "Minhas Férias"? 

MIRTA A escrita nunca deve ser livre. Precisa ser produzida 

em um contexto, sempre. A psicolinguista argentina Emilia 

Ferreiro caracteriza muito bem essa questão. Ela diz que "não 

há nada menos livre do que um texto livre". Muitas coisas 

incidem sobre qualquer texto: os propósitos que guiam a escrita, 

os destinatários e a situação comunicativa. As crianças têm de 

aprender que o material deve se refletir no leitor. 

"Tal como um piloto de avião precisa acumular horas de voo para ser hábil, um 

escritor precisa somar muitas oportunidades de escrita." 

Como os educadores podem ajudar os estudantes a refinar 

seus textos? 

MIRTA Vou responder citando um caso de alunos de 7 anos 

que estavam reescrevendo a história de Pinóquio. Eles ditavam 

para a professora: "Pinóquio caiu no mar e a baleia o engoliu. A 

baleia ficou com Pinóquio em sua barriga durante três dias e 

depois de três dias jogou Pinóquio na praia". Ela leu em voz 

alta o parágrafo, comentou que algo soava mal e releu 

enfatizando o nome Pinóquio. "Fala-se muitas vezes o nome 

Pinóquio", concluíram. "Como poderíamos evitar isso?", ela 



perguntou. Os pequenos sugeriram correções: "Pinóquio caiu no 

mar e a baleia o engoliu. A baleia ficou com ele em sua barriga 

durante três dias e depois de três dias o jogou na praia". Depois 

disso, a professora sugeriu que o fragmento correspondente do 

conto fosse relido, o que resultou na troca de barriga por ventre. 

Para evitar a repetição da expressão "três dias", foram propostas 

algumas opções: "ao final desse tempo", "logo", "depois" e 

"então". As crianças escolheram "logo". Assim que se chegou à 

terceira versão, um menino disse que algo soava mal, repetindo 

a expressão que a docente já havia usado. Ele continuou: 

"Quando Pinóquio cai no mar, trata-se de uma baleia, uma 

baleia qualquer. Depois, quando ela carrega Pinóquio durante 

três dias na barriga, no ventre, então é a baleia porque não se 

trata de uma baleia qualquer". Então, foi reescrito: "Pinóquio 

caiu no mar e uma baleia o engoliu. A baleia ficou com ele em 

seu ventre durante três dias e logo o jogou na praia". 

  

Como a professora fez para que os alunos incorporassem 

essa prática? 

MIRTA Durante a produção, ela recordou com a turma como e 

por que havia sido substituído o nome Pinóquio a fim de que 

fosse elaborada uma regra geral, registrada no caderno: 

"Quando se fala em um personagem e o leitor sabe que se fala 

dele, não é necessário escrever seu nome. Podemos colocar 'o', 

'a', 'os', 'as'". 

  

Para escrever bem, é fundamental ser um bom leitor? 



MIRTA Sim. A formação leitora ajuda na formação do escritor. 

A familiaridade com outros textos fornece modelos e 

conhecimento sobre outros gêneros e estruturas. Devemos ler 

como escritores: voltar ao texto para verificar de que maneira 

um autor resolveu um problema semelhante ao que temos em 

mãos, por exemplo. No mais, a leitura desperta o desejo de 

escrever. Cabe à escola abrir diversas possibilidades: oferecer 

títulos que fascinam crianças e jovens sem reforçar o que o 

mercado já oferece de maneira excessiva. Não precisa ofertar 

livros do Harry Potter, mas obras de Robert Louis 

Stevenson (1850-1894), como A Ilha do Tesouro, precisam ser 

recomendadas. Ambos são valiosos, só que, se os do segundo 

tipo não forem oferecidos, dificilmente os leitores vão decidir 

lê-los. Mas há que destacar que nem todo bom leitor é um bom 

escritor. Muitos de nós somos excelentes leitores, porém 

somente escrevemos de modo aceitável. 

  

O que se espera de um educador como leitor? 

MIRTA Ele deve desfrutar da leitura, estar atento aos gostos 

dos estudantes e considerar sua importância como uma ponte 

entre eles e os textos. Pequenas, as crianças não podem 

sozinhas e, já maiores, precisam de ajuda para acessar grandes 

obras, que não enfrentariam por iniciativa própria. É válido 

destacar que o docente que seja um bom leitor é capaz de 

descobrir a ambiguidade, a obscuridade ou a pobreza presentes 

nos textos e compartilhar isso com o grupo. 

  

A partir de quando os alunos devem produzir textos? 



MIRTA Essa atividade pode ser anterior à aquisição da 

habilidade de escrever. As discussões entre eles e o professor 

sobre "como fica melhor", "como se poderia dizer", "o que falta 

colocar" permitem refletir sobre a escrita. Assim, muitos, antes 

de estarem plenamente alfabetizados, já conhecem as 

características da linguagem escrita por terem escutado bastante 

leitura em voz alta. Quer dizer, já podem se dedicar à produção 

de textos, como ditantes. Lembro-me de um projeto chamado 

Cuentos de Piratas, desenvolvido com crianças de 5 anos. A 

professora lia para elas os contos e todos levavam os livros para 

casa para reler e folhear. Depois, juntamente com a docente, 

faziam listas de personagens, tomavam nota dos conflitos que 

apareciam em histórias de piratas, colocavam legendas na 

imagem de um barco: timão, vela, proa, popa. Finalmente, em 

grupo, criaram uma história de piratas. 

  

Quais são as etapas essenciais da produção de texto? 

MIRTA A escrita propriamente dita leva tempo: se escreve e se 

relê para saber como prosseguir, o que falta, se está indo bem, 

se convém substituir algum parágrafo ou reescrever tudo. O 

processo de leitura e correção não é posterior à escrita, mas 

parte dela. Ao considerar terminado, o passo seguinte é reler ou 

dar para outro leitor fazer isso e opinar. Feitas as correções 

finais, passa-se o texto a limpo com o formato mais ou menos 

definitivo. Contudo, as etapas não devem ser enumeradas 

porque não são fixas e sucessivas. Elas constituem um processo 

de vai e vem. 



"As etapas de produção de texto não devem ser enumeradas porque não são 

fixas e sucessivas, mas um processo de vai e vem." 

Como o educador deve escolher o que enfocar primeiro na 

revisão? 

MIRTA Cada texto é único. Todavia, é imprescindível - 

sobretudo com turmas que já têm autonomia na produção - 

fazer uma primeira leitura para checar a coerência. Se os alunos 

se concentrarem em detalhes, podem não conseguir checar a 

coerência geral. 

  

Fazer intervenções enquanto os estudantes produzem é 

correto? Ou é melhor deixá-los terminar e revisar só ao fim 

do trabalho? 

MIRTA As situações didáticas de escrita não são todas iguais. 

Em alguns casos, é interessante observar os escritos durante o 

processo para ajudar a turma a relê-los, a retomar o fio do relato 

e a corrigir uma expressão. Em outros, é melhor deixar que 

escrevam sem intervir. Há alguns anos, em um projeto com 

crianças de 7 e 8 anos, lançamos mão de um recurso didático 

que deu ótimos resultados. Organizávamos as aulas de modo 

que não houvesse tempo suficiente para terminar os textos, 

fazendo com que o grupo produzisse apenas uma parte dele. Na 

aula seguinte, a produção era lida para recordar até onde haviam 

chegado e decidir como continuar. Essa situação genuína da 

releitura permite descobrir erros, pensar formas apropriadas de 

expressão, enfim, ajuda a tomar distância do escrito e retomá-lo 

como leitor. 

  



É válido que os próprios alunos revisem os textos dos 

colegas? 

MIRTA Minha experiência mostra que nem sempre é 

produtivo que os estudantes leiam mutuamente as produções 

dos companheiros. Os menores não entendem a letra e os 

maiores nem sempre sabem o que procurar, o que faz com que 

fiquem detidos em detalhes que não interferem na qualidade 

final. A revisão dos colegas ganha valor quando o professor 

propõe revisar conjuntamente o texto, orientando a leitura e 

sugerindo opções. O texto eleito para ser revisado 

coletivamente deve representar os obstáculos que a maioria 

encontra. Uma vez descobertos no texto do companheiro os 

aspectos que devem ser revistos, o professor pode sugerir que 

cada um revise sua própria produção. 

  

Como ensinar gramática e as normas da língua no interior 

das práticas de leitura e escrita? 

MIRTA Efetivamente, se recorrem à gramática e às normas da 

língua quando é necessário penetrar em aspectos da 

compreensão de um texto, como "qual é o sujeito do 

parágrafo?", mas principalmente para revisar. De acordo com a 

idade da garotada, alguns aspectos são retomados em outros 

momentos, dedicados só à reflexão gramatical. 

  

É comum encontrarmos pessoas que dizem não saber 

escrever bem e se sentem mais seguras ao falar, o que leva a 

entender que a passagem do oral para o escrito é o ponto de 



dificuldade delas. Como isso pode ser enfrentando na 

escola? 

MIRTA Não creio que isso se deva à passagem do oral para o 

escrito. A fala permite gestos, alusões que reforçam o peso do 

que foi dito. Temos uma grande prática cotidiana na 

comunicação oral e muito menor na escrita. Quem considera 

mais fácil se comunicar oralmente está, sem dúvida, pensando 

em trocas familiares e não em apresentações orais formais, 

como as conferências, que exigem verbalizar e organizar todos 

os momentos da exposição. Nesses casos, as dificuldades 

encontradas são parecidas com a de escrever. Ensinar a escrever 

e a falar de forma aceitável exige empenho do professor, que 

deve guiar a turma com mãos firmes e seguras. 

QUER SABER MAIS? 

Contato 

 Mirta Torres, mirtatorres5@gmail.com 

Internet 

 Digite na busca sobre enseñar a leer y escribir e acesse o texto 

homônimo de Mirta Castedo(em espanhol). 
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Escrever de verdade 

Para produzir textos de qualidade, seus alunos têm 

de saber o que querem dizer, para quem escrevem 
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e qual é o gênero que melhor exprime suas ideias. 

A chave é ler muito e revisar continuamente 

TEXTOTHAIS GURGEL COLABORAÇÃO TADEU BREDA 

Narração, descrição e dissertação. Por muito tempo, esses três 

tipos de texto reinaram absolutos nas propostas de escrita. 

Consenso entre professores, essa maneira de ensinar a escrever 

foi uma das responsáveis pela falta de proficiência entre nossos 

estudantes. O trabalho baseado nas composições e redações 

escolares tem uma fragilidade: ele não garante o conhecimento 

necessário para produzir os textos que os alunos terão de 

escrever ao longo da vida. "Nessa antiga abordagem, ninguém 

aprendia a considerar quem seriam os leitores. Por isso, não 

havia a reflexão sobre a melhor estratégia para pôr as ideias no 

papel", diz Telma Ferraz Leal, da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE). 

 

Para aproximar a produção escrita das necessidades enfrentadas 

no dia a dia, o caminho atual é enfocar o desenvolvimento dos 

comportamentos leitores e escritores. Ou seja: levar a criança a 

participar de forma eficiente de atividades da vida social que 

envolvam ler e escrever. Noticiar um fato num jornal, ensinar 

os passos para fazer uma sobremesa ou argumentar para 

conseguir que um problema seja resolvido por um órgão 

público: cada uma dessas ações envolve um tipo de texto com 

uma finalidade, um suporte e um meio de veiculação 

específicos. Conhecer esses aspectos é a condição mínima para 

decidir, enfim, o que escrever e de que forma fazer isso. Fica 

evidente que não são apenas as questões gramaticais ou 

notacionais (a ortografia, por exemplo) que ocupam o centro 

das atenções na construção da escrita, mas a maneira de 



elaborar o discurso. 

 

Há outro ponto fundamental nessa transformação das atividades 

de produção de texto: quem vai ler. E, nesse caso, você não 

conta. "Entregar um texto para o professor é cumprir tarefa", diz 

Fernanda Liberali, da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC-SP). "Para que o aluno fique estimulado com a 

proposta, é preciso que veja sentido nisso." O objetivo é fazer 

com que um leitor ausente no momento da produção 

compreenda o que se quis comunicar. 

 

O primeiro passo é conhecer os diversos gêneros. Isso não 

significa que os recursos discursivos, textuais e linguísticos dos 

contos de fadas e da reportagem, por exemplo, sejam conteúdos 

a apresentar aos alunos sem que eles os tenham identificado 

pela leitura. Um risco é cair na tentação de transmitir 

verbalmente as diferentes estruturas textuais. Cabe ao professor 

permitir que as crianças adquiram os comportamentos do leitor 

e do escritor pela participação em situações práticas e não por 

meras verbalizações. 

 

Ensinar a produzir textos nessa perspectiva prevê abordar três 

aspectos principais: a construção das condições didáticas, a 

revisão e a criação de um percurso de autoria, como explicado a 

seguir. 

  

Os textos redigidos em classe precisam de um 

destinatário 



"Escreva um texto sobre a primavera." Quem se depara com 

uma proposta como essa imediatamente deveria se fazer 

algumas perguntas. Para quê? Que tipo de escrita será essa? 

Quem vai lê-la? Certas informações precisam estar claras para 

que se saiba por onde começar um texto e se possa avaliar se ele 

condiz com o que foi pedido. Nas pesquisas didáticas de 

práticas de linguagem, essas delimitações se denominam 

condições didáticas de produção textual. No que se refere ao 

exemplo citado, fica difícil responder às perguntas, já que esse 

tipo de redação não existe fora da escola, ou seja, não faz parte 

de nenhum gênero. 

 

De acordo com Bernard Schneuwly e Joaquim Dolz, o trabalho 

com um gênero em sala é o resultado de uma decisão didática 

que visa proporcionar ao aluno conhecê-lo melhor, apreciá-lo 

ou compreendê- lo para que ele se torne capaz de produzi-lo na 

escola ou fora dela. No artigo Os Gêneros Escolares - Das 

Práticas de Linguagem aos Objetos de Ensino, os 

pesquisadores suíços citam ainda como objetivo desse trabalho 

desenvolver capacidades transferíveis para outros gêneros. 

