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Na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada 
tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se 
dirige para alguém. Ela constitui justamente o produto da interação 
do locutor e do ouvinte. Toda palavra serve de expressão a um em 
relação ao outro. Através da palavra, defino-me em relação ao outro, 
isto é, em última análise, em relação à coletividade. A palavra é uma 
espécie de ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apoia 
sobre mim numa extremidade, na outra apoia-se sobre o meu 
interlocutor. A palavra é o território comum do locutor e do 
interlocutor. (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p.117). 



 

 

RESUMO 

 

Pesquisas desenvolvidas na área da Linguística de Texto, a exemplo de Koch 
(2017), Bentes (2001), nos últimos anos, têm apontado a necessidade de mudanças 
no ensino de língua portuguesa, nas escolas de educação básica. Os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN) de Língua Portuguesa, desde a década de 90, têm 
orientado que o ensino de língua deve partir do texto, pois este constitui a base de 
materialização de uso da língua, nas mais diferentes situações de comunicação. 
Nesse contexto, destaca-se o livro didático de língua portuguesa como uma 
ferramenta de uso pedagógico no ensino de leitura e escrita na escola de educação 
básica. Assim, este trabalho tem por objetivo investigar as orientações para a 
produção de texto, em propostas de quatro livros didáticos de língua portuguesa, 
adotados em escolas públicas, distribuídos pelo FNDE/MEC. Este estudo configura-
se como uma pesquisa bibliográfica e documental, de cunho qualitativo. Para a 
realização deste trabalho, considerando-se os objetivos da pesquisa, teve-se como 
base teórica, os pressupostos de Koch (2009; 2012; 2014; 2016), Fávero e Koch 
(2012), Marcuschi (2008; 2012), Bakhtin (2011), Antunes (2003), entre outros. E, 
para a discussão mais específica da análise de dados, apoiou-se nos postulados de 
Santos, Riche, Teixeira (2012),Passarelli (2012), Ruiz (2015), Gonçalves e Bazarim 
(2009), além de Documentos Oficiais do MEC, como os PCN (BRASIL, 2001). Neste 
trabalho,são analisadas dezesseis propostas de produção de texto, de quatro livros 
didáticos do 9º ano, observando se as atividades são encaminhadas a partir das 
etapas de produção de texto apontadas por Santos, Riche, Teixeira (2012), as quais 
se constituem como categorias de análise desta pesquisa. Os resultados mostraram 
que algumas propostas de produção de texto analisadas, não apresentaram todas 
as etapas de escrita apontadas pelos especialistas Santos, Riche, Teixeira (2012), 
com exceção do livro 04 que, de forma mais detalhada, traz orientações condizentes 
com as teorias destacadas neste trabalho. Em apenas 43,75 % das propostas 
analisadas, verificou-se todas as etapas de produção.  Constatou-se que a etapa de 
reescritura foi a que mais deixou de ser explorada nas propostas dos livros 1, 2 e 3. 
Destacou-se uma significativa mudança no livro 04 em relação aos demais, pelo fato 
de ter verificado, em todas as propostas, as etapas de produção de texto, conforme 
orientam Santos, Riche, Teixeira (2012). Portanto, acredita-se na relevância da 
discussão apresentada, entendendo que esses resultados possam ser levados ao 
contexto de escolas da educação básica, para que os professores ajustem o 
planejamento e reflitam sobre a necessidade de escolher livros didáticos que 
tragam, em suas propostas de produção de texto, atividades que proporcionem aos 
alunos, de forma adequada, desenvolver as suas competências enquanto leitores e 
produtores de texto. 
 
Palavras-chave: Produção de texto. Livro didático. Língua Portuguesa. Ensino 
Fundamental. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 

 

Researches developed in the Text Linguistics field, as Koch (2017), Bentes (2001) in 
recent years, have pointed out the need for changes in the Portuguese language 
teaching in the schools of basic education. The National Curricular Parameters 
(NCP) of Portuguese language, since the 1990s, have oriented that language 
teaching must stem from the text, because the text is the materialization base of 
language use, in the various situations of communication. In this context, the 
Portuguese language textbook stands out as a pedagogical tool in the reading and 
writing teaching at school of basic education. For this reason, this work have as 
objective to investigate how are presented the proposals of text production in the four 
Portuguese language textbooks, adopted by public schools, supplied by FNDE/MEC. 
This study is a bibliography and documental research, of qualitative aspect. To 
realize this work, considering the objectives of research, the theoretical basis was the 
postulates of Koch (2009; 2012; 2014; 2016), Fávero and Koch (2012), Marcuschi 
(2008; 2012), Bakhtin (2011), Antunes (2003), among others. And, for a discussion 
more specific of data analysis, this study used the writings of Santos, Riche, Teixeira 
(2012), Passarelli (2012), Ruiz (2015), Gonçalves and Bazarim (2009), as well as 
Official Documents of MEC, such as: PCN (BRASIL, 2001). In this work, sixteen 
proposals of text production were analyzed, from four textbooks of 9th grade, 
observing if the activities are developed, initially, from the steps of text production 
indicated by Santos, Riche, Teixeira (2012), which are analysis categories for this 
research. The results showed that some proposals of text production analyzed do not 
present all writing steps indicated by these specialists Santos, Riche, Teixeira (2012), 
with exception of book 04, that have consistent guidelines, in more details, with the 
theories indicated in this work. Only 43.75% of them presented all stages of 
production. It was found that the rewriting stage was the least explored in the 
proposals of books 1, 2 and 3. There was a significant change in book 04 in relation 
to the others, because it was verified, in all proposals, the stages of text production, 
according Santos, Riche, Teixeira (2012). Therefore, this research believed in the 
relevance of discussion presented, understanding which the results can be shared in 
the school context of basic education, so that teachers reflect about the necessity to 
choice textbooks that bring, in their proposals of text production, activities that 
provide, satisfactorily, developing of competences of reading and text production for 
the students.  
 
Keywords: Text production. Textbook.Portuguese Language.Basic Education. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho de pesquisa parte de uma inquietação que nasce do interesse 

pelos estudos do texto e, mais especificamente, das propostas de produção de texto 

em livros didáticos de língua portuguesa. Este estudo se insere no Grupo de 

Pesquisa em Produção e Ensino de Texto - GPET, da Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte (UERN), do Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL), 

Campus Avançado “Profª. Maria Elisa de Albuquerque Maia” (CAMEAM), em Pau 

dos Ferros-RN, e está ligado à linha de pesquisa Texto e construção de sentidos. 

