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Resumo 

Orientada pelos pressupostos da Linguística Textual, esta pesquisa intenta verificar se a 

prática da reescrita promove um avanço na produção textual dos alunos, além de observar se o 

ambiente em que as aulas ocorrem favorece a prática da reescrita de maneira satisfatória. Este 

trabalho objetiva comprovar se esta técnica é uma prática viável e produtiva que contribui 

para a melhoria dos textos produzidos pelos alunos. A pesquisa foi realizada com turma de 1ª 

série do Ensino Médio de uma escola pública do Estado de São Paulo, que possui 48 alunos. 

Para a realização dos trabalhos, foi eleito o gênero textual Artigo de Opinião, devido ao seu 

caráter argumentativo e persuasivo, o que, acredita-se, favorece a capacidade de eloquência 

dos alunos, bem como promove o enriquecimento tanto vocabular quanto do conhecimento 

acerca dos assuntos a serem abordados. Isto, em tese, pois ao desenvolver o texto nesse 

gênero, pressupõe-se que o aluno pesquise e leia para munir-se ao máximo de informações 

para construir seu texto. É importante frisar que este trabalho é totalmente voltado para a 

prática em sala de aula, visto que atualmente há uma carência de técnicas que viabilizem e 

favoreçam o trabalho do professor e a prática da escrita por parte do aluno. Os alunos da 

turma selecionada para esta pesquisa produziram dois textos no gênero artigo de opinião. 

Num primeiro momento, a técnica de correção foi a usualmente utilizada: o professor marca 

os erros encontrados no texto do aluno, circula, escreve a forma correta, sugere palavras, ou 

seja, interfere diretamente no texto produzido. No segundo momento, os textos foram 

corrigidos utilizando a reescrita interativa, técnica que pressupõe a presença do aluno, para 

que ele realize a leitura de seu texto, esclarecendo o que quis dizer em determinados trechos. 

Pretende-se, portanto, uma reescrita “dialogada”, pois desse modo o texto do aluno não será 

desvalorizado, e ele será levado a raciocinar e refletir sobre o quê e como escreveu. O texto 

foi, então, avaliado com base na construção e evolução das ideias, não apenas nas regras 

gramaticais. Priorizou-se a norma culta da língua para a produção dos textos. Com essa 

técnica, os alunos enriqueceram o vocabulário, aprofundaram o conhecimento sobre os temas 

propostos e melhoraram a organização e encadeamento das ideias.  

Palavras-chave: Reescrita, produção textual, Língua Portuguesa, prática docente, avaliação.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Resumen 

Guiada por los presupuestos de la Lingüística Textual, esta investigación trata de 

verificar si la práctica de la reescritura promueve un avance en la producción 

textual de los alumnos, además de observar si el ambiente en que las clases se 

desenvuelven favorece la práctica de la reescritura de manera satisfactoria. Este 

trabajo tiene como objetivo comprobar si esa técnica es una práctica viable y 

productiva que contribuye a la mejoría de los textos producidos por los alumnos. 

La pesquisa fue realizada con un grupo de 48 alumnos de primer año de Enseñanza 

Media de una escuela pública del Estado de Sao Paulo. Para la realización de los 

trabajos fue elegido el género textual Artículo de Opinión, debido a su carácter 

argumentativo y persuasivo, lo cual, se cree, favorece la capacidad de elocuencia de 

los alumnos, así como promueve el enriquecimiento tanto de vocabulario como de 

conocimiento sobre los temas a ser abordados. Esto, hipotéticamente, pues al 

desarrollar el texto en ese género, se presupone que el alumno investigue y lea para 

proveerse al máximo de informaciones para construir su texto. Es importante 

destacar que este trabajo está totalmente direccionado hacia la práctica en el aula, 

ya que actualmente hay una carencia de técnicas que viabilicen y favorezcan el 

trabajo del profesor y la práctica de la producción textual por parte del alumno. Los 

alumnos del grupo seleccionado para esta investigación produjeron dos textos 

siguiendo el género de artículo de opinión. En un primer momento, la técnica de 

corrección fue la usualmente utilizada: el profesor señala los errores encontrados en 

el texto del alumno, los circula, escribe la forma correcta, sugiere palabras, o sea, 

interviene directamente en el texto producido. En un segundo momento, los textos 

fueron corregidos utilizando la reescritura interactiva, técnica que presupone la 

presencia del alumno, para que realice la lectura de su texto, aclarando lo que quiso 

decir en determinadas partes. Se pretende, por tanto, una reescritura “dialogada”, 

pues de ese modo el texto no será desvalorizado, y el alumno será llevado a razonar 

y reflexionar sobre lo que escribió y cómo lo hizo. El texto, fue, entonces, evaluado 

en base a la construcción y evolución de las ideas, no solo a las reglas gramaticales. 

Se priorizó la norma culta de la lengua para la producción de los textos. Con esa 

técnica, los alumnos enriquecieron el vocabulario, profundizaron el conocimiento 

sobre los temas propuestos y mejoraran la organización y el encadenamiento de las 

ideas. 

Palabras clave: Reescritura, producción textual, Lengua Portuguesa, práctica 

docente, evaluación 
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Introdução 

 O presente trabalho pretende investigar o processo de ensino-aprendizagem de 

Língua Portuguesa na escola de Educação Básica, com foco na produção de textos e no 

ensino das estruturas necessárias ao domínio da norma culta. Nesse cenário, o papel do 

professor será também analisado, principalmente no tocante à correção dos textos dos 

alunos. 

 Segundo Fiorin (2007, p. 97), “o ensino de português precisa ser visto como algo 

que diz respeito à língua usada por todos em todas as situações de comunicação”, daí a 

escola ter a necessidade de, respeitando as variedades trazidas por seus alunos, ensinar 

uma norma – a culta ou padrão - que possibilite a todos a sua inserção nas mais diversas 

situações sociais. O mesmo autor afirma que “o ensino da norma culta é um imperativo 

de uma escola democrática, porque permite que o aluno seja uma voz autorizada em 

todos os gêneros do discurso” (Ibidem, p. 97). 

 Com base em Marcuschi (1983), Fiorin (2007), Schneuwly e Dolz (2011), 

Menegolo (2005), Figueiredo (1994), Rocha (2002,2003), além dos documentos oficiais 

do MEC, será desenvolvido o referencial teórico da presente pesquisa referente ao 

ensino de gêneros na escola de educação básica. 

O contexto educacional, em que esta pesquisadora atua como professora de 

Língua Portuguesa, e que possibilitou o processo que aqui será analisado, apresentou-se 

como uma necessidade, certamente, porque esta docente-pesquisadora esteja buscando 

mecanismos que viabilizem o enriquecimento da escrita por parte de seus alunos.  

Por ser esta uma pesquisa que visa atitudes práticas no exercício da docência, 

espera-se que os resultados sejam positivos, pois há muita teoria nos livros sobre a 

prática da escrita, porém, de prático e que facilite as ações em sala de aula, há muito 

pouco. O convívio diário com as dificuldades apresentadas pelos alunos no momento de 

produzirem textos acendeu nesta pesquisadora mais que o desejo, a necessidade de 

encontrar mecanismos que possibilitassem ao aluno condições de utilizar a Língua 

Portuguesa (LP) em sua modalidade padrão, com certa propriedade e segurança, ao 

produzirem seus textos. E ao mencionar segurança e propriedade, isso se refere tanto às 

regras de escrita, quanto ao assunto abordado nos textos desenvolvidos.  A cena 

desenhada, na maioria das vezes em que esta pesquisadora se deparava com os textos de 
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seus alunos, era tão preocupante que se manifestou a urgência de realizar uma revisão 

da prática pedagógica, por meio da investigação de outras possibilidades de abordagem.  

Assim, estabelecer-se-á um ganho mútuo; os alunos terão mais chances no mercado de 

trabalho, uma vez que dominarão a modalidade comunicativa da escrita; e os 

professores terão uma técnica funcional que os auxiliará no exercício diário da 

docência. Todavia, ao deparar-se com esse quadro, em que tantas dificuldades na escrita 

ocorrem, apresentavam-se dois caminhos: fechar os olhos frente à situação apresentada 

e ignorar a questão, reproduzindo práticas já sedimentadas – realizando simulacros de 

aprendizado - ou sair da zona de conforto em busca de mecanismos práticos que 

possibilitassem o subsídio do ensino da língua e que justificassem as diversas tentativas 

de abordagem, realizadas e entendidas como adequadas ao ensino da produção escrita.  

As questões provenientes dessa situação foram suscitadas de forma natural: 

como possibilitar a realização de textos escritos que atendessem às regras da norma 

padrão e às características dos gêneros trabalhados, além do conhecimento do assunto 

ou tema abordado por aqueles alunos?  

Que práticas adotar, que caminhos percorrer para lhes propiciar o conhecimento 

e o domínio das regras de escrita da norma padrão?  

É triste mencionar isso, mas sabe-se que muitos docentes preferem aquietar-se 

na zona de conforto, encenando um teatro já antigo e conhecido por muitos, em que ele 

finge que ensina e o aluno finge que aprende
1
. Não se tem aqui o propósito de condená-

los por isso, mas o fato é que muitos não se dão ao trabalho de buscar respostas para 

essas dúvidas que surgem todos os dias ao executar suas atividades em sala de aula, ao 

ler os textos de seus alunos. 

 Ainda que não seja o objetivo desta pesquisa, a abordagem relativa à formação 

dos profissionais do ensino é algo que não pode deixar de ser mencionado, pois é  um 

fator  que está diretamente ligado à questão em pauta. Uma vez que este trabalho 

intenciona a comprovação de práticas que viabilizem o ensino da produção textual em 

LP, é de grande relevância que os profissionais tenham acesso e conhecimento da teoria 

da Linguística Textual, pois tendo contato com os pressupostos teóricos que versam 

sobre essa temática nos cursos de graduação e de formação continuada, os professores 

terão mais facilidade para identificar ou mesmo adotar práticas que facilitem o trabalho 

                                                 
1
 Situações observadas e vivenciadas pela pesquisadora ao longo de sua atuação como docente. 
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em sala de aula, por isso é possível perceber a relação que há entre a formação e a 

prática.  

Acredita-se que só haverá uma mudança favorável no panorama da educação 

nacional, quando as políticas públicas educacionais derem prioridade à formação dos 

professores, reformulando os currículos dos cursos de licenciatura, fazendo com que 

seja possível aliar a teoria acadêmica à prática pedagógica exercida em sala de aula, 

algo que atualmente é muito distante.  A qualidade da educação não avança. É verdade 

que o aluno exerce papel importante no cenário educacional, porém se ele não tiver um 

professor preparado e capacitado, de nada adianta ter as atenções centradas e voltadas 

para ele.  Não há educação sem professores. Por isso, a necessidade de se repensar sua 

formação, que não termina na graduação, é contínua. Recuperando Paulo Freire (1991, 

p. 58), 

Ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira às quatro da tarde. 

Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A agente se faz 

educador, a gente se forma, como educador, permanentemente, na prática e 

na reflexão sobre a prática. 

 Não se pode duvidar que as mudanças em educação estejam relacionadas 

diretamente ao professor. Se, de acordo com Freire, a competência não é algo que nasce 

com o indivíduo, pode-se dizer que aquele a quem for oportunizado melhor formação, 

certamente, desempenhará suas atividades com mais qualidade.  

 Não é pretensão afirmar que o problema da educação nacional seria resolvido ou 

amenizado apenas se fosse promovida adequada formação continuada dos professores. 

Sabe-se que existem outras causas para o fracasso das práticas educacionais e que não 

serão mencionadas aqui, pois desviar-se-ia do foco desta pesquisa. Nota-se a 

necessidade de que as pesquisas acadêmicas, na medida do possível, sejam colocadas a 

serviço da prática dos educadores. É preciso haver um intercâmbio entre a Linguística 

Textual e o ensino da língua. É o que, pertinentemente, afirma Koch, 

Importante, contudo, é salientar que esse intercâmbio precisa ser de mão 

dupla: não é somente a Linguística do Texto que serve embasar e alimentar 

teoricamente as práticas da sala de aula. São estas também que deverão trazer 

àquela o retorno necessário para a avaliação/validação de suas propostas e 

para a sua reformulação nos casos em que elas não se mostrarem 

operacionais e /ou produtivas (KOCH, 2003, p.91). 
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Esta pesquisa norteia-se por esse pressuposto, fazendo-se valer das postulações 

teóricas da Linguística Textual, ramo da Linguística que tem como objeto de estudo e 

de investigação o texto, em suas diversas formas de organização, estrutura e 

funcionamento, tanto nas condições de produção quanto de recepção, para construir 

estratégias legítimas para o ensino de LP, em um universo linguístico 

sociovariacionista
2
, no qual os alunos tenham reforçada a sensibilidade para diferentes 

usos da linguagem, tendo a consciência de que existem variações dialetais e de seu 

prestígio social em relação ao contexto. 

De acordo com proposição da autora, objetiva-se orientar o trabalho docente 

realizado nesta pesquisa, conforme a citação a seguir: 

[...] é a Linguística Textual que poderá oferecer os subsídios indispensáveis 

para a realização do trabalho acima mencionado
3
[1] a ela cabe o estudo dos 

recursos linguísticos e condições discursivas que presidem à construção de 

textualidade e, em decorrência, à produção textual dos sentidos. Isso 

significa, inclusive, uma revitalização do estudo da gramática: não, é claro, 

como um fim em si mesmo, mas no sentido de evidenciar de que modo o 

trabalho de seleção e combinação dos elementos, dentro das inúmeras 

possibilidades que a gramática da língua nos põe à disposição, nos textos que 

lemos ou produzimos, constitui um conjunto de decisões que vão funcionar 

como instruções ou sinalizações a orientar a busca pelo sentido. (Koch, 2003, 

p.91).  

Supõe-se que tal proximidade seja possível, quando teóricos e práticos, cada um 

com seus saberes e conhecimentos, promoverem um diálogo que produza um outro 

saber, pois esse distanciamento que existe entre os discursos acabará invalidando 

ambos. É o que se tem notado na análise dos resultados do ensino da LP por meio de 

experiências da própria pesquisadora.   

Desse modo, objetiva-se de modo geral mostrar que um dos caminhos possíveis 

para uma adequada prática de ensino de LP, principalmente, em um contexto em que se 

apresentam tantas dificuldades, pode ser construído com passe nos estudos da 

Linguística Textual, no intuito de fazer com que os alunos se tornem competentes 

textualmente. 

                                                 
2
 A linguística sociovariacionista tem como estratégia didática encorajar os falantes diante da riqueza da 

língua portuguesa, sem que se sintam estigmatizados por sua fala diferente, decorrente da moldura 

sociocultural em que se insere.  
3
 A autora refere-se à proposta de trabalho com textos feita pelos PCN, cujo foco está na leitura e 

produção textuais. 
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 Circunscrita ao âmbito da atuação do professor de Língua Portuguesa em escolas 

de educação básica, as preocupações que deram origem ao presente trabalho voltam-se 

para o momento da leitura e da avaliação dos textos dos alunos. Em que medida essas 

correções, feitas pelo professor, influem na constituição e no sentido final dos textos dos 

alunos? 

 Frequentemente, o que se vê é uma escola que propõe uma ação diretiva por 

parte do professor, que aponta os erros e espera que os alunos não mais os cometam ao 

final do curso. Hoje, no entanto, numa linha sócio-construtivista de educação, a partir da 

qual a escola deve se preocupar não só com o ensino, mas também com o aprendizado e, 

para tanto, deve utilizar-se de caminhos mais proativos, capazes de desafiar os alunos a 

reconstruírem seus próprios textos, corrigindo-os.  

 Tem-se como hipótese inicial que as correções feitas pelo professor influem na 

constituição e no sentido final dos textos dos alunos e que, portanto, tal tarefa deve ser 

cuidadosamente planejada. 

 O objetivo fundamental desta pesquisa é investigar se e em que medida as 

correções feitas pelo professor interferem na constituição e no sentido final do texto do 

aluno, comparando a atividade tradicional da correção á atividade atualmente proposta 

de refacção. 

Embora não seja o foco deste trabalho, o objetivo mencionado é influenciado 

pelo pensamento de que a prática docente, exercida com satisfação, está ampla e 

diretamente ligada à formação que o professor recebe, reforçando que, em grande 

medida, a eficiência da capacitação docente é responsável por habilitar o docente para 

que ele levante hipóteses de como proceder diante dos desafios que venham a encontrar 

durante sua prática.  

A partir do objetivo geral, têm-se como específicos os seguintes objetivos: 

- Observar de que maneira as correções contribuem – ou não - para a reescrita do texto 

final do aluno. 

- Sugerir aspectos que dizem respeito à maneira como o texto deve ser reescrito, bem 

como deve ser feita a correção e observância de determinados aspectos.  
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O caminho metodológico desta pesquisa será o estudo de caso, que terá cunho 

investigativo e qualitativo, tendo por procedimentos os textos a serem  produzidos em 

sala de aula pelos alunos. Ao longo do ano letivo, serão comparados os avanços na 

escrita dos alunos em momentos distintos, nos quais serão aplicadas as técnicas de 

correção tidas como tradicionais e a técnica de correção sugerida pela presente 

pesquisadora, na qual ela postula uma correção “dialogada”. 

 Os alunos participantes desta pesquisa são da primeira série do Ensino Médio. 

Eles produzirão textos relativos aos gêneros textuais pertinentes à série e sugeridos 

pelos PCN. Serão aplicadas práticas diferentes em dois momentos distintos: no 

primeiro, será trabalhada a prática da correção textual tradicional; no segundo, após os 

apontamentos, correções e acertos a serem executados no texto será trabalhada a 

reescrita textual. Ao término do período de pesquisa, os textos serão confrontados com 

o intuito de analisar e perceber os avanços e resultados obtidos.  

 Este trabalho será estruturado em 3 (três) capítulos, além das considerações 

iniciais e finais. No capítulo 1, serão apresentados os pressupostos teóricos que 

balizarão as discussões sobre texto, gêneros textuais e discurso. Far-se-á, ainda, uma 

breve abordagem sobre as orientações dos PCN em relação ao texto como objeto de 

estudo. No capítulo 2, serão abordadas as questões sobre a importância da prática da 

reescrita dos textos em sala de aula como metodologia na aprendizagem da escrita, 

fazendo menção, ainda, ao professor como coadjuvante no processo de correção do 

texto do aluno, abordando, também, a questão do sujeito enquanto autor de seus textos. 

Ao final do capítulo, desenvolver-se-ão comentários sobre a importância da reescrita 

como prática de recriação e reestruturação do texto. No capítulo 3, serão descritas as 

estratégias realizadas pelo professor de LP ao corrigir os textos de seus alunos; serão 

confrontados os textos produzidos e corrigidos sob a perspectiva de ambas as técnicas 

citadas e os resultados serão analisados, por meio dos quais será possível tecer algumas 

considerações quanto à prática da refacção textual.  

 Faz-se necessário esclarecer que o nome da instituição de ensino, bem como dos 

alunos envolvidos, não serão mencionados, com o intuito de preservar suas identidades.  
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1. O texto e sua produção 

  

 Muito aqui se tem falado ao longo do trabalho sobre a valorização do texto 

produzido pelo aluno, mas que definição para a palavra “texto” será adotada para 

classificar o que foi escrito pelo aluno como texto? Será adotado um formato, a 

definição de algum autor, ou tudo o que for escrito por ele será considerado texto? O 

que na verdade vem a ser texto?  

Em Halliday & Hasan (1976), nota-se a premissa de que o texto não é um 

simples “string of sentences”, um encadeamento de frases, ou seja, não deve prescindir 

de uma gramaticalização transfrasal. Ele deve ser visto como uma unidade semântica, 

uma unidade de sentido em contexto.  Como Guimarães (2013) postula, são muitas as 

possibilidades de respostas para a pergunta o que é texto. E isso, se deve às várias 

vertentes teóricas existentes. A autora afirma que se pode pensar que o texto é 

articulado de frases resultantes da conexão dos mecanismos léxico-gramaticais que 

integram a superfície textual, e a macroestrutura, que é a estrutura que se identifica 

como o significado global do objeto do texto. Assim sendo, 

 

importa lembrar que a maior parte das regras gramaticais apresentadas por 

um idioma para efeito de construção do texto são de conexão, isto é, regras 

que se aplicam ao conectar um enunciado com outros. Dessa aplicação 

resulta o texto considerado  antes um processo que se perfaz numa totalidade 

integrada por uma unidade temática, um formato e cuja significação se 

alcança mediante a relação entre seus constituintes e seu contexto de 

produção (VAN DIJK, 1980, p.18). 

  

  

Guimarães (2013) ressalta, ainda, que obras clássicas no âmbito da Linguística 

Textual evidenciam não o texto (produto), mas a forma de enunciação textual 

(processo), concebendo, pois, a textualidade como modo de processamento e não como 

conjunto de propriedades inerentes ao texto reduzido a sua dimensão de produto. Já 

conforme Schmidt (1978, p.174), o texto são as estruturas funcionais a partir das quais  

se organizam os constituintes de relevância sócio-comunicativa. Schmidt (1978 apud 

COSTA VAL, 1994, p.3-4), conceitua texto como: 

 

Todo componente verbalmente enunciado de um ato de comunicação 

pertinente a um jogo de atuação comunicativa, caracterizado por uma 

orientação temática e cumprindo uma função comunicativa identificável, isto 

é, realizando um potencial ilocutório determinado. É somente na medida em 

que o locutor realiza intencionalmente uma unção ilocutória 

(sociocomunicativas) identificável por parte dos parceiros de comunicação 

envolvidos, que o conjunto dos enunciados linguísticos vem constituir um 
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processo textual coerente, de funcionamento sociocomunicativo eficaz 

conforme as regras constitutivas.  

 

 

 Nessa definição, observa-se que o caráter pragmático é evidenciado pela 

competência comunicativa do falante, ou seja, por sua habilidade em ajustar o ato da 

comunicação, fazendo adequações à linguagem que utiliza nas mais variadas situações 

de comunicação.  

  Bernárdez (1982) após fazer apontamentos, propõe um conjunto de 

características que permite supor uma definição mais definitiva para o termo texto: 

 

“Texto” é unidade linguística comunicativa fundamental, produto da 

atividade verbal humana, que possui sempre caráter social; está caracterizado 

por seu fechamento semântico e comunicativo, assim como por sua coerência 

profunda ou superficial, devida a intenção (comunicativa) do falante de criar 

um texto íntegro, e a sua estruturação mediante aos conjuntos de regras; 

próprias do nível textual e as do sistema da língua (BERNARDEZ, 

1982,p.78-79).
4
 

 

 

  Observa-se que o autor considera, entre os fatores fundamentais a serem 

destacados ao definir o termo, o seu caráter comunicativo, pragmático e estruturante, 

dos quais surgem outros fatores.  

 Cabe confrontar outras definições de texto empregadas, como por exemplo, a 

definição de Fávero (1991, p.7) na qual ela afirma que: 

 
O texto consiste, então, em qualquer passagem falada ou escrita que forma 

um todo significativo independente de sua extensão. Trata-se, pois, de um 

contínuo comunicativo contextual caracterizado pelos fatores de textualidade, 

informatividade, aceitabilidade, situacionalidade e intertextualidade.  