 

Para que a criança possa encontrar soluções para sua produção, 

ela precisa ter um amplo repertório de leituras. Essa 

possibilidade foi dada à turma de 9º ano da professora Maria 

Teresa Tedesco, do Centro de Educação e Humanidades 

Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira - 

conhecido como Colégio de Aplicação da Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro (Uerj). Procurando desenvolver a 

leitura crítica de textos jornalísticos e o conhecimento das 

estruturas argumentativas na produção textual, ela propôs uma 



atividade permanente: a cada semana, um grupo elegia uma 

notícia e expunha à turma a forma como ela tinha sido tratada 

nos jornais. Depois, seguia-se um debate sobre o tema ou a 

maneira como as reportagens tinham sido veiculadas. 

Paralelamente, os estudantes tiveram contato com textos de 

finalidades comunicativas diversas no jornal, como cartas de 

leitores, editoriais e artigos opinativos. "O objetivo era que eles 

analisassem os materiais, refletissem sobre os propósitos de 

cada um e adquirissem um repertório discursivo e linguístico", 

conta Maria Teresa, que lançou um desafio: produzir um jornal 

mural. 

 

A proposta era trabalhar com textos opinativos, como os 

editoriais. Para que a escrita ganhasse sentido, ela avisou que o 

jornal seria afixado no corredor e que toda a comunidade 

escolar teria acesso a ele. Os assuntos escolhidos tratavam das 

principais notícias do momento, como o surto de dengue no Rio 

de Janeiro e a discussão sobre a maioridade penal. Com as 

características do gênero já discutidas e frescas na memória, 

todos passaram à produção individual (leia o texto de um dos 

alunos abaixo). 

 

A primeira versão foi lida pela professora. "Sempre havia 

observações a fazer, mas eu deixava que os próprios meninos 

ajudassem a identificar as fragilidades", diz Maria Teresa. 

Divididos em pequenos grupos, os alunos revisaram a produção 

de um colega, escrevendo um bilhete para o autor com 

sugestões e avaliando se ela estava adequada para a publicação. 

Eram comuns comentários como "argumento fraco" e "falta 

conclusão". 



 

"Envolver estudantes de 6º a 9º ano na produção textual é um 

grande desafio", ressalta Roxane Rojo, da Universidade 

Estadual de Campinas (Unicamp). "Muitas vezes, eles tiveram 

de produzir textos sem função comunicativa durante a 

escolaridade inicial e, por acreditarem que escrever é uma 

chatice, são mais resistentes." Atenta, Maria Teresa soube 

driblar o problema. Percebendo que a turma andava inquieta 

com a proibição por parte da direção do uso de short entre as 

meninas, ela fez disso o tema de um editorial do jornal mural. 

 

"Para que alguém se coloque na posição de escritor, é preciso 

que sua produção tenha circulação garantida e leitores de 

verdade", diz Roxane. E todos saberiam a opinião do aluno 

sobre a questão, inclusive a diretoria. "Só assim ele assume 

responsabilidade pela comunicação de seu pensamento e se 

coloca na posição do leitor, antecipando como ele vai 

interpretá- lo." A argumentação da garotada foi tão bem 

estruturada que a diretoria resolveu voltar atrás e liberar mais 

uma vez o uso da roupa entre as garotas. 

 

A criação de condições didáticas nas propostas para as turmas 

de 1º a 5º ano segue os mesmos preceitos utilizados pela 

professora Maria Teresa. "Em qualquer série, como na vida, 

produzir um texto é resolver um problema", ensina Telma 

Ferraz Leal. "Mas para isso é preciso compreender quais são os 

elementos principais desse problema." 

TEXTO ARGUMENTATIVO 

Marcado pela exposição de pontos de vista do autor, que precisam ser 

sustentados com exemplos 



 
Clique para ampliar 

Análise geral 

O texto respeita as marcas do gênero, mas é importante propor uma 

revisão para deixar os argumentos do autor mais claros e embasados. 

A revisão vai além da ortografia e foca os 

propósitos do texto 

Produzir textos é um processo que envolve diferentes etapas: 

planejar, escrever, revisar e reescrever. Esses comportamentos 

escritores são os conteúdos fundamentais da produção escrita. A 

revisão não consiste em corrigir apenas erros ortográficos e 

gramaticais, como se fazia antes, mas cuidar para que o texto 

cumpra sua finalidade comunicativa. "Deve-se olhar para a 

produção dos estudantes e identificar o que provoca o 

estranhamento no leitor dentro dos usos sociais que ela terá", 

explica Fernanda Liberali. 

 

Com a ajuda do professor, as turmas aprendem a analisar se 

ideias e recursos utilizados foram eficazes e de que forma o 

material pode ser melhorado. A sala de 3º ano de Ana Clara 

Bin, na Escola da Vila, em São Paulo, avançou muito com um 

trabalho sistemático de revisão. Por um semestre, todos se 

dedicaram a um projeto sobre a história das famílias, que 

culminou na publicação de um livro, distribuído também para 

http://novaescolaclube.org.br/sites/revista_digital/files/especial-producao-texto-12-producao-texto-1-ampliado-2.pdf
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os pais. Dentro desse contexto, ela propôs a leitura de contos 

em que escritores narram histórias da própria infância. Os 

estudantes se envolveram na reescrita de um dos contos, 

narrado em primeira pessoa. Eles tiveram de reescrevê-lo na 

perspectiva de um observador - ou seja, em terceira pessoa. A 

segunda missão foi ainda mais desafiadora: contar uma história 

da infância dos pais. Para isso, cada um entrevistou familiares, 

anotou as informações em forma de tópicos e colocou tudo no 

papel (leia o texto de um dos alunos abaixo). 

 

Ana Clara leu os trabalhos e elegeu alguns pontos para discutir. 

"O mais comum era encontrar só o relato de um fato", diz. 

"Recorremos, então, aos contos lidos para saber que 

informações e detalhes tornavam a história interessante e como 

organizá-los para dar emoção." Cada um releu seu conto, 

realizou outra entrevista com o parente-personagem e produziu 

uma segunda versão. 

 

Tiveram início aí diferentes formas de revisão - análise coletiva 

de uma produção no quadro, revisão individual com base em 

discussões com o grupo e revisões em duplas -, realizadas 

vários dias depois para que houvesse o distanciamento em 

relação ao trabalho. A primeira proposta foi a "revisão de 

ouvido". Para realizá-la, Ana Clara leu em voz alta um dos 

contos para a turma, que identificou a omissão de palavras e 

informações. Ela selecionou alguns aspectos a enfocar na 

revisão: ortografia, gramática e pontuação. 

 

Quando a classe foi dividida em duplas, um dos propósitos da 

professora era que uns dessem sugestões aos outros. A 



pesquisadora argentina em didática Mirta Castedo é defensora 

desse tipo de proposta. Para ela, as situações de revisão em 

grupo desenvolvem a reflexão sobre o que foi produzido por 

meio justamente da troca de opiniões e críticas. "Revisar o que 

os colegas fazem é interessante, pois o aluno se coloca no lugar 

de leitor", emenda Telma. "Quando volta para a própria 

produção e revisa, a criança tem mais condições de criar o 

distanciamento dela e enxergar as fragilidades." 

 

Um escritor proficiente, no entanto, não faz a revisão só no fim 

do trabalho. Durante a escrita, é comum reler o trecho já 

produzido e verificar se ele está adequado aos objetivos e às 

ideias que tinha a intenção de comunicar - só então planeja- se a 

continuação. E isso é feito por todo escritor profissional. 

 

A revisão em processo e a final são passos fundamentais para 

conseguir de fato uma boa escrita. Nesse sentido, a maneira 

como você escreve e revisa no quadro, por exemplo, pode 

colaborar para que a criança o tome como um modelo e se 

familiarize com o procedimento. Sobre o assunto, Mirta 

Castedo escreve em sua tese de doutorado: "Os bons escritores 

adultos (...) são pessoas que pensam sobre o que vão escrever, 

colocam em palavras e voltam sobre o já produzido para julgar 

sua adequação. Mas não realizam as três ações (planejar, 

escrever e revisar) sucessivamente: vão e voltam de umas às 

outras, desenvolvendo um complexo processo de transformação 

de seus conhecimentos em um texto". 

BIOGRAFIA 



Dados ordenados cronologicamente e recursos linguísticos que 

asseguram a conectividade temporal (como os advérbios) são algumas 

das características do gênero 

 
Clique para ampliar 

Análise geral 

É importante propor a revisão com a retomada de modelos, para que o 

autor organize as informações em frases e com verbos conjugados no 

tempo apropriado, para marcar os acontecimentos. 

Ser autor exige pensar no enredo e na estrutura 

O terceiro aspecto fundamental no trabalho de produção textual 

é garantir que a criança ganhe condições de pensar no todo. Do 

enredo à forma de estruturar os elementos no papel: é preciso 

aprender a dar conta de tudo para atingir o leitor. Esse processo 

denomina-se construção de um percurso de autoria e se adquire 

com tempo, prática e reflexão. 

 

Os estudos em didática das práticas de linguagem fizeram cair 

por terra o pensamento de que a redação com tema livre 

estimula a criatividade. Hoje sabe-se que depois da 

alfabetização há ainda uma longa lista de aprendizagens. Foi 

considerando a complexidade desse processo que Edileuza dos 

Santos, professora da EM de Santo Amaro, no Recife, 

desenvolveu um projeto de fábulas com a 3ª série (leia o texto 
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de um dos alunos abaixo). 

 

Ela deu início ao trabalho investindo na ampliação do repertório 

dentro desse gênero literário. Assim foi possível observar 

regularidades na estrutura discursiva e linguística, como o fato 

de que os animais são os protagonistas. "Escolhi esse gênero 

porque ele tem começo, meio e fim bem marcados, algo que eu 

queria trabalhar com a garotada." 

 

A primeira proposta foi o reconto oral de uma fábula conhecida. 

"Isso envolve organizar ideias e pode ser uma forma de planejar 

a escrita", endossa Patrícia Corsino, da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ). Quando já dominamos todas as 

informações de uma narrativa, podemos nos focar apenas na 

forma de expor os elementos - mas esse é um grande desafio no 

início da escolaridade. 

 

Na turma de Edileuza, as propostas seguintes foram a reescrita 

individual e a produção de versões de fábulas conhecidas com 

modificações dos personagens ou do cenário. Aos poucos, todos 

ganharam condições de inventar situações. A professora 

percebeu que os estudantes não entendiam bem o sentido da 

moral da história. Pediu, então, uma pesquisa sobre provérbios 

e seu uso cotidiano. Com essa compreensão e um repertório de 

ditados populares, Edileuza sugeriu a criação de uma fábula 

individual. Ela discutiu com o grupo que esse gênero 

geralmente tem como protagonistas inimigos tradicionais (cão e 

gato, por exemplo). Estava colocada uma restrição. Em seguida, 

relembrou provérbios que poderiam ser a moral das histórias 

criadas. 



 

Desde o início, todos sabiam que as produções seriam lidas por 

outros alunos, o que serviu de estímulo para bolar tramas 

envolventes. "Há uma diferença entre escrever textos com 

autonomia - obedecendo à estrutura do gênero, sem problemas 

ortográficos e de coerência - e se tornar autor", explica Patrícia. 

"No primeiro caso, basta aprender as características do gênero e 

conhecer o enredo, por exemplo. No segundo, é preciso 

desenvolver ideias." Para chegar lá, a interação com professores 

e colegas e o acesso a um repertório literário são importantes. 

 

Do 6º ao 9º ano, o processo de construção da autoria pode exigir 

desafios que sejam cada vez mais complexos: a elaboração de 

tensões na narrativa ou a participação em debates para 

desenvolver a argumentação, como fez Maria Teresa. "A 

reescrita pode vir com propostas de produção de paródias, no 

caso dos maiores, que exigem mais elaboração", diz Roxane. 

Uma boa forma de fazer circular textos nessa fase são os meios 

digitais, como blogs e o site da própria escola. Os jovens podem 

se responsabilizar por toda a produção. Levar os estudantes a se 

expressar cada vez melhor, afinal, deve ser o objetivo de todo 

professor. 

FÁBULA 

Começo, meio e fim bem marcados, temporalidade imprecisa e uma 

moral que encerra o texto definem esse gênero 



 
Clique para ampliar 

Análise geral 

É apropriado retomar as marcas do gênero fábula e o significado de 

provérbios e ditos populares. A leitura dos colegas pode ajudar o autor 

a perceber que apresentar os personagens é fundamental. 
QUER SABER MAIS? 

Contatos 

 Centro de Educação e Humanidades Instituto de Aplicação 

Fernando Rodrigues da Silveira, tel. (21) 2333-7873, 

cap_uerj@hotmail.com 

 EM de Santo Amaro, tel. (81) 3232-5919 

 Escola da Vila, tel. (11) 3726-3578, vila@vila.com.br 

 Fernanda Liberali, liberali@uol.com.br 

 Roxane Rojo, rrojo@iel.unicamp.br 

 Telma Ferraz Leal, tfleal@terra.com.br 
 

 
 
REPORTAGENS 

1º AO 5º ANO | PRÁTICAS DE LINGUAGEM 

Gêneros, como usar 
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Eles invadiram a escola - e isso é bom. Mas é 

preciso parar de ficar só ensinando suas 

características para passar a utilizá-los no dia a dia 

de todas as turmas com o objetivo de formar 

leitores e escritores de verdade 

TEXTOANDERSON MOÇO 

Todo dia, você acorda de manhã e pega o jornal para saber das 

últimas novidades enquanto toma o café da manhã. Em seguida, 

vai até a caixa de correio e descobre que recebeu folhetos de 

propaganda e (surpresa!) a carta de um amigo que está morando 

em outro país. Depois, vai até a escola e separa livros para 

planejar uma atividade com seus alunos. No fim do dia, de volta 

à casa, pega uma coletânea de poemas na estante da sala e lê 

alguns antes de dormir. Não é de hoje que nossa relação com os 

textos escritos é assim: eles têm formato próprio, suporte 

específico, possíveis propósitos de leitura - em outras palavras, 

possuem o que os especialistas chamam de "características 

sociocomunicativas", definidas pelo conteúdo, pela função, pelo 

estilo e pela composição do material a ser lido. E é essa soma 

de características que define os diferentes gêneros. Ou seja, se é 

um texto com função comunicativa, tem um gênero. 