Como a pesquisa abrange os estudos do texto e da produção de texto, 

consideramos importante destacar o trabalho com a escrita em propostas de 

produção de textos de quatro livros de língua portuguesa do 9º ano. 

Sabemos que o ensino de língua portuguesa, nas escolas brasileiras, tem 

passado por mudanças no tratamento dispensado ao ensino de texto, ao longo das 

últimas décadas (MARCUSCHI, 2010). A implantação dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), na década de 1990, pelo Ministério da Educação (MEC), e um 

grande número de estudos e pesquisas na área da Linguística de Texto e do ensino 

de língua têm mostrado a necessidade de um trabalho em sala de aula que leve o 

aluno a situações de aprendizagem em uma perspectiva de interação da linguagem 

e do desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita, cada vez mais conectadas 

com o mundo letrado. 

Assim, o trabalho com a escrita prescinde uma concepção de texto que esteja 

de acordo com o que destacam as pesquisas da Linguística de Texto, e uma 

metodologia que atenda às necessidades de aprendizagem dos alunos da educação 

básica, desenvolvendo propostas que envolvam os diferentes gêneros textuais e 

façam com que os alunos aprimorem as competências básicas de leitura e escrita 

nesta fase de escolarização. 

Nesse contexto, asseguramos que a formação do aluno na educação básica, 

mais especificamente, no que diz respeito ao desenvolvimento das habilidades de 

leitura e escrita,exigediscussões que devem compor os estudos de formação inicial 

e continuada dos professores de língua portuguesa, dada a importância dessas 

habilidades para o aluno no contexto de sua formação. Essas discussões têm sido 

importantes, pois elas abrem possibilidades de se refletir sobre as necessidades de 

mudanças no trabalho com a língua portuguesa nas escolas de educação básica. 
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Diante do exposto, sabemos que o professor de língua portuguesa tem um 

grande desafio no âmbito da sua atuação: levar os seus alunos ao desenvolvimento 

das habilidades de leitura e escrita, uma vez que ele se depara com diferentes 

situações nas salas de aulas das escolas de educação básica. 

Nesse contexto, destacamos também o livro didático de língua portuguesa, 

que se constitui como um material quase que exclusivo na sala de aula, o qual, 

muitas vezes, o professor segue sem questionar o conteúdo e a metodologia. Assim, 

desenvolvemos nosso interesse por esse trabalho de pesquisa por compreender a 

sua relevância para professores e pesquisadores que queiram se aprofundar mais 

sobre o trabalho de produção de texto e o livro didático de língua portuguesa. 

Como referências para este trabalho de pesquisa, consideramos 

fundamentalmente os trabalhos de Koch (2009), que tratam da Linguística 

Textual(LT) desde a sua origem, com diferentes definições de texto e um 

levantamento dos principais temas que constituem os interesses de pesquisadores 

da área; Fávero e Koch (2012), que abordam uma visão da LT no Brasil, desde os 

primórdios; Marcuschi (2008), que trata da produção textual com ênfase na 

linguística de texto de base cognitiva; análise sociointerativa de gêneros textuais e 

processode compreensão textual. 

Destacamos, ainda, o trabalho de Ruiz (2015), que, embora o foco da obra 

seja a correção de textos, Ruiz aborda com muita frequência a escrita de textos na 

escola. Neste trabalho, a autora desenvolve a análise de textos de alunos do ensino 

fundamental, destacando o papel do professor enquanto corretor e orientador do 

trabalho de escrita e reescrita da produção dos alunos. 

Fazemos referência à obra de Santos, Riche, Teixeira (2012), em que as 

autoras desenvolvem um trabalho em torno das três práticas de linguagem – leitura, 

produção textual e análise linguística. A referida obra tem como objetivo auxiliar o 

professor de língua portuguesa do ensino fundamental II (6º ao 9º ano) na tarefa de 

tornar seus alunos competentes leitores e produtores de texto. 

Destacamos também o trabalho de Passarelli (2012), que aborda aatividade 

de produção de textos na educação básica, destacando as etapas de escrita na 

produção de textos. A obra é uma referência para este trabalho de pesquisa, pois a 

referida autora faz uma abordagem sobre os desafios do professor na atividade de 

ensinar a escrever, na escrita como processo de interação, contexto de produção, 

autoria e produção de textos argumentativos. 
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Abordamos também a obra organizada por Gonçalves e Bazarim (2009), que 

também aborda a escrita de textos escolares, com ênfase para otrabalho de (re) 

escrita, discutindo diferentes instrumentos de que o professorpode lançar mão em 

qualquer nível de ensino. 

Nesse mesmo contexto, destacamos o trabalho de Suassuna (2014), em que 

a autora discorre sobre a reescrita a partir da ótica do professor; e o trabalho de 

Marquesi (2014), que trata da produção de texto no ensino médio. 

Também fazemos referência ao trabalho de Leite (2009), que discute a 

reescritura, enfatizando a participação do professor enquanto orientador do trabalho 

de escrita e reescrita de textos. No referido trabalho, o autor desenvolve uma 

pesquisa criteriosa sobre a escrita de textos de alunos do ensino fundamental em 

escolas públicas, destacando a reescrita como oportunidade para os alunos 

aprimorarem os seus textos. 

Sobre o livro didático, destacamos o trabalho de Pereira (2015), em que a 

autora analisa as atividades de produção textual dos livros didáticos de português. 

Destacamos também o trabalho de Rodrigues (2017), que tem como objetivo 

verificar como as orientações teórico-metodológicas, para o ensino de produção de 

texto, contidas nos principais documentos oficiais, nos livros didáticos e nas 

propostas de produção do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), contribuem 

para o ensino de escrita de alunos do Ensino Médio. 

Acrescentamos que há muitas pesquisas sobre a produção de textos, bem 

como sobre o livro didático de português, no entanto, acreditamos que este trabalho 

de pesquisa irá trazer uma contribuição importante por se tratar da análise de 

propostas de produção de texto de 04 livros didáticos de língua portuguesa, o que o 

insere no contexto da prática pedagógica com a escrita. Assim, a análise das 

propostas traz informações relevantes sobre a escrita de texto e nos faz refletir 

sobre o trabalho que é proposto pelos livros didáticos, considerando as etapas de 

produção apresentadas por Santos, Riche, Teixeira (2012). 