 

 

 Para Marcuschi (1983, p.12-13), cuja definição de texto será contemplada 

posteriormente, texto também é compreendido como um contínuo comunicativo no qual 

são processadas questões de ordem cognitiva na construção da coesão e coerência, 

sendo assim o autor vê o texto como: 

[...] um ato de comunicação unificado num complexo universo de ações 

humanas. Por um lado, deve preservar a organização linear que é o 

tratamento estritamente linguístico abordado no aspecto da coesão e, por  

outro, deve considerar a organização reticulada e tentacular não linear, 

portanto, dos níveis de sentido e intenções que realizam a coerência no 

aspecto semântico e funções pragmáticas.  

                                                 
4
  “Texto” es la unidad linguística comunicativa fundamental, producto de la actividad verbal humana, 

que posse siempre carácter social; está caracterizado por su cierre semântico y comunicativo, así como 

por su coherencia profunda u superficial, debida a la intención (comunicativa) del hablante de crear um 

texto íntegro, y a su estructuración mediante dos conjuntos de reglas: las próprias del nível textual y las 

del sistema de la lengua  (BERNÁRDEZ, 1982, p. 78-79)
4
. Tradução nossa. 
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 Conforme Koch (2005), 

De acordo com  a perspectiva teórica que se adote, o mesmo objeto pode ser 

concebido de maneiras diversas. O conceito de texto não foge à regra. E 

mais; nos quadros mesmos da Linguística Textual, que tem no texto seu 

objeto precípuo de estudo, o conceito de texto varia conforme o autor e/ou a 

orientação teórica adotada. 

Assim, pode-se verificar que, desde as origens da Linguística do Texto até 

nossos dias, o texto foi visto de diferentes formas. Em um primeiro momento 

foi concebido como: 

a. unidade linguística (do sistema) superior à frase; 

b. sucessão ou combinação de frases; 

c. cadeia de pronominalizações ininterruptas; 

d. cadeia de isotopias; 

e. complexo de proposições semânticas. 

Já no interior de orientações de natureza pragmática, o texto passou a ser 

encarado : 

a. pelas teorias acionais, como sequência de atos de fala; 

b. pelas vertentes cognitivistas, como fenômeno primariamente psíquico, 

resultado, portanto de processos mentais;  

c. pelas orientações que adotam por pressuposto a teoria da atividade 

verbal, como parte de atividades mais globais de comunicação, que vão 

muito além do texto em si, já que este constitui apenas uma fase desse 

processo global(KOCH,2005, p.25-26) 

 

Desse modo, o texto deixa de ser entendido como uma estrutura pronta e 

acabada, ou seja, um produto. Tal afirmação permite compreender que o sentido do 

texto reside, em parte, no autor, mas também no leitor, pois o texto não traz em si todas 

as explicações e justificativas, para ser compreendido ele depende de qual leitura será 

feita a partir do repertório, do conhecimento prévio sobre o assunto nele abordado, que 

traz cada leitor.  

 A mesma autora afirma, ainda, que 

 

poder-se-ia conceituar o texto como manifestação verbal constituída de 

elementos linguísticos selecionados e ordenados pelos co-enunciadores, 

durante a atividade verbal, de modo a permitir-lhes, na interação, não 

apenas a depreensão de conteúdos semânticos, em decorrência da 

ativação de processos e estratégias de ordem cognitiva, como também é a 

interação (ou atuação) de acordo com práticas socioculturais (KOCH, 

2005, p.27). 

 

É este também o posicionamento de Schmidt (1983 apud KOCH, 2005) para 

quem o texto é “qualquer expressão de um conjunto linguístico numa atividade de 

comunicação”.  

O texto não é produzido e nem pode ser entendido somente no plano da 

linguagem, pois há outros elementos intrínsecos a ele e que o formam  como a cultura, a 

história, a sociedade, os indivíduos envolvidos no processo de interlocução, etc. Este 

aspecto pode ser melhor compreendido ao observar e analisar as especificidades 

contidas no texto e explicitadas por Marcuschi; 
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 O texto é visto como um sistema de conexões entre vários elementos 

tais como: sons, palavras, enunciados, significações, participantes, 

contextos, ações, etc.; 

 O texto é construído numa orientação de multissistemas, ou seja, 

envolve tanto aspectos linguísticos como não linguísticos no seu 

processamento (imagem, música) e o texto se torna em geral 

multimodal; 

 O texto é um evento interativo e não se dá como um artefato 

monológico e solitário, sendo sempre um processo e uma 

coprodução (coautorias em vários níveis); 

 O texto compõe-se de elementos que são multifuncionais sob vários 

aspectos, tais como: um som, uma palavra, uma significação, uma 

instrução, etc. e deve ser processado como esta multifuncionalidade 

(MARCUSCHI, 2008, p.80). 

 

Para fundamentar os estudos desta pesquisa, serão seguidos os pressupostos de 

Guimarães (2013, p.12), segundo os quais o texto é uma unidade de análise que busca 

estabelecer as relações dos modos de funcionamentos textuais com as formações 

discursivas nas quais se enquadram. E nessas relações, ainda, segundo a mesma autora, 

não se pode negar à frase papel importante no processo de textualização, uma vez que 

sua construção e articulação adequadas constituem a grande exigência das operações 

microestruturais de produção do texto escrito. As possibilidades expressivas da frase no 

texto, ou da frase ao texto, evidenciam-se nas relações sintáticas. Benveniste afirma que 

é no discurso atualizado em frases que a língua se forma e se configura. Aí começa a 

linguagem (1976 p.53).  

Pelo teor didático desta pesquisa, para o desenvolvimento das reflexões, não se 

poderia desprezar a definição de texto trazida por Koch e Travaglia (2007):  

[...] uma unidade linguística concreta (perceptível pela visão ou audição), que 

é tomada pelos usuários da língua (falante, escritor/ouvinte, leitor), em uma 

situação de interação comunicativa, como uma unicidade de sentido e como 

preenchendo uma função comunicativa reconhecível e reconhecida, 

independentemente da sua extensão.  

 

 Existem variedades textuais que não se valem das palavras para estabelecer uma 

relação comunicativa entre os interlocutores; como exemplos, citam-se a pintura, a 

escultura, as gravuras, que compõem a linguagem não verbal, ou seja, não fazem uso da 

palavra para transmitir uma informação. Mas vale ressaltar que, na presente pesquisa, 

será privilegiada a modalidade escrita da linguagem textual para constituir o corpus a 

ser analisado.    

Muito tem se escrito, também, sobre aspectos que favoreçam a produção de 

texto do aluno, um dos aspectos apontados é a familiaridade com o tema, com o assunto 

a ser abordado, desenvolvido. O aluno tem de ter conhecimento do tema sobre o qual 

falará. Por isso, em um esquema didático clássico, a leitura dos textos precede a 
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produção escrita (VIGNER, 1997, p.118). A princípio, sugere-se que ao aluno sejam 

apresentados temas comuns á sua realidade, ao seu contexto. Todavia, isso nem sempre 

é possível, o que não quer dizer que inviabilize a produção do texto a ser realizada pelo 

aluno. A escola, ainda que deva buscar eco na realidade do aluno, deve, também, levá-lo 

a explorar o novo. Assim, mesmo textos que abordem temas e assuntos que não fazem 

parte da realidade cotidiana dele podem levá-lo a se apropriar de um novo contexto,  

como afirma Guimarães, 

 

É pacífico o princípio já sobejamente consabido que considera a 

impossibilidade de uma noção plena de teto se não se aceita enquadrá-lo 

numa perspectiva contextual. Não se pode descrever uma mensagem sem 

levar em conta o contexto em que se insere e os efeitos que se pretende obter. 

Se, por exemplo, nos passam um comunicado sem sabermos de quem 

procede – “amanhã, ficaremos para ir ao cinema” -, saberíamos o significado 

da frase, mas não entenderíamos o sentido da mensagem. Deve-se esse fato à 

falta de contextualização do enunciado. (GUIMARÃES, 2013, p.77). 

 

 

 Então, faz-se necessário que ao aluno sejam apresentados textos diversificados, 

que abordem a temática a ser desenvolvida, vídeos, que sejam feitos debates, tudo no 

intuito de munir o aluno, pois se o assunto for bem ilustrado, comentado e demonstrado 

utilizando mecanismos diferentes, ainda que o aluno não tenha intimidade com o tema, 

terá condições de desenvolver um texto que fale sobre. E mais que textos diversificados, 

Possenti (2014) defende que, para levar os alunos a desenvolverem capacidades de 

leitura e produção de textos orais e escritos, há dois procedimentos: 

Um deles é ler mais e, especialmente, ler textos de diversas fontes. Nesse 

sentido, a escola deve contrariar o comportamento mais comum do cidadão, 

que é ler só a sua revista (aquela que diz o que ele já pensa) ou assistir (só) o 

seu jornal na TV ou ir ao comício do seu candidato. A escola deveria 

incentivar a prática de conhecer a diversidade de pontos de vista, debatê-los, 

pensar seus argumentos. Na aula, [...] é melhor ler textos que discordem entre 

si  de alguma forma (mesmo que seja apenas no estilo; por exemplo, poemas 

ou trechos de romances mais antigos e mais recentes). Um livro didático 

deveria apresentar as polêmicas (diversas posições sobre o descobrimento do 

Brasil, sobre a guerra do Paraguai), evitando “o certo” e a “verdade”. 

[...] outro procedimento que considero formador é comentar e analisar 

passagens selecionadas dos textos. Isto pode ser feito ao dar destaque a um 

argumento, seja porque é um lugar comum (e mostrar isso), seja por ser 

típico de uma posição (e mostrar o porquê); ao considerar certas construções 

sintáticas que fogem ao trivial, metáforas, ironias; e ao comentar o léxico. 

Aos poucos, essas práticas vão desenvolvendo maior capacidade de leitura e 

também táticas para a escrita (POSSENTI, 2014, P.7). 

 

 

Advém daí fazer com que o aluno aproprie-se daquilo que propiciará sua escrita, 

pois se ele não puder discorrer com segurança e propriedade, o seu texto será pobre e 

sem profundidade. Guimarães (2013, p.77) afirma, ainda, que “todo texto está, pois, 
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ligado ao contexto, seu sentido organizando-se não só no jogo interno de dependências 

estruturais, mas ainda nas relações com aquilo que está fora dele”. Estar ciente disso, é 

mister para a elaboração de um bom texto. Conhecer o contexto real da situação social 

em que a comunicação está é um aspecto importante para determinar os efeitos do 

discurso. Geraldi (2006, p.14), reafirmando que a língua é um fato social, assevera que 

sua produção e reprodução também estão ligadas à dinâmica econômica, política e, por 

que não dizer cultural, o que individualiza as pessoas. Sendo assim, o autor afirma ainda 

que, em uma sociedade como a brasileira, a miséria social e a miséria da língua 

confundem-se. Por isso, a importância de ao menos tentar nivelar o conhecimento e o 

acesso às informações dos alunos (ao menos em sala de aula). 

  Há a disseminação do seguinte informe: o aluno da escola particular está mais 

preparado do que aquele da escola pública, o que não é de todo inverossímil, pois 

inúmeros são os fatores que propiciam este preparo.  O próprio contexto social permite 

essa situação. Porém, em sala de aula, é possível equiparar alunos de escolas públicas a 

alunos de escolas particulares, se não em termos estruturais, ao menos em termos de 

qualidade e técnicas utilizadas ao serem ministradas as aulas, e aqui vale ressaltar o 

valor da palavra, principalmente da palavra escrita, pois é ela que propiciará o perdurar 

das ideias. É por meio da palavra que serão tomados os posicionamentos e defesas em 

favor desta ou daquela ideia: “a palavra é a arena onde se confrontam os valores sociais 

contraditórios; os conflitos da língua refletem os conflitos de classe no interior do 

mesmo sistema” (Bakhtin, 1986, p.14). 

 Muitos alunos, ao tentarem escrever sobre determinado tema ou assunto 

sugerido em sala de aula pelo professor, deparam-se com o impasse de não saberem o 

que escrever como escrever, de que forma escrever sobre um tema a respeito do qual 

nada sabem. Por isso, é de suma importância a realização de leituras prévias, que 

favoreçam a produção textual futura. Porém, antes de sugerir qualquer método, faz-se 

necessário conceituar leitura. Para a autora Marisa Lajolo (1982, p.59),  

 

Ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o sentido de um texto. É, 

a partir do texto, ser capaz de atribuir-lhe significado, conseguir relacioná-lo 

a todos os outros textos significativos para cada um, reconhecer nele o tipo de 

leitura que seu autor pretendia e, dono da própria vontade, entregar-se a est 

leitura, ou rebelar-se contra ela, propondo outra não prevista.  

 

 

Por isso, o contato do aluno com várias informações, pontos de vistas variados e 

tipos de discursos diferentes, é o que faz com que ele seja capaz de constituir no texto 

“o seu” discurso, embora se saiba que não existe um sujeito livre e soberano que atue 
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levado por suas intenções e vontades, mas sim “um interlocutor constituído como 

sujeito no e pelo discurso que faz a mediação das interações sociais em que articulam 

apenas interesses coletivos”, como bem diz Zima (1983:30). 

Mas como definir discurso? Para Cereja e Magalhães (2010, p.122), 

 

[...] discurso nada mais é que a atividade comunicativa capaz de gerar sentido 

desenvolvido entre interlocutores. Além do enunciado verbal, engloba 

também elementos extraverbais, isto é, elementos que estão na situação de 

produção (por exemplo, quem fala, com quem fala, com que finalidade, etc.) 

e que também participam da construção do sentido do texto.  

 

 

 Guimarães (2013) aborda de maneira mais detalhada o que vem a ser discurso. Para a 

autora, o termo discurso, associado a outros como enunciação, pragmática e texto, é 

concebido sob várias perspectivas; como por exemplo, um lugar de intermediação entre 

a língua e a fala, efeito de sentido construído no processo de interlocução, enquanto 

parte do funcionamento social, ponto de articulação dos fenômenos linguísticos e dos 

processos ideológicos.  

Muitos são os fatores que influenciam e contribuem para a constituição do 

discurso, seja ele falado ou escrito, e muitos desses fatores são extralinguísticos, fazem 

parte do contexto.  

Os textos mantêm uma relação de dependência com o contexto no qual são 

produzidos e apresentam algumas características similares na organização de seu 

aspecto referencial, além de constituírem-se por frases que se articulam entre si, 

seguindo regras restritas de composição. As condições de produção dos textos são 

estabelecidas, primeiramente, pela situação de ação da linguagem, isso quer dizer que 

existem propriedades físicas, sociais e subjetivas, pertencentes aos mundos formais, que 

influenciam no processo de produção textual. O contexto de produção funciona como 

um conjunto de regras que têm a função de estruturar e organizar o modo como um 

texto é produzido. Os elementos que compõem o contexto uma dualidade; um mundo 

físico e um mundo social e subjetivo. 

No primeiro caso, presume-se que a produção textual resulta de um 

comportamento linguístico/discursivo real, um contexto físico, no qual o falante 

apodera-se da linguagem para comunicar-se.  

No segundo caso, no contexto social e subjetivo, a produção textual se dá por 

meio de uma interação comunicativa. Por isso, de acordo com Lima, (2014), são 

aplicados nesse processo regras, valores e normas, condizentes com fatores sociais, de 
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um lado e a representação que o agente faz de si mesmo, de outro. Essa conjuntura 

forma o contexto sociosubjetivo de cada produção textual.  

O autor ainda afirma que 

Esse contexto sociosubjetivo decompõe-se em quatro partes. A primeira 

refere-se ao lugar social, ou seja, a instância social na qual o txto é 

produzido, como por exemplo: família, academia, tribunal de júri, exército, 

escola, mídia. A segunda diz respeito à posição social do emissor, isto é, a 

posição social que o torna o enunciador da ação de linguagem. Isso implica o 

papel social de quem produz o texto, melhor dizendo, o emissor escreve/fala 

como amigo, professor, filho, patrão, empregado, cliente, vendedor, etc. A 

terceira parte do contexto sociosubjetivo é a posição social do receptor, 

posição essa que o erige em destinatário. Seu papel social como destinatário 

equivale, por exemplo, ao de um filho, irmão, aluno, que funcionam como o 

outro na interação verbal. O objetivo da interação é a quarta parte do contexto 

sociosubjetivo e ele representa os efeitos de sentido que o enunciador 

pretende provocar em seu destinatário. (LIMA, 2014, p.34). 

 

   

 Nas condições de produção textual também devem ser consideradas questões 

que dizem respeito ao conteúdo temático e que estão envolvidas nesse processo, ou seja, 

o conjunto de informações que são evidenciadas na construção de uma interação verbal. 

Para Bronckart (2007, p.97), 

as informações constitutivas do conteúdo temático são representações 

construídas pelo agente-produtor. Trata-se de conhecimentos que variam em 

função da experiência e do nível de desenvolvimento do agente e que estão 

estocados e organizados em sua memória, previamente, antes do desencadear 

da ação de linguagem. 

 

 Coseriu (1963, p.19) explica como o contexto de fala inclui toda a realidade que 

rodeia um signo, um ato verbal ou um discurso, como presença física, como saber dos 

interlocutores e como atividade. A passagem a seguir evidencia, no campo do discurso, 

a importância do contexto:  

 

Não podemos esperar compreender a linguagem se não compreendemos o 

discurso. Não podemos compreender o discurso se não temos em conta o 

objeto da comunicação e se não intentamos saber como o contexto de um 

enunciado afeta o que se diz.  Por isso, pode-se afirmar que texto e contexto 

são complementares. E há tipos variados de contextos, eles podem ser 

classificados como públicos ou privados, formais ou informais, institucionais, 

formais ou informais, fechados ou abertos (COSERIU, 1963, p.19).  

 

 

Atualmente, nas escolas, o conceito de contextualização é utilizado como 

sinônimo de ensino contextualizado de gramática, compreendendo-se contexto, 

equivocadamente, como um texto no qual se podem verificar determinados usos da 

língua. De forma genérica, contextualização é o ato de vincular o conhecimento à sua 

origem e à sua aplicação. A noção de contextualização entrou em pauta com a reforma 

do Ensino Médio, a partir da Lei de Diretrizes e Bases (LDB nº 9.394/96), que acredita 
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na compreensão dos conhecimentos para uso cotidiano. Já o ensino contextualizado da 

gramática é a aplicação de atividades investigativas, nas quais são propostas situações-

problemas a serem resolvidas pelos estudantes, sem a velha didática baseada em 

nomenclaturas isoladas. 

Nessas situações, o texto quase nunca é tomado como unidade de sentido e, 

raramente, como discurso. Relegado ao papel de suporte, ele acaba quase sempre sendo 

transformado em simples pretexto para ilustração da teoria ou para atividades de 

reconhecimento ou classificação gramatical.  

Nessa modalidade de prática metalinguística, a leitura e a interpretação efetiva 

do texto quase nunca são consideradas como atividades necessárias aos estudos 

gramaticais. Cabe aqui mencionar a frase escrita por Paulo Freire, em Campinas, logo 

após o retorno do seu exílio, na conferência de abertura do 3º Congresso de Leitura do 

Brasil (COLE), em 1981, devido a sua profundidade e extrema sensibilidade e 

sabedoria: “A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura 

desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquela”.  Ou seja, ler, na sua 

concepção mais profunda, é um instrumento libertador, é uma lente que amplia as 

possibilidades de todo e qualquer aluno.  

Por isso, mais que ler, as escolas ensinam a lutar, buscar a realização e a 

concretização de sonhos. Parece piegas e utópico atribuir tanta responsabilidade a algo 

tão rotineiro e aparentemente simples, como o ato de ler, todavia, não o é desde que se 

pense “ler” em um enfoque diferente daquele usualmente dado pela maioria da 

sociedade. E nesse sentido, o papel da escola é mais que pedagógico, é amplamente 

social.   

Sobre esse assunto, vale apresentar aqui um riquíssimo e belo trecho escrito por 

Larrosa, parafraseando uma ideia de Maeterlink sobre a experiência da leitura: 

 

Escrever (e ler) é como submergir num abismo em que acreditamos ter 

descoberto objetos maravilhosos. Quando voltamos à superfície somente 

trazemos pedras comuns e lascas de vidro e algo assim como uma 

inquietação nova no olhar. O escrito (e o lido) não é senão o desenho visível 

e decepcionante de uma aventura que, no fim, se mostrou impossível. E sem 

dúvida voltamos transformados. Nossos olhos aprenderam uma nova 

insatisfação e já não mais toleram a falta de brilho e de mistério daquilo que 

nos oferece a luz do dia. Mas alguma coisa no nosso peito nos diz que, no 

fundo, ainda brilha imutável e desconhecido, o tesouro (LARROSA, 1996, 

p.41). 

 

Inúmeros fatores de ordem psicológica, linguística e contextuais são mobilizados 

no momento de (re) criação de sentido de um texto. Por isso, existe uma concepção de 

leitura que a toma como “reescritura”, ou seja, ao ler o sujeito-autor, sempre mobiliza 



25 

 

outros textos presentes na sua mente, ou história de vida e, depois da interlocução com o 

primeiro texto, outro texto surgirá da atribuição de sentido que ele conseguiu construir 

para o texto original. Isso quer dizer que, ao ler um texto, o aluno faz conexões entre o 

texto presente e outros que tragam abordagens sobre a mesma temática.  Nesse instante, 

ele usa o seu conhecimento prévio, o seu repertório ou background para construir o 

texto final.  

Para ilustrar o que foi dito acima, cita-se a seguinte situação: em uma sala de 

aula, com uma média de 40 a 48 alunos, quando da leitura de um mesmo texto, serão de 

40 a 48 leituras distintas, olhares diferentes, percepções particulares que serão 

mobilizadas durante o processo – individual - de produção de sentido. É sempre válido 

ressaltar que a escolha dos textos deve estar adequada ao conhecimento dos alunos, para 

que não haja ruídos na comunicação, ou seja, para que eles sejam capazes de atribuir 

sentido ao que foi lido. Por isso, o aluno deve ser colocado a par do assunto que será 

abordado no texto, ele deve ser instrumentalizado para que possa interagir com o texto 

de maneira produtiva. Dessa maneira, fica mais fácil ao aluno atribuir sentido ao texto e 

a ideologia contida nele, pois antes de produzir um texto, o autor aciona uma série de 

conhecimentos que possui e que foram acumulados ao longo de sua trajetória, tornando-

o capaz de dizer ou escrever um texto. Desse modo, as informações, os conhecimentos 

são organizados de maneira lógica e hierárquica, uns após os outros, o que possibilita a 

ordenação linear dos planos textuais e suas sequências.  

Muito mais que opiniões, pontos de vista e nível de conhecimento, os textos, 

sejam eles falados ou escritos, evidenciam os discursos, as ideologias.  

Guimarães (2013), citando Paul Ricoeur (1991), afirma que foram os alemães, 

sobretudo Karl Marx e Friedrich Engels, na obra Ideologia alemã, de 1846, que 

pensaram a ideologia como o principal aspecto da História. A autora afirma que esses 

autores apontam a oposição entre a concepção materialista e a concepção idealista da 

sociedade, observando que a História é a história do modo real como os homens reais 

produzem suas condições reais de existência. 

Para Ricoeur (1991 apud GUIMARÃES, 2013), a ideologia comporta três níveis 

de compreensão: 

1. ideologia como distorção da realidade; 

2. ideologia como legitimação dessa realidade; 

3. ideologia como integração. 