 

Na última década, a grande mudança nas aulas de Língua 

Portuguesa foi a chegada dos gêneros à escola. Essa mudança é 

uma novidade a ser comemorada. Porém muitos especialistas e 

formadores de professores destacam que há uma pequena 

confusão na forma de trabalhar. Explorar apenas as 

características de cada gênero (carta tem cabeçalho, data, 

saudação inicial, despedida etc.) não faz com que ninguém 



aprenda a, efetivamente, escrever uma carta. Falta discutir por 

que e para quem escrever a mensagem, certo? Afinal, quem vai 

se dar ao trabalho de escrever para guardá-la? Essa é a diferença 

entre tratar os gêneros como conteúdos em si e ensiná-los no 

interior das práticas de leitura e escrita. 

 

Essa postura equivocada tem raízes claras: é uma infeliz 

reedição do jeito de ensinar Língua Portuguesa que predominou 

durante a maior parte do século passado. A regra era falar sobre 

o idioma e memorizar definições: "Adjetivo: palavra que 

modifica o substantivo, indicando qualidade, caráter, modo de 

ser ou estado. Sujeito: termo da oração a respeito do qual se 

enuncia algo". E assim por diante, numa lista quilométrica. 

Pode até parecer mais fácil e econômico trabalhar apenas com 

os aspectos estruturais da língua, mas é garantido: a turma não 

vai aprender. "O que importa é fazer a garotada transitar entre 

as diferentes estruturas e funções dos textos como leitores e 

escritores", explica a linguista Beth Marcuschi, da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE). 

 

É por isso que não faz sentido pedir para os estudantes 

escreverem só para você ler (e avaliar). Quando alguém escreve 

uma carta, é porque outra pessoa vai recebê-la. Quando alguém 

redige uma notícia, é porque muitos vão lê-la. Quando alguém 

produz um conto, uma crônica ou um romance, é porque espera 

emocionar, provocar ou simplesmente entreter diversos leitores. 

E isso é perfeitamente possível fazer na escola: a carta pode ser 

enviada para amigos, parentes ou colegas de outras turmas; a 

notícia pode ser divulgada num jornal distribuído internamente 

ou transformado em mural; o texto literário pode dar origem a 



um livro, produzido de forma coletiva pela moçada. 

 

Os especialistas dizem que os gêneros são, na verdade, uma 

"condição didática para trabalhar com os comportamentos 

leitores e escritores". A sutileza - importantíssima - é que eles 

devem estar a serviço dos verdadeiros Conteúdos os chamados 

"comportamentos leitores e escritores" (ler para estudar, 

encontrar uma informação específica, tomar notas, organizar 

entrevistas, elaborar resumos, sublinhar as informações mais 

relevantes, comparar dados entre textos e, claro, enfrentar o 

desafio de escrevê-los). "Cabe ao professor possibilitar que os 

alunos pratiquem esses comportamentos, utilizando textos de 

diferentes gêneros", afirma Beatriz Gouveia, coordenadora do 

Programa Além das Letras, do Instituto Avisa Lá, em São 

Paulo. 

 

Existem muitas formas de trabalhar os gêneros na prática. 

Conheça e compare duas propostas curriculares, de uma 

instituição privada e de uma rede pública. A primeira é da 

Secretaria de Educação de Nova Lima, na região metropolitana 

de Belo Horizonte. A segunda é da Escola Projeto Vida, em São 

Paulo. Ambas cobrem do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental e 

podem servir de exemplo para distribuir os conteúdos porque 

representam um passo além da chamada "normatização 

descritiva" (a tendência de explicar só as características de cada 

gênero). 

 

Antes de detalhar como funciona essa abordagem que privilegia 

o ensino dos comportamentos leitores e escritores, vale uma 

palavrinha sobre os conteúdos clássicos da disciplina: ortografia 



e gramática. Eles continuam sendo muito importantes nesse 

novo jeito de planejar, pois conhecê-los é essencial para que os 

alunos superem as dificuldades. Que tempo verbal usar para 

contar algo que já ocorreu? Que recursos de coesão e coerência 

garantem a compreensão de uma história? "Saber utilizar a 

língua é o que mais influencia a qualidade textual", ressalta 

Beth Marcuschi. Para alcançar isso, porém, não é necessário 

colocar a ortografia e a gramática como um fim em si mesmo, 

ocupando o centro das aulas. Assim como os gêneros, elas são 

um meio para ensinar a ler e escrever cada vez melhor. 

 

Nas propostas curriculares da Escola Projeto Vida e da rede de 

Nova Lima, você vai notar que não existe uma progressão de 

aspectos "mais fáceis" para outros "mais difíceis", pois qualquer 

gênero pode ser trabalhado em qualquer ano. "O que deve 

variar conforme a idade é a complexidade dos textos", afirma 

Regina Scarpa, coordenadora pedagógica de NOVA ESCOLA. 

Além disso, é fundamental retomar o estudo sobre determinado 

gênero (em diferentes momentos, mas para atender a 

necessidades específicas de aprendizagem). 

 PROPOSTA CURRICULAR DA ESCOLA PROJETO VIDA, EM 

SÃO PAULO, SP 

 PROPOSTA CURRICULAR DO MUNICÍPIO DE NOVA LIMA 

A turma deve saber que cada tipo de texto tem um 

suporte 

A apresentação dos textos é outro ponto essencial: eles devem 

ser trabalhados em seu suporte real. Se você quer usar 

reportagens, tem de levar para a sala jornais e revistas de 

verdade. Para explorar receitas, é preciso que os alunos 
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manuseiem obras de culinária. Na análise de biografias, é 

fundamental cada um dispor de livros desse tipo. E assim 

sucessivamente. Portanto, nada de oferecer apenas uma carta 

que esteja publicada (ou resumida) nas páginas do livro 

didático. 

 

Isso posto, é hora de mergulhar nos currículos. O fio condutor 

que aproxima as duas propostas é a preocupação de fazer a 

turma transitar pelas três posições enunciativas do texto: 

ouvinte, leitor e escritor. É nessa "viagem" de possibilidades 

que a garotada exercita os tais comportamentos leitores e 

escritores. Em Nova Lima, todo professor lê diariamente, ao 

longo do primeiro semestre, contos para a turma de 2º ano. Ao 

ouvir, os alunos se familiarizam com diversos exemplos de 

texto, apreciando-os e aprendendo a identificar as 

características que cada um deles contém. 

 

Ao mesmo tempo, eles atuam como leitores, comparando 

diferentes versões de um conto, por exemplo, com o objetivo de 

refletir sobre os recursos linguísticos escolhidos pelos autores. 

E o professor também coloca a garotada para trabalhar - pede 

que todos caracterizem um personagem e, portanto, escrevam. 

Nessa hora, eles vão usar termos como "bom", "mau", "bonito", 

"nervoso" etc. "Só então cabe explicar que esses termos são 

chamados de adjetivos e são muito importantes em diversos 

textos, sobretudo os contos e as propagandas, mas não são 

adequados em outros, como as notícias", explica Beth 

Marcuschi. 

 

Nessa integração de atividades com diferentes propósitos, os 



estudantes vão muito além das características de cada gênero - e 

aprendem de fato a ler e escrever, inclusive fazendo uso da 

ortografia e da gramática em situações reais. Tudo isso permite 

dar o pontapé inicial ao que os especialistas chamam de 

"caminho da autoria". Uma possibilidade é propor a reescrita 

(individual) de um conto. Mas o percurso pelas três posições 

enunciativas só estará completo quando a garotada produzir o 

próprio conto (no caso de Nova Lima, isso é feito no semestre 

seguinte, com direito a ler as produções para outras turmas). 

  

Organização do trabalho pede mescla de 

modalidades 

Para integrar essa multiplicidade de propostas e dar conta da 

evolução dos conteúdos, o melhor caminho é organizar as aulas 

conforme as modalidades propostas pela pesquisadora argentina 

Delia Lerner e dividir os trabalhos entre atividades 

permanentes, sequências didáticas e projetos didáticos - que 

podem ser interligados ou usados separadamente, dependendo 

dos objetivos a serem alcançados. "A chave é pensar numa 

progressão das dificuldades", recomenda a linguista Vera Lúcia 

Cristóvão, da Universidade Estadual de Londrina (UEL). 

 

O projeto didático é a modalidade mais indicada para trabalhar 

a escrita - afinal, ao criar um produto final com público 

definido, a turma aprende a focar em um gênero e saber o quê, 

por que e para quem escrever. Num projeto didático sobre 

propagandas, por exemplo, a exibição das criações para outros 

estudantes permite reproduzir o que ocorre com a publicidade 



na vida real. Além disso, a tarefa adquire outro sentido, pois o 

aluno sabe que escreve para que outros leiam e, portanto, passa 

a prestar mais atenção na necessidade de se fazer entender. 

 

Já as sequências didáticas são ideais para a leitura de diferentes 

exemplares de um mesmo gênero, de obras variadas de um 

mesmo autor ou de diversos textos sobre um tema. Elas 

garantem uma progressão que respeita o objetivo a ser 

alcançado. Ao planejá-las, é importante colocá-las antes dos 

projetos de produção textual. No município de Nova Lima, os 

textos informativos são explorados antes da criação de um 

jornal mural. E as atividades permanentes têm como meta criar 

familiaridade com os diversos comportamentos leitores. 

 

Na Projeto Vida, os alunos do 2º ao 5º ano realizam 

semanalmente rodas de curiosidades, em que contam para os 

colegas o que leram nos jornais. Com isso, são estimulados a 

comentar as notícias. 

 

Por fim, vale destacar que, quando os gêneros são ensinados 

como um instrumento para a compreensão da língua, não 

importam quantos ou em quais você trabalha, desde que o 

objetivo seja usá-los como um jeito de formar alunos que 

aprendam a ler e escrever de verdade. 

QUER SABER MAIS? 

Contatos 
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4855 
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Ilustração: Otavio Silveira e Daniella Domingues 

 
 
REPORTAGENS 

3º AO 6º ANO | PROPOSTAS DE ESCRITA 

O que e para que(m) 

Propostas de escrita devem ter intenção 

comunicativa e gênero e destinatário claros. 

Projetos didáticos ajudam a conjugar esses fatores 

TEXTOTATIANA PINHEIRO 

Seus alunos acham que escrever é chato? Sofrem para rabiscar 

uma ou duas linhas e desistem? Não dizem nada com nada? 

Misturam gêneros - pior, ficam sempre no mesma, ou, pior 

ainda, não têm a menor noção do que se trata? Para resolver 

isso, um caminho é refletir sobre sua prática em sala. Mais 

especificamente, sobre suas propostas de produção de textos. É 

bem provável que esteja nelas a raiz da maior parte das queixas 

citadas. 

 

O argumento é simples: uma boa proposta de texto precisa ter 

propósitos comunicativos claros. Trata-se, segundo os 

estudiosos, de garantir as chamadas condições didáticas da 

escrita: o que escrever? Para que escrever? E, finalmente, para 

quem escrever? Somente respondendo a essas perguntas é 

possível determinar como escrever (aqui entram os gêneros 

específicos: conto, fábula etc.). 



 

Textos de tema livre costumam desconsiderar esses requisitos 

básicos. O resultado, quase sempre, é desastroso. Em seu 

livro Passado e Presente dos Verbos Ler e Escrever, a 

pesquisadora argentina Emilia Ferreiro demonstra claramente a 

diferença que uma boa proposta de escrita faz. Enquanto uma 

redação de tema livre sobre o frango (por incrível que pareça, a 

proposta era essa) gerou uma composição pobre de conteúdo e 

de forma indefinida, outra - em que destinatários, tema e motivo 

da escrita estavam explicitamente definidos - deu origem a um 

texto, com diversas marcas do gênero, muito mais coerente e 

coeso (leia o quadro abaixo). 

 

Essa clareza de propósitos precisa estar presente em todas as 

propostas de escrita. Mas há alternativas de trabalho que 

acentuam essas características. A principal delas é o projeto 

didático, uma modalidade organizativa composta de sequências 

e atividades que culminam num produto final com destinatário 

definido. "O projeto é a melhor forma de realizar o que os 

especialistas chamam de transposição didática dos usos sociais 

da escrita por colocar o aluno diante de uma prática que 

considera a função comunicativa da linguagem", diz Beatriz 

Gouveia, formadora de professores do Instituto Avisa Lá, na 

capital paulista, e selecionadora do Prêmio Victor Civita - 

Educador Nota 10. 

 

Um exemplo ajuda a esclarecer do que estamos falando. Vamos 

supor que a intenção seja propor um projeto didático sobre a 

vida dos dinossauros para alunos de 4º ou 5º ano. O produto 

final pode ser um livro, com uma coletânea de textos 



informativos, que ficará disponível na biblioteca. Nesse caso, os 

propósitos didáticos - aprender a reconhecer e a produzir textos 

expositivos - e o propósito social ou comunicativo - produzir 

um livro sobre dinossauros para a consulta dos demais alunos - 

são do conhecimento de todos desde o início das atividades. 

Isso aumenta o entusiasmo para participar das tarefas. Quando 

sabem que aquela produção terá leitores reais, o empenho e o 

cuidado em todas as etapas da produção são redobrados. 