Nesse sentido, este trabalho objetiva investigar as propostas de produção de 

textos em livros didáticos de língua portuguesa do 9º ano da educação básica, 

partindo das seguintes questões de pesquisa: 

1. Como são apresentadas as propostas de produção de texto no livro didático 

de língua portuguesa? 
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2. As propostas de produção de texto seguem etapas, conforme apontam 

especialistas da Linguística de Texto e os PCN? 

3. Nas propostas de produção de texto apresentadas nos livros didáticos, a 

escrita é compreendida enquanto processo? 

 

Assim, temos como objetivo geral: investigar asorientações para a produção 

de texto em propostas de livros didáticos de língua portuguesa do 9º ano da 

educação básica. E como objetivos específicos: 

 

1. Descrever as propostas de produção textual apresentadas noslivros 

didáticos de língua portuguesa; 

2. Verificar, se nas propostas dos livros didáticos, constam as etapas de 

produção de texto; 

3. Analisar se as propostas de produção de texto dos livros didáticos 

consideram a escrita enquanto processo. 

 

Para a realização deste trabalho, considerando-se os objetivos da pesquisa, 

nossa investigação toma como base os pressupostos de Koch (2009; 2012; 2014; 

2016); Fávero e Koch (2012); Marcuschi (2008; 2012), além de Bakhtin (2011), 

Antunes (2003) e outros. Especificamente para a análise de dados, apoiamo-nos 

nos postulados de Santos, Riche, Teixeira (2012).  

Acrescentamos também que este trabalho se configura como uma pesquisa 

bibliográfica/documental, de caráter qualitativo, que analisa 16 (dezesseis) propostas 

de produção de textos de 04 (quatro) livros didáticos diferentes.  

Assim, este trabalho está dividido em quatro capítulos: na Introdução, 

apresentamos a contextualização da pesquisa, justificamos o interesse pelo tema, 

fazemos um levantamento de algumas obras na área, apresentamos as questões de 

pesquisa e os objetivos, e a fundamentação teórica. O capítulo teórico aborda a 

Linguística Textual, sua origem e principais representantes, o conceito de texto, a 

atividade de produção de texto, a produção de texto no contexto escolar, as etapas 

de produção de texto, os gêneros textuais e a produção de texto, a atividade de 

produção de texto e os PCN, e o livro didático de língua portuguesa. A Metodologia 

descreveo método de pesquisa, os instrumentos de coleta de dados e a constituição 

do corpus. A análise dos dados discute dezesseis propostas de produção de texto 
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de quatro livros didáticos de Língua Portuguesa do 9º ano da educação básica, 

considerando as etapas de produção de texto apontadas por Santos, Riche, Teixeira 

(2012). A Conclusão apresenta os resultados deste trabalho de pesquisa, a partir da 

retomada dos objetivos, e sinaliza perspectivas de aplicação para o estudo. 
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CAPÍTULO 2: ESTUDOS DO TEXTO E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO 

DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Nesta seção, fazemos uma abordagem da Linguística de Texto, do conceito 

de texto e suas contribuições para o ensino de Língua Portuguesa. Abordamos 

também a atividade de produção de texto, as etapas de produção de texto, os 

gêneros textuais, a produção de texto e os PCN, e ainda, o livro didático de 

português. 

 

2.1 A Linguística de Texto 

 

A Linguística de Texto (LT) é um ramo das ciências da linguagem que trata 

dos estudos do texto. Muitos estudiosos já desenvolveram valiosos trabalhos, desde 

a década de 1960 (fase inicial da LT), que implicaram mudanças significativas na 

concepção de texto e, consequentemente, no ensino de leitura e escrita na 

educação básica. Os estudos da linguística de texto vêm mostrando o quanto esse 

ramo das ciências da linguagem contribuiu para uma melhor compreensão do 

conceito de texto e a sua importância como unidade de ensino da língua, em sua 

evolução do plano da frase para o plano maior, que é o texto. Assim, podemos 

afirmar que muitas contribuições desses estudos têm mudado a concepção texto, o 

que acarretará um novo olhar sobre o ensino de língua na educação básica. Como 

afirma Marcuschi (2012, p.11-12):  

 

Anteriormente à década de 1960, as pesquisas linguísticas tinham 
como limite o estudo da frase – fonologia, morfologia e sintaxe frasal 
– desconhecendo os aspectos semânticos e contextuais em 
diferentes situações de comunicação. 
Decorrente dessa visão tradicional, as descrições da norma 
linguística são abstratas, restringindo-se ao padrão da língua escrita, 
desconsiderando a diversidade de usos e situações comunicativas e, 
consequentemente, não dando conta das características do texto. 
Assim, os docentes focalizavam (e um grande número ainda focaliza 
ainda hoje) e o ensino/aprendizagem da leitura no vocabulário e suas 
categorias gramaticais, e o ensino da redação nos desvios 
ortográficos e morfossintáticos. Coerência, coesão, progressão 
temática não se constituíam em objeto de preocupação. 
 

De acordo com Marcuschi (2012), os estudos linguísticos não davam conta 

das características do texto, pois estavam voltados apenas para as características 
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da norma culta da língua escrita, desconsiderando as especificidades dos usos da 

língua. A partir de uma preocupação com a língua nas suas situações de uso, os 

estudiosos da Linguística de Texto passam a ter uma visão mais ampla do texto e 

seus usos nos estudos da linguagem. 

A LT, enquanto novo ramo da linguística, começou a se desenvolver na 

década de 60 do século XX, na Europa e, de modo especial, na Alemanha 

(FÁVERO; KOCH, 2012). Logo, chega ao Brasil, tendo como representante Neis 

(1981), e, posteriormente, outros teóricos que passaram a desenvolver trabalhos 

nesta área. Contextualizando o desenvolvimento da LT, Koch (2009, p. 3) destaca 

que: 

 

Na sua fase inicial, que vai, aproximadamente, desde a segunda 
metade da década de 60 até meados da década de 70, a Linguística 
Textual teve por preocupação básica, primeiramente, o estudo dos 
mecanismos interfrásticos que são parte do sistema gramatical da 
língua, cujo uso garantiria a duas ou mais sequências o estatuto do 
texto. Entre os fenômenos a serem explicados, contavam-se a 
correferência, a pronominalização, a seleção do artigo 
(definido/indefinido), a ordem das palavras, a relação tema/tópico – 
rema/comentário, a concordância dos tempos verbais, as relações 
entre enunciados não ligados por conectores explícitos, diversos 
fenômenos de ordem prosódica, entre outros. Os estudos seguiam 
orientações bastante heterogêneas, de cunho, ora estruturalista ou 
gerativista, ora funcionalista. 