 Portanto, de maneira sucinta, pode-se afirmar que ideologia é um fato 

cuja natureza congrega indivíduos em torno de determinadas crenças, de determinados 
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propósitos ou ideais, é “integração”. O sujeito percebe-se integrante do meio através da 

ideologia, sente-se parte de algo por meio de um laço que é invisível, mas é notório e 

perceptível, e tais laços são construídos nos discursos religiosos, políticos, familiares, 

etc. Fato é que o sujeito somente se reconhece como tal se sentir fazer parte de alguma 

ideologia. Esta é propagada e difundida através dos discursos, sejam eles orais ou 

escritos, e subjaz aí a importância de saber ler, pois a leitura possibilita ao 

sujeito/indivíduo perceber os discursos e ideologias aos quais se assujeita ao longo de 

sua existência.   

Tome-se como ponto de partida o princípio básico de que é impossível se 

comunicar verbalmente sem o uso de algum gênero. Já se tornou rotineiro o pensamento 

de que os gêneros textuais são eventos que surgem com as necessidades que estão 

amplamente ligados à vida social. Resultado da ação coletiva, eles favorecem a ordem e 

a estabilidade das ações de comunicação do cotidiano. Os gêneros textuais não são 

imutáveis e estanques, são maleáveis e se adaptam e adequam às mudanças e avanços 

requeridos pela vida em sociedade. São dinâmicos, moldam-se às necessidades que 

surgem no dia a dia das pessoas. É bem verdade que alguns perdem espaço, mas outros 

surgem para preencher as lacunas deixadas. Com os avanços tecnológicos, muitos 

gêneros nasceram e privilegiam as atividades escritas. Tal posição, de que é impossível 

se comunicar a não ser por meio de um gênero, é defendida por Bakhtin (1997) e por 

Bronckart (1999). Todavia, cabe aqui ressaltar distinções entre tipos textuais e gêneros, 

questão que muitas vezes geram dúvidas.  

 De acordo com Marcuschi (2005, p.22), 

 

Usamos a expressão tipo textual para designar uma espécie de sequência 

teoricamente definida pela natureza linguística de sua composição (aspectos 

lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas). Em geral, os tipos 

textuais abrangem cerca de meia dúzia: narração, argumentação, exposição, 

descrição, injunção. Usamos a expressão gênero textual como uma noção 

propositalmente vaga para referir aos textos materializados que encontramos 

em nossa vida diária e que apresentam características sócio- comunicativas 

definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição 

características.  Enquanto os tipos textuais são numeráveis, os gêneros são 

considerados infinitos, pois surgem e desaparecem dependendo das 

necessidades do falante.  

 

 

Definir esses termos de forma simples e clara faz-se necessário ao aluno, uma 

vez que são nomenclaturas muito utilizadas, ainda que sejam umas definições mais 

operacionais que formais. Segundo Marcuschi (2005, p.24), na noção de tipo textual 

predomina a identificação de sequências linguísticas típicas norteadoras; já para a noção 
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de gênero textual, predominam os critérios de ação prática, circulação sócio-histórica, 

funcionalidade, conteúdo temático, estilo e composicionalidade. 

 Os gêneros textuais são constructos verbais que servem às ações sociais. Um 

gênero textual pode abarcar tipologias textuais diferentes. No gênero textual carta 

pessoal, por exemplo, podem ser encontradas sequências textuais narrativas, descritivas, 

argumentativas. Pode-se afirmar dessa maneira que um gênero textual é, em geral, 

tipologicamente heterogêneo. 

Para Marcuschi (2005), todos os textos se manifestam sempre em um ou em 

outro gênero textual, e um maior conhecimento do funcionamento dos gêneros textuais 

é importante tanto para a sua produção, quanto para a sua compreensão. De certo modo, 

é esta a ideia básica dos PCN, pois eles sugerem que o trabalho com o texto deve ser 

feito por meio dos gêneros, sejam eles orais ou escritos. 

O mesmo autor postula, ainda, que:  

 

os gêneros textuais surgem, situam-se e integram-se funcionalmente nas 

culturas em que se desenvolvem. Caracterizam-se muito mais por suas 

funções comunicativas cognitivas e institucionais do que por suas 

peculiaridades linguísticas e estruturais. São de difícil definição formal. 

Devendo ser contemplados em seus usos e condicionamentos sócio- 

pragmáticos caracterizados por suas práticas sociodiscursivas. Quase 

inúmeros em diversidade de formas, obtêm denominações nem sempre 

unívocas e, assim como surgem, podem desaparecer (MARCUSCHI 2010, 

p.20). 

 

Distinguir entre o que se convencionou chamar de tipo textual, de um lado, e de 

gênero textual, do outro é algo que se faz necessário, pois muitas vezes os próprios 

professores costumam se confundir ao abordar o tema em sala de aula. Para tanto, é 

necessário partir do pressuposto de que é impossível se comunicar verbalmente a não 

ser por algum gênero, do mesmo modo que é impossível se comunicar verbalmente a 

não ser por algum texto. Sendo assim, parte-se da ideia de que se comunicar 

verbalmente só é possível por meio de algum gênero textual. E, de acordo com 

Marcuschi (2010, p.22), essa posição também é defendida por Bakhtin (1997) e por 

Bronckart (1999), além de ser adotada pela maioria dos autores que tratam da língua em 

seus aspectos discursivos e enunciativos, e não em suas peculiaridades formais.  

Marcuschi (2010) traz uma definição que permite entender as diferenças entre 

gêneros textuais e tipos textuais com certa facilidade. Para o autor, essa distinção é 

fundamental em todo o trabalho com a produção e compreensão textual. Entre os 

autores que defendem uma posição semelhante à que será exposta estão Douglas Biber 
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(1988), John Swales (1990), Jean-Michel Adam (1990), Jean-Paul Bronckart (1999). 

Veja-se a seguir uma breve definição das duas noções, realizada por Marcuschi (2010):  

Usamos a expressão gênero textual como uma noção propositalmente vaga para 

referir os textos materializados que encontramos em nossa via diária e que 

apresentam características sociocomunicativas definidas por conteúdos, 

propriedades funcionais, estilo e composição característica. Se os tipos textuais são 

apenas meia dúzia, os gêneros são inúmeros. Alguns  exemplos de gêneros textuais 

seriam: telefonema, sermão, carta comercial, carta pessoal, romance, bilhete, 

reportagem jornalística, aula expositiva, reunião de condomínio, notícia 

jornalística, horóscopo,  receita culinária, bula de remédio, lista de compras, 

cardápio de restaurante, instruções de uso, outdoor, inquérito policial, resenha, 

edital de concurso, piada, conversação espontânea conferência, carta eletrônica, 

bate-papo por computador, aulas virtuais e assim por diante. (MARCUSCHI, 2010, 

p.23-24).  

 

O presente trabalho tende a fixar-se em gêneros textuais nos quais seja possível 

o desenvolvimento de tipologias tipicamente argumentativas, como o artigo de opinião, 

pois devido às suas características estruturais será possível analisar a capacidade de 

argumentar dos alunos, de se posicionarem enquanto sujeitos do discurso, ainda que não 

saibam que os discursos por eles adotados não sejam discursos que pertença 

inteiramente a eles, tendo em vista a influência das leituras que fizeram, uma vez que, 

no seu discurso, há a existência de outras vozes, o que para Bakhtin (1997) configura a 

polifonia. 

 O gênero escolhido para efetivar uma ação de linguagem deve ser capaz de 

ajudar o autor a alcançar os objetivos pretendidos e ser adequado ao lugar social e aos 

papéis implicados na interação verbal. 

Considerando que o artigo de opinião é um gênero do discurso em que se busca 

convencer o outro de uma determinada ideia, ponto de vista ou opinião, influenciando-o  

por meio da argumentação presente no referido discurso, pode-se dizer que nele há um 

processo em que está presente uma operação constante de defesa e das afirmações 

realizadas, seja por meio da apresentação de fatos, que validarão o que foi dito, seja  por 

meio de  dados consistentes que não possam ser questionados  e, que dessa forma, 

convencerão o interlocutor. 

Na escola, principalmente no Ensino Médio, é comum os professores solicitarem 

que os alunos produzam textos dissertativos e, na maioria das vezes, dissertativo-

argumentativos. Pode parecer que ambas as solicitações sejam a mesma coisa, mas não 

são. Segundo esclarece o guia do participante do ENEM (2012), 

 

 O texto dissertativo-argumentativo é um texto opinativo que é organizado 

em prol da defesa de um ponto de vista sobre determinado assunto. Nele, a 

opinião é fundamentada com explicações e argumentos, para formar a 

opinião do leitor ou ouvinte, tentando convencê-lo de que a ideia defendida 
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está correta. É preciso, portanto, expor e explicar ideias. Daí a sua dupla 

natureza: é argumentativo porque defende uma tese, uma opinião, e é 

dissertativo porque se utiliza de explicações para justificá-la. 

Seu objetivo é, em última análise, convencer ou tentar convencer o leitor 

mediante a apresentação de razões, em face da evidência de provas e à luz de 

um raciocínio coerente e consistente [...]  

Um texto dissertativo difere de um texto dissertativo-argumentativo por não 

haver a necessidade de demonstrar a verdade de uma ideia, ou tese, mas 

apenas de expô-la. (INEP, 2012, p.17).
5
 

 

 

 Para Arruda (2005, p.170) o artigo de opinião expõe o ponto de vista de um 

jornalista ou de um colaborador do jornal, fazendo uso de dêiticos e do presente do 

indicativo como tempo de base, num texto claramente argumentativo. Comentando 

sempre algo já dito, o artigo de opinião é um gênero de “enunciação subjetiva” 

(MOIRAND, 1999), no qual o dialogismo raramente é mostrado. 

 Nesse gênero, o objetivo é convencer o interlocutor de algum ponto de vista, 

para tanto, o aluno teria de lançar mão da argumentação e da retórica. E para melhor 

clareza da exposição, é interessante que se faça a distinção de ambas, ainda que, 

rapidamente, pois essas duas noções costumam ser confundidas frequentemente. 

 “O objetivo da retórica é persuadir, isto é, demover e determinar a vontade” 
6
. É 

esse aspecto, e somente esse, que se destacará da retórica, deixando de lado o “discurso 

ornado” para fixar no “discurso eficaz.” 
7
. Para Vigner (1997), a argumentação 

encontra-se na confluência da retórica (da qual empresta a noção de auditório, que 

organiza a mensagem) e da lógica (que lhe fornece os procedimentos da demonstração, 

indispensáveis à sustentação de certas afirmações), como assinala M. J. Borel (BOREL 

apud Vigner 1997, p.138): “Uma das características da argumentação é de justificar uma 

ou várias afirmações. Nesse sentido, pode-se pressupor a existência de sustentar 

racionalmente algumas delas.”.  

Rojo (2000) afirma que por se tratar de um gênero no qual a dialogicidade e a 

alteridade se evidenciam no processo de produção: não é possível escrever um texto no 

gênero artigo de opinião sem se colocar no lugar do outro, antecipando suas posições 

para poder refutá-las. 

Nota-se, como condição indispensável, para a elaboração de um artigo de 

opinião, que se tenha uma questão polêmica a ser discutida, ou algum assunto que 

suscite o debate e a discussão em determinadas esferas da sociedade. O artigo de 

opinião é constituído por sequências argumentativas, que são frutos de um raciocínio de 

                                                 
5
 http://dowload.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2012/guia_participante_enem2012.pdf. 

Acesso em: 23/08/2014. 
6
 GILBERT, B.  La rhétorique ou les r’egles de l’éloquence. Apud KIBEDI – VARGA. 1970. 

7
 KIEDI-VARGA, 1970. 

http://dowload.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2012/guia_participante_enem2012.pdf
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caráter argumentativo que pressupõe que haja uma tese sobre um determinado tema. 

Para realizar a defesa dessa tese, é necessária a apresentação de dados ou argumentos 

sobre os quais vigora um processo de inferência, que por sua vez vai direcionar a 

elaboração de uma conclusão ou até mesmo uma nova tese. Segundo LIMA (2014), 

 

 a sequência argumentativa apresenta como protótipo quatro fases 

consecutivas. A primeira é a fase das premissas ou dos dados, momento em 

que uma constatação é apresentada como o objetivo de gerar a discussão ou 

defesa da tese. A segunda fase é aquela na qual são apresentados os 

argumentos, ou seja, as informações e pontos de vista, pautados em regras 

gerais e exemplos, que têm como função orientar a conclusão pretendida. Na 

terceira fase, aquela em que são expostos os contra-argumentos, a orientação 

argumentativa é restringida através de elementos que são embasados ou 

refutados por meio de dados, exemplos etc. Na última fase, a conclusão ou 

nova tese, ocorre a integração dos efeitos produzidos pelos argumentos e 

contra-argumentos. Esse protótipo da sequência argumentativa pode se 

desenvolver de forma mais simples, como por exemplo, passando-se da 

premissa à conclusão ou dos argumentos para a conclusão. Ou pode 

acontecer de forma mais complexa, mesclando-se argumentos e contra-

argumentos, sendo os dois bastante desenvolvidos até que chegue a uma 
conclusão (LIMA, 2014, p.49). 

 

 Rojo (2000) aponta algumas características que observou nos artigos de opinião 

que fazem parte de seu corpus de trabalho.  Todos eles foram veiculados em jornais e 

revistas não especializados, ou seja, que não são da área de educação. Dentre as 

características observadas, a autora cita aquelas que julgou mais relevantes. 

 

I. a organização do discurso quase sempre em terceira pessoa;  

II. o uso do presente do indicativo-ou do subjuntivo- na apresentação da 

questão, dos argumentos, e contra- argumentos ; 

I.a possibilidade de uso do pretérito em um explicação ou apresentação de 

dados; 

II. a presença de citações de palavras alheias; 

III. a articulação coesiva por operadores argumentativos.  

 

Marina Cabral
8
 analisa o artigo de opinião e sugere algumas orientações para 

elaborar um bom artigo de opinião, observe: 

a) Após a leitura de vários pontos de vista, anote num papel os 

argumentos que mais lhe agradam, eles podem ser úteis para fundamentar o 

ponto de vista que você irá desenvolver. 

b) Ao compor seu texto, leve em consideração o interlocutor: quem irá 

ler sua produção. A linguagem deve ser adequada ao gênero e ao perfil do 

público leitor 

c) Escolha os argumentos, entre os que anotou, que podem fundamentar 

a ideia principal do texto. 

d) Pense num enunciado capaz de expressar a ideia principal que 

pretende defender. 

                                                 
8
 http://www.brasilescola.com/redacao/artigo-opiniao.htm, consultado em 06/03/2014. 
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e)  Pense na melhor forma possível de concluir seu texto: retome o que 

foi exposto, ou confirme a ideia principal, ou faça uma citação de algum 

escritor ou alguém importante na área relativa ao tema debatido. 

f) Crie um título que desperte o interesse e a curiosidade do leitor. 

g) Formate seu texto em colunas e coloque entre elas uma chamada (um 

importante e pequeno trecho do seu texto). 

h) Após o término do texto, releia e observe se nele você se posiciona 

claramente sobre o tema; se a ideia está fundamentada em argumentos fortes 

e se estão bem desenvolvidos; se a linguagem está adequada ao gênero; se o 

texto apresenta título e se é convidativo e, por fim, observe se o texto como 

um todo é persuasivo. 

 

 

Em um plano mais pedagógico, segundo o pensamento de Vigner (1997), 

  

o objetivo será fornecer ao aluno o conjunto de procedimentos linguísticos 

empregados no nível do discurso, a fim de sustentar, uma afirmação, obter 

uma adesão, ou justificar uma tomada de posição. Ao mesmo tempo, 

procurar-se-á tornar evidente, pela prática da escrita, em que as condições de 

produção (natureza dos locutores) determinam a organização lógica e retórica 

da mensagem. (VIGNER, 1997, p.120). 

 

 

 De modo mais simples, pode-se dizer que, assim, a escrita deixará de ser um 

objeto em si, para ser o produto de toda uma série de componentes em que cada um 

deles seria objeto de preparação específica. Tais objetos poderão ser recombinados no 

conjunto organizado de uma mensagem autêntica, considerando-se todas as variáveis de 

produção textual.  

Para Serafini (1998), os grandes escritores são raros. A autora afirma que a 

escola deveria ter como objetivo o ensino de técnicas básicas, que alcançassem o maior 

número possível de estudantes. A começar pelo ensino e distinção das várias fases da 

produção textual: planejamento, seleção e organização de ideias, desdobramento, 

revisão e redação final, que aqui ganha a nomenclatura de reescrita, defende-se a teoria 

de que um texto nunca está pronto e acabado, e que a cada revisão e reescrita ele traz 

em si a possibilidade de reorganização, adição e eliminação de ideias ou termos. O 

aluno precisa ter a consciência de que o texto não está pronto após uma primeira 

correção.  

 A primeira fase, planejamento, não é muito praticada pelos estudantes, que, 

geralmente, começam a escrever assim que o tema a ser desenvolvido é solicitado, ou 

aguardam a inspiração brotar do nada, fixando o olhar em algum ponto inespecífico. É 

sabido que, para se falar ou escrever sobre qualquer assunto, é necessário que se 

conheça o mesmo, e o meio mais eficaz para se atingir esse objetivo é a leitura. 
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O Brasil é considerado, por muitos, um país que lê pouco
9
, mas isso está 

mudando. É normal, hoje, observar pessoas lendo nos ônibus, trens e metrôs. Os jovens 

nunca leram tanto. Os avanços tecnológicos têm propiciado um aumento da leitura e da 

prática de escrita dos jovens, ainda que essas leituras não sejam as clássicas. Ocorre 

que, para o senso comum, a afirmação de que “quem lê, escreve e lê bem” é uma 

verdade (talvez haja a necessidade de posteriormente definir de forma detalhada o que 

significa “ler”). Isso, no entanto, não se concretiza nos textos produzidos pelos alunos 

de Educação Básica das escolas públicas. Eles demonstram grandes dificuldades de 

transferir para o papel suas ideias ou até mesmo, muitas vezes, manifestá-las oralmente, 

de forma adequada, externando a opinião que possuem a respeito de determinado 

assunto ou tema. Têm dificuldades em construir argumentos mais concisos e profundos, 

detalhados. Seria falta de leitura, informação sobre o tema abordado, ou técnica de 

como fazê-lo?  

Cabe, aqui, esclarecer que a leitura mencionada, não diz respeito ao ato 

automático de unir as letras e decodificar o que significa a junção delas, mas, sim, ao 

fato de atribuir sentido às construções produzidas pela junção das letras e união das 

palavras, aos textos. E é nesse ponto que parece residir o problema de leitura enfrentado 

pelos alunos, muitos deles após ler um texto apresentam dificuldades de sintetizar com 

suas palavras o que foi lido, e essa dificuldade é percebida tanto na oralidade quanto na 

escrita.  

Compartilhando o pensamento de Serafini (1998), compreender um texto 

significa não só entender as frases uma por uma, literalmente, mas também captar as 

conexões entre elas e a coesão total do texto. A autora, ainda, esclarece que a 

compreensão se dá através de dois processos diametralmente opostos, porém, realizados 

paralelamente: o processo da análise do texto e o processo de conexão das informações 

através de nosso conhecimento de mundo (SERAFINI, 1998, p.186). 

Embora a Constituição Federal de 1988 diga que a educação da criança é uma 

responsabilidade da família e da escola, pode-se afirmar que, atualmente, com pais e 

mães cada vez mais ausentes em virtude de trabalharem fora de casa, o tempo educativo 

maior reside na escola. Por isso é necessário que o espaço escolar apresente um 

                                                 
9
 http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/brasileiro_le_pouco_e_midia_reforca_tendencia.  

Consultado em 23/08/2014. 

http://revistaeducacao.uol.com.br/textos/186/por-que-o-brasil-ainda-le-pouco-271530-1.asp. Consultado 

em 23/08/2014.  

 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/brasileiro_le_pouco_e_midia_reforca_tendencia
http://revistaeducacao.uol.com.br/textos/186/por-que-o-brasil-ainda-le-pouco-271530-1.asp
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ambiente rico para a produção da leitura, além de exemplos de situações em que possa 

ser percebido o valor do ato de ler na vida das pessoas. Para Britto, 

 

[...] a leitura é um ato de posicionamento político diante do mundo. E quanto 

mais consciência o sujeito tiver deste processo, mais independente será a sua 

leitura, já que não tomará o que se afirma no texto que lê como verdade ou 

como criação original, mas como produto. A ignorância do caráter político do 

ato de ler, por sua vez, não anula seu componente político porque este é 

constitutivo do processo, mas conduz à mistificação da leitura e dos textos 

impressos e ao não-reconhecimento dos interesses e compromissos dos 

agentes produtores de textos (BRITTO, 1999, p.7).  

   

Tudo o que a Escola diz querer é “formar cidadãos críticos”, pois segundo José 

Gimeno Sacristán (2000, p.37-38), o sujeito escolarizado fica ungido pela experiência 

escolar, tanto por seus propósitos explícitos como pelos derivados da forma 

institucional em que ocorrem essas experiências. O autor afirma, ainda, que: 

 

A educação escolar recebida é um fator de primeira ordem nas relações 

interpessoais dos indivíduos por meio de diferentes vias. Assim por exemplo, 

seguindo as indicações de Freud e de Elias, compreendemos as pautas que 

guiam o homem e a mulher educados, transformadas em esquemas para o 

controle que a cultura tem sobre as manifestações das pulsões do indivíduo  

em relação a poder desempenhar-se “corretamente” como ser social 

(SACRISTÁN, 2000, p.38). 

 

 

  Uma das estratégias das quais a escola lança mão é a priorização da leitura e da 

escrita. No ensino de língua portuguesa, têm sido utilizados os gêneros textuais como 

ferramenta de grande representatividade, pois se acredita que, devido ao seu uso e 

funcionalidade social, os estudantes teriam mais interesse e facilidade na aprendizagem, 

uma vez que os gêneros textuais são “reais” e fazem parte do cotidiano. O que quer 

dizer que o aluno percebe a utilidade prática e efetiva dos gêneros no dia a dia e, por 

isso, é importante conhecê-los.  

Por esse motivo, os PCN insistem que os alunos só se integram a uma leitura 

significativa e uma escrita real se forem trabalhadas situações reais de comunicação, 

característica básica que reveste os gêneros textuais.  

Para tratar dessa temática, será tomada como perspectiva teórica básica as 

concepções Bakhtinianas em diálogo com outras concepções dos estudos da linguagem 

e do ensino de língua que trazem o texto como elemento para esse fim.  

Apesar de saber-se que os PCN são baseados nos estudos bakhtinianos, percebe-

se que fazem uma abordagem fechada desses estudos, fato é que tratam o gênero 
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discursivo como sequência tipológica, quando na verdade, como visto anteriormente, é 

mais amplo, é muito mais.  

Para Brait (2000), o gênero discursivo diz respeito às coerções estabelecidas 

entre as diferentes atividades humanas e os usos da língua nessas atividades, ou seja, as 

coerções das práticas discursivas. Vale lembrar que um texto não é indivisível, segundo 

Serafini (1998), ele pode ser decomposto em partes. O autor afirma ainda que; 

 

Para uma didática da composição, é muito útil identificar as diversas formas 

de discurso que constituem um texto. A retórica, entendida como a ciência do 

dizer bem com o objetivo de persuadir o ouvinte ou o leitor, preocupou-se em 

analisar as partes que devem constituir um discurso para que ele seja eficaz, 

identificando particularmente a presença de alguns tipos de discurso que 

coexistem em um texto persuasivo. São eles:  

1. A descrição: é um discurso que apresenta objetos, pessoas lugares e 

sentimentos utilizando, tanto quanto possível, detalhes concretos. A 

descrição evidencia a percepção que o autor tem dos objetos e dos 

sentimentos através dos cinco sentidos. 