 

Outro aspecto que diferencia o projeto didático é a duração. De 

acordo com a quantidade de conteúdos, ele pode ser feito 

durante um bimestre ou um semestre, seguindo um 

planejamento detalhado das atividades: como serão feitas, 

quanto tempo levarão, qual a meta de cada uma e como serão 

avaliadas. Nos projetos de produção de texto, é essencial 

considerar que cada etapa deve conter práticas de leitura e 

escrita ou de análise e reflexão sobre a língua (leia o projeto 

didático). 

OS PROBLEMAS DO TEXTO DE TEMA LIVRE 

Gênero, destinatário e propósito claros fazem muita falta 

 
Clique para ampliar 

AS SOLUÇÕES DO TEXTO DE PROJETO DIDÁTICO 
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http://rede.novaescolaclube.org.br/planos-de-aula/genero-expositivo-produzindo-um-mural-de-animais-em-extincao
http://novaescolaclube.org.br/sites/revista_digital/files/especial-producao-texto-28-proposta-escrita-1-ampliado-2.pdf
http://novaescolaclube.org.br/sites/revista_digital/files/especial-producao-texto-28-proposta-escrita-1-ampliado-2.pdf


Encaminhamentos claros e corretos fazem toda a diferença 

 
Clique para ampliar 

Fonte Passado e Presente dos Verbos Ler e Escrever, de Emilia Ferreiro. Os textos foram adaptados para o 

português em versão normalizada (com correções ortográficas) 

Interdisciplinaridade e culminância, palavrões a 

evitar 

Se a intenção principal for trabalhar produção de texto, é 

preciso tomar cuidado para não exagerar na 

interdisciplinaridade. A tentação de querer ensinar de tudo um 

pouco, forçando a barra para misturar diversas áreas, não 

costuma dar bons resultados. Para ficar no exemplo dos 

dinossauros, não precisa quebrar a cabeça para inserir a 

qualquer custo um conteúdo de Matemática, por exemplo. 

 

Também não vale pedir tarefas que a turma já sabe e achar que 

a missão está cumprida. Voltando aos dinos mais uma vez, 

imaginemos que os estudantes já possuem alguma familiaridade 

com a leitura de mapas. Pedir que eles localizem os bichos num 

mapa-múndi, definitivamente, não é um bom exemplo de como 

abordar Geografia nesse projeto didático. Não se pode perder de 

vista que um bom projeto deve levar o aluno a aprender coisas 

que antes desconhecia. Trata-se de fazê-lo colocar em jogo seus 

conhecimentos para resolver um desafio, perceber que o que 

http://novaescolaclube.org.br/sites/revista_digital/files/especial-producao-texto-28-proposta-escrita-2-ampliado-2_0.pdf
http://novaescolaclube.org.br/sites/revista_digital/files/especial-producao-texto-28-proposta-escrita-2-ampliado-2_0.pdf


sabe é insuficiente e, com a ajuda do professor, encontrar 

caminhos para reorganizar suas hipóteses e seguir avançando. 

 

Outro pecado muito comum nos projetos é a atenção demasiada 

à chamada "culminância", o produto final das atividades. A 

ideia é que a apresentação ou a entrega do projeto concluam 

uma caminhada permeada pelo aprendizado, na qual as crianças 

partiram de um estágio menor de conhecimento e chegaram a 

um maior. "Em nenhum momento da execução do projeto, o 

propósito social e a culminância devem superar os objetivos 

didáticos. Não se pode perder noites de sono pensando no que 

servir de lanchinho no dia do sarau ou matutando em que tipo 

de papel o livro de poesias das crianças será impresso", alerta 

Silvia Carvalho, especialista em Educação e coordenadora do 

Instituto Avisa Lá. 

 

E é sempre válido lembrar que não vale apostar apenas nos 

projetos didáticos. Apesar de bons, é preciso mesclá-los a outras 

modalidades organizativas para que os alunos escrevam mais. O 

ideal é que escrevam todo dia, em todas as situações que 

surgirem e complementem o projeto principal: tomar nota em 

situação de estudo, escrever cartas e bilhetes, trabalhar outros 

gêneros e assim por diante. Em todas elas, vale a regra de ouro: 

você deve deixar bem claro para a turma as perguntas essenciais 

- o quê, para quem e para quê escrever. 

QUER SABER MAIS? 

Contatos 

 Beatriz Gouveia, biagouveia@uol.com.br 



 Silvia Carvalho, silvia@avisala.org.br 

Fotos: Christian Parente 

 
 
REPORTAGENS 

3º AO 5º ANO | DIAGNÓSTICO 

O que cada um sabe 

Analisar detalhadamente a forma como os alunos 

escrevem é a primeira providência para 

determinar os pontos que devem ser ensinados 

TEXTOANDERSON MOÇO 

Aplicar atividades de diagnóstico é algo fundamental para dar o 

pontapé inicial ao trabalho de qualquer conteúdo. Sobretudo do 

3º ao 5º ano do Ensino Fundamental, a prática é indispensável 

porque, enquanto alguns estudantes demonstram mais 

familiaridade com os conteúdos gramaticais e a organização 

textual, outros, recém-alfabéticos, ainda enfrentam dificuldades 

básicas em questões de ortografia, que precisam ser sanadas 

com o passar do tempo. É claro que nada disso é problema: 

erros desse tipo são parte do processo de apropriação da 

linguagem. Mas às vezes as dificuldades são tão alarmantes e 

variadas que fica a sensação de que não há nem por onde 

começar... Por isso, organizar atividades para descobrir o que a 

turma já sabe é tão importante. 

 

A sondagem inicial serve justamente para mostrar - com o 

perdão do tão surrado ditado - que o diabo não é tão feio quanto 

se pinta. "Nos diagnósticos bem feitos, o objetivo não é 

contabilizar os erros um a um. O foco deles deve ser agrupar 



problemas semelhantes para direcionar o planejamento de 

atividades que vão ajudar a corrigi-los e fazer a garotada 

avançar mais", explica Cláudio Bazzoni, assessor de Língua 

Portuguesa da prefeitura de São Paulo e selecionador do Prêmio 

Victor Civita - Educador Nota 10. Em outras palavras, isso 

significa que entender as principais dificuldades da turma é 

fundamental para saber o que é mais importante ser ensinado e 

também para definir as melhores propostas didáticas e as 

abordagens mais eficazes a serem aplicadas em sala. 

  

Uma lista para mapear as dificuldades da turma 

Antes de começar a atividade, é preciso montar uma lista com 

os itens que serão analisados. Não podem faltar aspectos 

relacionados aos padrões de escrita e às características do texto. 

Do 3º ao 5º ano, o foco deve recair sobre a ortografia e a 

pontuação e é essencial verificar se a turma conhece e respeita 

os traços do gênero escolhido (veja no quadro abaixo um 

exemplo de diagnóstico com base em alguns dos erros mais 

comuns nessa fase). 

 

Em seguida, você já pode pedir que os alunos escrevam. Não há 

segredo: como em qualquer proposta de produção escrita, os 

alunos precisam saber para que vão escrever (ou seja, a intenção 

comunicativa deve estar bem definida), o que vão escrever (o 

gênero selecionado) e quem vai ler o material (o destinatário do 

texto). "Também é importante explicar que essas produções 

servem para mostrar ao professor como ajudá-los a ser 

escritores cada vez mais competentes", afirma Soraya Freire de 



Oliveira, professora da EE Carvalho Leal, em Manaus. Em sua 

classe de 5º ano, ela propôs que a garotada produzisse uma 

autobiografia, gênero que vinha sendo trabalhado desde o ano 

anterior - uma opção válida, já que os estudantes tinham 

familiaridade com o tipo de texto. Contudo, os especialistas 

apontam que pode ser ainda mais produtivo sugerir que os 

alunos recriem, com suas próprias palavras, histórias 

conhecidas, como uma fábula (leia mais no plano de aula). 

"Assim, você pode se concentrar nos aspectos que têm de ser 

melhorados para aproximar o texto que os alunos fazem daquilo 

que é considerado bem escrito", recomenda o professor 

Bazzoni. 

 

Com as produções em mãos, Soraya, a professora de Manaus, 

partiu para a análise, anotando na lista de aspectos sondados 

quantas vezes cada tipo de erro se repetia nas produções. No 

fim, descobriu que muitas crianças não utilizavam sinais de 

pontuação. "Percebi que esse deveria ser o conteúdo prioritário 

naquele início de ano", ressalta. 

OS PROBLEMAS MAIS COMUNS E AS PROPOSTAS PARA RESOLVÊ-
LOS 

Descubra como orientar a turma a enxergar e revisar os equívocos das 

produções. Retomar o conteúdo durante as revisões coletivas, por 

exemplo, é uma boa estratégia 

http://rede.novaescolaclube.org.br/planos-de-aula/diagnostico-do-dominio-da-linguagem-escrita


 
Clique para ampliar 

A análise do texto foi realizada por Claudio Bazzoni, com base no documento Aprender os Padrões da 
Linguagem Escrita de Modo Reflexivo 

Do 3º ao 5º ano, a ortografia é um dos problemas 

comuns 

O resultado do diagnóstico de Soraya é bastante comum: 

ortografia e pontuação costumam ser os pontos mais críticos 

para as crianças dessa faixa etária. "Muitos alunos escrevem do 

jeito que falam e até inventam palavras", conta Bazzoni. 

Mesmo assim, dizer que a turma tem problemas com "ortografia 

e pontuação" é vago demais. Quais problemas, 

especificamente? Faltam vírgulas? Muitos trocam letras? 

Poucos sabem dividir os parágrafos? Mais uma vez, a 

sondagem pode ajudar: se os itens analisados forem bem 

determinados, você saberá com bastante precisão que pontos 

atacar. 

 

É importante lembrar, ainda, que cada conteúdo deve ser 

abordado por meio de novas propostas de textos, sempre com 

etapas de revisão. Refletir sobre os aspectos notacionais 

(relativos às regras de uso da língua) e discursivos (relativos ao 

contexto de produção) é o jeito mais eficaz de levar os alunos a 

http://novaescolaclube.org.br/sites/revista_digital/files/especial-producao-texto-32-diagnostico-1-ampliado-2.pdf
http://novaescolaclube.org.br/sites/revista_digital/files/especial-producao-texto-32-diagnostico-1-ampliado-2.pdf


aprender os padrões de escrita e superar os problemas que 

enfrentam ao escrever. 

QUER SABER MAIS? 

Contatos 

 Cláudio Bazzoni, bazzoni@uol.com.br 

 EE Carvalho Leal, tel. (92) 3216-9053, eecleal@seduc.am.gov.br 

 Soraya Freire de Oliveira, soraya.oliveira@yahoo.com.br 

Internet 

 Documento Aprender os Padrões da Linguagem Escrita de Modo 

Reflexivo, sobre como realizar um diagnóstico de produção de texto, na 

seção Biblioteca Pedagógica. 

 
 
REPORTAGENS 

3º AO 5º ANO | LEITURA 

Ler para escrever 

Bons leitores são bons escritores? Nem sempre. 

Para enfrentar o desafio da escrita, é preciso 

investigar as soluções de autores reconhecidos 

TEXTORODRIGO RATIER 

Todo mundo já ouviu (e provavelmente também já repetiu) a 

ideia de que, para escrever bem, é preciso ler bem. À primeira 

vista, parece um princípio básico e indiscutível do ensino da 

Língua Portuguesa. Tanto que a opção de nove entre dez 

professores tem sido propor aos alunos a tarefa. Ler muito, ler 

de tudo, na esperança de que os textos automaticamente 

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/16464.pdf
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/16464.pdf


melhorem de qualidade. E, muitas vezes, a garotada de fato 

devora página atrás de página, mas - pense um pouco no 

exemplo de sua classe - a tal evolução simplesmente não 

aparece. Por que será? 

 

Antes de mais nada, ninguém aqui vai defender que não se deva 

dar livros às crianças. A leitura diária é, sim, uma necessidade 

para o letramento. Mas ler para escrever bem exige outra 

pergunta: de qual leitura estamos falando? Para fazer avançar a 

escrita, a prática tem de ser um ato de compromisso e com 

foco (as ilustrações abaixo mostram alguns exemplos). Pelo 

contrário: exige intenção e um encadeamento definido de 

atividades, que tenham como objetivo mostrar como redigir 

textos específicos (leia a sequência didática). 

 

"A leitura para escrever é um momento que coloca os 

estudantes numa posição de leitor diferente. A tarefa deles será 

encontrar aspectos do texto que auxiliem a resolver seus 

próprios problemas de escrita", afirma Débora Rana, formadora 

de professores do Instituto Avisa Lá, em São Paulo, e 

selecionadora do Prêmio Victor Civita - Educador Nota 10. 

 

É um trabalho que destaca a forma (estamos falando de 

intenção comunicativa e estilo, portanto), um tema relacionado 

a inquietações que tiram o sono de muitos docentes: por que as 

composições dos alunos têm tão poucas linhas? Por que eles 

não conseguem transmitir emoção ou humor? Por que as 

descrições de lugares e personagens não são detalhadas? 

FONTE DE INSPIRAÇÃO 

http://rede.novaescolaclube.org.br/planos-de-aula/leitura-para-refletir-sobre-escrita


Confira como usar a leitura a serviço da produção de texto 

 

A leitura ajuda a criar histórias com ritmo... 

 

...caracterização dos personagens... 

 

...e descrições psicológicas. 



 

Fonte Adaptação da Atividade  Primeira Reescrita de Conto Ditado à Professora, realizada por Alejandra 

Paione, Agustina Peláez e Mirta Castedo. 

Trechos de contos trazem ótimas sugestões para os 

textos 

A ideia do trabalho é analisar os efeitos e o impacto que cada 

obra causa em quem a lê. Sensações, claro, são subjetivas, 

variando de pessoa para pessoa. Mas, quando lê diversos textos 

bons, com expressões e características recorrentes, a turma 

consegue, aos poucos, entender que é a linguagem que gera os 

tais efeitos que nos comovem ou divertem. Nesse sentido, o 

conto, um dos tipos de texto mais usuais nas classes de 3º a 5º 

ano, oferece excelentes recursos para enriquecer produções de 

gêneros literários. 