 

Como podemos observar nas colocações de Koch (2009), inicialmente, o 

objeto de estudo da LT ainda estava nas estruturas interfrásticas, a exemplo da 

correferência e pronominalização, não sendo foco a macroestrutura. Enquanto 

estudo limitado à frase, conforme Marcuschi (2012), não havia possibilidade dessas 

pesquisas darem conta das especificidades ligadas ao texto, uma vez que o texto 

constitui-se de estruturas mais complexas, como os princípios de construção textual 

de sentido apresentados por Beaugrande; Dressler (1981apud KOCH, 2009). 

Muitos foram os estudiosos da LT, conforme Fávero e Koch (2012) e Koch 

(2009), que se destacaram nos estudos e pesquisas na Europa, conforme podemos 

ver a seguir. 

Teun van Dijk foi um dos pioneiros nessa área, tendo uma trajetória muito rica 

dentro dos estudos do texto/discurso (KOCH, 2009). Além deste, Halliday, de linha 

funcionalista; Weinrich, estudioso da “macrossintaxe do discurso”; Ducrot, com 

elementos constitutivos do texto. Embora existam pontos divergentes entre Weinrich 
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e Ducrot, há também, entre as teorias deles dois, pontos em comum, como os 

elementos constitutivos do texto (FÁVERO; KOCH, 2012). Isenberg, pertencente à 

Academia de Ciências de Berlim, ele tinha como objetivo primordial construir, ainda 

que parcialmente, um mecanismo apto a engendrar texto – isto é, uma gramática de 

texto. Para Lang, era necessário que se estendesse ao texto o campo da Linguística 

porque “há fatos linguísticos cuja explicação exige que se recorra a um contexto 

exterior às fronteiras da frase (p. 75)” (FÁVERO; KOCH, 2012, p. 83). Dressler tinha 

“por principal objetivo construir um mecanismo apto a engendrar textos, isto é, uma 

gramática de texto que deve ser um modelo da competência linguística do falante” 

(FÁVERO; KOCH, 2012, p. 95); e Petöfi, cujo objetivo constante de seu trabalho era 

o de construir uma teoria semiótica dos textos verbais, capaz de explicar 

simultaneamente os aspectos co-textuais, isto é, intratextuais (internos ao texto) e os 

aspectos con-textuais, ou seja, extratextuais (externos ao texto) (FÁVERO; KOCH, 

2012). 

Hoje, os estudos da LT têm demonstrado uma preocupação mais abrangente 

com relação ao conceito de texto, no momento em que observa não somente os 

textos escritos, mas também os textos orais, como destaca Koch (2009, p. 14): 

 

Assim, a partir da década de 90, além da ênfase dada aos processos 
de organização global dos textos, assumem importância particular as 
questões de ordem sociocognitiva, que englobam temas como 
referenciação, inferenciação, acessamento ao conhecimento prévio 
etc.; e, a par destas, o tratamento da oralidade e da relação 
oralidade/escrita, bem como o estudo dos gêneros textuais, este 
agora conduzido sob outras luzes – isto é, a partir da perspectiva 
bakhtiniana, voltando, assim, a questão dos gêneros a ocupar lugar 
de destaque nas pesquisas sobre o texto e revelando-se um terreno 
extremamente promissor. 
 

Como apontado por Koch (2009), a partir da década de 90, a LT tem 

apresentado um salto muito grande nos estudos do texto, trazendo à tona questões 

como referenciação, inferenciação, até os gêneros textuais, segundo a autora, 

conduzido sob outras luzes, numa perspectiva bakhtiniana. Dessa forma, 

percebemos o quanto os estudos da LT avançaram e continuam avançando. Este 

campo do conhecimento humano é objeto de estudos e pesquisas nas mais 

diferentes instituições de ensino superior e programas de pós-graduação, dada à 

necessidade de mudanças no ensino de língua a partir de uma nova concepção de 

texto. 
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No Brasil, têm se destacado estudiosos da Linguística de Texto como 

Marcuschi (1983), Koch (2009) e Bentes (2001). Esses teóricos têm contribuído de 

uma forma bastante significativa para o desenvolvimento e divulgação de 

importantes trabalhos na área da Linguística de Texto. Nesse contexto, fazemos 

referência à obra “Linguística de texto: o que é e como se faz?”, de Luiz Antônio 

Marcuschi, a qual é uma das obras que se destaca nos estudos da LT no Brasil. O 

referido autor passa a apresentar uma definição mais técnica da Linguística de 

Texto. 

 

Sob um ponto de vista mais técnico, a LT pode ser definida como o 
estudo das operações linguísticas, discursivas e cognitivas 
reguladoras e controladoras da produção, construção e 
processamento de textos escritos ou orais em contextos naturais de 
uso. (MARCUSCHI, 2008, p. 73).  

 

Dessa forma, entendemos, a partir dos apontamentos de Marcuschi (2008), 

que a LT torna-se muito mais abrangente hoje, se compararmos aos estudos iniciais, 

pois, hoje, é referência tanto nos estudos dos textos escritos quanto nos textos orais, 

passando, assim, a aproximar-se cada vez mais das situações usuais de 

comunicação e de interação da fala e da escrita. 

Enquanto havia entre os estudiosos europeus, nas primeiras décadas do 

surgimento da LT, uma preocupação em se criar uma Gramática de Texto, de 

acordo com Marcuschi (2008, p. 73), hoje, o foco dos estudos não corresponde mais 

à criação de uma gramática de texto, conforme podemos ver a seguir: 

 

Hoje não se fala mais em gramática de texto. Essa noção supunha 
que seria possível identificar um conjunto de regras de “boa 
formação textual”, o que se sabe ser impossível, pois o texto não é 
uma unidade formal que pode ser definida e determinada por um 
conjunto de propriedades puramente componenciais e intrínsecas. 
Também não é possível dar um conjunto de regras formais que 
possam gerar textos adequados.  