2. A narração: é um discurso que apresenta uma história, expõe um 

evento ou uma série de eventos em sentido lato. No caso de vários 

eventos eles são relacionados por um fio condutor (por exemplo, o 

tempo, o protagonista, um lugar etc.). 

3. A exposição: é um discurso que apresenta e explica ideias e assuntos, 

esclarecendo objetivos e os organizando. Utiliza vários métodos 

retóricos, como a classificação, o confronto, a comparação, a 

analogia, a definição e o exemplo. 

4. A argumentação: é um discurso que apresenta fatos, problemas e 

raciocínios com base numa opinião, geralmente a do autor. Em geral 

é possível identificar os quatro seguintes elementos: 

a. Análise ou apresentação de um problema; 

b. Apresentação de fatos e discussões que constituem  a base da 

argumentação; 

c. Proposta de uma solução ou tese e seu desenvolvimento 

através da exposição de fatos e de argumentações lógicas; 

d. Críticas de outras soluções ou teses alternativas. 

 

 

Há, ainda, a injunção, que tem por característica instruir, aconselhar, orientar, 

ditar normas, etc. Por isso, os verbos no imperativo lhe são característicos, e é dividida 

em duas modalidades: instrucionais e prescritivos. Os textos instrucionais são os que 

trazem orientações menos coercitivas com tom de sugestões, por exemplo: o conteúdo 

ou recados de um livro de autoajuda, receita de um bolo.  Já os prescritivos, são mais 

impositivos, soam como ordens e imposições, por exemplo: a bula de um remédio ou a 

receita de um médico a seu paciente. 

  Tais elucidações vêm reforçar o conceito de que um gênero textual é 

constituído por várias sequências tipológicas, não apenas uma. O que definirá se 

determinado gênero é tipologicamente narrativo, dissertativo etc. será a maior 

incidência de uma ou outra sequência, ou seja, para ser considerado como narração, o 
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texto deve apresentar, em destaque, um grande número de sequências narrativas e, 

dentre os gêneros que apresentam essa característica, tem-se os contos, relatos, carta 

pessoal etc. 

A maioria dos estudantes apresenta grandes dificuldades ao produzir textos 

argumentativos. Assim como postula Pécora (1992), a noção de argumentação contém 

uma visão aristotélica; fazendo referência ao conjunto dos procedimentos linguísticos 

(as provas técnicas, no dizer do filósofo) mediante os quais o autor/orador é capaz de 

persuadir ou convencer o seu interlocutor. Porém, algumas complementações já foram 

feitas a essa definição clássica, em especial, pela chamada teoria do discurso. 

Entretanto, não se pretende discutir teoricamente essas complementações, mas é 

necessário considerá-las para que se possa dar conta da análise das ocorrências 

discutidas neste trabalho.  

Citando Pécora (1992, p.88), o sentido de argumentação já não se refere apenas 

a um tipo particular de emprego verbal, “mas, sobretudo a uma propriedade 

fundamental para a caracterização da linguagem com discurso”. O que quer dizer que os 

problemas de argumentação não devem ser apenas como de uso e escolha de 

determinados  artifícios ou instrumentos que o falante pode lançar mão, mas sim como 

problemas que afetam as próprias condições de produção do discurso. Não se pode 

ignorar, também, o fato de que, pela argumentação, percebe-se que qualquer produção 

linguística se recobre de um valor discursivo na medida em que se instaura o que 

poderia, de acordo com o mesmo autor, chamar de estratégia da interlocução.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

2. A PRODUÇÃO DE TEXTO NA EDUCAÇÃO BÁSICA  

 

 Segundo LIMA (2014, p.70), o ensino de língua portuguesa, no Brasil, vem ao 

longo de sua história sofrendo algumas modificações em relação ás perspectivas 

teóricas que o sustentam. Mas desde a década de 1980, algumas publicações 

fundamentadas na concepção sociointeracionista da linguagem
10

·, defendem que o texto 

seja tomado como objeto de ensino, não apenas para a realização da leitura e a 

escrita/oralidade, mas também para o ensino de gramática (análise linguística), a saber, 

as publicações organizadas por Geraldi (1984). Durante muitos anos, nas escolas 

brasileiras, principalmente nas públicas, o texto era usado apenas como pretexto para o 

ensino de nomenclaturas e de regras gramaticais, o que não auxiliam muito o aluno a 

refletir sobre os mecanismos linguísticos e seu papel na construção da leitura e 

produção textual.  

É necessário informar, ainda, que, durante muitos anos, o ensino da língua 

portuguesa esteve fundamentado numa classificação geral dos textos, ou seja, na 

concepção das tipologias textuais e, geralmente, os estudos com textos estiveram 

voltados para as tipologias clássicas: narração, descrição e argumentação.  Não era 

hábito o trabalho com a classificação de determinados gêneros em razão de sua 

pluralidade tipológica,  

 Esse cenário passou a sofrer mudanças em meados de 1990, quando os 

Parâmetros Curriculares Nacionais passaram a pregar que o texto, em sala de aula, 

deveria ser trabalhado em uma perspectiva discursivo-enunciativa.  Desse modo, as 

orientações fundamentadas nas tipologias e no ensino monológico são substituídas pelo 

trabalho a partir dos gêneros textuais/discursivos e à dialogia em sala de aula.  Sendo 

assim, a prática do ensino da linguagem, ancorada nos gêneros textuais, necessita de 

uma mudança teórica e prática no âmbito escolar.  

Ocorre que, para trabalhar em uma perspectiva dialógica, o professor necessita 

de mais tempo para preparar suas aulas, além do mais, é necessário, ainda, que o 

ambiente escolar esteja munido de vários recursos, sendo necessário, também, que os 

alunos mudem de perspectiva no que diz respeito á leitura e à produção de textos.  

  Ancoradas nos gêneros textuais, as aulas de produção textual devem levar em 

conta a leitura e a análise linguística, propiciando aos estudantes, no processo de 

ensino/aprendizagem da língua portuguesa, tornarem-se sujeitos de seu próprio 

                                                 
10

 Concepção na qual a linguagem é considerada como forma de interação entre os indivíduos. Desse 

modo, a língua só existe em suas realizações concretas ocorridas em situações definidas pelos 

interlocutores da interação e com objetivos construídos socialmente.  
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discurso. É esse olhar, fundamentado na linguagem como forma de interação, que deve 

orientar o uso do texto na sala de aula. Os PCN afirmam que, ao dominar a 

comunicação por meio dos gêneros textuais, o aluno vai desenvolver competências e 

habilidades comunicativas que extrapolam os muros da escola, ou seja, essas 

competências e habilidades serão utilizadas no seu dia a dia, nas várias atividades que 

vier desenvolver ao longo da vida, uma vez que os gêneros são fruto das necessidades 

de comunicação surgidas ao longo dos tempos. Isto quer dizer que o aluno pode 

observar a materialização do uso da língua/ linguagem, um uso efetivo para aquilo que 

ele está aprendendo na sala de aula.  Não é algo que ele vá aprender somente para as 

avaliações em sala de aula.  

 Os PCN orientam que, por meio das competências e habilidades para a Língua 

Portuguesa, a escola garanta ao estudante práticas de linguagem que o ajudem a 

proceder socialmente falando, ouvindo ou escrevendo por meio de uma variante da 

língua materna que é mais valorizada e mais prestigiada em determinados contextos fora 

do ambiente escolar. Portanto, afirma-se que “pela e na linguagem é possível 

transformar/reiterar o social, o cultural, o pessoal; aceitar a complexidade humana, o 

respeito pelas falas, como parte das vozes possíveis e necessárias ao desenvolvimento 

humano [...]” (PCNEM, 1999, p.144).  

 Para ilustrar as competências e habilidades, apresenta-se a seguir um quadro que 

engloba de forma sintetizada tais características, o quadro foi extraído do referido 

documento:  

 

 

 

 

 

Representação e comunicação 

 

 Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes 

manifestações de linguagem verbal; 

 Compreender e usar a língua portuguesa como língua 

materna, geradora de significação e integradora da 

organização do mundo e da própria identidade; 

 Aplicar as tecnologias de comunicação e da informação na 

escola, no trabalho e em outros contextos relevantes da 

vida.  

 

 

 

 

 

 

Investigação e compreensão 

 

 Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal, 

relacionando texto/contextos, mediante a natureza, função, 

organização, estrutura, de acordo com as condições de 

produção, recepção (intenção, época, local, interlocutores 

participantes da criação e propagação das ideias e escolhas, 

tecnologias disponíveis); 

 Recuperar, pelo estudo do texto literário, as formas 

instituídas de construção do imaginário coletivo, o 

patrimônio representativo da cultura e as classificações 

preservadas e divulgadas, no eixo temporal e espacial; 

 Articular as redes de diferenças e semelhanças entre a 

língua oral e escrita e seus códigos sociais, contextuais e 

linguísticos. 

  Considerar a língua portuguesa como fonte de legitimação 
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Contextualização sociocultural 

 

de acordos condutas sociais e como representação 

simbólica de experiências humanas manifestadas nas 

formas de sentir, pensar e agir na vida social; 

 Entender os impactos das tecnologias da comunicação, em 

especial da língua escrita, na vida, nos processos de 

produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida 

social.  

 

Quadro 1: Competências e habilidades a serem desenvolvidas em Língua Portuguesa 

 

 

Entende-se que o aluno, para atingir minimamente as habilidades e competências 

descritas no quadro acima, ao final do Ensino Médio, faz-se necessário um exercício 

constante da produção de texto, mas não só da produção por si só, e sim da produção 

revisada, refletida e, sobretudo, reescrita, pautada nos critérios que aqui serão descritos 

posteriormente. Isto porque acredita-se que, dessa forma, o aluno seja capaz de produzir 

textos mais coesos e coerentes e que possuam argumentos melhor elaborados tanto do 

ponto de vista estrutural/ortográfico, quanto do ponto de vista de 

consistência/fundamentação. 

O estudo presente nesta pesquisa intenta tornar possível efetuar uma reflexão 

sobre o que significa o processo de reescritura de textos na escola, abordando, ainda, as 

possíveis posições que o sujeito-autor pode vir a assumir durante esse processo, em que 

ele não apenas (re) constrói seu texto, mas, de certo modo, (re) constrói, também, seu 

modo de pensar. Tais reflexões baseiam-se em propostas que estão fundamentadas nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Língua Portuguesa, e por teóricos da 

Análise do Discurso, que caracterizam o sujeito como ser pensante e capaz de 

reformular seus pensamentos e posicionamentos sobre determinado assunto ou tema, 

apontando as possíveis posições que este ocupa numa determinada formação discursiva, 

e a partir dela demonstrar seu ponto de vista para delas poder enunciar; ou seja, 

demonstrar seu ponto de vista por meio das formações discursivas que constrói.  

Corroborando com Geraldi (2006, p. 26), ser sujeito do discurso no texto em questão, 

seria conferir a cada enunciado produzido a relevância identificadora que lhe dá tanto 

um papel substantivo no contexto em que é produzido quanto confere uma identidade 

específica ao seu enunciador.  

O processo de reescrita de textos na escola não é algo tão simples, é uma tarefa 

difícil e muitas vezes complicada, uma vez que envolve vários fatores. Antes da 

reescrita há uma etapa que é complexa; a correção do texto. Para Possenti, corrigir o 

texto implica revisar, entretanto, o autor reconhece haver certas diferenças as quais são 

apresentadas a seguir: 
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a) Em primeiro lugar, corrigir supõe compreender o que houve, quais as 

razões de um “erro”- que é a melhor forma de passar de uma etapa a 

outra do saber do aluno; 

b) Revisar é ir além de corrigir, porque pode significar também alterar o 

texto em aspectos que não estão “errados” 

Reescrever é também tornar o texto mais adequado a uma certa 

finalidade , a um certo tipo de leitor, a um certo gênero. Por 

exemplo, transformar uma pequena história numa notícia de jornal; 

escrever uma receita no formato típico que aparecem nos livros; 

transformar um texto breve em um mais longo, ou o contrário; 

substituir termos técnicos por palavras correntes; ou termos 

informais por outros formais (morrer/falecer/ir a óbito); colocar em 

relevo um ou outro elemento da frase (Fluminense mira Viola/ Viola 

é alvo do Fluminense) etc.(POSSENTI, 2008, p.4-5). 

A reescrita é uma técnica indispensável na prática da produção textual, pois 

[...] corresponde ao momento de análise do que foi escrito, para aquele que 

escreve confirmar se os objetivos foram cumpridos, se conseguiu a 

concentração temática desejada, se há coerência e clareza no 

desenvolvimento das ideias, se há encadeamento entre os vários segmentos 

do texto (ANTUNES, 2003, p.56).   

Para que a produção de texto gere bons resultados, faz-se necessário que o 

professor abandone a maneira tradicional de avaliar um texto. Marcos Bagno aponta, em 

sua obra Preconceito Linguístico (2003), uma reflexão sobre o olhar avaliativo do 

professor de português em relação ao texto: “é uma preocupação quase exclusiva com a 

forma, pouco importando o que haja ali de conteúdo” (BAGNO, 2003, p.131). Quando 

isso ocorre, o aluno, sem perceber que lhe é tirado o poder da palavra, da argumentação 

e da criticidade, fica inibido a expressar-se com criatividade, pois as normas da escrita 

se sobressaem acima do conteúdo. Não quer dizer que um texto bem escrito de acordo 

com as normas seja bom em conteúdo e no encadeamento de ideias que são o cerne de 

uma produção textual. Bagno conclui que educar “é dar voz ao outro, encorajá-lo a 

manifestar-se [...] se isso, não é de admirar que a atividade de redação seja problemática 

na escola” (Idem, 2003, p.139). 

A reescrita é o momento de finalização do trabalho de produção textual. A 

autocorreção dever ser observada nesse momento, ou seja, reescrever com as devidas 

correções e aperfeiçoamentos, por meio da aplicação de práticas que proporcionem 

instrumentos linguísticos (questões linguísticas e discursivas) para o aluno revisar o 

texto. Nesse âmbito, serão inseridos os conteúdos metalinguísticos que devem ser 

estudados de acordo com a respectiva série, apresentando suas finalidades e mostrando 

que eles são um meio para a qualificação e não o todo descontextualizado, como por 
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vezes ocorre por meio de frases isoladas, as quais só apresentam objetivos didáticos 

quando deveriam ser comunicativos e sociais.    Conforme afirmam Guedes e Souza, 

Finalmente é preciso que o professor seja professor e examine esses textos 

para orientar minuciosamente as reescritas que vão qualificá-los. Orientar a 

reescrita não é apenas adequar o conteúdo ás verdades estabelecidas da 

ciência nem a forma do texto ao modo consagrado de escrever [...], é 

principalmente levar o autor a repensar a pertinência dos dados com que está 

lidando [...] perguntar-se para que vai servir o que está escrevendo. 

(GUEDES e SOUZA, 2001, p.149). 

Para direcionar o trabalho de reescritura de textos, os PCN de Língua Portuguesa 

dos 1º e 2º ciclos (BRASIL, 1997, p. 47-48) esclarecem que:  

[...] o objetivo é que os alunos tenham uma atitude crítica em relação à sua 

própria produção de textos, o conteúdo a ser ensinado deverá ter 

procedimentos de revisão [...]. A seleção deste tipo de conteúdo já traz, em si, 

um componente didático, pois ensinar a revisar é completamente diferente de 

ensinar a passar a limpo um texto corrigido pelo professor. No entanto, 

mesmo assim, ensinar a revisar é algo que depende de se saber articular o 

necessário (em função do que se pretende) e o possível (em função do que os 

alunos realmente conseguem aprender num dado momento). Considerar o 

conhecimento prévio do aluno é um princípio didático para todo professor 

que pretende ensinar procedimentos de revisão quando o objetivo é muito 

mais do que a qualidade da produção – a atitude crítica diante do próprio 

texto.  

 Já os PCN de Língua Portuguesa dos 3º e 4° Ciclos (BRASIL, 1998, p.80) 

complementam, apontando que:  

[...] um dos aspectos fundamentais da prática de análise linguística é a 

refacção de textos produzidos pelos alunos. Tomando como ponto de partida 

o texto produzido pelo aluno, o professor pode trabalhar tanto os aspectos 

relacionados às características estruturais dos diversos tipos textuais como 

também os aspectos gramaticais que possam instrumentalizar o aluno no 

domínio da modalidade escrita da língua.  

A importância de se reescrever os textos está no fato de que essa ação faz com 

que haja um diálogo entre o sujeito-autor e o texto que ele escreveu, o que possibilita 

uma interatividade com seu próprio texto, fazendo com que o sujeito-autor confronte 

ideias, atribua pensamentos. Neste momento, o aluno amadurece seu texto, bem como 

suas ideias e valores acerca do que produz além de poder organizá-lo, estruturando 

melhor as ideias, substituindo termos. 

 Este processo, segundo Menegolo (2005), possibilita ao aluno ver o que antes 

ele não via em seu texto. Para Bakhtin (1997, P.332), “a reprodução do texto pelo 

sujeito [que se dá num processo de volta ao texto, releitura, nova redação] é um 

acontecimento novo, irreproduzível na vida do texto, é um novo elo na cadeia histórica 
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da comunicação verbal.”. Portanto, fazendo da reescritura dos textos uma constante, o 

autor perceberá que todo o texto poderá ser modificado, reescrito de várias outras 

maneiras, que este não é um produto pronto e acabado, pois sempre haverá o que 

acrescentar ou eliminar. Sendo assim, ele adquire domínio na hora de escrever, uma vez 

que internaliza regras que se fazem necessárias para escrever.  

Entretanto, o ato de se reescrever não é uma tarefa simples e fácil de ser 

executada, sendo assim, Sercundes (1997, p.89) afirma que,  

[...] partindo do próprio texto, o aluno terá melhores condições de perceber 

que escrever é trabalho, é construção do conhecimento, estará, portanto, mais 

bem capacitado para compreender a linguagem, ser um usuário efetivo, e, 

consequentemente, aprender a variedade padrão e inteirar-se dela.  

  Na atividade de correção com reescrita, o professor efetua algumas marcas no 

texto que fazem com que o aluno perceba e reconheça possuir ali algumas dificuldades 

em relação à competência linguística, dificuldades estas que podem estar relacionadas à 

coesão ou à coerência textuais, dois dos critérios de textualidade que serão explicitados 

posteriormente. O professor, ao corrigir o texto de um aluno, intenta propiciar ao 

estudante uma reflexão sobre a sua própria escrita. Posteriormente, espera-se que seja 

realizada a reescrita, considerando-se as intervenções e adequações sugeridas pelo 

professor, sejam elas realizadas por indicações, resoluções, classificações, bilhetes, etc. 

Sendo assim, de acordo com Ruiz (2010), quando a reescrita é feita baseada na correção 

resolutiva, os alunos tendem a realizar todas as alterações propostas pelo professor. 

Desse modo, ao reescrever seu texto, o aluno procura seguir fielmente as observações 

do professor, incorporando-as. Entretanto, pode haver situações em que o aluno possa 

não seguir todas as sugestões e que tome a iniciativa de corrigir ou modificar algum 

item não assinalado pelo professor.  

 Essa modalidade de correções mostra que a grande preocupação dos professores 

parece ser apenas fornecer ao aluno uma solução que resolva os problemas de seu texto. 

Porém, seria mais produtivo se a atividade de intervenção do professor propiciasse ao 

aluno uma reflexão sobre os problemas observados em seu texto e as possíveis soluções 

para eles. Portanto, a correção resolutiva tende a poupar o estudante de um esforço que 
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o leva a uma atividade epilinguística
11

 uma vez que ele terá apenas de escrever o que foi 

sugerido pelo professor.  

 Essa prática mostra que realizando-a, o aluno não reflete a respeito de sua 

produção, mas  apenas reproduz a ideia do professor por meio de um exercício que nada 

mais é que simplesmente cópia. Desse modo, os educandos estão sujeitos “a não se 

concentrarem na natureza linguístico-discursiva de seus erros, privando-se de uma 

análise que poderia levá-los a evitar tais problemas em outra produção” (LIMA, 2014 

p.95). 

 É provável que alunos, sujeitos a esse tipo de estratégia de correção, não 

alcançarão grandes resultados durante o ano letivo, uma vez que não foram conduzidos 

a uma autocorreção que os proporcionasse uma conscientização a respeitos das várias 

possibilidades que a língua oferece na produção de textos.  

Com a prática da reescrita de textos, espera-se que o autor possa compreender 

tais dificuldades e, consequentemente, em alguns casos, superá-las. Entretanto, Jesus 

(1997, p.102) alerta para uma situação que pode ocorrer com esta atividade, “quando a 

reescrita torna-se um trabalho de limpeza”, no qual o escopo fundamental consista em 

retirar as “impurezas” numa tentativa de evitar futuras repetições. Isto quer dizer que o 

olhar dos alunos é direcionado a buscar os elementos de transgressão ao que foi 

estabelecido pelas regras de ortografia, concordância e pontuação, como se as relações 

de sentidos emergentes do processo interlocutório não fossem mais importantes. Como 

consequência, tem-se “[...] um texto, linguisticamente correto, mas prejudicado na sua 

potencialidade de realização”.  

Compreendendo o ato de reescrita como um acontecimento num determinado processo 

sócio-interativo, faz-se necessário basear-se no pressuposto de uma “terceira concepção 

de linguagem”, a respeito da qual Koch (2001, p.09) afirma:  

A terceira concepção, finalmente, é aquela que encara a linguagem como 

atividade, como forma de ação, ação interindividual finalisticamente 

orientada; como lugar de interação que possibilita aos membros de uma 

sociedade a prática dos mais diversos tipos de atos, que vão exigir dos 

semelhantes reações e/ou comportamentos, levando ao estabelecimento de 

vínculos e compromissos anteriormente inexistentes. Trata-se, como diz W. 

Geraldi (1991), de um jogo que se joga na sociedade, na interlocução, e é no 

                                                 
11

 Segundo Geraldi (2003), a atividade epilinguística faz parte da análise linguística e objetiva refletir 

sobre a linguagem, ou seja, sobre o uso de recursos expressivos em função de alguma atividade 

linguística em que se esteja engajado.  
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interior de seu funcionamento que se pode procurar estabelecer as regras de 

tal jogo.  

 Sobre isso, Figueiredo (1994, p.159) ressalta que “escrever não é um dom nem 

um privilégio inato de gênios, mas um trabalho aturado e orgânico”, um trabalho que 

necessita ser feito e refeito.  

Ainda segundo Figueiredo (1994, p.48), quando o professor temer o tedioso, a 

melhor forma é deixar claro, tanto para si mesmo quanto para os estudantes os objetivos 

dominantes de cada etapa da reescrita textual. Por exemplo, não corrigir ortografia, num 

primeiro momento. Assim, o aluno poderá estabelecer uma relação interacional com o 

seu texto. Como diz Pereira (1999, p.220),  

quando ‘tomamos' um texto (é tomar mesmo, apropriar-se, apossar-se), é 

preciso percebê-lo inteiro, nas suas estruturas mais profundas, na sintaxe que 

o formou, na morfologia que o moldou, na semântica que o deu sentido e nas 

palavras selecionadas para tal. [...] É para que se entenda por que está ali, 

qual o seu valor, sua contribuição para o resultado final do texto.  