 

Cabe ao professor, no papel de leitor mais experiente, 

compartilhar com a turma as principais preciosidades, 

iluminando onde está o "ouro" de cada obra. Abaixo, listamos 

alguns dos principais pontos a ser observados e trabalhados nos 



textos da garotada. Também elencamos exemplos de como os 

contos podem ajudar a melhorá-los. 

 Linguagem e expressões características de cada 

gênero. Cada tipo de texto tem uma forma específica de 

dizer determinadas coisas. "Era uma vez", por exemplo, é 

certamente a forma mais tradicional de dar início a um 

conto de fadas (note que ela não seria adequada para uma 

composição informativa ou instrucional). Além de 

colaborar para que a turma identifique essas construções, a 

leitura de contos clássicos pode municiá-la de alternativas 

para fugir do lugar-comum. O Príncipe-Rã ou Henrique 

de Ferro, na versão dos Irmãos Grimm, começa assim: 

"Num tempo que já se foi, quando ainda aconteciam 

encantamentos, viveu um rei que tinha uma porção de 

filhas, todas lindas". 

 Descrição psicológica. Trazendo elementos importantes 

para a compreensão da trama, a explicitação de intenções 

e estados mentais ajuda a construir as imagens de cada um 

dos personagens, aproximando ou afastando-os do leitor. 

Em O Soldadinho de Chumbo, Hans Christian Andersen 

(1805-1875) desvela em poucas linhas os traços da 

personalidade tímida, amorosa e respeitosa do 

protagonista: "O soldadinho olhou para a bailarina, ainda 

mais apaixonado: ela olhou para ele, mas não trocaram 

palavra alguma. Ele desejava conversar, mas não ousava. 

Sentia-se feliz apenas por estar novamente perto dela e 

poder contemplá-la". 

 Descrição de cenários. O detalhamento do ambiente em 

que se passa a ação é importante não apenas para trazer o 

leitor "para dentro" do texto mas também para, 

dependendo da intenção do autor, transmitir uma 



atmosfera de mistério, medo, alegria, encantamento etc. 

Em O Patinho Feio, Andersen retrata a tranquilidade do 

ninho das aves: "Um cantinho bem protegido no meio da 

folhagem, perto do rio que contornava o velho castelo. 

Mais adiante estendiam-se o bosque e um lindo jardim 

florido. Naquele lugar sossegado, a pata agora aquecia 

pacientemente seus ovos". 

 Ritmo. É possível controlar a velocidade da história 

usando expressões que indiquem a intensidade da 

passagem do tempo ("vagarosamente", "após longa 

espera", "de repente", "num estalo" etc.). Outros recursos 

mais sofisticados são recorrer a flashbacksou divagações 

dos personagens (para retardar a história) ou enfileirar 

uma ação atrás da outra (para acelerar). Charles Perrault 

(1628-1703) combina construções temporais e 

encadeamento de fatos para gerar um clima agitado e 

tenso neste trecho deChapeuzinho Vermelho: "O lobo 

lançou-se sobre a boa mulher e a devorou num segundo, 

pois fazia mais de três dias que não comia. Em seguida, 

fechou a porta e se deitou na cama". 

 Caracterização dos personagens. Mais do que apelar 

para a descrição do tipo lista ("era feio e medroso"), feita 

geralmente por um narrador que não participa da ação, que 

tal incentivar a garotada a explorar diálogos para mostrar 

os principais traços dos personagens? Nesse aspecto, a 

pontuação e o uso preciso de verbos declarativos e de 

marcas da oralidade exercem papel fundamental. Neste 

trecho de Rumpelstichen, os Irmãos Grimm dão voz à 

protagonista para que ela se lamente: 

"- Ah! - disse a moça, soluçando. - O rei me mandou fiar toda 

esta palha de ouro. Não sei como fazer isso!" 



 

Por fim, um lembrete: você pode ter colocado os estudantes 

para ler e ter direcionado a atividade para melhorar os textos, 

mas o trabalho não para por aí. Eles precisam ter a oportunidade 

de pôr o conhecimento em prática. Ainda que a leitura seja 

essencial para impulsionar a escrita, não se desenvolve o 

comportamento de escritor sem enfrentar os desafios do 

escrever. 

QUER SABER MAIS? 

Contato 

 Débora Rana, deborarana@ajato.com.br 

Internet 

 Documento Prácticas de Lenguaje, com orientações didáticas do 

governo de Buenos Aires (em espanhol). 

Ilustrações de Adriana Alves sobre foto de Dercílio 

Além da reescrita 

O que cada um sabe 
 

 
REPORTAGENS 

3º AO 6º ANO | REESCRITA 

Além da reescrita 

A tarefa é mais que pôr no papel uma história 

conhecida. Modificar o narrador da trama 

encaminha a garotada para a autoria de verdade 

TEXTORODRIGO RATIER , TATIANA PINHEIRO 

http://practicaslenguajeprimaria.googlepages.com/primaria_I_ciclo_pract_lenguaje_fina.pdf
http://novaescolaclube.org.br/revistas/especiais/30/reportagens/alem-da-reescrita
http://novaescolaclube.org.br/revistas/especiais/30/reportagens/o-que-cada-um-sabe


No jargão da didática de leitura e escrita, reescrever um texto 

não é corrigi-lo ou revisá-lo, como faz supor o senso comum. É 

contar, com as próprias palavras, uma história, com a qual a 

turma já está familiarizada. É bem provável que você já saiba 

disso e utilize a estratégia com a garotada. Uma novidade, 

porém, é que a reescrita pode ir além de sua forma pura - ou 

seja, a versão pessoal de um texto-fonte. O que os estudiosos da 

área descobriram recentemente é que existe um tipo específico 

que leva os alunos a colocar em jogo uma enorme quantidade 

de conhecimentos e a avançar ainda mais. 

 

São os relatos com a mudança de narrador (leia a sequência 

didática). Em histórias infantis, seria algo como a bruxa 

malvada de A Bela Adormecida, uma das irmãs de Cinderela ou 

um solitário anão de Branca de Neve contar tudo no lugar do 

narrador onisciente - aquela voz externa ao desenrolar dos fatos 

e que sabe o que se passa na cabeça dos personagens, com livre 

acesso a sentimentos e pensamentos. É o tipo mais comum nos 

contos clássicos, por exemplo. 

 

Parece simples, mas, na verdade, a tarefa é bastante complexa. 

Por isso, é mais adequada para turmas a partir do 3º ano. As 

pesquisadoras argentinas Emilia Ferreiro e Ana Siro dedicaram 

um livro inteirinho a ela (Narrar por Escrito Desde un 

Personaje - Acercamiento de los Niños a lo Literario, lançado 

em 2008 e ainda inédito no Brasil). Logo na introdução, Emilia 

dimensiona o tamanho da saudável encrenca que a turma vai ter 

em mãos: como quem escreve em primeira pessoa resolve o 

problema de ser personagem e, ao mesmo tempo, narrador? 

"Contar baseado em um ?eu? protagonista supõe que o 

http://rede.novaescolaclube.org.br/planos-de-aula/reescrita-com-personagem-narrador
http://rede.novaescolaclube.org.br/planos-de-aula/reescrita-com-personagem-narrador


personagem e o narrador somente podem acessar sua própria 

interioridade e aquela que inferem dos demais personagens com 

base em seu comportamento ou suas exteriorizações", ela 

explica. 

 

No vocabulário da disciplina, significa que o aluno-escritor 

precisa enfrentar dois desafios. O primeiro deles é a focalização 

- a perspectiva ou o ângulo de visão de quem conta a história. O 

Lobo Mau de Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, não sabe de 

antemão o nome da menina e desconhece a presença do 

lenhador que vai salvá-la até que ele apareça, de fato, na casa da 

avó. Diante dessa restrição, é natural que muitas crianças, lá 

pelo meio do relato, acabem apelando para o narrador "sabe-

tudo" em terceira pessoa para que a história mantenha a 

lógica (leia o exemplo das produções de um aluno abaixo). É 

uma mistura própria de quem está descobrindo novos caminhos 

para escrever mais e melhor. Mostrar o problema - chamado de 

deslizamento de ponto de vista - e discutir as possíveis soluções 

é o seu papel. 

A REESCRITA NA PELE DE UM PERSONAGEM 

Proposta Reescrever o conto Chapeuzinho Vermelho do ponto de 

vista do Lobo Mau 

Aluno Fernando, 9 anos 

 Versão 1 



 

Clique para ampliar 

 Versão 2 

 

Clique para ampliar 

Fonte Narrar por Escrito desde un Personaje - Acercamiento de los Niños a lo Literario, de Emilia Ferreiro e 

Ana Siro. Os textos foram adaptados para o português 

Aprender as palavras certas para definir a voz do 

narrador 

O segundo desafio é o da modalização, a voz de quem conta a 

história. Diferentemente do narrador onisciente, que quase 

sempre é neutro, o narrador em primeira pessoa tem objetivos 

muito bem definidos (afinal de contas, ele participa do 

desenrolar dos fatos). No caso do Lobo, é interessante que a 

turma perceba e utilize no texto alguns dos artifícios a que o 

bicho recorre para enganar Chapeuzinho - fingir a voz doce da 

vovó, por exemplo. Trata-se, fundamentalmente, de mostrar que 

http://novaescolaclube.org.br/sites/revista_digital/files/especial-producao-texto-38-reescrita-1-ampliado-2.pdf
http://novaescolaclube.org.br/sites/revista_digital/files/especial-producao-texto-38-reescrita-2-ampliado-2.pdf
http://novaescolaclube.org.br/sites/revista_digital/files/especial-producao-texto-38-reescrita-1-ampliado-2.pdf
http://novaescolaclube.org.br/sites/revista_digital/files/especial-producao-texto-38-reescrita-2-ampliado-2.pdf


as palavras com que o personagem-narrador conta uma história 

buscam provocar determinados efeitos no leitor: convencê-lo de 

alguma coisa, buscar sua cumplicidade ou compaixão, despertar 

humor ou até mesmo causar repulsa. 

 

Para trabalhar essa proposta mais complexa, a sequência de 

atividades é a mesma que para as outras modalidades de 

reescrita. De início, é necessário aumentar o repertório dos 

estudantes sobre o gênero que será abordado, lendo para (ou 

com) eles várias versões da narrativa. Depois de cada leitura, 

algumas características da estrutura do texto devem ser 

destacadas em uma roda de conversa: como o autor começou a 

história, que palavras interessantes ele usou para expressar 

sensações e emoções, como ele descreveu cada personagem, 

com que ritmo as ações se encadeiam, como a trama terminou 

etc. Esse tipo de reflexão sobre o uso da linguagem vai ajudar a 

garotada a reunir os principais elementos e expressões que serão 

usados depois, no momento de dar vida aos relatos. 

 

Em seguida, é hora de deixar escrever. Não se esqueça de 

reservar espaço para a revisão. Como explicam Emilia Ferreiro 

e Ana Siro, o mais importante nessa atividade é ajudar a turma a 

evoluir em direção à autoria. "O trabalho de revisão faz 

justamente isso, permitindo às crianças superar obstáculos de 

modalização e focalização que nem sequer haviam sido 

percebidos na primeira versão." 

QUER SABER MAIS? 

Internet 



 Acesse o Documento de Trabalho da Secretaria de Educação da 

Cidade de Buenos Aires (em espanhol). 

Fotos: Dercílio 

 
 
REPORTAGENS 

5º E 6º ANOS | TEXTOS INFORMATIVOS 

Raio X na notícia 

Saber ler para estudar e dominar procedimentos 

como sublinhar e resumir é o caminho para a 

autoria de textos informativos 

TEXTOBEATRIZ SANTOMAURO 

Os textos informativos têm a função de abordar algum fato, 

transmitir dados, atualizar conceitos e ensinar sobre um tema. 

Isso é o que ocorre em reportagens de revistas, verbetes de 

enciclopédias, notícias de jornais, artigos de divulgação 

científica e livros didáticos. A maioria dos leitores, ao ter um 

texto informativo em mãos, quer saber o que está sendo dito e 

aprender algo com a leitura. Ok, é sempre gostoso ler um texto 

com um estilo inventivo e bem escrito. Mas, no caso dos 

gêneros informativos, não resta dúvida: a ênfase é sobre o 

conteúdo que se escreve. 

 

Ter isso em mente ajuda a lembrar as habilidades de leitura a 

ser trabalhadas com esse tipo de gênero. Usando textos 

informativos, você deve levar a turma a buscar dados 

específicos, tomar notas, comparar fontes de informação e 

interpretar a linguagem da diagramação. Em poucas palavras, é 

preciso saber ler para estudar. Além de fundamentais para a 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/


vida cotidiana, essas competências são essenciais para que os 

alunos se tornem, de fato, autores de textos informativos (e não 

meros copiadores de trechos de referências, como costuma 

ocorrer em muitas pesquisas). 

 

Há diversos procedimentos de leitura para organizar 

informações e facilitar o entendimento: sublinhar os trechos 

essenciais para apresentar as ideias, resumir o texto, mostrando 

o que é mais importante, e fazer registros em tópicos (leia a 

sequência didática). Quando o estudante cumpre essas etapas 

de estudo, as informações fundamentais são destacadas, o que 

facilita a retomada para o momento da escrita. 

  

Esmiuçar cada texto para retirar os dados que 

mais interessam 

Decidir quais estratégias usar - se é mais adequado resumir do 

que fazer esquemas, por exemplo - depende do tipo de texto e 

da informação que se quer obter com base na leitura. A aluna 

Sara Laiane Oliveira Souza, que cursava o 5o ano da EMEF 

Victor Civita, em São Paulo, foi orientada pela professora 

Priscila Barbosa Arantes a sublinhar e tomar notas em tópicos 

de diversos textos-fonte de jornais e revistas com um objetivo 

claro: procurar informações que pudessem ser úteis para o 

momento de escrever para o jornal mural da escola sobre os 40 

anos da chegada do homem à Lua, efeméride comemorada em 

julho de 2009 (leia o quadro abaixo). 