 

Como se pode observar nas colocações de Marcuschi (2008), a Linguística de 

Texto tem se destacado nos estudos do texto, num processo de evolução, 

desvinculando-se de alguns pensamentos mais tradicionais, como o desejo de se 

formar uma gramática de texto, como se o texto fosse uma construção que tivesse 

que seguir regras para uma boa formação e compreensão, chegando-se à 
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conclusão de que não existem regras formais para a produção de “bons” textos, mas 

estudos que consideram a macroestrutura em detrimento dos aspectos 

microestruturais. 

Ainda discorrendo sobre de que trata a LT, Marcuschi (2012, p. 17) afirma 

que: “Basicamente, trata dos processos e regularidades gerais e específicos 

segundo os quais se produz, constitui, compreende e descreve o fenômeno texto”. 

Assim, compreendemos a importância que tem tomado os estudos da LT para os 

estudos da linguagem. 

Nesse contexto, as contribuições da LT proporcionam um grande avanço no 

ensino de língua, pois já é notório, cada vez mais, que o texto constitui unidade 

básica de ensino e aprendizagem da língua. 

Destacamos ainda neste trabalho, que a LT consolidou-se sob três fases 

importantes da sua constituição, a saber: 1ª fase – análise transfrástica; 2ª fase – 

correspondente à construção das gramáticas textuais; 3ª fase – elaboração de uma 

teoria do texto (BENTES, 2001). 

Na primeira fase, os estudos da LT estavam ligados ao plano interfrástico, no 

entanto, não davam conta de explicar os fenômenos além da frase. De acordo com 

Bentes (2001, p. 247): 

 

Na análise transfrástica, parte-se da frase para o texto. Exatamente 
por estarem preocupados com as relações que se estabelecem entre 
as frases e os períodos, de forma que construa uma unidade de 
sentido, os estudiosos perceberam a existência de fenômenos que 
não conseguiam ser explicados pelas teorias sintáticas e/ou pelas 
teorias semânticas: o fenômeno da co-referenciação, por exemplo, 
ultrapassa a fronteira da frase e só pode ser compreendido no 
interior do texto. 
 

Assim, essa fase foi importante para se pensar no quanto os estudos da LT 

estavam caminhando em direção a uma compreensão mais ampla da construção de 

sentidos do texto. 

Na segunda fase, os estudiosos da LT sentem a necessidade de ir além da 

abordagem sintático-semântica, visto ser o texto a unidade básica de 

comunicação/interação humana (KOCH, 2009). As gramáticas textuais procuravam 

explicar os fenômenos não explicados por uma gramática da frase. Nesse sentido, 

Bentes (2001, p. 249) destaca que “Neste período, postulava-se o texto como 

unidade teórica formalmente construída, em oposição ao discurso, unidade 
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funcional, comunicativa e intersubjetivamente construída.” Dessa forma, o texto 

passaria a ser compreendido em um plano mais complexo, considerado como um 

sistema uniforme, estável e abstrato. 

No terceiro momento, “o âmbito da investigação se estende do texto ao 

contexto, entendido, em geral, como conjunto de condições – externas ao texto – da 

produção, da recepção e da interpretação do texto” (FÁVERO; KOCH, 2012, p. 20). 

Assim, entendemos que a LT se desenvolve a partir dessas três fases, em que há 

um desenvolvimento significativo com relação à concepção de texto e aos estudos 

linguísticos que vão ganhando muito mais espaço em direção a um contexto maior, 

passando da frase ao texto. 

Consequentemente, Gomes-Santos; W. Santos; O. Santos; Taffarello; 

Travaglia (2010, p. 319) apresentam uma nova abordagem aos estudos da LT, 

destacando que: 

 

Numa abordagem textual-discursiva, o texto começou a ser visto 
como o lugar da interação, e o foco da análise, por sua vez, precisou 
passar pelos atores sociais e pelas situações de interação. Assim, na 
LT atualmente é mister refletir sobre as noções de leitura e escrita e, 
consequentemente, sobre seus desdobramentos, que contemplam 
os conceitos de tipologia e de gêneros textuais – e tal reflexão 
constitui uma das contribuições dos estudos textuais para a sala de 
aula.  
 

Dessa forma, compreendemos que os estudos da LT atualmente passam a 

ter uma importância significativa para o trabalho com a leitura e escrita na sala de 

aula, pois abordam o texto numa perspectiva interacionista, considerando o 

escritor/leitor, falante/ouvinte como atores do processo de interação. 

 

A seguir, abordamos o texto e ensino na perspectiva da Linguística de Texto. 

 

2.2 O Conceito de texto na perspectiva da Linguística de Texto 

 

Muitos pesquisadores da Linguística de Texto (LT) têm desenvolvido 

importantes trabalhos na área do ensino de língua, trazendo relevantes 

contribuições para estudantes de pós-graduação, pesquisadores e professores de 

língua portuguesa e, consequentemente, para uma nova concepção de texto e suas 

implicações para o ensino de língua. 



20 

 

Nas últimas décadas, com o advento dos estudos da LT, o foco no ensino de 

língua passa a ser o texto. Aqui no Brasil, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN), já na década de 90, destacaram o texto como unidade básica de ensino, 

tendo em vista, ele ser uma unidade concreta de uso na comunicação e interação 

entre produtor e interlocutor. 

Tanto na Europa quanto no Brasil, a LT tem apresentado contribuições 

importantes para o ensino de língua, a partir de uma nova concepção de texto, a 

exemplo de estudiosos como Marcuschi (2008), Koch (2009), Antunes (2009), entre 

outros, e também dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), do Ministério da 

Educação, que destacam: 

 

Se o objetivo é que o aluno aprenda a produzir e a interpretar textos, 

não é possível tomar como unidade básica de ensino nem a letra, 

nem a sílaba, nem a palavra, nem a frase que, descontextualizadas, 

pouco têm a ver com a competência discursiva, que é questão 

central. Dentro desse marco, a unidade básica de ensino só pode ser 

o texto, mas isso não significa que não se enfoquem palavras ou 

frases nas situações didáticas específicas que o exijam. (BRASIL, 

2001, p. 36-37). 

 

Nessa perspectiva, entendemos que o texto passa a ser compreendido como 

uma unidade concreta que é inerente aos estudos linguísticos a serem 

desenvolvidos em sala de aula, como constituinte do trabalho de ensino e 

aprendizagem da língua. 