 Contudo, há que se ater para o fato de que, ao se apossar do texto do aluno, o 

professor não se aposse de suas ideias também, substituindo-as por outras que não 

permeiam o pensar do aluno, ideias alheias ao seu querer.  

Faz-se necessário que o texto seja discutido com o aluno e que as modificações a 

serem feitas, sejam sugeridas na presença dele, pois assim, dessa maneira, o aluno terá a 

oportunidade de argumentar e esclarecer o que quis dizer em determinado trecho do 

texto ou quando utilizou certa expressão.  

 Isso faz com que surja também uma real interação entre o aluno e o professor, 

além de fazer com que as ideias do aluno sejam respeitadas. Dessa forma, o texto 

reescrito será de fato fruto produzido pelo aluno e não a representação das ideias do 

professor. 

De acordo com Menegolo (2005), o aluno, ao escrever, tem todo um complexo 

trabalho com a linguagem, para construir-se enquanto sujeito-autor. Não será de uma 

hora para outra que ele se desconstruirá (enquanto autor) e se reconstruirá como sujeito-

avaliador, porque, de certa forma, ele espera que seu texto seja corrigido pelo professor, 

que é o seu interlocutor. De acordo com Leal (citado por Rocha e Val, 2003, p.55), “o 

aluno não escreve para ser lido, mas para ser corrigido, e a lógica escolar elimina, desse 
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modo, a atitude responsiva ativa, pois o aluno sabe de antemão que nada ou muito 

pouco pode esperar como resposta efetiva ao que produz”.  

É importante, portanto, que a reescrita seja entendida aqui como um 

procedimento visto de outra perspectiva, em que o aprendiz, em sua primeira versão do 

texto, tem uma atividade reflexiva, centrada em aspectos do “o que dizer, como dizer, 

que palavras usar...”
12

, conforme Rocha (citado por Rocha e Val, 2003, p.73). Já no 

processo de revisão, o aluno centra esforços em questões pertinentes ao plano textual- 

discursivo, ou seja, “dizer mais, dizer de outro jeito, analisar e/ou corrigir o que foi 

dito” 
13

, como proposta de compreensão. Sendo assim, Menegolo (2005, p.73) afirma, 

ainda, que “o professor precisa ter consciência dos limites do aluno no momento da 

refacção do texto” e entender que esta atividade é mediada pelo que Rocha (citado por 

Rocha E Val, 2003, p.74) chama “de movimento não linear, supondo rupturas, avanços 

e recuos”. Tal afirmação torna possível sugerir que o texto do aluno deva ser olhado não 

como o de um adulto-autor, mas de uma criança-autora
14

. Como afirma Ferreiro (citado 

por Rocha e Val, 2003, p.74), “não podemos esperar que as crianças saibam fazer aquilo 

que estão apenas aprendendo a fazer [...]”.  

A mesma autora postula, ainda, que o aluno, no momento que recebe seu texto 

para refazer, antes de assumir a posição de reescritor, assume a de sujeito-leitor de sua 

própria produção e, assim, configuram-se os vários papéis e posições que ele i assume 

diante de seu próprio texto. 

 O professor deseja que, nesse momento, o aluno, do ponto de vista de leitor de 

seu próprio texto, assuma outro posicionamento e seja capaz de perceber o que está 

claro ou confuso em seu texto, o que pode ser acrescentado ou eliminado, quais 

informações novas ele pode atribuir a esse texto para que ele se transforme no que 

poderíamos chamar “ideal”. 

Menegolo (2005, p.74) postula que “ao se deparar novamente com seu texto, 

com a condição de reestruturá-lo, o aluno percebe que este texto, neste instante, não tem 

a mesma constituição significativa, pois, no ato da escritura, ele exerceu outras funções 

cognitivas”. Pois, ainda segundo a autora, no momento de leitura, sua visão de 
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 Grifo da autora. 
13

 Grifo da autora. 
14

 Grifos da autora. 
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construção textual passa a ser ampliada e se estabelece, gerando, assim, um processo 

interativo e analítico de sua própria linguagem.  

 Dessa maneira, o momento de refacção do texto também se configura em um 

momento de leitura, o que, segundo Menegolo (2005), constitui novos sujeitos. 

De acordo com os PCN, o ensino de Língua Portuguesa tem se baseado em uma 

crítica a abordagens de ensino que têm levado a escola a trabalhar com textos 

descontextualizados da realidade do aluno. Para Menegolo (2005), a instituição 

educacional precisa passar, portanto, a conviver com produções mais ligadas ao 

cotidiano de seus alunos. Dessa forma, ele terá o que acrescentar em seus textos, no 

momento de refacção, uma vez que conhece o tema abordado, o que não se faria 

possível caso o assunto fosse alheio à sua realidade ou à sua capacidade de 

conhecimento. Faz-se necessário, ainda, inserir novos gêneros, com situações de 

comunicação presentes no dia a dia dos estudantes.  Isso facilitará o aprimoramento e 

assimilação de escrita das técnicas de estudo dos gêneros em questão. 

 Segundo Menegolo (2005), ainda nessa linha de pensamento, os PCN 

caracterizam o professor como mediador do processo, como alguém transmissor do 

valor que a língua tem para si e o valor que poderá ter para o outro. Para isso, é preciso 

que o professor tenha uma relação de prazer com a escrita e com a leitura. Afinal, ele 

precisa conduzir o aluno às descobertas e ao prazer de ler e escrever. Se o professor 

conseguir se portar dessa maneira, a tarefa de reescritura dos textos será mais fácil e até 

prazerosa de certa maneira, pois, com essa prática, o aluno só tem a ganhar, uma vez 

que ele ampliará seus pensamentos e adquirirá maneiras diferentes de abordar e 

perceber situações e assuntos. No final desse processo, quem ganha é a sociedade que 

terá, então, um sujeito pensante e crítico, capaz de criticar a si mesmo e rever seus 

conceitos. 

 O exercício da prática de produção textual, na escola, tem sido pesaroso, não só 

para alunos, bem como para professores. Os assuntos propostos são repetidos a cada 

ano, e o aluno que é atento observa isso com facilidade. 

 A produção de um texto está diretamente ligada às necessidades e aos interesses 

das atividades linguísticas dos seres humanos. Nessas atividades, as pessoas, em 

contextos sociais variados, interagem umas com aos outras por meio de textos 
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diversificados, por isso é importante que aos alunos seja proposto a realização de 

produções dos mais variados assuntos, principalmente aos mais atuais, como forma até 

de que os alunos se mantenham informados e a par do que ocorre na sociedade. 

 Para o professor, por outro lado, é decepcionante ver textos mal redigidos, aos 

quais ele havia feito sugestões, corrigido. Ao final, o aluno, na maioria das vezes, não 

relê as anotações que o professor fez acerca de seu texto, que como destino final vai 

para o cesto de lixo. 

 O pior é que o aluno não vê na produção textual um mecanismo de 

expressão para colocar suas opiniões e pensamentos, para se situar. Ele escreve o texto 

para cumprir uma tarefa que lhe foi incumbida, pensando apenas no professor.  Ele não 

percebe que essa atividade é mais que um simples exercício escolar, que pode ajudá-lo a 

fortalecer suas técnicas de expressão e, que estas servirão para a vida toda. A produção 

escrita na escola não deriva de um ato mágico e repentino, é uma atividade que 

demanda prática e técnicas específicas direcionadas aos gêneros a serem realizados, mas 

para que o professor possa avaliar se o texto desenvolvido apresenta as características 

relativas ao gênero, é necessário que ele as tenha conhecido e praticado. Não se pode 

cobrar do aluno que ele domine técnicas às quais não foi apresentado. De acordo com 

Vigner (1997),  

é preciso reconhecer que permanece problemática a avaliação de 

conhecimento a partir dos testes de produção escrita. A ausência, no que se 

refere à escrita, de uma política de objetivos claramente definida é 

responsável, em grande parte, por esse estado de coisas, assim como o não 

respeito (por ignorância?) da noção de vaidade em matéria de preparação de 

provas de avaliação [...]. A partir do momento em que a escrita não é mais 

considerada como produção de uma espécie de milagre do espírito, por 

natureza imprevisível, e não analisável, mas o fruto de um trabalho 

sistemático de aprendizagem e de uma atividade intelectual consciente 

utilizando um número finito de elementos, de acordo com combinações 

cuidadosamente estabelecíveis, concebe-se que a preparação de testes de 

produção escrita que ofereçam todas as garantias de objetividade na avaliação 

não seja mais do domínio da utopia. Eles poderão referir-se a:  

-disposição dos argumentos; 

- escolha dos argumentos; 

- adaptação do discurso a um dado destinatário; 

- escolha dos elementos da argumentação; 

- aplicação de um esquema de argumentação a uma situação de livre escolha 

do aluno. (VIGNER, 1997, p. 133-134) 
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O autor afirma, ainda, que a lista apresentada por ele não é restritiva, que trata 

apenas de simples sugestões de pesquisa que poderão levar à implantação de 

procedimentos de avaliação que eliminarão a subjetividade e o arbítrio como fatores de 

apreciação. Sugere-se que as avaliações sejam feitas não fixando valor somente à 

ortografia e estrutura linguística, presentes no texto, mas ao pensamento exposto no 

texto pelo aluno, as ideias apresentadas. Valorizar as escolhas linguísticas exercidas 

pelo estudante, por exemplo, compreender o porquê da opção de um vocábulo a outro. 

Há muito se discute sobre o poder da palavra, por isso, valorizar as opções do estudante, 

devido à carga semântica que ele quis imprimir em sua fala por meio da seleção de 

palavras que realizou. 

No ato da correção, sabe-se que o professor torna-se coautor do texto, porém, 

faz-se necessário que o aluno imprima em seu texto o seu estilo, e não o do professor. 

Ao reescrever o texto, o aluno deve avaliar de que forma introduzir em seu texto as 

sugestões feitas pelo professor, e se essas inserções devem ou não ser realizadas. 

Por ter plena noção e consciência do poder da palavra, o texto em questão pode 

servir para sustentar aquilo que o professor acredita por meio da voz do acadêmico. Se 

assim for e não houver um posicionamento crítico e autônomo do aluno, ele apenas 

refará os textos de modo a reproduzir ideologias que, muitas vezes, não têm relação com 

eles e suas crenças. Mas o que seria ideologia?  Em Voloshinov, intelectual integrante 

do Círculo de Bakhtin, no texto “Que é a linguagem”, escrito em 1930, encontra-se, 

segundo Brait (2006), a única definição de ideologia dada por alguém do Círculo, de 

forma direta e explícita “Por ideologia entendemos todo o conjunto dos reflexos e das 

interpretações da realidade social e natural que tem lugar no cérebro do homem e se 

expressa por meio de palavras [...] ou outras formas sígnicas” (VOLOSHINOV, 1998, 

p.107).  

Conforme Althusser (1918,p.80), a expressão ideologia foi forjada por Cabanis, 

Destutt de Tracy e seus amigos, e designava por objeto a teoria (genérica) das ideias. 

Marx (1968), retoma o termo, conferindo a ele um sentido totalmente distinto: Ideologia 

é , um sistema de ideias de representações que domina o espírito de um homem ou de 

um grupo social. Já para Althusser (1918, p.85), a ideologia é uma “representação” da 

relação imaginária dos indivíduos com suas condições reais de existência.  
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Mas, faz-se necessária a retomada da discussão acerca das correções ou 

interferências feitas pelos professores em textos de alunos do Ensino Médio, já que, 

reside nesse público a pesquisa desenvolvida no presente trabalho.  

Como mencionado anteriormente, o professor, ao analisar o texto produzido 

pelos alunos, tem de estabelecer previamente o que avaliará: conhecimentos 

ortográficos, sintáticos, estruturais, ou acerca do tema abordado. É de grande relevância, 

também, que estabeleça uma técnica de correção e é necessário que esta seja do 

conhecimento dos alunos.  Assim, se o professor adota símbolos para sinalizar no texto 

do aluno que determinado desenho significa que em um dado trecho há um erro 

ortográfico, no mínimo o aluno tem de ter uma legenda em que conste a 

correspondência de significação dos símbolos adotados.  

No exemplo: “[...] então, após discutirem sobre as propostas de passeio as 

meninas decidiu por irem à praia. ∆”, o trecho grifado pelo professor demonstra que há 

algum erro e o símbolo ao fim do trecho sinaliza que o erro presente refere-se à 

concordância. Neste caso em específico, foi utilizado o símbolo de um triângulo para 

marcar a falta de concordância, mas poderia ser qualquer outro que o professor 

houvesse escolhido e que, previamente, houvesse informado aos alunos. Tal prática 

pode ser considerada produtiva, uma vez que, ao fazer uso dela, o professor sinaliza que 

há um erro, e o tipo de erro, todavia, não o corrige.  Isso faz com que o aluno, ao 

realizar a tarefa de reescrita, pense, reflita e corrija ele mesmo.  Assim, nesse processo, 

ele não transcreverá a parte já corrigida pelo professor, como ocorre usualmente, mas 

reescreverá e, desta vez, da forma correta, mas com um diferencial: a forma correta foi 

escrita por ele e não pelo professor.  

Esse tipo de correção, no entanto, é muito raro, pouco usual. Na maioria das 

vezes, o professor risca o termo identificado como incorreto e escreve ele mesmo a 

forma correta, acentua, pontua etc. Não que esteja incorreto, mas é como se 

menosprezasse o trabalho e a capacidade do aluno, ou ainda como se houvesse uma 

tentativa de economizar tempo, facilitar para o aluno.  

Uma boa prática de reescrita textual demanda tempo, pois seria necessário ao 

professor um momento com cada aluno para que ambos conversassem sobre a produção 

realizada e dessa forma a correção seria feita por ambos, discutindo o que foi escrito. O 

aluno, então, poderia dizer o que quis dizer naquele trecho que o professor não 
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compreendeu, porque optou por determinado vocábulo em vez de outro. Sendo assim, 

haveria não só uma reescrita textual, mas uma reformulação do texto, que, na verdade, é 

o que objetiva a reescrita, pois não seria apenas passar o texto a limpo, realizando as 

correções apontadas pelo professor. Desse modo, o aluno aprenderia ali, dialogando 

com o professor a estruturar melhor seus argumentos, suas ideias. Pode-se dizer que 

dessa forma ele aprenderia a escrever, utilizando de forma adequada às técnicas do 

gênero escolhido.  

Nas escolas públicas brasileiras, entretanto, é um tanto utópico afirmar que possa 

ser adotada tal prática, pois os professores estão sempre no afã de cumprir o currículo 

estabelecido, as salas são tão cheias que mal sobra tempo para prestar uma assistência 

individualizada ao aluno. 

Os alunos que fazem parte da pesquisa integrante deste trabalho fazem parte de 

duas classes que são lotadas, possuem de 45 a 48 alunos. Desse modo, em uma aula, de 

50 (cinquenta) minutos, sem levar em consideração a chamada, a devolução dos textos 

com apontamentos prévios, e a organização do ambiente para que seja iniciada a prática 

da reescrita, sobraria apenas pouco mais de um minuto para que o professor adotasse a 

prática de correção descrita anteriormente.  Por isso, muitas vezes, o professor opta por 

fazer a correção textual das produções de seus alunos desse modo “tradicional”, 

acentua, pontua, substitui palavras, sugere trechos inteiros, risca outros. E os alunos, às 

vezes, nem se dão ao trabalho de observar os apontamentos feitos pelo professor.  Não 

há um momento para refazer o texto. Quando muito apenas o passam a limpo.  E a essa 

prática de passar o texto “corrigido” a limpo, nomeia-se erroneamente de reescrever o 

texto.   

A reescrita textual é uma habilidade fundamental para a elaboração de textos 

bem articulados tendo em vista o contexto dissertativo-argumentativo. Por isso deveria 

ser praticada com mais rigor e frequência. Como mencionado anteriormente, o texto não 

é um produto acabado em si, e não termina na revisão, também, mas esta é uma prática 

que possibilitará o enriquecimento do texto, pois a ele serão acrescentadas ideias, 

argumentos, trechos serão reestruturados, reelaborados, substituídos etc.  

Todavia, esta estratégia não parece ser muito utilizada nas escolas, e quando 

utilizada traz muitos questionamentos de como deve ser realizada, como aborda Ruiz 

(2010). Como realizar uma correção eficiente, que tipos de estratégias e intervenções 
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podem contribuir de maneira produtiva no aprendizado do aluno, uma vez que deve ser 

esse o intuito da prática da reescrita? Para situar, a título de conhecimento, a seguir 

apresentam-se algumas técnicas conhecidas de correção textual, muito utilizadas nas 

escolas.  

Há a correção indicativa, esta, segundo afirma Serafini (1989, p.115), 

consiste em marcar junto à margem as palavras, as frases e os períodos 

inteiros que apresentam erros ou são pouco claros. Nas correções desse tipo, 

o professor frequentemente se limita à indicação do erro e altera muito 

pouco; há somente correções ocasionais, geralmente limitadas a erros 

localizados, como os ortográficos e lexicais. 

 Esta modalidade de correção é praticada pela grande maioria dos professores; as 

correções indicativas podem ocorrer tanto na margem como no corpo dos textos, nos 

quais o professor traça linhas, faz parênteses, abre chaves, círculos, setas, tudo no 

intuito de apontar ao aluno o erro que ele cometeu. Pode-se afirmar que esta modalidade 

consiste tão somente em sinalizar de forma verbal ou não o “problema” detectado pelo 

leitor, neste caso, o professor.  

 Outra modalidade bem comum é a correção resolutiva, uma estratégia que de 

acordo com a referida autora,  

[...] consiste em corrigir todos os erros, reescrevendo palavras, frases e 

períodos inteiros. O professor realiza uma delicada operação que requer 

tempo e empenho, isto é, procura separar tudo o que no texto é aceitável e 

interpretar as intenções do aluno sobre trechos que exigem uma correção: 

reescreve depois tais partes fornecendo um texto correto. Neste caso, o erro é 

eliminado pela solução que reflete a opinião do professor (SERAFINI, 1989, 

p.13). 

 Essa modalidade faz com que o professor assuma, no lugar do aluno, o papel de 

reformulador do texto produzido. 

 Há, também, a correção classificatória. Esta modalidade, conforme Serafini 

(1989), 

Consiste na identificação não ambígua dos erros através de uma 

classificação. Em alguns desses casos, o próprio professor sugere as 

modificações, mas é mais comum que ele proponha ao aluno que corrija 

sozinho o seu erro. [...] Frente ao texto: Ainda que eu ia a praia todos os 

verões...o professor sublinha a palavra ia (como no caso da correção 

indicativa) e escreve ao lado a palavra modo. O termo utilizado deve referir-

se a uma classificação de erros que seja do conhecimento do aluno 

(obviamente, neste caso, o modo do verbo é a fonte do erro). (SERAFINI, 

1989, p.114). 
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 Fazendo uso dessa modalidade, o professor tem a liberdade de adotar por 

método a utilização de símbolos ou letras para sinalizar os erros (normalmente são letras 

ou abreviações), escritos geralmente à margem do texto. Esse código deve ser do 

conhecimento dos alunos. A seguir, uma tabela, elaborada por Ruiz (2010, p.46-47), a 

partir de uma pesquisa: 

SÍMBOLO SIGNIFICADO PROFESSOR USUÁRIO 

A Acentuação A., C.,E.,I.,MI.,Mt.,N.,S. 

Amb Ambiguidade E. 

D Dubiedade A. 

Coes Coesão E. 

Coer Coerência E. 

? Confuso C.,E.,I.,Mc.,N.,S. 

CP/Col Pron Colocação Pronominal E. 

CN Concordância Nominal E. 

C Concordância I.,Mc.,Mt. 

CV Concordância Verbal C.,E. 

DG Desvio Gramatical A. 

Cr Crase E. 

DL Desenho da Letra E. 

TL Traçado da Letra A. 

DD Discurso Direto E. 

DI Discurso Indireto E. 

DS Divisão Silábica N. 

EI Erro da Informação C. 

EF Estrutura da Frase E. 

Fr Frase mal construída  C. 

FN Foco Narrativo E. 

FV Forma Verbal A.,E. 

G Grafia E. 

IL Impropriedade Lexical Mc.,Mt. 

IV Impropriedade Vocabular A.,E. 

Voc Vocabulário C. 

M Maiúscula C.,E.,N., 

M Minúscula E. 

LO Linguagem Oral A.,E. 

O Ortografia A.,C.,E.,I.,Mc.,Mt.,N.,S. 

Pfç Paragrafação C. 

d/* Parágrafo E.,I.,Mt.,N.,Z. 

X Ponto Final C 

P Pontuação A.,C.,E.,I.,Mc.,Mt.,N.,S.,Z., 

PDD Pontuação do Discurso Direto E. 

DD Discurso Direto E.,I. 

PDI Pontuação do Discurso Indireto E. 

Prep Preposição E. 

Pron/Pr Pronome E. 

Pron Rel Pronome Relativo I. 

Rd/Red Redundância A.,C.,Mc. 

Rg/Reg Regência C.,E.,I. 

R/Rep/Rp Repetição A.,C.,E.,Mc.,N. 

S/Seq Sequenciação A.,E. 

TV Tempo Verbal C.,E. 

V Vírgula C. 
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   Faz-se necessário salientar que esta tabela de abreviações não é uma sugestão da 

autora, apenas dados recolhidos por ela, em sua pesquisa, junto a professores. Vale 

ressaltar, ainda, que essa modalidade de correção não é muito prática, demanda tempo e 

não é produtiva. 

 E a quarta modalidade, não prevista por Serafini, trata-se da correção textual-

interativa, apontada por Ruiz (2010). Essa modalidade refere-se a comentários mais 

longos que o professor realiza a respeito do texto do aluno. Essa modalidade, Ruiz 

chama de “bilhetes”, embora às vezes sejam mais extensos. Eles apresentam-se ao final 

do texto e tendem a discorrer sobre a correção que o aluno deve realizar ou, de forma 

mais específica, sobre os problemas encontrados no texto. O professor pode, ainda, 

segundo Ruiz (2010, p.47), falar, metadiscursivamente, acerca da própria tarefa de 

correção feita pelo professor. E, para Ruiz, os “bilhetes” se explicam,  

pois, em face da impossibilidade prática de se abordarem certos aspetos 

relacionados ao trabalho interventivo escrito por meio dos demais tipos de 

correção apontados. Se resolver ou indicar no corpo, assim como indicar ou 

classificar na margem, não parecem satisfatórios, o professor recorre a essa 

maneira alternativa de correção, relativamente aos tipos apontados por 

Serafini. E o espaço físico onde, via de regra, ele vai operar por meio dessa 

forma específica de mediação é o “pós-texto” – como tenho feito -, ora por 

meio da expressão “em sequência ao texto”, já que tais “bilhetes”, na sua 

grande maioria, são produzidos não tão “colados” (imbricados) à fala do 

aluno, como as outras correções mencionadas, mas de um modo mais 

distanciado dela fisicamente. Este distanciamento, visível no papel em termos 

espaciais, na verdade reflete a troca de turnos que ocorre na interlocução 

aluno-produtor/professor-corretor/aluno-revisor. Por ser produzido em 

momento posterior à “fala” do aluno (sua redação), o “bilhete” se dá, 

sequencialmente no tempo, após essa fala (RUIZ, 2010, p.48). 