ANTES DE COMEÇAR A ESCREVER, É PRECISO LER 

http://rede.novaescolaclube.org.br/planos-de-aula/leitura-e-escrita-de-textos-informativos
http://rede.novaescolaclube.org.br/planos-de-aula/leitura-e-escrita-de-textos-informativos


Confira o processo de produção de um texto sobre a chegada do 

homem à Lua 

Atividade 1 proposta à aluna 

Aqui estão três textos sobre a Lua. Com canetas coloridas, destaque 

nos textos 1 e 2 as informações sobre o satélite natural, a Terra e as 

crateras lunares. No texto 3, encontre falas signifi cativas dos 

astronautas. 

 
Clique para ampliar 

Atividade 2 

Transcreva informações que você considere importantes para elaborar 

seu texto sobre os 40 anos da chegada do homem à Lua. O que já foi 

sublinhado na atividade anterior não precisa ser novamente destacado. 

 
Clique para ampliar 

Atividade 3 

Você foi convidado a escrever um artigo para o jornal mural da escola 

sobre os 40 anos da chegada do homem à Lua, comemorados em 20 

de julho de 2009. Para elaborar esse artigo, use informações dos 

textos, organizando-as para despertar o interesse do leitor. 

http://novaescolaclube.org.br/sites/revista_digital/files/especial-producao-texto-41-textos-informativos-1-ampliado-2.pdf
http://novaescolaclube.org.br/sites/revista_digital/files/especial-producao-texto-41-textos-informativos-2-ampliado-2.pdf
http://novaescolaclube.org.br/sites/revista_digital/files/especial-producao-texto-41-textos-informativos-1-ampliado-2.pdf
http://novaescolaclube.org.br/sites/revista_digital/files/especial-producao-texto-41-textos-informativos-2-ampliado-2.pdf


 
Clique para ampliar 

Comentário de Claudio Bazzoni  

"Por ser o primeiro texto informativo escrito pela aluna, ocorrem 

alguns problemas bastante previsíveis. O principal deles é a falta de 

autoria, com cópia dos trechos grifados na leitura para estudo. Por 

isso, é fundamental que o professor realize revisões e proponha novas 

produções para permitir que seja criada a familiaridade com o 

gênero." 

 

Com a ajuda da professora, Sara entendeu rapidamente a 

utilidade dos processos intermediários à escrita propriamente 

dita. "A maneira de registrar o que mais se destaca permitiu que 

ela tivesse em mãos a síntese de sua leitura e suas notas de 

apoio, podendo recuperá-las mais rapidamente do que se ela 

tivesse de reler tudo", diz Claudio Bazzoni, assessor de Língua 

Portuguesa da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo e 

selecionador do Prêmio Victor Civita - Educador Nota 10. 

 

Grifar o que importa ou fazer um apanhado dos conceitos mais 

relevantes não é coisa simples. "No caso do sublinhado, por 

exemplo, muitas vezes os alunos escolhem o parágrafo inteiro 

ou apenas palavras isoladas, ou seja, fazem a atividade sem 

definir um critério claro do que é o principal", explica Bazzoni. 

Esse foi um dos conflitos de Sara. Como avaliar o que é mais 

http://novaescolaclube.org.br/sites/revista_digital/files/especial-producao-texto-41-textos-informativos-3-ampliado-2.pdf
http://novaescolaclube.org.br/sites/revista_digital/files/especial-producao-texto-41-textos-informativos-3-ampliado-2.pdf


importante? A quantidade de rochas trazidas pelos astronautas à 

Terra? A distância do nosso planeta até a Lua? Teria sido mais 

adequado falar sobre as missões enviadas pelos Estados 

Unidos? Para orientar o aluno nesse tipo de escolha, você tem 

de ajudar a delimitar o que vai ser sublinhado e não somente 

dizer "grife o mais importante". Uma opção é mostrar suas 

próprias estratégias, fornecendo a referência de um leitor 

experiente. Essas dicas valem sempre que alguém estiver 

vacilante sobre a escolha de informações. 

 

Já no momento de resumir um texto, a turma terá de se 

preocupar em condensar fielmente as ideias lidas. É possível 

iniciar pelo reconhecimento dos blocos significativos - os 

conceitos que unem cada grupo de frases, períodos e parágrafos. 

Em textos curtos, os alunos podem numerar os parágrafos, 

delimitar os blocos significativos e, só depois disso, escrever o 

resumo, de modo a ressaltar a correlação entre as partes. 

  

Diagramação e hierarquia, uma dupla inseparável 

Nos textos informativos, a intervenção do professor é essencial 

para orientar a turma a notar qual o tratamento da informação 

dada pelos veículos de comunicação. Em jornais, revistas e 

sites, o texto quase nunca aparece em sua forma "pura". Tome 

as páginas desta reportagem como exemplo: além do chamado 

texto principal, há título, subtítulos e chamadas no meio do 

texto. Esses e outros elementos de diagramação, como fotos e 

ilustrações, não têm como objetivo deixar a reportagem mais 

bonita: eles ambicionam guiar a leitura, enfatizando 



determinados pontos de vista e opiniões. Espera-se, por 

exemplo, que o título explicite o assunto principal, o subtítulo o 

complemente e os primeiros parágrafos funcionem como um 

resumo dos dados mais relevantes. O mesmo vale para as 

fotografias: se são grandes e estão localizadas na parte superior 

da página, tendem a ser mais importantes. Uma boa maneira de 

levar a turma a ref letir sobre essa relação entre diagramação e 

hierarquia é estimular o debate: o que dizem título, subtítulos, 

fotos e legendas de determinada reportagem? Há outro 

elemento na diagramação, como um quadro com alguns itens ou 

um trecho colocado em destaque? Quais palavras dão pistas das 

opiniões do autor? 

  

Leituras feitas, a turma vai para a sistematização e 

a produção 

Depois da leitura e da discussão sobre o conteúdo, é hora de 

sistematizar as características de cada um dos diferentes 

gêneros informativos. Quais os termos recorrentes? Os 

estudantes percebem que esses textos, normalmente escritos em 

terceira pessoa, não costumam trazer uma opinião pessoal 

explícita? Veem que as informações tendem a ser rigorosas, 

com números retirados de fontes como estudos e pesquisas de 

universidades e entidades internacionais? 

 

Unindo os dados sobre o formato do gênero e o conteúdo 

apresentado, é hora de planejar o que vai ser escrito, prestando 

atenção para não somente copiar, transcrever trechos longos na 

íntegra ou levantar um só aspecto da questão. O ideal é que o 



aluno consiga criar outra produção, se descolando, de fato, dos 

textos que serviram de base, construindo sua própria hierarquia 

dos dados com o que selecionou das leituras. Ele deve ter claro 

para quê, para quem e o que escrever, informações essenciais 

que o professor precisa fornecer logo no início do trabalho. 

Com uma bagagem razoável sobre o tema, espera-se que a 

garotada tenha condições de cruzar dados, relacioná-los com os 

conhecimentos que já possui, refletir sobre o que foi proposto e, 

então, reorganizar as informações selecionadas para serem 

arquitetadas em uma nova estrutura. 

 

Essa postura não significa jogar para o alto todo o estudo 

anterior. A turma pode continuar consultando os textos que já 

leu, quando necessário, para confirmar uma grafia, ver como 

uma definição é usada, qual o verbo empregado para indicar 

uma ação presente ou um acontecimento passado etc., mas 

evitando copiá-los, é claro. Quando o aluno lida com mais de 

uma fonte, é possível que ele se depare com informações 

conflitantes. O que fazer com elas? No caso dos textos 

utilizados por Sara, isso ocorreu com a distância da Terra à Lua. 

Em um, aparece 380 mil quilômetros. Em outro, 384,4 mil. 

Nessas ocasiões, o melhor a fazer é buscar mais informações 

em outras fontes confiáveis para confirmar uma das versões ou 

sugerir outra alternativa mais confiável. Entretanto, se o aluno 

resolver escolher um dos dados ou mesmo usar os dois, deve 

saber que precisa sempre citar as fontes em seu texto, indicando 

de onde os dados foram retirados. "Com a ajuda do professor, a 

turma acaba percebendo as limitações, as imprecisões e até 

mesmo a presença de furos de notícias e reportagens", explica 

Bazzoni. 



 

Como ocorre com os demais gêneros, os informativos podem (e 

devem) ser retomados em diferentes momentos da 

escolarização. O que precisa variar na abordagem do professor 

é a complexidade dos textos apresentados aos estudantes e a 

profundidade das discussões feitas em classe. Quanto mais 

familiarizados com essas práticas, mais eles serão capazes de 

localizar informações, ler para saber mais e escrever sobre o 

que conhecem - habilidades essenciais para o bom 

desenvolvimento da vida acadêmica. 

QUER SABER MAIS? 

Contatos 

 Claudio Bazzoni, bazzoni@uol.com.br 

 EMEF Victor Civita, tel. (11) 3941-1906, emefvcivita@ig.com.br 

 Priscila Barbosa Arantes, arantes.priscila@gmail.com 

Fotos: Fernanda Preto 

Agradecimentos: Equipe da EMEF Victor Civita, em São Paulo, e Sara Laiane 

Oliveira Souza, que escreveu, a pedido de Nova Escola, os textos 

reproduzidos nesta reportagem. 

 

 
REPORTAGENS 

3º AO 5º ANO | REVISÃO 

Hora de aperfeiçoar 

Textos de qualidade precisam passar por 

diferentes revisões. Pontuação e coerência estão 

entre os itens a serem abordados durante a 

produção 



TEXTOBEATRIZ SANTOMAURO 

Foi-se o tempo em que corrigir na escola significava apenas 

uma caça a erros ortográficos e de pontuação nos textos dos 

alunos feita pelo professor. Ainda bem! Hoje, sabe-se da 

importância de desenvolver comportamentos escritores e o 

processo de revisão se inclui aí. Por isso, ele também deve ser 

direcionado para os pontos que colaboram com os aspectos 

discursivos, como clareza e coerência na hora de contar uma 

história, e ser feito sempre com a participação das crianças (leia 

o quadro abaixo com trecho de uma produção individual e 

textos feitos em dupla e em grupo por alunos do 3º ano). "Elas 

precisam fazer uma leitura crítica do próprio material", diz 

Liamara Salamani, coordenadora pedagógica do Colégio Santo 

Américo, em São Paulo. 

 

É importante desconstruir em sala o mito de que revisar é uma 

etapa final da produção. Em sua tese de doutorado Procesos de 

Revisión de Textos en Situación Didáctica de Intercambio entre 

Pares, a pesquisadora argentina Mirta Castedo ressalta que "os 

bons escritores não realizam as ações de planejar, escrever e 

revisar de maneira sucessiva, mas vão e voltam de uma a outra. 

Eles escrevem partes, releem e modificam, detectam expressões 

incompreensíveis e corrigem erros". 

  

Como iluminar os aspectos que precisam ser 

revistos 

Para que todos os procedimentos que visam o aprimoramento 

do texto possam ser feitos pelo estudante com competência e 

autonomia, é preciso trabalhar em grupo, em duplas e 



individualmente (leia o projeto didático). No processo coletivo, 

a turma deve se debruçar sobre um texto produzido por um dos 

alunos e apontar o que precisa ser repensado, como palavras 

repetidas e mudanças na posição do narrador. É natural que, às 

vezes, a garotada não identifique à primeira vista os problemas 

e as soluções satisfatórias. É papel do professor dar alternativas, 

além de trazer à tona questões já analisadas. 

 

Ao trabalhar em duplas, revisando o texto de outro colega, as 

crianças exercitam o poder de argumentação a fim de fazer o 

autor mudar suas escolhas. Esse é um momento rico para 

avaliar como cada uma delas defende seu posicionamento. 

Lembre-se de que, em qualquer situação, a revisão fica mais 

proveitosa se um aspecto for ressaltado de cada vez. 

A CAMINHO DA AUTONOMIA 

Em diferentes momentos e com focos específicos, os alunos 

aprimoram o texto. Confira como isso foi feito num processo 

individual 

 Revisão individual Depois de produzir a reescrita de um conto, a aluna 

relê o próprio texto em busca de aspectos problemáticos a serem 

aperfeiçoados por ela mesma: 

 

Clique para ampliar 

http://rede.novaescolaclube.org.br/planos-de-aula/mural-de-indicacoes-literarias
http://novaescolaclube.org.br/sites/revista_digital/files/especial-producao-texto-45-revisao-1-ampliado-2.pdf
http://novaescolaclube.org.br/sites/revista_digital/files/especial-producao-texto-45-revisao-1-ampliado-2.pdf


TRABALHO EM CONJUNTO 

A revisão também pode ser realizada em dupla ou com a turma toda 

reunida. Assim, a produção é analisada por outros alunos que não o 

autor do texto 

 Em dupla A versão de um conto popular elaborada por uma dupla é 

revisada por outros dois alunos. Quem revisa exercita o poder de 

argumentação: 

 

Clique para ampliar 

 Revisão coletiva Após todos os estudantes produzirem uma história de 

infância individualmente, a turma escolhe um dos textos a fim de 

revisá-lo coletivamente: 

 

Clique para ampliar 

Revisar sempre para ser um leitor competente 

http://novaescolaclube.org.br/sites/revista_digital/files/especial-producao-texto-45-revisao-2-ampliado-2.pdf
http://novaescolaclube.org.br/sites/revista_digital/files/especial-producao-texto-45-revisao-3-ampliado-2.pdf
http://novaescolaclube.org.br/sites/revista_digital/files/especial-producao-texto-45-revisao-2-ampliado-2.pdf
http://novaescolaclube.org.br/sites/revista_digital/files/especial-producao-texto-45-revisao-3-ampliado-2.pdf


O ato de rever o que foi feito deve permear todos os anos da 

escola. O que muda é a abordagem e os conteúdos destacados. 