As discussões acerca da concepção de texto ganharam espaço nas 

pesquisas e estudos linguísticos e importância para o ensino de língua portuguesa, 

destacando o texto como resultado de um processo de interação entre os falantes 

de uma comunidade linguística. Essas discussões são importantes porque nos 

levam a refletir sobre o ensino de língua, que reconheça a necessidade de os alunos 

desenvolverem suas competências comunicativas em um contexto cada vez mais 

letrado, pois, enquanto indivíduos socialmente construídos, estamos produzindo 

textos dos mais variados gêneros, o tempo todo, nas mais diferentes situações de 

comunicação. Sobre o conceito de texto, apresentamos, inicialmente, as 

contribuições de Koch (2017, p. 11-12): 

                                        
Entre as várias concepções de texto que fundamentaram os estudos 
em Linguística Textual, poderíamos destacar as seguintes, 



21 

 

ressaltando, contudo, que elas se imbricam em determinados 
momentos: 
1. Texto como frase complexa ou signo linguístico mais alto na 
hierarquia do sistema linguístico (concepção de base gramatical); 
2. Texto como signo complexo (concepção de base semiótica); 
3. Texto como expansão tematicamente centrada de 
macroestruturas (concepção de base semântica); 
4. Texto como ato de fala complexo (concepção de base 
pragmática); 
5. Texto como discurso “congelado”, como produto acabado de uma 
ação discursiva (concepção de base discursiva); 
6. Texto como meio específico de realização da comunicação verbal 
(concepção de base comunicativa); 
7. Texto como processo que mobiliza operações e processos 

cognitivos (concepção de base cognitiva);  
8. Texto como lugar de interação entre atores sociais e de 
construção interacional de sentidos (concepção de base 
sociocognitiva-interacional). 

 

Conforme Koch (2017), o conceito de texto tem evoluído bastante, partindo da 

frase complexa ao texto como lugar de interação. Ainda considerando as ideias da 

autora supracitada, entendemos que o texto constitui uma produção resultante das 

escolhas e articulações feitas pelo produtor. Nesse sentido, cada um de nós somos 

produtores de textos, pois estamos articulando nossas produções o tempo todo, 

sejam elas representadas pelo discurso formal ou informal, dependendo da situação 

de comunicação. 

De acordo com Koch (2017), os diferentes conceitos e concepções são 

resultados de um crescente processo de investigação, o qual trouxe contribuições 

que resultaram numa concepção de texto de base sociocognitiva-interacional. 

Diante do exposto, podemos compreender que o texto pode ser concebido 

como resultado parcial de nossa atividade comunicativa, que compreende 

processos, operações e estratégias que têm lugar na mente humana, e que são 

postos em ação em situações concretas de interação social (KOCH, 2009). Nessa 

concepção de Koch (2009), passamos a compreender também o conceito de texto 

como uma unidade não acabada, não pronta, mas um processo sempre em 

construção. Essa ideia é muito importante para se considerar o trabalho de produção 

de texto na escola, uma vez que o texto não deve ser encarado como uma obra 

pronta. Ele tem uma relação muito forte com o mundo no qual ele surge e funciona, 

como destaca Marcuschi (2008, p. 71-72):  
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O texto é o resultado de uma ação linguística cujas fronteiras são em 
geral definidas por seus vínculos com o mundo no qual ele surge e 
funciona. Esse fenômeno não é apenas uma extensão da frase, mas 
uma entidade teoricamente nova (como já disse Charolles). Exige 
explicações que exorbitam as conhecidas análises do nível 
morfossintático. 

 

Dessa forma, podemos considerar que o conceito de texto nada tem a ver 

com frases descontextualizadas, que não fazem parte de um mundo específico de 

uso, no qual ele surge em virtude da necessidade de comunicação e interação dos 

usuários de uma língua. 

Ainda com relação ao conceito de texto, vale ressaltar o que afirma 

Cavalcante (2016, p. 19): 

 

Hoje, o entendimento sobre o que vem a ser um texto é balizado pela 
noção de interação. O texto, então, é tomado como um evento no 
qual os sujeitos são vistos como agentes sociais que levam em 
consideração o contexto sociocomunicativo, histórico e cultural para 
a construção dos sentidos e das referências dos textos. 

 

Assim, compreendemos que o texto está inserido dentro de um contexto 

sociocomunicativo, e aspectos culturais são constituintes desse processo, porque é 

na interação que produzimos textos com sentidos e com a finalidade de interagir nas 

relações discursivas. O texto emerge de nossa intencionalidade comunicativa, cujo 

objetivo é comunicar e interagir ao mesmo tempo. Não se produz texto sem 

finalidade, o texto, ao ser produzido, já tem um interlocutor, seja na interação face a 

face, seja na produção fictícia, a partir desse pressuposto, temos a noção de 

interatividade do texto de que fala Cavalcante (2016). 

Diante do exposto, compreendemos que o conceito de texto tem se 

desenvolvido, evoluindo a partir dos estudos da Linguística de Texto. Como 

destacam Fávero e Koch (2012, p. 19) ao afirmarem que: 

 

Sendo o texto muito mais que uma simples sequência de 
enunciados, a sua compreensão e a sua produção derivam de uma 
competência específica do falante – a competência textual – que se 
distingue da competência frasal ou linguística em estudo estrito 
[como a descreve, por exemplo, Chomsky (1995)]. 

 

Partindo do exposto, é possível perceber que há uma preocupação em se 

compreender o conceito de texto em um processo de evolução, não se detendo 
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apenas a uma sequência de enunciados, mas da competência dos usuários em 

atribuir sentidos, construindo o que se pode chamar de coerência textual, ou seja, a 

construção dos sentidos do texto. 

O texto não é um amontoado de palavras ou frases descontextualizadas, mas 

unidades de sentidos que são produzidos tendo em vista um objetivo comunicativo, 

entendendo-se que compreende um enunciado que, como diz Bakhtin (2014, p. 

117), “parte de alguém e se dirige para alguém” e, dessa forma, cumpre um 

propósito comunicativo. Assim, o texto é uma unidade que inicia com o produtor e 

termina com o receptor, pois o texto, no seu processo de construção/interpretação, 

depende intrinsecamente do autor, enquanto leitor interno, e também do receptor, 

que é o leitor externo. Esse percurso é conhecido como o processo de coerência 

textual que acontece no decorrer da produção/recepção do texto pelos sujeitos 

envolvidos em determinada situação de interação. Como afirma Koch (2016, p. 52): 

 

A coerência, portanto, longe de constituir mera qualidade ou 
propriedade do texto, é resultado de uma construção feita pelos 
interlocutores, numa situação de interação dada, pela atuação 
conjunta de uma série de fatores de ordem cognitiva, situacional, 
sociocultural e interacional (cf. KOCH; TRAVAGLIA, 1989 e 1990). 