 A autora afirma que a maioria das correções textuais-interativas, que incentivam 

o trabalho de reescrita pelo aluno, reforçando positivamente a revisão realizada, ocorre 

na forma de “bilhetes”.  

Embora na maioria das vezes quando eles falam em revisão, eles tematizam 

ora o comportamento verbal do aluno, ora seu comportamento não verbal. O 

que se observa é que quando o professor não se preocupa em falar dos 

problemas do texto em si, mas, sim, de outros aspectos relacionados à tarefa 

de revisão (que ele vê ou como negativos ou como positivos), é por dois 

motivos que o faz: ou para elogiar o que foi feito pelo aluno (aprovando 

como foi feito o que foi feito), ou para cobrar o que não foi feito (RUIZ, 

2010, p.49). 

 

Entretanto, defende-se que em vez de escrever bilhetes ao final dos textos, correndo o 

risco de que o aluno nem os leia, o professor possa fazer a correção dos textos 
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juntamente ao aluno para que ambos possam discutir juntos as melhorias a serem feitas, 

caso sejam necessárias, comentar determinados posicionamentos, observar juntos os 

erros gramaticais.  

Dessa forma, acredita-se que haveria um crescimento do aluno e um maior 

aproveitamento da correção, sendo a reescrita melhor elaborada e produtiva.  Como fora 

dito, anteriormente, ao os fatores de textualidade devem ser considerados no ato da 

correção e reescrita dos textos, pois podem ser capazes de apontar as relações 

linguísticas, sociais e cognitivas envolvidas na construção textual.  Segundo Marcuschi 

(2008), os critérios de textualidade são propostos a partir de três pilares: um produtor 

(autor), um leitor (receptor) e um texto (o evento). Estes pilares são divididos em dois 

conjuntos que estão diretamente interligados, que podem definir um acesso pelo aspecto 

mais estritamente linguístico (coesão e coerência) e outro acesso feito pelo aspecto 

contextual (aceitabilidade, informatividade, situacionalidade, intertextualidade e 

intencionalidade). Marcuschi (2008) propõe o seguinte esquema
15

 em que apresenta a 

distribuição dos critérios de textualidade.  

 
 

 

  

                                                 
15

 Marcuschi (2008, p.96) 
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2.1 Coesão 

A coesão textual está relacionada às estruturas sequenciais superficiais do texto e diz 

respeito à articulação das mesmas, que não são apenas sintáticas. Os mecanismos de 

coesão, de acordo com Koch (2005, p.16), referem-se “às relações de sentido existentes 

no interior do texto e que o definem como um texto” e são realizadas “através do 

sistema léxico-gramatical”. A autora define cinco mecanismos de coesão textual 

propostos por Halliday & Hassan:  

 Referência (pessoal, demonstrativa, comparativa). A referência 

pode ser exofórica – quando estabelece relações a elementos fora 

do texto – e endofórica – quando estabelece relações dentro do 

texto.  

 Substituição (nominal, verbal, frasal). A substituição consiste na 

colocação de um item em lugar de outro elemento do texto, ou até 

mesmo de uma oração inteira. 

 Elipse (nominal, verbal, frasal). É a omissão de um item lexical, 

um sintagma, uma oração ou um todo enunciado. 

 Conjunção (aditiva, adversativa, causal, temporal, continuativa). 

São marcadores formais que correlacionam o que está para ser dito 

àquilo que já foi dito. 

 Coesão lexical (repetição, sinonímia, hiperonímia, uso de nomes 

genéricos, colocação). A coesão lexical pode ser realizada por 

reiteração ou colocação (KOCH, 2005, P.16).  

2.2 Coerência 

 A coerência é outro fator que, no processo de produção textual, diz respeito às 

relações do texto, mas de uma maneira global e não superficial como ocorre com a 

coesão. Segundo Koch e Travaglia (2001), a coerência está ligada diretamente à 

possibilidade de se estabelecer um sentido para o texto, ela é responsável pelo fato de o 

texto fazer sentido para os interlocutores. Ela deve ser compreendida como um critério 

de textualidade que não depende somente dos aspectos linguísticos de um texto, porque 

ela é global, isto é, para que haja coerência, é necessário que os interlocutores de um 

texto tenham possibilidade de estabelecer relações diversas entre todos os elementos 

contidos nesse texto.  

 Entretanto, torna-se improdutivo e inviável verificar a coerência de um texto, 

levando em consideração somente a estrutura linguística que o forma, apesar de esta ser 

fundamental. Koch e Travaglia (2001) evidenciam alguns fatores determinantes para a 

coerência de um texto, como: elementos linguísticos, conhecimento de mundo, 

conhecimento compartilhado e inferências. Tais fatores possibilitam concluir que a 

coerência é uma atividade realizada pelo leitor sobre as possibilidades interpretativas do 

texto. 
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2.3 Intencionalidade 

A intencionalidade está ligada às intenções propostas pelo autor de um texto ao 

produzi-lo. Conforme Marcuschi (2008), é com base na intencionalidade de um ato de 

fala, um enunciado, um texto que se pode dizer que sua produção é realizada com um 

objetivo, uma finalidade que deve ser percebida, interpretada pelo interlocutor. O autor 

salienta, ainda, que a intencionalidade é um dos critérios de textualidade menos 

trabalhados em um texto, talvez pelo fato que a noção de sujeito produtor de um texto 

seja muito ampla e subjetiva, difícil de ser delimitada e analisada. 

2.4 Aceitabilidade 

 A aceitabilidade pode estar diretamente ligada á intencionalidade, pois está 

ligada às intenções do autor e aquela diz respeito ao modo como o leitor recebe e 

interpreta um texto, ou seja, a aceitabilidade surge na medida direta das intenções do 

próprio autor, que sugere ao seu interlocutor alternativas estilísticas ou gramaticais que 

visam efeitos especiais.  A aceitabilidade diz respeito à reação do receptor de um texto, 

que o recebe como uma configuração aceitável, aceitando-o como coerente e coeso, isto 

é, com significado.   

  2.5 Situacionalidade 

 Este critério está relacionado ao contexto (que pode ser social, cultural, 

histórico, ambiental, etc.) em que o texto é produzido. A situacionalidade pode ser 

relacionada com a noção de gêneros discursivos, pois de certa forma os gêneros se 

aplicam a certas situações pré-determinadas que suscitem contextos específicos de uso, 

pois conforme postula Marcuschi (2008), todo gênero apresenta características da 

situação a que se refere ou na qual deve se realizar, o autor afirma, ainda, que esse 

critério possa se tornar supérfluo, pois por natureza, já admite que todo sentido é sentido 

situado, e não forma um princípio autônomo.  

2.6 Intertextualidade  

 A intertextualidade pode ser entendida como as relações que existem entre um 

dado texto e os outros textos relevantes, com ou sem mediação, e é um princípio 

inerente e constitutivo de todo texto, uma vez que todos os textos se entrelaçam com 

outros textos, isto é, não existem textos que não conservem algum aspecto intertextual. 
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De acordo com Bakhtin, (1992) todo texto é permeado por outras vozes, não há discurso 

inaugural ou monológico, ou seja, todo discurso é carregado de outros discursos já 

proferidos em outro momento e por outras pessoas - várias vozes-, traz em si algo que já 

foi dito ou escrito por outrem, o que configura, dessa maneira, o que o referido autor 

classifica como dialogismo. 

2.7 Informatividade 

 A informatividade está relacionada ao grau de previsibilidade da informação 

contida no texto. Esse critério favorece distinguir se um texto será mais ou menos 

informativo, quanto mais previsível ou esperada for a informação nele contida. Esse 

critério favorece na organização cognitiva que o leitor faz de um texto, pois dependendo 

da intenção do autor, o leitor pode perceber o sentido das informações contidas no texto 

com maior ou menor dificuldade.  Este é um critério bastante complexo, pouco 

específico.  

 Observando-se também os PCN + Ensino Médio (BRASIL, 2002), compreende-

se que tal documento defende a real necessidade de o ensino da língua portuguesa, no 

Ensino Médio, primar pela aquisição e desenvolvimento das competências interativa, 

textual e gramatical. 

 No que tange à competência gramatical, os PCN + Ensino Médio relatam que o 

ensino de gramática não deve ser visto como um fim em sim mesmo, mas como um 

mecanismo para a mobilização de recursos úteis à implementação de outras 

competências, como a interativa e a textual (BRASIL, 2002, p.81). 

 A competência interativa diz respeito à interação que pode ser realizada por 

meio dos usos da língua, como por exemplo, inquirir ou praticar ações, atuando e 

agindo sobre/com interlocutores em um evento comunicativo. 

 No que diz respeito à competência textual, os PCN afirmam que o texto deve 

compreendido como uma unidade linguística concreta utilizada pelos interlocutores em 

uma dada situação comunicação.   

 As três competências se complementam no processo de produção do texto, por 

isso, a escola deve apresentar aos alunos a realização de atividades que intencionam a 

avaliação e a adequação ou inadequação de usos da língua em diferentes situações, 
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atividades por meio das quais os alunos sejam capazes de estabelecer relações ente as 

estratégias argumentativas com os recursos coesivos e operadores discursivos 

empregados pelo autor do texto.  

 Além dos PCN, há também as Orientações Curriculares para o Ensino Médio 

(BRASIL, 2006) que trazem instruções que almejam propiciar ao aluno a consolidação 

e o aprofundamento dos saberes adquiridos no ensino fundamental, no que diz respeito 

à língua portuguesa. Tais orientações afirmam ainda que a língua/linguagem só pode ser 

concebida como forma de interação e não deve ser diferente na sala de aula. Sendo 

assim, é preciso que nas atividades de produção e leitura de textos é importante salientar 

o desenvolvimento da linguagem e de práticas sociais por meio de gêneros discursivos 

variados, mantendo sempre o pensamento de que todo e qualquer texto é construído na 

interação e de que é pela linguagem que o homem se constitui enquanto sujeito. Como 

assevera o referido documento:  

se é pelas atividades de linguagem que o homem se constitui sujeito só por 

intermédio delas é que tem condições de refletir sobre si mesmo. Pode-se 

ainda dizer que, por meio das atividades de compreensão e produção de 

textos, o sujeito desenvolve uma relação íntima com a leitura - escrita -, fala 

de si mesmo e do mundo que o rodeia, o que viabiliza nova significação para 

seus processos subjetivos. (BRASIL, p. 24).    

 Desse modo, a linguagem se manifesta por meio da língua, que é um sistema 

semiótico construído histórica e socialmente. Por isso, a construção dos sentidos no 

texto depende tanto dos recursos linguísticos que o constituem, quanto do contexto em 

que se dá a interação. Portanto, a disciplina de língua portuguesa tem a responsabilidade 

e função de viabilizar o desenvolvimento e aprimoramento de atividades e linguagem 

em contextos diversos de interação.  Para que seja de mais fácil compreensão, 

apresenta-se a seguir dois quadros que intentam demonstrar o que as Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio defendem em relação aos eixos que devem organizar 

os procedimentos da língua portuguesa no Ensino Médio, fase em que se instala a 

presente pesquisa. 

QUADRO 1 

EIXOS QUE ORGANIZAM AS ATIVIDADES DE LÍNGUA – PRÁTICAS DE 

LINGUAGEM 

Atividades de produção e recepção de textos 

 Atividades de escrita e leitura de textos produzidos em variadas instâncias sociais-públicas 
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e privadas: 

Tais atividades, principalmente tomadas em relaão aos textos privilegiados no ensino 

fundamental, devem focalizar, no caso da leitura, não apenas a formação ou consolidação do 

gosto pela atividade de ler, mas sim o desenvolvimento da capacidade de compreensão do texto 

escrito, seja aquele oriundo de esferas privadas, seja aquele que circula em esferas públicas. 

Essa mesma lógica deve orientar a seleção e a condução pedagógica de atividades de produção 

escrita, voltadas para a formação e o refinamento de saberes relativos às práticas de uso da 

escrita na nossa sociedade, tanto para as ações de formação profissional continuada quanto para  

aquelas relativas ao exercício cotidiano da cidadania. 

 
 Atividades de produção de textos (palestras, debates, seminários, teatro, etc.) em eventos. 

da oralidade: 

Por meio desse tipo de expediente, pode-se não só contribuir para a construção e a ampliação de 

conhecimentos dos alunos sobre como agir nessas práticas, como também promover um 

ambiente profícuo à discussão e à superação de preconceitos linguísticos e, sobretudo, á 

variação linguística, sobre níveis de formalidade no uso da língua, por exemplo.  

 

 Atividade de escuta de textos (palestras, debates, seminários, etc.) em situação de leitura 

em voz alta: 

Esse tipo de atividade tem especial relevância na construção de saberes com os quais o aluno 

possa atuar, futuramente, em práticas muito caras ao domínio acadêmico e a outros espaços de 

formação e aprimoramento profissional. Considerado esse objetivo, podem ser propostas, na 

sequência das atividades de escuta, ações de sumarização, materializadas em textos orais ou 

escritos.  

 

 Atividades de retextualização: produção escrita de textos a partir de outros textos, orais 

ou escritos, tomados como base ou fonte: 

Como tais atividades se caracterizam pela produção de um novo texto a partir de outro, ocorre 

mudança de propósito em relação ao texto que se toma como base ou fonte. Isso pode ser 

realizado, por exemplo, tarefas de produção de resumos, resenhas e pesquisas bibliográficas.  

  

 Atividades de reflexão sobre textos, orais e escritos, produzidos pelo próprio aluno ou não  

Em se tratando de textos produzidos pelo próprio aluno essas atividades podem envolver a 

reelaboração (revisão/reescrita) de texto com o objetivo de tomá-lo (mais) adequado ao quadro 

previsto para seu funcionamento. Nesse caso, a ação de reflexão, tomada individualmente ou 

em grupo, terá como meta a avaliação do texto e, quando for o caso, sua alteração. Com relação 

aos textos produzidos por outros autores que não o próprio aluno, tais atividades podem se 

materializar, por exemplo, em momentos de comentários, discussões e debates orais sobre 

livros, peças publicitárias, peças teatrais, programas de TV, reportagens, piadas, acontecimentos  

do cotidiano, letras de música, exposições de arte, provas, etc. Esse tipo de prática, quando 

executado em grupo, pode se dar oralmente ou até mesmo por escrito, em listas de discussão 

pela internet, por exemplo. Assegura-se, por meio desse expediente, um espaço para reflexão 

sistemática sobre valores, ideologias e (pre)conceitos que perpassam os textos em estudo. 

Quadro 2: 1º Eixo organizador das práticas de linguagem (BRASIL, 2006, p.37-38). 

QUADRO 2 

EIXOS ORGANIZADORES DAS ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA NO ENSINO 
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MÉDIO – ANÁLISE DOS FATORES DE VARIABILIDADE DAS (E NAS) PRÁTICAS DE 

LÍNGUA (GEM) 

FOCO DAS ATIVIDADES DE ANÁLISES  

Elementos pragmáticos envolvidos nas situações de interação em que emergem os gêneros em 

estudo e sua materialidade – os textos em análise: 

 Papéis sociais e comunicativos dos interlocutores, relações entre esses, propósito discursivo, 

função sociocomunicativa do gênero, aspectos da dimensão espaço-temporal em que se produz 

o texto. 

Estratégias textualizadoras: 

 Uso de recursos linguísticos em relação ao contexto em que o texto é construído (elementos de 

referência pessoal, temporal, espacial, registro linguístico, grau de formalidade, seleção lexical, 

tempos e modos verbais); 

 Uso de recursos linguísticos em processos de coesão textual (elementos de articulação entre 

segmentos do texto, referentes à organização – temporal e/ou espacial  das sequências do texto 

ou à construção da argumentação); 

 Modos de organização da composição textual – sequências textuais (tipos textuais narrativo, 

descritivo, argumentativo, injuntivo, dialogal)  

 Organização da macroestrutura semântica (dimensão conceitual), articulação entre as 

ideias/proposições (relações lógico–semânticas); 

 Organização e progressão temática. 

Mecanismos enunciativos  

 Formas de agenciamento de diferentes pontos de vista na textualização (identificação dos 

elementos que sinalizam as vozes e o posicionamento dos enunciadores trazidos à cena no 

texto, uso dos elementos de modalização (identificação dos segmentos que funcionam como 

indicações acerca do modo como o enunciador se posiciona em relação ao que é dito a seu 

interlocutor ou a si mesmo). 

 

Intertextualidade  

Estudo de diferentes relações intertextuais (por exemplo, entre textos que mantenham 

configuração formal similar, que circulem num mesmo domínio ou em domínios diferentes, que 

assumam um mesmo ponto de vista no tratamento do tema ou não).  

Ações de escrita: 

 Ortografia e acentuação 

 Construção e reformulação (substituição, deslocamento, apagamento e acréscimo) de segmentos 

textuais de diferentes extensões e naturezas (orações, períodos, parágrafos, sequências ou tipos 

textuais). 

 Função e uso da topografia do texto (envolvendo a disposição do texto na página, sua 

paragrafação, sua subdivisão em sequências, a eventual divisão em colunas, os marcadores de 

enumeração, etc.) e de elementos tipográficos essenciais à produção de sentidos (o que diz 

respeito à pontuação, com especial atenção para o uso de aspas, parênteses e travessões).  

 Quadro 3: 2º Eixo organizador das práticas de linguagem (BRASIL, 2006, p.38-39). 

 Após discorrer sobre a produção textual e o ensino de língua portuguesa, 

conforme os documentos que norteiam o Ensino Médio, no Brasil, posteriormente serão 

realizadas as análises dos textos produzidos pelos alunos.  
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 3. Análise das produções 

Este capítulo tem por intento apresentar os procedimentos metodológicos 

adotados e analisar as produções realizadas pelos alunos de acordo com o que se propôs 

ser adequado como técnica de reescrita. A metodologia aplicada a esta pesquisa foi 

adotada mediante as necessidades percebidas pela pesquisadora ao efetivar os estudos 

sobre o tema aqui desenvolvido e, seguindo os pressupostos teóricos aqui citados, pode 

ser descrita da seguinte forma: 

1ª Etapa: aulas teóricas acerca do gênero a ser trabalhado (artigo de opinião), sugerido 

pelo Currículo e pelos PCN temas a serem abordados nas futuras produções textuais. 

2ª Etapa: Aulas dialogadas com exemplos de textos variados, que se encontram nos 

Anexos desta pesquisa, que abordam o tema a ser alvo das futuras produções. 

3ª Etapa: Produção de textos pelos alunos da 1ª série do EM que participarão da 

pesquisa. Essa etapa ocorre na sala de aula, os textos produzidos e analisados serão 

aqueles que a professora já teria que desenvolver com os alunos, ou seja, não foi criada 

uma atmosfera específica para o desenvolvimento da pesquisa, pois o intuito é encontrar 

ferramentas que auxiliem o professor em situações reais de atuação, e não idealizadas. 

4ª Etapa: Correção dos textos de todos os alunos, utilizando as técnicas tradicionais e já 

mencionadas anteriormente.  

5ª Etapa: Devolução dos textos aos alunos para que, de posse dos mesmos, observando 

os apontamentos feitos pela professora, os alunos façam a reescrita. 

6ª Etapa: Recolhimento dos textos reescritos na etapa anterior e escolha aleatória de 

cinco textos para efeito comparativo, no intuito de observar se o aluno apenas passou 

seu texto a limpo, fazendo as adequações apontadas pelo professor ou se repensou seu 

texto e executou uma reescrita produtiva. 

7ª Etapa: Repete-se a 2ª e a 3ª etapas. 

8ª Diferente da 4ª etapa, neste momento o professor realiza a correção junto ao aluno, 

discutindo o texto. O professor leva o aluno a pensar um pouco mais sobre as escolhas 

das palavras que fez, refletir sobre qual a melhor forma de reescrever determinado 

trecho, a identificar os próprios erros em seu texto.  
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9ª Etapa: Nesta etapa, o aluno reescreve seu texto, revisando-o com base na correção e 

discussão realizada junto ao professor. 

10ª Etapa: Avaliação e análise dos textos dos alunos com base na reescrita após 

executarem a correção interativa, “dialogada”.
16

. 

 Faz-se necessário esclarecer que, uma vez que a pesquisa ocorre em ambiente e 

horários normais das aulas de língua portuguesa, as observações e avaliações também  

seguirão as orientações da Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo, 

mas também serão observados os critérios sugeridos por Marina Cabral e citados 

anteriormente. As orientações da SEE/SP estão elencadas no quadro a seguir
17

: 

                                                 
16

 Os textos selecionados para análise serão os textos dos mesmos alunos selecionados na 6ª etapa, para 

observar se os alunos tiveram algum avanço com a aplicação da técnica mencionada acima.  
17

 O quadro de recomendações em questões faz parte do caderno de comentários e recomendações 

pedagógicas, subsídios para o professor de Língua Portuguesa da 1ª série do Ensino Médio, diz respeito à  

Avaliação em Processo de Aprendizagem aplicada no 1º semestre de 2014. 
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As produções realizadas pelos alunos serão analisadas comparando os textos 

reescritos após passarem pela técnica de correção tradicional (em que o professor na 

maioria das vezes marca os termos incorretos e coloca a resposta certa, acentua e pontua 

ele mesmo o texto dos alunos, e muitas vezes deixa recados seja no corpo do texto ou ao 

final dele) com a reescrita interativa, dialogada, em que o aluno está presente no 

momento da correção e tem a oportunidade de dizer ao professor, no ato da correção, o 

que quis dizer em determinado trecho, que sentido quis transmitir ao optar por 

determinada palavra ou construção, bem como, saber o porquê das inferências e erros 

que cometeu. No momento da análise, serão observados os aspectos sugeridos por 

Marina Cabral
18

 apresentados e abordados anteriormente.  

Os textos a seguir dizem respeito aos produzidos na 3ª etapa do processo.  Eles 

estão transcritos em razão de a caligrafia - de alguns - ser de difícil leitura, todavia 

respeitou-se a forma como o aluno escreveu, conservando os possíveis erros de 

pontuação e ortografia.  

O primeiro texto a ser analisado será o texto do aluno “A” e que, como os quatro 

posteriores, versa sobre o bullying, que é um assunto atual, que faz parte do cotidiano 

dos alunos e tem sido muito abordado nos últimos tempos. Dessa forma, pensou-se que 

seria mais fácil para os alunos escreverem o texto proposto, uma vez que, o assunto lhes 

é familiar. Entretanto, ainda assim, aos alunos foram apresentados textos que abordam 

esse assunto, o tema foi amplamente discutido em sala de aula antes de iniciarem os 

trabalhos de produção textual, momento importante para que pudessem compartilhar 

informações e dúvidas sobre o assunto.  

Como mencionado, anteriormente, a pesquisa se deu em ambiente de ensino 

médio, especificamente em uma turma da 1ª série, composta por 48 alunos. Devido ao 

grande número de alunos, para esta pesquisa, optou-se por apenas cinco textos para 

serem analisados, vale ressaltar que a escolha dos textos se deu de forma aleatória, esses 

alunos terão todos os textos analisados até o fim do processo.  Os textos a serem 

produzidos pelos alunos deveriam estar de acordo com a proposta contida no seguinte 

enunciado: Após ler os textos sobre “Bullying”, produza um artigo de opinião, em 

terceira pessoa do singular, na modalidade padrão da língua. Procure ser claro nas 

informações e coerente nos argumentos. 