"O esperado é que os textos estejam mais avançados com o 

tempo. Por isso, é importante saber o que os alunos já 

aprenderam e o que deve ser considerado dali em diante", diz 

Liamara. E o processo tem de ser estendido, pois um escritor 

que sabe o que precisa ser alterado em seus textos ou nos de 

terceiros passa a ser um leitor mais exigente. 

QUER SABER MAIS? 

Contato 

 Liamara Salamani, liamara@csasp.g12.com.br 

Fotos: Dercílio 

Agradecimento: professora Ana Clara Bin e alunos Catarina Cilento, Pedro 

Alcântara, Laura Bratke e Pedro Gammardela, da Escola da Vila, em São 

Paulo, autores dos textos acima 

 

 
REPORTAGENS 

6º AO 9º ANO | REVISÃO NO COMPUTADOR 

De olho na tela 

Na hora de revisar, o computador é o melhor 

instrumento para a turma explorar várias maneiras 

de aperfeiçoar um texto sem perder tempo 

TEXTOBEATRIZ VICHESSI , TATIANA PINHEIRO 

Em vez do lápis e da borracha, o mouse e o teclado. Essa é uma 

troca vantajosa para explorar vários aspectos da revisão. Basta 

um computador com um editor de texto, como o Word. Um dos 

primeiros ganhos que a máquina proporciona é a liberdade para 

trabalhar as questões relacionadas ao formato da produção de 



acordo com o gênero, sem que para isso os alunos tenham de 

reescrever todo o material. É possível pedir a eles, por exemplo, 

que transformem um conto em uma peça teatral (leia a 

sequência didática). Também é válido propor revisar um conto 

conhecido por todos, que tenha sido reescrito por outra turma e 

esteja sem a paragrafação correta, apresentando falhas de 

pontuação ou muitos termos repetidos. Assim, como sinalizam 

as pesquisadoras Emilia Ferreiro e Sonia Luquez no texto La 

Revisión de un Texto Ajeno Utilizando un Procesador de 

Palabras, é possível analisar onde e como a garotada intervém 

(e se intervém, já que identificar o que está bem colocado 

também é uma parte importante da revisão), quais termos 

incorpora ao material ou se insere modificações em relação aos 

aspectos discursivos. 

 

O trabalho com o computador também confere praticidade à 

execução das revisões que o autor julga serem válidas em seu 

próprio texto e das que forem sugeridas por você. Esse é um dos 

benefícios explorados por Luis Junqueira, que leciona Língua 

Portuguesa para o 6º e o 7º ano na Escola Castanheiras, em 

Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Depois que os 

alunos finalizam uma produção, ele registra comentários nos 

arquivos, parágrafo a parágrafo (leia o quadro abaixo, com 

trechos de produções individuais de alunos do 6º ano). Sem 

intervir diretamente no material, o educador sugere aos autores 

adequar trechos, melhorar a pontuação, detalhar a descrição de 

uma cena e eliminar palavras repetidas, entre outras 

modificações. "A evolução de cada texto fica nítida quando as 

primeiras versões são comparadas à final", explica Junqueira. 

http://rede.novaescolaclube.org.br/planos-de-aula/adaptacao-de-conto-para-peca-teatral
http://rede.novaescolaclube.org.br/planos-de-aula/adaptacao-de-conto-para-peca-teatral


TECNOLOGIA A FAVOR DA ESCRITA 

Ao indicar ferramentas do programa que auxiliam na revisão e inserir 

comentários no fim do texto, o professor mostra o que deve ser 

alterado 

Texto 1 

 
Clique para ampliar 

Texto 2 

 
Clique para ampliar 

Com o computador, a revisão fica mais 

profissional 

Trabalhando com o micro, os estudantes podem experimentar, 

fazendo inserções e substituições diversas vezes, sem deixar as 

marcas do processo - como rasuras - no produto final. Eles 

também lucram com o trabalho realizado pela própria máquina, 

que destaca termos digitados incorretamente e trechos com 

http://novaescolaclube.org.br/sites/revista_digital/files/especial-producao-texto-48-revisao-computador-1-ampliado-2.pdf
http://novaescolaclube.org.br/sites/revista_digital/files/especial-producao-texto-48-revisao-computador-2-ampliado-2.pdf
http://novaescolaclube.org.br/sites/revista_digital/files/especial-producao-texto-48-revisao-computador-1-ampliado-2.pdf
http://novaescolaclube.org.br/sites/revista_digital/files/especial-producao-texto-48-revisao-computador-2-ampliado-2.pdf


problemas gramaticais, sugerindo que sejam alterados e, em 

alguns casos, fornecendo opções de mudanças. À primeira vista, 

há quem pense que essas ferramentas podem tornar os jovens 

preguiçosos e escravos da tecnologia. Mas uma análise atenta 

da aprendizagem revela que essas facilidades fazem com que 

eles se tornem mais autônomos como autores e revisores, pois 

trabalhando assim podem dedicar tempo ao material 

propriamente dito e deixá-lo mais bem acabado. 

 

Em suma, o educador pode avaliar se os estudantes estão 

desenvolvendo saberes para atuar como fazem os revisores 

profissionais, se estão se aprimorando em relação aos aspectos 

discursivos e indo muito além da correção de questões 

ortográficas quando lançam mão dos recursos tecnológicos. 

 

Apesar de o uso do processador de textos ser algo bastante 

técnico, não é recomendado programar uma aula somente para 

abordar as ferramentas à disposição, como ressalta Renata 

Pontual Ikeda, professora do Colégio Santa Cruz, em São 

Paulo. "O correto é falar dos atalhos de acordo com as 

demandas que surgirem, enquanto a garotada desenvolve seus 

textos", ela ressalta. 

QUER SABER MAIS? 

Contatos 

 Colégio Santa Cruz, tel. (11) 3024-5199, colegio@santacruz.g12.br 

 Escola Castanheiras, tel. (11) 4152-4600, 

castanheiras@escolacastanheiras.com.br 

 Luis Junqueira, luis.junqueira@escolacastanheiras.com.br 



 Renata Pontual Ikeda, renata@ikeda.com.br 

Internet 

 Em www.google.com.br, digite na busca revisión texto ajeno 

procesador palabras. O primeiro resultado indica o texto La Revisión 

de un Texto Ajeno Utilizando un Procesador de Palabras(em 

espanhol). 

Ilustrações: Eduardo Nunes 

 
 
 
REPORTAGENS 

5º AO 7º ANO | ESTILO DO AUTOR 

Lição de mestre 

Ao conhecer as características de estilo de autores 

profissionais, os alunos aprendem diferentes 

maneiras de estruturar um texto e abordar um 

tema 

TEXTOANDERSON MOÇO 

Inspirar-se em textos escritos por nomes de sucesso da 

literatura, como Clarice Lispector (1920-1977), para se 

apropriar das marcas de estilo deles e desenvolver as próprias, é 

um comportamento escritor importante, que colabora com o 

processo de produção textual. Mas, para que ele seja colocado 

em cena pela turma, o professor tem de ensinar a detectar as 

características de determinado escritor profissional em vários 

textos e usá-las em suas produções. 

 

"É importante que os estudantes sejam levados a observar as 

http://www.google.com.br/


criações e as transgressões literárias para que possam 

enriquecer suas produções", diz Cristina Zelmanovitz, pedagoga 

e pesquisadora do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, 

Cultura e Ação Comunitária (Cenpec), em São Paulo. Clarice 

Lispector, por exemplo, escreve usando os sentimentos e os 

detalhes da vida dos personagens como fios condutores da 

história. Ela rompe com o que é considerado normal e correto 

ao começar o texto Uma Aprendizagem ou O Livro dos 

Prazeres (158 págs., Ed. Rocco, tel. 21/3525-2000, 50 reais) 

com uma vírgula e terminar com dois pontos. Há muito que 

observar também nos escritos de Machado de Assis (1839-

1908). Ele é famoso por ser irônico ao retratar a sociedade do 

século 19 e fazer com que o narrador da história manipule os 

acontecimentos. Sabendo dessas e de outras marcas, é possível 

comandar um bom trabalho de leitura e apurar o olhar dos 

jovens. "Essas características são como moldes", diz Claudio 

Bazzoni, assessor de Língua Portuguesa da Secretaria 

Municipal de Educação de São Paulo e selecionador do Prêmio 

Victor Civita - Educador Nota 10. 

  

Situações de produção com sentido e propósito 

claros 

O primeiro passo é escolher as obras de um autor a serem 

dissecadas de acordo com as necessidades de aprendizagem da 

turma. Não se trata, então, de eleger textos ditos fáceis ou 

difíceis, assinados por nomes consagrados. Por exemplo, focar 

o jeito de finalizar as histórias pode ser interessante quando os 

alunos sempre mostram que os personagens vivem felizes para 



sempre. Trabalhar com Oscar Wilde (1854-1900) ajuda a 

garotada a tomar gosto pelos fins trágicos (leia nos quadros 

abaixo a análise feita por estudantes do 6º ano de contos do 

autor e trechos das produções que realizaram). O emprego do 

discurso direto e do narrador onisciente também pode fazer 

parte da lista. 

AS MARCAS DE ESTILO DE OSCAR WILDE 

Durante a leitura de alguns contos do autor, os alunos encontraram 

algumas características que definem seu jeito de escrever 

 Abismo social Os personagens têm origens sociais diferentes. Um é 

sempre nobre, e o outro, plebeu: 

"(...) Ela só tinha permissão para brincar com crianças da sua condição 

(...) Mas (...) o Rei deu ordens para que ela convidasse quaisquer 

crianças amigas (...)" 

Conto O Aniversário da Infanta 

 Contextualização Antes ou depois das falas dos personagens, o 

narrador conta detalhes, acrescenta opiniões e emoções ou dá mais 

informações: 

"'O meu jardim é só meu', berrou o Gigante (...) Ele era um gigante 

muito egoísta. (...) Veio então a Primavera e por toda parte havia 

flores em botão e passarinhos (...)" 

Conto O Gigante Egoísta 

 Personificação Seres irracionais, objetos inanimados e elementos da 

natureza têm sentimentos e realizam ações: 

"A Lua de cristal gelado debruçou-se para escutar." 

Conto A Cotovia e a Rosa 

 Final trágico As histórias nunca terminam bem, mas com mortes, 

separações e toda sorte de desgraça: 



"Ele beijou o Príncipe Feliz nos lábios e caiu morto aos seus pés." 

Conto O Príncipe Feliz 

Contos publicados no livro Histórias para Aprender a Sonhar, Oscar Wilde, 64 págs., Ed. Companhia das 

Letrinhas, Tel. (11) 3707-3500, 35,50 reais 

APROPRIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DE OSCAR WILDE 

Conhecendo as marcas estilísticas do escritor, a turma produziu seus 

próprios textos 

 
Clique para ampliar 

Depois da leitura, é importante conversar bastante com os 

alunos para que eles percebam as características que marcam os 

textos. Alguns recursos nem sempre ficam explícitos depois da 

primeira análise: é preciso levar a garotada a percebê-los. Para 

isso, questione algumas decisões do autor. Enxergar as 

maneiras com que ele resolve problemas acerca da forma e da 

linguagem e refletir sobre como chegou a essa resolução e por 

que fez essa opção também é uma possível pauta de debate 

antes da produção propriamente dita (leia a sequência 

didática). 

 

No entanto, esse tipo de atividade não deve ter como pretensão, 

em hipótese alguma, criar Clarices, Machados, Wildes e outras 

cópias. "Ao ler várias obras de um mesmo autor, os alunos 

passam a conhecê-lo mais a fundo. Mas, quando partem para a 

produção, embora se apropriem de certas marcas, têm de ter 

http://novaescolaclube.org.br/sites/revista_digital/files/especial-producao-texto-51-estilo-autor-ampliado-2.pdf
http://rede.novaescolaclube.org.br/planos-de-aula/como-identificar-e-utilizar-marcas-estilisticas-de-um-autor
http://rede.novaescolaclube.org.br/planos-de-aula/como-identificar-e-utilizar-marcas-estilisticas-de-um-autor
http://novaescolaclube.org.br/sites/revista_digital/files/especial-producao-texto-51-estilo-autor-ampliado-2.pdf


liberdade para desenvolver seus escritos", destaca Cristina. 

 

A proposta também não pode tangenciar a escolarização da 

leitura. O real objetivo de focar os traços de um escritor, além 

de fazer com que os estudantes conheçam mais sobre a cultura 

escrita para redigir melhor, é ajudá-los a perceber que seguir um 

escritor, acompanhando os marcos de sua trajetória profissional, 

é uma saborosa aprendizagem. 

QUER SABER MAIS? 

Contatos 

 Claudio Bazzoni, bazzoni@uol.com.br 

 Cristina Zelmanovitz, mcristinasz@terra.com.br 

* Agradecimento ao professor Luis Junqueira e aos alunos Maria Júlia V. R. 

Carvalho e Andrés Vallarta Ângulo, da Escola Castanheiras, em Santana de 
Parnaíba, SP 

 
 
ESTANTE 

Conteúdos prioritários 

Indicações de bons textos 

TEXTOBEATRIZ VICHESSICOMPLEMENTO: COM RESENHAS DE ANA GONZAGA 



 

Embora seja papel social da escola formar leitores e escritores 

autônomos, a instituição ainda não consegue desenvolver essa 

tarefa com plenitude. Prova disso é o índice de alfabetismo 

rudimentar e básico, que permanece bastante alto em todo o 

Brasil e na América Latina há tempos. Apenas a minoria da 

população é plenamente alfabetizada - quer dizer, tem a 

capacidade de ler e compreender textos complexos e expressar 

o que pensa de forma escrita. 

 

Em Ler e Escrever na Escola - O Real, o Possível e o 

Necessário (128 págs., Ed. Artmed, tel. 0800-703-3444, 37 

reais), a argentina Delia Lerner discute as tensões envolvidas 

nessa questão e propõe soluções para transformar esse cenário. 