 

Como se pode observar nas palavras de Koch (2016), a coerência não se 

trata apenas de uma qualidade do texto, mas um processo importante que acontece 

desde a produção até a recepção do texto, quando o receptor atribui sentido ao 

ler/compreender enquanto leitor que interage com o texto. Nesse sentido, não se 

pode chegar à concepção de texto sem considerar o processo de coerência e 

também de coesão textual, os quais são mecanismos que ajudam o receptor 

compreender a mensagem via texto. 

Assim sendo, o texto é uma unidade de sentido que se faz presente nas mais 

diversas situações de comunicação e interação entre os usuários falantes/escritores 

que participam de qualquer ato interativo. A partir do momento em que o indivíduo 

decide se comunicar, ele necessita fazer uso do texto, seja falado ou escrito. 

No uso que faz durante o processo comunicativo, o usuário da língua, 

consciente ou não dos aspectos de funcionamento estrutural de uma língua, está 

constantemente fazendo uso de algum tipo de texto materializado em um gênero 

textual que se adéqua à situação comunicativa em que estão envolvidos os 

interlocutores do texto. 
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Dessa forma, entende-se que o texto é uma estrutura real, que se encontra 

entre os falantes/ouvintes, escritores/leitores de uma língua, no mundo letrado do 

cotidiano das pessoas, nas mais diversas situações de comunicação e nos mais 

diferentes suportes que abrigam as mensagens textuais. 

Portanto, o texto não é um produto que deve ser considerado pronto e 

acabado, mas uma atividade permanente que se constrói e reconstrói dependendo 

das necessidades dos interlocutores, dos fatores sóciocognitivos, dos 

conhecimentos de mundo, da intenção comunicativa do emissor e do receptor do 

texto. 

Como afirma Koch (2016, p. 26): “Desta forma, o texto deixa de ser entendido 

como uma estrutura acabada (produto), passando a ser abordado no seu próprio 

processo de planejamento, verbalização e construção”. Ou seja, o texto se constitui 

como texto a partir de mecanismos que acontecem numa sequência, partindo do 

planejamento até chegar à construção de sentidos, o que pode acontecer tanto pelo 

emissor quanto pelo interlocutor, desfazendo-se, dessa forma, o mito de que o texto 

possa ser um produto pronto. 

Nesse contexto, discorrendo sobre os princípios de construção textual de 

sentido, Beaugrande & Dressler (1981apud KOCH, 2009, p. 35) destacam sete 

critérios: “dois deles (coesão e coerência) “centrados no texto” e os cinco 

(situacionalidade, informatividade, intertextualidade, intencionalidade, aceitabilidade) 

„centrados no usuário‟”. Esses critérios são importantes na construção de sentido do 

texto, mas não significa dizer que, em uma construção textual, todos eles tenham 

que estar presentes para que o texto apresente sentido. Ou seja, em uma 

construção textual não é necessário que identifiquemos todos os critérios apontados 

por Koch (2009) para se dizer que essa construção encontra-se perfeita!  

Assim, neste trabalho, adotamos o conceito de texto de Koch (2009) e 

Marcuschi (2008). 

Após refletirmos sobre o conceito de texto apresentado por diferentes 

estudiosos da LT, passamos à seção 2.3, que aborda o trabalho de produção texto.  

 

2.3 A atividade de produção de texto 

 

Nesta seção, discutiremos a produção de texto na escola e sua implicação 

para o ensino de língua portuguesa na educação básica. 
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2.3.1 A produção de texto no contexto escolar 

 

O trabalho de produção de texto na escola de educação básica, assim como o 

ensino de língua portuguesa, cada vez mais, vem sendo alvo de estudos e 

pesquisas, no sentido de fazer com que as dificuldades apresentadas pelos alunos 

possam ser superadas e os professores de língua portuguesa possam realizar um 

trabalho voltado para a formação do aluno, fazendo com que ele, enquanto aprendiz, 

possa desenvolver as competências básicas de leitura e escrita. 

Nos trabalhos desenvolvidos em torno da atividade de escrever, nos livros 

didáticos e documentos oficiais, já percebemos mudanças na nomenclatura da 

atividade de escrever, passando de redação para a produção textual. Assim, é 

considerada como uma atividade muito mais centrada na realidade e no cotidiano 

das práticas discursivas do dia a dia dos usuários da língua materna, ao contrário de 

uma atividade de escrita limitada a uma burocracia, cuja finalidade se reduz a 

cumprir com uma exigência do professor de língua portuguesa e alcançar uma nota 

para passar de ano. Na realidade, a atividade de produção de texto aponta para a 

necessidade de se reconhecer que se faz necessário, no momento da escrita, a 

ativação e a mobilização de várias estratégias, dentre elas, pensar no que vai 

escrever e no seu leitor (KOCH; ELIAS, 2015). Ainda nesse sentido, Leite (2009, p. 

18) aponta que: 

 

A produção de um texto escrito pressupõe, então, um locutor numa 
determinada posição social, um objetivo e um destinatário, condições 
que orientam as estratégias textuais e linguísticas postas em prática 
na textualização. Como se observa, no ato de escrever aparece 
articulado um conjunto de fatores, que, embora definíveis 
isoladamente, formam um todo indissociável e interdependente. 

 

Assim sendo, a atividade de produção de texto deve prescindir que, para se 

escrever, deve existir uma motivação de um locutor situado no tempo e no espaço, e 

que esse locutor pressupõe um destinatário. Essas são condições básicas para 

serem consideradas pelo professor no momento em que solicita do seu aluno uma 

produção, a qual de antemão, deve ser planejada, considerando-se os pressupostos 

do texto e sua função no processo de interação social, dentro do contexto de 

socialização vivido pelo aluno. 
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Pesquisadores como Passarelli (2012), entre outros, já apontaram que os 

alunos da educação básica sempre demonstraram dificuldade relacionada à prática 

de produção textual nas aulas de língua portuguesa. Como destaca Passarelli (2012, 

p. 35):  

 

Os estudantes mostram-se desacreditados em relação à sua própria 
competência linguística. O professor, por sua vez, não consegue lidar 
com a falta de sucesso que vem obtendo e diz, frequentemente, que 
seus alunos têm dificuldade em expressar-se, principalmente por 
escrito. 