                                                 
18

 http://www.brasilescola.com/redacao/artigo-opiniao.htm. Consultado em 06/03/2014. 

http://www.brasilescola.com/redacao/artigo-opiniao.htm
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 Texto do aluno “A”, 1ª versão 

 

 

Transcrição do texto do aluno A, 1ª versão: 

Bullying é um problema muito serio, ele não afeta só os alunos apenas nas 

escolas, ele afeta o ser humano em sua socialização, no seu contato com outras pessoas 
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nas amizades, sua vida social. Ações como essas que parencem ser influência podem 

criar pessoas vingativas e raivosa, com o comportamento estranho. 

Mas infelismente em uns casos que as pessoas não conseguem superar esses 

problemas e seu psicológico fica totalmente abalado, e elas tomam atitudes drasticas, 

que afetam a sociedade, a imprensa e tomam proporções gigantescas, atingindo outras 

pessoas sejam influenciadas a tomarem a mesma atitude causando sofrimento de varias 

outras família. Então ainda assim me questiono, até que ponto uma consequências essas 

brincadeiras podem ter para a vitima? E futuramente quais consequências essas 

brincadeiras podem trazer para algumas famílias ou para a sociedade. A escola mais do 

que ninguém juntos com os pais e os alunos devem trabalhar esse problema 

constantemente, não apenas uma vez no ano.  

E uma das formas de violência que mais cresce no mundo. 

O texto desse aluno apresenta erros ortográficos, de pontuação, concordância 

nominal. O aluno não se preocupou em dar um título para seu texto, elemento que é o 

chamariz para a leitura. Percebe-se, ainda, dificuldade ao estruturar as ideias e organizá-

las de forma coerente. Há a repetição desnecessária de ideias no trecho: “em sua 

socialização, no seu contato com outras pessoas nas amizades, sua vida social”. O aluno 

também demonstra não dominar as técnicas de paragrafação, além de apresentar 

argumentos que não estão claros.  

O texto apresenta trechos confusos como: “Mas infelizmente em uns casos que 

as pessoas não conseguem superar esses problemas e seu psicológico fica totalmente 

abalado, e elas tomam atitudes drásticas, que afetam a sociedade, a imprensa e tomam 

proporções gigantescas, atingindo outras pessoas sejam influenciadas a tomarem a 

mesma atitude causando sofrimento de varias outras família”.  

Quando o elemento anafórico “essa” é utilizado, o faz de forma equivocada, uma 

vez que, não está retomando nenhuma informação. Ao terminar o texto, o aluno não 

realiza uma conclusão e coloca uma frase que ele julga de efeito, mas que fica sem 

função, dando a impressão de que o texto está inacabado. Nota-se, pela correção 

tradicional, que o professor não sinalizou todas as correções que o texto necessita, 

percebe-se que ele procurou evidenciar aqueles erros mais básicos. Não sinalizou, por 

exemplo, os trechos confusos ou incoerentes.  
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Texto do aluno “A” 2, ª versão: 
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Transcrição do texto do aluno A, 2ª versão: 

Bullying é um problema muito sério e ele não afeta só os alunos apenas nas 

escolas, ele afeta o ser humano em sua socialização, no seu contato com outras pessoas, 

nas amizades, sua vida social. Ações como essas que parecem ser influência podem 

criar pessoas vingativas e raivosas, com o comportamento estranho. 

Mas infelizmente em uns casos que as pessoas não conseguem superar esses 

problemas e seu psicológico fica totalmente abalado, e elas tomam atitudes drásticas, 

que afetam a sociedade, a imprensa e tomam proporções gigantescas, atingindo outras 

pessoas fazendo com que sejam influenciadas a tomarem a mesma atitude causando 

sofrimento de várias outras famílias. Então, ainda assim me questiono, até que ponto ou 

consequências essas brincadeiras podem ter para a vitima? E futuramente quais 

consequências essas brincadeiras podem trazer para algumas famílias ou para a 

sociedade. A escola mas do que ninguém, junto com os pais e os alunos devem trabalhar 

esse problema constantemente, não apenas uma vez no ano.  

É uma das formas de violência que mais cresce no mundo. 

Ao observar a versão reescrita do aluno “A”, percebe-se que ele apenas 

preocupou-se em observar as correções ortográficas feitas pelo professor, mas o texto 

permanece sem um título. O aluno não acrescentou nenhuma informação nova e nem se 

preocupou em reelaborar as ideias e argumentos já apresentados. Os erros de pontuação 

apontados pelo professor foram corrigidos, mas aqueles que não foram apontados 

permanecem no texto. O texto conserva a mesma frase de encerramento e que causa a 

impressão de algo ainda será dito.  
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Texto do aluno “B”, 1ª versão: 

 

Transcrição do texto do aluno B, 1ª versão: 

O Bullying é uma coisa que acontece com varias pessoas nos nossos dias por 

causa de como a pessoa foi criada em casa influencia o modo de vida da pessoa.  

São varias consequências que a pessoa pode ter pois os xingamentos afetam o 

jeito da pessoa, o modo dela agir com os outros, porque ela acaba ficando com um 

trauma na sua infancia e acaba ficando longe das pessoas, se isolando e isso é perigoso 

porque ela pode revidar nas pessoas.  

A única coisa que eles podem fazer para amenizar e falar com alguém para que 

resolva esse problemas porque essas pessoas não merecem isso.  

O texto do aluno B demonstra que ele não está muito familiarizado com o 

gênero dissertativo, a linguagem é bem coloquial, demonstra, ainda, que ele também 

não tem muita preocupação com a estética e aparência de seu texto, pois mistura letra 

cursiva com letra de forma e não demonstrou interesse em passar o texto a limpo antes 

de entregá-lo ao professor. É um texto que não recebeu um título, apresenta problemas 

de acentuação, concordância, organização das ideias. O aluno dá a impressão de que não 

fala com propriedade sobre o tema, aborda-o de forma muito superficial. Assim como o 

texto anterior, este também não apresenta uma conclusão a contento. Percebe-se que o 
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professor fez algumas correções de concordância e de acentuação, não corrigiu a 

pontuação, não sinalizou a ausência do título ou a conclusão insatisfatória do aluno. 

Texto do aluno “B” 2ª, versão: 

 

Transcrição do texto do aluno B, 2ª versão: 

Bullying – Perigos de usá-lo 

O Bullying é uma coisa que acontece com varias pessoas nos nossos dias por 

causa de como a pessoa foi criada em casa influencia o modo de vida da pessoa.  

São várias consequências que a pessoa pode ter pois tais palavras de baixo- calão   

afetam o jeito da pessoa, o modo dela agir com os outros, porque ela acaba ficando com 

um trauma na sua infância e acaba ficando longe das pessoas, se isolando e isso é 

perigoso porque ela pode revidar nas pessoas.  

A única coisa que eles podem fazer para amenizar e falar com alguém para que 

resolva esse problemas porque essas pessoas não merecem esse tipo sofrimento.  

 Após as correções, o texto do aluno foi intitulado, porém, ainda conserva 

algumas incorreções quanto à pontuação, percebe-se que o aluno substituiu a palavra 

“xingamentos” por palavras de baixo calão (com hífen), na primeira versão, o aluno 
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encerra o texto dizendo: “[...] porque essas pessoas não merecem isso”, trecho que foi 

substituído, na segunda versão por ”[...] porque essas pessoas não merecem esse tipo 

sofrimento”. Além dessas alterações, o texto não recebeu nenhuma nova informação, os 

argumentos permaneceram os mesmos.  

Texto do aluno “C”, 1ª versão: 

 

Transcrição do texto do aluno “C”, 1ª versão: 

Consequências do Bullying na sociedade atual 

O Bullying não é um assunto atual há muito tempo atrás pessoas vem sofrendo com este 

desrespeito ao caráter pessoal, um caso nos Estados unidos uma jovem foi filmada 

tendo relações com sua amiga, e um visinho que tinha filmado a cena, compartilhou o 

vidio em redes sociais, a jovem com medo da sociedade e de sua família se suicidou 

pulando do alto de um prédio , o acusado de postar o vídeo foi condenado a prisão 

perpetua. 

Este é apenas um dos exemplos de consequências, e o Bullying não é apenas nas 

escolas, mas até no trabalho entre os funcionários , umas das consequências pode ser 

processo ou demição, o Bullying pode ser resolvido em uma simples conversa até um 

tribunal de Justiça. 
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 O texto do aluno C apresenta título, mas assim como os anteriores, não apresenta 

uma estrutura de texto dissertativo, apresenta algumas incorreções ortográficas, 

repetição desnecessária de ideias como no trecho “há muito tempo atrás”, problemas de 

concordância verbal, colocação pronominal como no trecho “[...] se suicidou pulando 

do alto de um prédio”. O aluno parece ter mais a dizer sobre o assunto, quando 

comparado aos anteriores, exemplifica, porém o texto termina de modo confuso. Nota-

se que o professor optou por sinalizar alguns erros ortográficos e não salientou ao aluno 

a necessidade de trabalhar melhor os argumentos e a conclusão.  

Texto do aluno “C” 2ª, Versão: 
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Transcrição do texto do aluno C, 2ª Versão: 

 Consequências do Bullying na sociedade atual 

O Bullying não é um assunto atual, há muito tempo pessoas vêm sofrendo com 

este desrespeito ao caráter pessoal, um caso nos Estados unidos uma jovem foi filmada 

tendo relações com sua amiga, e um vizinho que tinha filmado a cena compartilhou o 

vídeo em redes sociais, a jovem com medo da sociedade e de sua família suicidou-se 

pulando do alto de um prédio, o acusado de postar o vídeo foi condenado à prisão 

perpétua. 

Este é apenas um dos exemplos de consequências, e o Bullying não é apenas nas 

escolas, mas até no trabalho entre os funcionários, umas das consequências pode ser 

processo ou demição, o Bullying pode ser resolvido em uma simples conversa ou até  

em um tribunal de Justiça. 

 O aluno não aproveitou a oportunidade de reescrever seu texto para acrescentar 

novas informações ou desenvolver melhor e esclarecer aquelas já apresentadas. 

Centrou-se apenas em passar o texto a limpo realizando algumas das correções 

sugeridas pelo professor. Continua um texto superficial, apresentando mais 

características narrativas que dissertativas.  

Texto do aluno “D” 1ª, versão: 
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Transcrição do texto do aluno D, 1ª versão: 

O Bullying nos dias atuais! 

O Bullying já existe há muito tempo, mas não se dava a devida importância 

como nos dias de hoje. Antes ele era considerado como apenas uma “brincadeira”, pois 

não era tão intenso. 

Mas nos dias atuais, o bullying vem aumentando muito, e é considerado tanto 

como uma agressão verbal quanto física. 

O Bullying é praticado em escolas, nas comunidades ... ridicularizando a vítima 

tanto em público como na internet, fazendo com que ela se sinta afastada e excluida no 

convívio com a sociedade. 

As vítimas de Bullying sofrem com problemas psicológicos, e é um desafio para 

elas enfrentar e superar essas consequências, mas o praticantes do Bullying também 

sofrem consequências pelos seus atos; se a vitima quiser ela pode processar e exigir uma 

indenização pelos danos morais.  

Mas a maioria das vítimas se sente muito ameasada com relação a isso, e tem 

dificuldades de procurar ajuda dos pais ou das autoridades. 

Ele não deve ser aceito de modo algum, pois devemos respeitar as pessoas ao 

nosso redor respeitar suas diferenças, características e dificuldades. 

O texto do aluno D apresenta título, alguns erros de pontuação e ortografia. O 

aluno parece conhecer o assunto, pois fala um pouco mais sobre ele e os lugares em que 

costuma ocorrer, mas não desenvolve o tema de maneira satisfatória e repete, por várias 

vezes, a palavra Bullying poderia ter utilizado outra palavra para substituí-la, mas não o 

fez, o que tornou o texto repetitivo e cansativo.  No último parágrafo, devia continuar o 

texto em terceira pessoa como era a orientação, porém, por esquecimento ou falta de 

atenção, o aluno acaba escrevendo em primeira e em terceira pessoa. O aluno também 

não sugeriu ou mencionou possíveis ações que pudessem diminuir a prática do Bullying, 

fala de suas consequências para os adeptos dessa prática desprezível, mas não aborda a 

prevenção.  
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Texto do aluno “D”, 2ª versão: 
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Transcrição do texto do aluno D, 2ª versão: 

O Bullying nos dias atuais! 

O bullying já existe há muito tempo, mas não se dava a devida importância 

como nos dias de hoje. Antes ele era considerado como apenas uma “brincadeira”, pois 

não era tão intenso. 

Mas atualmente, o bullying vem aumentando muito, e é considerado tanto como 

uma agressão verbal quanto física. 

O bullying é praticado em escolas, nas comunidades ... ridicularizando a vítima 

tanto em público como na internet, fazendo com que ela se sinta afastada e excluída no 

convívio com a sociedade. 

As vítimas de bullying sofrem com problemas psicológicos, e é um desafio para 

elas enfrentar e superar essas consequências, mas os praticantes do bullying também 

sofrem consequências pelos seus atos; se a vítima quiser ela pode processar e exigir uma 

indenização pelos danos morais e físicos. 

Mas a maioria das vítimas se sente muito ameaçada com relação a isso, e tem 

dificuldades de procurar ajuda dos pais ou das autoridades. 

Ele não deve ser aceito de modo algum, pois devemos respeitar as pessoas ao 

nosso redor respeitar suas diferenças, características e dificuldades. 

 Na 2ª versão de seu texto, o aluno fez alguns ajustes no que diz respeito às 

concordâncias, acentuação, ortografia e optou por escrever a palavra “bullying”, apenas 

em letra minúscula, porém, não a substituiu em momento algum por outra, com exceção 

do último parágrafo, no qual utiliza o pronome pessoal “Ele” como elemento de 

referência. Mas essa substituição já havia sido realizada na 1ª versão do texto. Esse 

aluno, assim, como os demais, não acrescentou nenhuma informação nova ao seu texto. 

Pautou-se em realizar apenas as correções sugeridas pelo professor. 

 

 

 

 

 



76 

 

Texto do aluno “E”, 1ª versão 
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Transcrição do texto do aluno E, 1ª versão: 

A Brincadeira sem graça 

No meu ver, o bullying é um grande problema na sociedade que vivemos hoje, no olhar 

clínico de cada um o que não é igual ou parecido com você e seus jeitos é errado, feio. 

O bullying está na “moda”, tudo agora é bullying e com isto acaba ridicularizando e 

banalizando. 

Quando a pessoa sofre uma agressão verbal ou física ela nunca mais será a mesma, ela 

pode ficar mais agressiva, triste ou até mesmo se fechar para o mundo. Antes as pessoas 

achavam que isto só existia nas escolas, mas não é verdade, nos locais de trabalho 

colegas dos “empregados” podem brincar com funcionários, chefes diminuem as 

pessoas por serem menos que elas e etc. 

Temos que tomar muito cuidado com o que falamos, para nós pode não ser grave falar 

“presuntinho” para uma criança gordinha, mas ninguém se coloca no lugar dela. 

Quando criança eu sofri muito, eu era pequena, “dentuça”, “gordinha”, “feinha”, muitas 

crianças me xingavam e já me bateram uma vez por isso, já tive depressão, fui a uma 

psicóloga e ela disse que eu seria uma pessoa fechada, e de fato sou uma pessoa quieta, 

tímida, gosto de passa quase que invisível mas estou tentando mudar isso. Isso foi na 3ª 

e 4ª série, falei com muita gente e ninguém me ajudava, a pessoa que me ajudou de 

verdade foi a minha mãe, ela enxugou as minhas lágrimas quando precisei e sou grata a 

ela até hoje. 

Eu sei que isso tem que parar, pois isto prejudica muita gente as pessoas regridem com 

o ato da violência constante, vidas se acabam por isso, por pessoas serem o que elas são 

e isto não deveria ser motivo de “zoação” e sim de orgulho, orgulho de cada um ser 

quem deve ser. 

O texto do aluno “E” já começa contrariando a orientação de ser produzido em 

terceira pessoa, pois o aluno o inicia com o seguinte trecho “No meu ver”, uma clara 

demonstração de coloquialidade que se repete no texto todo, principalmente, quando o 

autor narra episódios ocorridos consigo mesmo, por exemplo, quando diz “Quando 

criança, sofri muito, eu era pequena, dentuça, gordinha...”.  O texto também apresenta 

problemas de pontuação, que não foram sinalizados pelo professor. O aluno demonstra 

conhecer o tema e termina o texto com uma conclusão interessante sobre aceitar a si 

próprio. Mesmo fugindo à orientação sobre o foco narrativo, quanto ao gênero 

dissertativo, foi o que mais se aproximou do gênero proposto.  
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Texto do aluno “E”, 2ª versão: 
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Transcrição do texto do aluno E, 2ª versão: 

A Brincadeira Sem Graça 

 Um dos grandes problemas da atualidade é o bullying, no olhar do agressor o 

que não é igual o que ele acredita ser correto é errado e merecedor de punição, mental 

ou física, na rua ou no trabalho, na família ou colegas de trabalho. 

 Na maioria dos casos, as vítimas podem sofrer muito alem do que achamos, em 

muitas vezes as vítimas ficam depressiva chegando ao ato do suicídio, ficando 

agressivos dentre outras consequências. Antigamente nas escolas com as crianças e 

jovens, não passava de uma “brincadeira” porém agora é nítido que ele não tem 

endereço, nem aviso prévio, ele vem coo um baque, um insulto, um tapa... 

 O ser humano não tem a noção do poder que os atos tem, chamar alguem de 

“presuntinho”, empurrar... . Para o agressor isto pode ser tão esta que chega a ser 

ridículo mas a vida vítima pode mudar bruscamente. Um bom exemplo é quando 

xingam uma criança gorda, quando mais velha ela pode ser paranóica com peso de ter 

depressão e nunca ter uma autoestima.  

 Isto tem que acabar, a cada dia muitas vítimas sofrem e ninguém as escuta 

gritando pela libertação de seu sofrimento.  

 A 2ª versão do texto do aluno E apresenta muitas modificações em relação à 1ª, 

o primeiro parágrafo era iniciado com uma frase bem coloquial e em primeira pessoa, e 

essa parte foi substituída. O aluno readequou o texto à terceira pessoa em muitos trechos 

em que estava em primeira, mas ainda assim, no segundo parágrafo, volta a escrever em 

primeira pessoa do plural. Conserva ainda alguns erros de acentuação e pontuação, 

demonstra não ter assimilado, ainda, as regras de acentuação após o acordo ortográfico. 

O texto não tem mais aquele tom de desabafo e relato pessoal que apresentava na 

primeira versão. O último parágrafo não traz mais o tom de aceitação e valorização da 

pessoa como ela é, termina com uma frase que não foi bem desenvolvida e que ficou 

com a compreensão comprometida devido a isso. Entretanto, nota-se que esse aluno 

aproveitou a oportunidade para repensar seu texto, não se ateve apenas as observações 

que o professor sinalizou.  
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A seguir serão apresentados os textos produzidos pelos alunos na primeira e 

segunda etapas da segunda fase da pesquisa, em que a pesquisadora propõe a reescrita 

interativa; realizada pelo aluno, em conjunto com o professor. Há algumas observações 

que foram feitas no corpo do texto e outras deixadas em forma de recados ao final das 

produções, entretanto, a grande maioria das observações o professor fez ao estudante, 

no momento da reescrita que se deu em conjunto.  

O tema para essa produção era a internet, redes sociais. Assunto sobre o qual os 

adolescentes de hoje estão bem inteirados, uma vez que essas tecnologias fazem parte 

da vida deles. Mesmo sendo um assunto sobre o qual, acredita-se, teriam mais 

facilidade de escrever, textos sobre a temática proposta foram apresentados, lidos e 

amplamente discutidos com os alunos no intuito de propiciar a eles mais informações 

para a produção textual. As orientações para a produção são as mesmas da primeira: 

Produção de artigo de opinião em terceira pessoa do singular, à caneta, modalidade 

padrão da língua, linguagem clara e objetiva.  
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Textos da segunda fase da pesquisa; 

Texto 1 do aluno “A”: 
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Transcrição do texto 1 do aluno ”A”: 

A facilidade da internet na atualidade 

 A internet configura-se na midia mais aberta e inovadora da modernidade. É 

possível se deparar com todo o tipo de informação. Com esta abertura, é possível ter 

acesso a vários ambientes diferentes e com inúmeras pessoas, dividindo experiências e 

interligando culturas. Nessa rede de informações as oportunidades são imensas e elas 

vêm em forma de aplicações que facilitam as atividades diárias. Essas aplicações são 

bastante variadas, atingem áreas e têm diferentes finalidades. Os serviços oferecidos são 

numerosos e convenientes para cada tipo de necessidade. 

 Outra facilidade extremamente popular hoje é a de comunicação entre pessoas 

por meio de aplicativos, mensagem permitindo que haja interação entre pessoas ao redor 

do mundo por meio de palavras digitadas usando a tela do computador ou faladas 

através do uso de webcam [em que, inclusive, se pode ver a pessoa]. Ainda há na rede 

mundial de computadores vários sites e programas de relacionamento que permitem o 

encontro e reencontro de pessoas.  

 Na área educacional a internet é uma ferramenta de auxílio incrível na 

construção de conhecimento.   

 Sendo assim é facilmente possível concluir que a internet é uma excelente 

ferramenta para abrir camihos e possibilidades através da interação com o mundo.  

 Nesse texto percebem-se alguns erros de pontuação, estrutura das frases, 

acentuação. Porém, já é possível notar um texto com linguagem mais madura, diferente 

dos outros produzidos anteriormente. Possui título, o que não ocorreu nas produções 

analisadas anteriormente, foi escrito em terceira pessoa do singular, como foi proposto. 

É um texto que, espera-se, ao passar pela reescrita interativa tem possibilidades de 

grandes melhorias com poucos ajustes.  
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Texto 2 do aluno “A”: 

 

 



84 

 

 

Transcrição do texto 2 do aluno ”A”: 

A facilidade da internet na atualidade 

 A internet configura-se como a mídia mais aberta e inovadora da modernidade. 

É possível se deparar com todo o tipo de informação. Com esta abertura é possível ter 

acesso a vários ambientes diferentes e com inúmeras pessoas, dividindo experiências e 

interligando culturas. Nessa rede de informações as oportunidades são imensas e elas 

vêm em forma de aplicativos que facilitam as atividades diárias. Esses aplicativos são 

bastante variados, atingem muitas áreas e têm diferentes finalidades. Os serviços 

oferecidos são numerosos e convenientes atendem à necessidades múltiplas. 

 Outra facilidade extremamente popular hoje, é a de comunicação entre pessoas 

por meio de aplicativos, mensagem permitindo que haja interação entre pessoas ao redor 

do mundo por meio de palavras digitadas usando a tela de computadores, tablets, 

celulares ou faladas através do uso de webcam [em que, inclusive, pode-se ver a 

pessoa]. Ainda há na rede mundial de computadores vários sites e programas de 

relacionamento que permitem o encontro e reencontro de pessoas.  

 Na área educacional a internet é uma ferramenta de auxílio incrível na 

construção de conhecimento.   

 Sendo assim, é fácil chegar a conclusão de que a internet é uma excelente 

ferramenta que pode ser utilizada para abrir caminhos e gerar possibilidades por meio 

da interação entre as pessoas, com o mundo. 