Com embasamento teórico consistente, ela ajuda os educadores, 

com uma linguagem clara, na compreensão do que precisa ser 

ensinado quando se quer formar leitores e escritores de fato. 

Delia também explicita a importância de o professor criar 

condições para que os alunos participem de forma ativa da 

cultura escrita desde a alfabetização inicial, uma vez que 



constroem simultaneamente conhecimentos sobre o sistema de 

escrita e a linguagem que usamos para escrever. 

 

Com prefácio escrito pela psicolinguista argentina Emilia 

Ferreiro, a obra é uma leitura obrigatória para quem trabalha 

com Educação Infantil, professores alfabetizadores e de Língua 

Portuguesa do Ensino Fundamental, estudantes de Pedagogia e 

formadores de professores alfabetizadores. 

 

Regina Scarpa, autora desta resenha, é coordenadora 

pedagógica de NOVA ESCOLA. 

 

Por que ler 

 É um excelente ponto de partida para promover as práticas 

de leitura e escrita nas escolas. 

 Porque os comportamentos leitor e escritor são conteúdos 

de ensino. 

 Propõe fazer da escrita mais que um objeto de avaliação. 

 Explicita a importância de o professor ser um leitor 

frequente e habitual. 

 Permite a compreensão do processo de alfabetização 

inicial como acesso à cultura escrita. 

 Revela a necessidade da formação continuada, mas 

ressalta que ela, por si só, não é suficiente para provocar 

mudanças de propostas didáticas. 



 Esclarece o quanto a produção escrita tem a colaborar para 

que o aluno se descubra praticante autônomo e 

independente e explica como ela deve ser trabalhada na 

escola, com revisão e rascunhos, por exemplo. 

ENTREVISTA: DELIA LERNER 

 
A educadora fala sobre o processo de elaboração do livro Ler e 

Escrever na Escola e os reflexos que a obra promoveu na Educação. 
 

Qual foi a motivação para escrever este livro? 

A consciência de que era preciso colocar em primeiro plano a análise 

das possibilidades e das dificuldades da escola em assimilar projetos 

de ensino de leitura e escrita. 

 

Surgiram dúvidas enquanto trabalhava o texto? 

Como elas poderiam não surgir? Escrever é se comprometer com o 

que é dito. Porém o mais importante durante a elaboração do livro foi 

analisar o real - as condições em que se trabalha na escola, a função 

social e as características da instituição - e ao mesmo tempo priorizar 

o possível, com a missão de transformar o ensino para favorecer a 

formação dos alunos como leitores e escritores plenos. 

 

É possível ver avanços nessa área depois que o livro foi 

publicado?  



Não creio que ele tenha produzido efeitos mágicos. Lamentavelmente, 

acho que nenhuma obra consegue tal feito. Mas espero que já tenha 

esclarecido alguns problemas e ajudado educadores a encontrar 

caminhos para avançar na difícil tarefa de ensinar. 

BOAS IDEIAS PARA ENSINAR MELHOR 

 
Propostas Didáticas para Aprender a Escrever, Anna Camps (org.), 220 págs., Ed. 

Artmed, 52 reais 

Este livro é uma coletânea de artigos assinados por vários 

educadores e tem como linha mestra a "Pedagogia por 

projetos". Enquanto os capítulos iniciais oferecem um enfoque 

teórico sobre as diferentes concepções do ensino da linguagem 

escrita, o restante da obra apresenta 15 trabalhos realizados com 

estudantes de diferentes faixas etárias. Um deles trata da 

organização de um grupo de alunos espanhóis de 6ª e 7ª séries 

convidados a elaborar um romance policial. 

Sobre a organizadora É membro do departamento de Didática 

de Língua e Literatura da Universidade Autônoma de 

Barcelona, na Espanha. 

 

APRENDIZAGEM SEM DIFICULDADES 



 
Compreensão da Leitura e Expressão Escrita - A Experiência Pedagógica, Alicia 

Palacios de Pizani, Magaly Muñoz de Pimentel, Delia Lerner de Zunino, 172 págs., Ed. 

Artmed, 49 reais 

Explorar sempre o que a criança já construiu e deixar de lado a 

avaliação baseada no que ainda falta ser aprendido. Pensando 

assim, as autoras contam como trabalharam com alunos que, 

segundo as instituições escolares em que estudavam, tinham difi 

culdades na aprendizagem da leitura e da escrita. Ilustrada com 

os textos produzidos pelos estudantes, a obra reforça a ideia de 

que é preciso considerar que um estímulo só é signifi cativo se 

puder ser reconstruído pela turma. 

Sobre as autoras Organizaram o livro analisando um conjunto 

de pesquisas feitas na Venezuela. 

 

COMO SE CLASSIFICAM OS TEXTOS 



 
Escola, Leitura e Produção de Textos, Ana María Kaufman e María Helena Rodrígues, 

179 págs., Ed. Artmed, 45 reais 

O foco principal das autoras é apresentar uma tipologia dos 

textos de acordo com as funções da linguagem e as tramas que 

neles predominam. Porém, atentas ao contexto escolar, elas não 

se atêm apenas à teoria: revelam em detalhes sete propostas 

didáticas realizadas em escolas de Buenos Aires, na Argentina, 

apresentando tabelas e fi chas de análise. Nas últimas páginas, 

um glossário sobre comunicação, linguística e gramática, 

interessante e útil. 

Sobre as autoras Ana María se dedica à pesquisa da 

psicogênese da escrita e Maria Helena estuda o uso dos textos 

escolares. 

 

A LÍNGUA SOLTA E A ESCRITA PRESA 



 
Ortografia: Ensinar e Aprender, Artur Gomes de Morais, 128 págs., Ed. Ática, tel. (11) 

3990-2100, 39,90 reais 

Quando começar a trabalhar ortografia? O que e como ensinar? 

Como descobrir o que os alunos já sabem a respeito? É preciso 

considerar os erros para avaliar a turma? Levando essas e outras 

questões em consideração, o autor discute uma série de 

princípios e encaminhamentos didáticos sobre o conteúdo. Na 

primeira parte do livro, ele explica o que é e para que serve a 

ortografia, o que o estudante deve compreender e o que deve 

memorizar e como ele aprende as normas. Na segunda, analisa 

as práticas usuais, define princípios norteadores para o ensino e 

explora situações que envolvem o ensino e a aprendizagem do 

conteúdo. 

Sobre o autor É professor da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE) e tem pós-doutorado em Psicologia pela 

Universidade de Barcelona, na Espanha. 

 

CHEGA DE DÚVIDAS 



 
Gêneros Orais e Escritos na Escola, Bernard Schneuwly e Joaquim Dolz, 320 págs., Ed. 

Mercado das Letras, tel. (19) 3241-7514, 58 reais 

Explicar questões básicas e fundamentais, como o que são 

gêneros e qual o melhor jeito de organizar o trabalho com eles 

ao longo do currículo, é a proposta desta obra, que reúne 

diversos artigos assinados pelos autores em parceria com alguns 

colaboradores. Eles discorrem sobre as questões que envolvem 

escrita, oralidade, sequências didáticas efi cientes e validade do 

trabalho com gêneros de circulação escolar e extraescolar. A 

apresentação da obra, assinada por Roxane Rojo e Glaís Sales 

Cordeiro, tradutoras e organizadoras do livro, é uma aula sobre 

a concepção e a prática do trabalho com gêneros. 

Sobre os autores Ambos são pesquisadores de didática da 

língua materna. 

 

ESCREVENDO É QUE SE APRENDE 



 
Psicopedagogia da Linguagem Escrita, Ana Teberosky, 152 págs., Ed. Vozes, tel. (24) 

2233-9000, 30,30 reais 

Com o propósito de afirmar que é muito importante a escola 

proporcionar uma variedade de oportunidades de uso da 

linguagem, esta obra esmiuça o trabalho com a escrita de nomes 

e de títulos, a reescrita de textos narrativos e a redação de 

poemas e de notícias com crianças de 5 a 8 anos de uma escola 

municipal de Barcelona, na Espanha. Uma ajuda e tanto para o 

educador interpretar as respostas dos alunos e programar 

situações de ensino. 

Sobre a autora É doutora em Psicologia pela Universidade de 

Barcelona e pesquisadora da psicogênese da língua escrita e da 

teoria sociocultural. 

 

COMO ESTUDAR LÍNGUA? 



 
Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão, Luiz Antônio Marcuschi, 206 

págs., Ed. Parábola, tel. (11) 5061-9262, 40,90 reais 

Essa é uma das principais questões que norteiam o autor ao 

longo de todo o livro. Bastante focado na teoria da produção 

textual, ele aborda o histórico da linguística no século 20, o 

ensino da noção de sujeito, subjetividade, discurso, texto e 

gênero sob a perspectiva sociointeracionista da língua e faz uma 

análise dos gêneros textuais no contínuo fala-escrita. A obra é 

fruto dos materiais usados na graduação em Letras da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), onde o autor 

leciona. 

Sobre o autor É doutor em filosofia da linguagem e tem pós-

doutorado em questões da oralidade e da escrita. 

 

ESCREVER DESDE CEDO 



 
Formando Crianças Produtoras de Textos - vol. 2, Josette Jolibert, 324 págs., Ed. 

Artmed, 64 reais 

Durante toda a escolaridade, a criança deve perceber a utilidade 

das diferentes funções da escrita, a importância de dominá-las e 

o prazer de atuar como autor. Para isso, os educadores devem 

estar preparados para atuar como leitores e produtores de textos 

em desenvolvimento e exercer o papel de estimuladores, 

observadores e criadores de situações de ensino e 

aprendizagem. É com essas ideias que a autora e seus 

colaboradores apresentam projetos realizados com estudantes 

franceses, para que eles entrassem em contato com a produção 

de texto. 

Sobre a autora É especialista em didática. 

 

Fotos: Magdalena Gutierrez, Fernanda Preto, Marcelo Kura e divulgação 

 
 
ARTIGO 

MÁRCIA V. FORTUNATO 

Ensinar a escrever para formar autores 



Quando o tema em questão é produção de texto, a 

escolha do gênero é uma entre as muitas decisões 

que o autor precisar tomar 

 
MÁRCIA V. FORTUNATO, 

  

doutora em Educação pela Universidade de São Paulo (USP) e professora dos cursos de 

graduação e pós-graduação do Instituto Superior de Educação Vera Cruz. 

Até meados do século 20, as aulas de redação eram momentos 

de treino de caligrafia e não havia a preocupação em explorar os 

aspectos discursivos do texto. Depois, e até bem pouco tempo 

atrás, ensinar a escrever estava relacionado somente ao trabalho 

com a gramática. Acreditava-se que ela, por si só, gerava os 

saberes de que os estudantes necessitavam para produzir e 

interpretar textos. 

 

De lá para cá, muita coisa mudou e hoje o trabalho com a 

escrita é focado nos diversos gêneros. Mas eles não podem ser 

usados como substitutos da gramática. A exploração dos 

gêneros é importante, claro, porque as crianças se colocam em 

situação de comunicação e aprendem a escrever textos que 

circulam socialmente. Porém ensinar a escrever é ainda mais 

proveitoso se elas forem orientadas a aperfeiçoar cada vez mais 

o processo de produção do texto. 

 

Descobrir como fazer isso é o que querem muitos leitores, que, 



como você, não sossegam frente a perguntas como "O que 

significa, de fato, formar escritores competentes?", não é 

mesmo? Natural e compreensível, já que essa é uma área que 

pede muita preparação, estudo e intervenções constantes para 

acompanhar e guiar o caminho dos alunos. Mesmo com um 

trabalho bem dirigido, é bom frisar: nem todos eles 

apresentarão os mesmos resultados, o que torna difícil dar o 

trabalho por encerrado e bem-sucedido. Por isso, proponho 

pensarmos um pouco no estudante como autor e como se dá o 

processo de sua construção. 

 

À medida que um indivíduo passa a utilizar a escrita para criar 

textos, suas possibilidades de comunicação e de socialização se 

ampliam. Ao mesmo tempo, conforme sua participação avança 

pelas esferas sociais letradas, ele constrói uma imagem de si 

associada aos textos que escreve, elaborando assim sua 

identidade de autor. Para entender isso com mais clareza, basta 

pensar nos escritores profissionais. Quando vemos o nome de 

um deles na assinatura de um texto, reconhecemos essa 

identidade antes mesmo de começar a ler o material. 

"Sugerir uma produção à turma significa propor um problema cuja resolução 

vai exigir o empenho em uma série de atividades cognitivas." 

Sendo assim, ao ensinar os alunos a escrever, o educador não 

ensina uma técnica, mas como eles devem fazer para se projetar 

como autores e usar seu discurso para manifestar posições em 

situações de comunicação. Sugerir uma produção à turma 

significa propor um problema cuja resolução vai exigir o 

empenho em uma série de atividades cognitivas. 

 



Pesquisadores já constataram que para responder à solicitação 

do professor cada aprendiz reformula, de modo singular, a 

demanda feita, adequando-a às suas possibilidades de resposta. 

Assim, ajusta o que foi solicitado ao possível, iniciando uma 

série de negociações, entre o que ele sabe e o que é pedido, no 

desejo de tomar decisões quanto ao conteúdo sobre o qual vai 

escrever, à natureza do texto solicitado, à sua posição como 

autor e ao leitor com quem vai se comunicar. 

 

Nesse processo, à medida que avançam em sua produção, os 

alunos vão estabelecendo um diálogo com outros textos e com o 

material que estão desenvolvendo. É fundamental que durante 

esse tempo o educador observe em que momento do processo se 

localizam as dificuldades deles e atue para que as negociações 

evoluam, com atividades de planejamento, de escrita e de 

revisão. Essas, aliás, devem ser revisitadas constantemente 

durante a escrita, pois os estudantes que alternam com mais 

frequência esses passos obtêm melhores resultados que aqueles 

que mantêm o processo linear e homogêneo. Mãos à obra e bom 

trabalho! 

 

Foto: Marina Piedade 

 