Ao reescrever seu texto, o aluno A eliminou algumas incorreções e cometeu 

outras no que tange à pontuação e acentuação de palavras, porém, pode-se dizer que o 

texto ficou estruturado de forma mais adequada em alguns pontos. Não se pode dizer 

que o texto já esteja pronto e acabado, pois sempre há o que melhorar ou corrigir no que 

se escreve, mas percebe-se um avanço na produção textual desse aluno. Não se pode 

negar que a prática constante da escrita tenha favorecido isso, em conjunto com as 

correções e devolutivas do professor sobre essas produções.  
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Texto 1 do aluno “B”: 
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Transcrição do texto 1 do aluno ”B”: 

Redes Sociais Bom ou Ruim 

 Nos nossos dias as coisas mudaram muito para melhor ou para pior mas as 

coisas que todos precisamos se preocupar que é as “Redes Sociais”. 

 As Redes Sociais são muito usadas para se comunicar com as pessoas tanto as 

que moram perto como as que moram longe, mas também serve para ver fotos, jogar e 

etc. 

 Mas há tambem algumas coisas que precisam ser tratadas com mais cuidado e 

seriedade. Por exemplo, ter cuidado cm as amizades que tem com os outros, até com 

pessoas que você nem conhece e isso é um problema. 

 Os pais, no caso de quem mora com eles, tem que observar o que os filhos fazem 

na internet porque a muitas tragedias que podem ser evitadas, então o melhor é ter 

cuidado cm isso e sempre estar atento.  

 O texto desse aluno apresenta muitos problemas quanto à acentuação, 

concordância, pontuação, ortografia e estrutura de frases. Iniciando pelo título, observa-

se um problema de concordância, o aluno parece não dominar muito o tema sobre o qual 

escreve, pois fala com muita superficialidade e escreve pouco. O texto foge à orientação 

quando ao foco narrativo, o aluno produz seu texto em primeira pessoa do plural. O 

texto apresenta um tom bem coloquial principalmente quando se dirige ao leitor 

chamando-o por “você”. O último parágrafo é bem confuso e mal estruturado. Esse é 

um claro exemplo de texto que necessita, e muito, de uma correção interativa. Espera-

se que após esta correção, o texto fique mais compreensível.  
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Texto 2 do aluno “B”: 
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Transcrição do texto 2 do aluno ”B”: 

Redes Sociais – Bom ou Ruim 

 O futuro é agora, as coisas têm mudado muito rápido, principalmente no meio 

tecnológico. E essa mudança pode ser pra melhor ou pra pior, mas há coisas com que é 

preciso se preocupar; as redes sociais.   

 Elas são muito usadas para a comunicação entre as pessoas, sejam próximas ou 

que estejam mais distantes, além de servir para jogar, postar fotos, etc. Porém, tem o 

outro lado; há algumas coisas que devem ser tratadas com mais cuidado e seriedade 

quando o assunto são as redes sociais. 

 O cuidado com as amizades é um ponto a ser observado, além de tomar cuidado 

com os conhecidos, ficar atento aos desconhecidos porque pode gerar problemas e 

muita dor de cabeça. Aquele que mora com os pais pode pedir auxílio e tirar dúvidas, se 

tiver, confiar um pouco mais nos pais e não esconder o que faz no mundo virtual, afinal, 

os pais  só querem o bem de seus filhos. Eles devem saber o que os filhos fazem quando 

estão no computador, com que estão se relacionando, atitudes como essa podem evitar 

problemas futuros.  

O progresso no texto desse aluno foi bem satisfatório, ele ainda conserva alguns 

erros de pontuação, mas os avanços são notórios. A começar pelo título: Redes Sociais 

– Bom ou Ruim, o aluno quis conservá-lo, já no título o aluno quis demonstrar que 

abordaria o labo bom e o ruim das redes sociais, e para melhor compreensão ele colocou 

um hífen. Conseguiu adequar o texto à terceira pessoa, acrescentou algumas 

informações novas e reestruturou melhor outras que dificultavam a compreensão. 

Percebe-se, também, que a linguagem utilizada pelo aluno ficou mais impessoal e 

genérica, clara e objetiva. O texto ainda não apresenta uma conclusão satisfatória mas 

os avanços desse aluno foram muitos.  
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Texto 1 do aluno “C”: 
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Transcrição do texto 1 do aluno ”C”: 

Educação para o uso das mídias sociais 

 Esta educação principalmente deve vim de casa, com a orientação dos pais para 

com seus filhos, porque se os pais educarem seus filhos corretamente eles não 

necessitariam de monitoramento. 

 Mas se tivessem uma segurança correta contra, pedofilo, maniacos ou bandidos 

os pais e responsaveis não teria medo de seus filhos estarem em um software 

prejudicial. 

 Nas redes sociais atualmente não se pode postar qualquer coisa de qualquer 

assunto deve-se ter pudor ao se conectar. 

 Mas há sertas formas de se proteger nas redes sociais, procurarmos não esconder 

nada dos responsaveis, consultar um mais velho antes de fazer algo que possa ser 

ariscado para a sua segurança. 

 O texto desse aluno apresenta muitos erros de concordância, pontuação, 

acentuação, ortografia etc. O aluno constrói o texto com linguagem coloquial, mistura a  

terceira pessoa do singular com a primeira do plural. Não desenvolve a contento as 

ideias apresentadas, fica na superficialidade, os argumentos são fracos. Ele demonstra 

não ter muitas informações sobre o tema. Inicia o primeiro parágrafo com o anafórico 

“Esta” para se referir á educação, mas ainda não havia mencionado educação. Talvez 

ele estivesse fazendo referência ao título. Esse é um texto que precisa de muitos ajustes,  

e que pode melhorar muito ao passar pela reescrita interativa. 
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Texto 2 do aluno “C”: 
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Transcrição do texto 2 do aluno ”C”: 

Educação para o uso das mídias sociais 

 As crianças e jovens devem ser educadas desde cedo pelos pais a respeito do uso 

responsável das mídias sociais. Não há necessidade de um monitoramento pesado, mas 

um acompanhamento. 

 A internet é um espaço amplo e serve de cenário para muitos criminosos agirem, 

não há segurança contra eles, a não ser a instrução e a educação dos pais sobre como se 

portar nesse ambiente. Sabe-se que pedófilos e outros criminosos se escondem por trás 

das telas para fazer suas vítimas. 

 Dentre os conselhos a serem dados aos jovens, não aceitar como amigas pessoas 

desconhecidas, e se por ventura isso ocorre; não enviar fotos íntimas. 

 É preciso ainda evitar certos tipos de comentários que possam ser racistas, 

preconceituosos. Os jovens precisam se sentir seguros, saber que podem confiar nos 

pais, que não precisam esconder nada deles, desse modo, se houver algo de errado se 

sentirão à vontade para dividir com os pais, não vão esconder, ou se aventurar a fazer 

algo arriscado.  

 Ao observar o texto desse aluno, após ter passado pela correção interativa, 

percebe-se que houve um grande avanço, pois o aluno além de corrigir os erros 

ortográficos, de acentuação, pontuação e concordâncias, ele reestruturou seu texto, 

repensou algumas frases, acrescentou algumas informações novas e o artigo melhorou 

muito. O texto foi reescrito em terceira pessoa do singular como proposto. Não se 

pretende dizer que ficou perfeito, melhorias ainda podem ser realizadas, entretanto, o 

texto apresenta uma linguagem mais elaborada e as ideias foram melhor exploradas.  
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Texto 1 do aluno “D”: 
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Transcrição do texto 1 do aluno “D”: 

O bom e o mal uso das redes sociais 

 As redes sociais são um fator muito importante que facilita a comunicação a 

distância. Ela pode nos favorecer, mas também há risco se houver o mal uso. 

 Os pais devem orientar os filhos sobre como administrar, e o que devem ou não 

fazer nas redes sociais. E principalmente saber os que os filhos postam, com quem 

conversam, mas sempre respeitando a privacidade, apenas ficar a  par e tomar 

conhecimento do que acontece.  

 Quando há o mal uso dessa tecnologia, os riscos e consequências podem ser 

grandes. Os crimes virtuais estão cada vez piores, pois as pessoas não tem 

conhecimento sobre o que postam e o que isso pode causar, muitos não respeitam e 

cometem coisas absurdas, causando por exemplo um constrangimento virtual e social 

para a vítima.  

 Mas se todos pensacem antes de fazer algo prejudicial, e respeitassem mais, 

poderíamos desfrutar de um bom uso das redes sociais,  tornando ela favorável, e 

estabelecer um convívio agradável.  

 A produção acima apresenta muitos erros ortográficos, alguns erros de 

acentuação, pontuação e de concordância. O texto também apresenta algumas 

incorreções quanto à colocação pronominal, apresenta traços de coloquialidade. Ao 

final, o aluno, talvez por falta de atenção, escreve em primeira pessoa do plural, quando 

todo o texto está em terceira do singular atendendo a proposta de produção. A conclusão 

não está satisfatória, o aluno encerra seu artigo com aconselhamento, o que dá ao texto 

um tom de pessoalidade e coloquialismo.  
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Texto 2 do aluno “D”: 
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Transcrição do texto 2 do aluno “D”: 

O uso adequado das redes sociais 

 As redes sociais são um fator muito importante que facilita a comunicação à 

distância. Elas podem nos favorecer, mas também há riscos se houver o mau uso.  

 Os pais devem orientar os filhos sobre como administrar, e o que devem ou não 

fazer nas redes sociais. E principalmente saber o que os filhos postam, com quem 

conversam, mas sempre respeitando a privacidade, apenas ficar a par e tomar 

conhecimento do que acontece. 

 Quando há o uso inadequado dessa tecnologia, os riscos e as consequências 

podem ser grandes. Os pais não têm conhecimento sobre o que os filhos postam e o que 

isso pode causar, muitos não respeitam e comentem atos absurdos, causando, por 

exemplo, um constrangimento virtual e social para a vítima. 

 Mas se tosos pensassem antes de fazer algo prejudicial, e respeitassem mais os 

direitos dos outros, seria possível desfrutar do bom uso das redes sociais, tornando-a 

favorável, e proporcionar ganhos que podem não só ser pessoais como também, 

coletivos.  

 Observa-se no texto do aluno “D” que as mudanças não foram muitas, ele 

mudou o título, que passou a ter um tom mais formal, fez as correções ortográficas 

apontadas pelo professor, corrigiu, ainda, as concordâncias, uniformizou o texto quanto 

à pessoa do discurso. Fez algumas adequações em alguns pontos, principalmente no 

final, que após a reescrita ganha um tom mais formal, menos pessoal. Ao reescrever o 

texto o aluno não julgou necessário acrescentar novas informações, e isso foi respeitado. 

O aluno acredita que o artigo como ficou, após a reescrita, ficou como ele gostaria que 

estivesse. Nota-se que ainda há alguns erros de pontuação, mas a  reescrita realizada foi 

produtiva.  
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Texto 1 do aluno “E”: 
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Transcrição do texto 1 do aluno “E”: 

Prós e contras das redes sociais 

 Nos dias de hoje, acredita-se que as crianças e adolecentes estão conectados ao 

mundo virtual desde muito cedo, eles estão cada vez mais espertos e rápidos para 

entender a tecnologia.   

 Acredita-se que educar usando a tecnologia é um modo de deixar as “crianças” 

mais interessadas nos estudos pois é um assunto, um meio que chama a atenção de 

muitos jovens e é um metodo mais atual que eles entendem melhor a linguagem. 

 Educar os nossos jovens com o uso de computadores tras grandes avanços no 

ensino do Brasil, os alunos de interessam “ do mercado de traalho mais cedo para os 

jovens. Porém enquanto amis cedo a tecnologia entra na vida dos jovens eles podem se 

tornar dependentes da tecnologia e se isolar atras daa tela  do computador como vimos 

em muitas familias.  

Os jovens tem que tomar muito cuidado pois atualmente muitas pessoas de má 

indole acessam com muita facilidade as redes sociais e muitos prejudicam a vida de 

muitas pessoas. 

Os educadores tem que tomar muito cuidado com a internet ela ajuda, mas tem 

que ser usada com moderação. 

 O texto acima possibilita perceber que o aluno possui muita dificuldade com as 

técnicas de acentuação, demonstra dificuldades em pontuar e ao grafar algumas 

palavras. Apresenta problemas ao realizar as concordâncias, percebe-se que o aluno tem 

facilidade ao escrever sobre o assunto. Ele explorou o assunto sob um prisma, ainda, 

não explorado pelos demais. O aluno escreve o texto em terceira pessoa do singular 

atendendo à proposta, no entanto, há momentos em que se esquece e utiliza os verbos 

em primeira pessoa do plural.  

 

 

 



99 

 

 

Texto 2 do aluno “E”: 
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Transcrição do texto 2 do aluno “E”: 

Prós e contras das redes sociais 

A tecnologia é algo muito presente no cotidiano de todos. E acredita-se que 

crianças e adolescentes estão conectados ao mundo virtual desde muito cedo. Eles estão 

muito e cada vez mais espertos e rápidos para entender a tecnologia. 

 Muitos defendem a ideia de que educar usando a tecnologia é um modo 

de deixar as crianças e os jovens mais interessados nos estudos, pois é um assunto, uma 

ferramentea que chama a atenção da juventude além de ser um método atual e que eles 

compreendem com facilidade. 

Ensinar os jovens com o uso de computadores traz grandes avanços para o 

ensino do Brasil, pois os alunos ficam mais atentos, têm mais “fome” pelo saber, 

aprendem também a usar as mídias digitais, desse modo, já se preparando para o 

mercado de trabalho, pois os conhecimentos em informática são exigências no mercado 

de trabalho. 

Porém, quanto mais cedo a tecnologia entra na vida dos jovens, mais cedo eles 

podem se tornar dependentes da tecnologia e se isolar atrás das telas dos computadores, 

e outros aparelhos de acesso à internt .  Isso já é percebido em muitas famílias e de 

ferramenta de ajuda à interação a internet pode acabar se tornando vilâ, pois já que 

favorece a comunicação à distância, as pessoas vão se isolando, perdendo a 

oportunidade e a capacidade de interagir pessoalmente. Alguns se sentem mais 

protegidos no mundo virtual, entretanto, essa sensação de segurança pode ser falsa, pois 

há muitos perigos no mundo virtual e os jovens precisam aprender a se proteger deles. 

Por isso, os pais e educadores têm que instruir os jovens quanto ao uso correto 

da internet e redes sociais, elas podem ajudar muito, mas por outro lado também pode 

causar muitos danos.   

 O texto acima apresenta, ainda, algumas incorreções quanto às concordâncias e 

pontuação, entretanto, nota-se que o aluno fez alterações importantes para melhorá-lo. O 

primeiro parágrafo foi reescrito e ganhou um tom mais formal, servindo de introdução 

para o que viria a ser desenvolvido. As ideias foram melhor exploradas e estão mais 

claras e objetivas. O aluno parece falar com mais segurança nesse texto que no anterior. 
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E essa característica é muito importante ao se produzir um texto; ter segurança daquilo 

que se escreve.  

3.1 Correção tradicional X correção interativa 

Não se pretende fazer distinção das técnicas de correção textual no sentido de 

apontar a melhor ou a pior.  O que se pretende é deixar clara a importância de se corrigir 

os textos dos alunos e lhes dar um retorno de modo que eles percebam que erros 

cometeram e de que maneira minimizar ou saná-los. A devolutiva por parte do professor 

funciona como fator motivador uma vez que o aluno percebe a importância que lhe é 

dada, como partícipe do processo de ensino-aprendizagem. O que não se pode aceitar é 

que o professor faça a correção dos textos e entregue-os para que os alunos 

simplesmente os guardem, sem que seja feita uma reescrita, uma reflexão sobre o que 

foi corrigido.  

As técnicas tradicionais, aplicáveis a um maior número de alunos, ainda que não 

ofereçam grandes avanços, quando aplicadas, favorecem a internalização da grafia 

correta das  palavras, o simples fato  de passar o texto a limpo já é uma prática que 

favorece a aprendizagem. Se for considerada a realidade da escola pública brasileira, 

cuja relação professor-aluno é dificultada por salas numerosas e professores 

sobrecarregados por muitas aulas e diversos empregos, a tendência evidente é a de 

manutenção de tais técnicas. 

Quanto à técnica de reescrita interativa, esta oferece avanços mais significativos, 

pois o aluno tem a oportunidade de saber o porquê de seu erro, de que maneira pode 

expressar com clareza o que tentou e não conseguiu. Nesse tipo de correção, o aluno 

tem a oportunidade de reescrever seu texto acrescentando a ele informações novas, 

aprofundando as ideias apresentadas, não se atendo apenas aos erros apontados (de 

forma escrita) pelo professor. Ressalte-se, porém, a dificuldade, por parte do professor, 

de implementar tal prática, pelas mesmas razões que levam o professor a deter-se em 

práticas mais tradicionais.  

Qualquer que seja a técnica adotada, no entanto, o aluno tem que perceber que a 

produção de texto, realizada nas aulas de LP, o levará a algum lugar, não é uma 

produção pelo simples fato de produzir. Ele tem que perceber que o texto será realmente 

lido e avaliado com atenção, no intuito de ajudá-lo a escrever e expressar-se cada vez 
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melhor, respeitando as características dos diversos gêneros propostos, que farão parte de 

seu cotidiano.  
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Considerações Finais  

 Esta pesquisa originou-se da necessidade, como professora de Língua 

Portuguesa, de encontrar técnicas que pudessem ser aplicadas no dia a dia, em sala de 

aula e que viabilizassem e favorecessem o aprendizado dos alunos quanto à produção 

textual. Uma técnica que fosse realmente possível de ser aplicada em um ambiente real 

de aprendizagem escolar, que tem como cenário classes de escolas públicas superlotadas 

compostas por alunos com níveis de aprendizagem variados. Uma técnica que trouxesse 

ganhos efetivos aos alunos e que trouxesse resultados que pudessem ser verificados pelo 

professor.  

 Desse modo, propôs-se um trabalho que visa ao uso da técnica de correção 

textual interativa, dialogada, com o intuito não de apresentar uma solução para os 

problemas observados na produção textual, mas como um caminho, uma opção 

produtiva e positiva no processo de produção e correção de textos. Acredita-se que, 

dessa forma, há a contribuição para a formação e construção de sujeitos/alunos mais 

capacitados para lidar com as questões discursivo-textuais, o que os tornarão aptos a 

desenvolverem as competências e habilidades necessárias para a produção de textos 

coesos e coerentes, no ambiente escolar e fora dele.  

 Ao realizar esta pesquisa, buscou-se acatar o que sugere Pereira (1999, p.220), 

perceber o texto do aluno por inteiro, nas suas estruturas mais profundas, na sintaxe que 

o formou, na semântica que lhe deu sentido e nas palavras selecionadas para tal, no 

intento de compreender por que estão ali, qual o seu valor, sua contribuição para o 

resultado final do texto. 

  Os alunos apresentavam-se tímidos e inseguros ao exporem as razões pelas quais 

fizeram determinadas escolhas lexicais, ficavam presos às sugestões feitas pelo 

professor, como se suas escolhas não devessem ser levadas em consideração.  No 

entanto, percebeu-se que, se tal prática seguir, não somente nas aulas de LP, os alunos 

poderão avançar significativamente no processo de construção do saber, aliado à 

criticidade, fator importante em sua constituição enquanto sujeito.  

 Acredita-se que com este trabalho, será possível auxiliar professores da rede 

pública de ensino sobre como olhar o texto do aluno, não se atendo somente às regras de 

construção textual, mas respeitando voz do aluno que fala por meio de seu texto.  
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 Observando como foi desenvolvida a pesquisa, é possível perceber que o uso da 

prática de reescrita é fundamental para o crescimento e avanço na escrita dos alunos. 

Independente de que modalidade seja a reescrita, esta sempre traz um ganho para o 

aluno, mesmo sendo a tradicional. O que é inadmissível é a simples devolução do texto 

ao aluno. Pois, no processo de ensino/aprendizagem, o aluno tem que ocupar o lugar 

que lhe é devido, o de ator principal desse processo.  

Acredita-se que a técnica de reescrita interativa dialogada, faculta ao aluno o 

lugar de destaque nesse processo, uma vez que, ele é ouvido e a ele é dada a 

oportunidade de compreender melhor seus erros, reformular suas falas e pensamentos, 

não apenas passar o texto a limpo, mas revisar e reelaborar alguns conceitos e opiniões. 

É uma prática que respeita o aluno enquanto sujeito de seu texto, pois não é impositiva.  

 Nesse contexto, o aluno não tem que reescrever determinada palavra ou trecho 

porque o professor assinalou maneiras diferentes de abordar e perceber situações e 

assuntos. A prática sugerida nesta pesquisa propicia ganhos que vão além do aluno, pois 

se ela é capaz de fazer com que o aluno se torne mais crítico, um sujeito pensante, a 

sociedade como um todo é que ganha, pois terá cidadãos capazes de criticar a si mesmos 

e rever seus conceitos.   

Há de se considerar, entretanto, que toda a busca aqui relatada não é acessível à 

maioria dos professores que instruem em sala de aula. Sem aqui se aprofundar as 

questões relativas às fragilidades da formação de professores de Língua Portuguesa – 

inicial e continuada -, por não ser o foco principal desta pesquisa, é, no entanto, 

necessário sinalizar que o tipo de correção aqui testada não faz parte do dia a dia dos 

professores em serviço. A constatação subjacente a esta pesquisa é a de que, enquanto 

os professores não tomarem ciência de seu papel e importância no cenário educacional, 

poucos serão aqueles que, conscientes desse mesmo papel social, ousarão atuar como 

reais formadores de cidadãos críticos e conscientes. Ao professor não pode ser 

suficiente ensinar por ensinar, tem que haver algum propósito nisto, a ele é facultada a 

responsabilidade por apresentar ao outro o saber, despertando-lhe o interesse e a 

curiosidade por aprender sempre e mais. Foi essa consciência que serviu de ensejo para 

a presente pesquisa.  

Cabe ressaltar ser facultado ao docente superar os obstáculos e buscar estratégias 

para exercer, competentemente, um trabalho com a linguagem que, de fato, possibilite 
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aos alunos vivenciarem situações discursivas na escola, capazes de ajudá-los a se 

tornarem cidadãos ativos no meio em que vivem. E de acordo com o que se observou 

durante a pesquisa, a reescrita interativa e dialogada torna-se uma alternativa para que a 

escola e o professor consigam cumprir seu papel social, que é o de auxiliar os estudantes 

a adotarem uma postura crítica como cidadãos, promovendo uma interação 

sociocomunicativa entre seus membros.  

Por isso, acredita-se que esta pesquisa apresenta condições para auxiliar 

professores da área de linguagens, na busca por alternativas que os levem a atingir os 

objetivos desejados no que diz respeito ao ensino da produção textual na escola. Desse 

modo, espera-se contribuir para que os alunos se tornem capazes de produzir textos 

(orais e escritos) com proficiência em situações variadas de práticas de linguagem.  
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Anexo 1 

Texto de apoio para a 1ª produção (1) 
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Anexo 2  

Texto de apoio para a 1ª produção (2) 
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Anexo 3  

Texto de apoio para a 2ª produção (1) 
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Anexo 4  

Texto de apoio para a 2ª produção (2) 
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Anexo 5  

Texto de apoio para a 2ª produção (3) 
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Anexo 6  

Texto de apoio para a 2ª produção (4) 
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