 

A atividade de escrita era cobrada (e, em alguns casos, ainda é cobrada) dos 

alunos para cumprir com as exigências do currículo escolar, sem trabalhar com eles 

os aspectos de funcionalidade da linguagem através de textos produzidos pelos 

próprios estudantes. Estes produziam, ou produzem textos para um interlocutor 

apenas, que lia ou lê e tinha (tem) como objetivo apenas atribuir uma nota, não 

havendo, nesse processo de recebimento, avaliação e devolução, um diálogo mais 

franco a partir das dificuldades dos alunos, nem a oportunidade de melhorar a 

escrita em um movimento de ida e volta, fazendo com que os textos deixassem de 

ser tratados como um produto pronto e acabado. 

A atividade de escrever não é tão simples a ponto de se exigir do aluno um 

texto em um pequeno espaço de tempo e de uma só vez (única versão), mas uma 

atividade complexa, que exige o cumprimento de etapas, até chegar ao objetivo 

desejado. Como destaca Marcuschi (2010, p. 65):  

 

Produzir um texto é uma atividade bastante complexa e pressupõe 
um sujeito não apenas atento às exigências, às necessidades e aos 
propósitos requeridos por seu contexto sócio histórico e cultural, mas 
também capaz de realizar diversas ações e projeções de natureza 
textual, discursiva e cognitiva, antes e no decorrer da elaboração 
textual. 
 

Dessa forma, é possível compreender que a atividade de produção de texto 

vai muito além de uma simples solicitação, em que se apresenta apenas um tema e 

exige do aluno a construção de uma narração, dissertação ou descrição. É 

necessário se trabalhar aspectos do contexto social, histórico, cultural, cognitivo e 

discursivo durante a atividade de escrita, considerando que a produção de texto é 
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um processo, e que envolve tanto o emissor quanto o interlocutor na atribuição de 

sentidos do texto. 

É necessário se considerar que um texto, ao ser produzido, tem um objetivo 

comunicativo a ser alcançado, faz parte de um contexto sócio histórico dos 

interlocutores envolvidos no processo discursivo e envolve aspectos de natureza 

cognitiva e linguística. Nesse sentido, Marcuschi (2010, p. 79), nos esclarece que: 

 

De acordo com Schneuwly (1988), a explicitação das condições de 
produção textual forma a base a partir da qual devem e podem ser 
trabalhadas e ensinadas na escola as diferentes etapas do processo 
de produção, tais como o planejamento global do texto e as 
atividades de avaliação, revisão e reformulação. Ao planejar seu 
texto, o autor organiza o que deve ser priorizado e o que deve ser 
deixado de lado, mobilizando para tanto seus conhecimentos sobre o 
gênero textual, sobre o tema e sobre as demais condições de 
produção. Esse planejamento pode mudar no decorrer da escritura, o 
que envolve ações de revisão e reescrita, tendo em vista os 
propósitos comunicativos pretendidos. 

 

Nesse sentido, é interessante observar que a atividade de produção de texto 

não é tão simples, ao ponto de se solicitar do aluno um texto sem o mínimo de 

planejamento das suas partes. Logo de início, o trabalho de produção passa por 

etapas que precisam ser seguidas, começando pelo planejamento. É necessário 

também que já se tenha trabalhado a noção de gêneros textuais na sala de aula, 

para que, ao se deparar com a solicitação de um determinado gênero textual, o 

aluno não acabe desenvolvendo outro gênero, sem que disso não tenha 

consciência. 

Considerando ainda o que afirma Marcuschi (2010), o texto produzido pelo 

aluno não termina quando este entrega ao professor a sua versão e recebe dele o 

texto com os rabiscos e a nota, como se estivesse pronto. O texto que foi entregue 

pelo aluno pode voltar para ele com as sugestões “em que o aluno é estimulado a 

aprimorar seu texto” (LEITE, 2009, p. 35), e retornar para o professor às vezes que 

forem necessárias, porque o aluno está envolvido em um processo contínuo de 

aprendizagem, e a atividade de escrita não acontece de uma forma simples e rápida, 

a ponto do aluno (escritor), surpreendentemente, conseguir desenvolver o seu texto 

de uma única vez, não sendo necessário, para isso, ver, rever, refletir e reescrever 

seu texto numa busca constante de melhoria da qualidade de sua produção. 
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Dessa forma, o trabalho de produção de texto deve ser considerado como um 

processo que requer, tanto do aluno quanto do professor, esforço no sentido de 

passar por etapas as quais certamente ajudarão na organização das ideias e na 

estruturação do texto no papel. Sobre as etapas que envolvem uma atividade de 

escrita, Antunes (2003, p. 57-58) apresenta o seguinte esquema: 

 

1 PLANEJAR 2 ESCREVER 3 REESCREVER 

É a etapa para o sujeito: É a etapa para o sujeito: É a etapa para o sujeito: 

Ampliar seu repertório; Pôr no papel o que foi 
planejado; 

Rever o que foi escrito; 

Delimitar o tema e escolher o 
ponto de vista a ser tratado; 

Realizar a tarefa motora de 
escrever; 

Confirmar se os objetivos 
foram cumpridos; 

Eleger o objetivo, a finalidade 
com que vai escrever; 
escolher os critérios de 
ordenação as ideias, das 
informações; 

Cuidar para que os itens 
planejados sejam todos 
cumpridos. 

Avaliar a continuidade 
temática; observar a 
concatenação entre os 
períodos, entre os parágrafos; 
ou entre os blocos 
superparagráficos; 

Prever as condições dos 
possíveis leitores; 

 Avaliar a clareza do que foi 
comunicado; avaliar a 
adequação do texto às 
condições da situação; 

Considerar a situação em 
que o texto vai circular; 

Enfim, essa é uma etapa 
intermediária, que prevê a 
atividade anterior de planejar 
e a outra posterior de rever o 
que foi escrito. 

Rever a fidelidade de sua 
formulação linguística às 
normas da sintaxe e da 
semântica, conforme prevê a 

gramática da estrutura da 
língua; 

Decidir quanto às estratégias 
textuais que podem deixar o 
texto adequado à situação; 

 Rever aspectos da superfície 
do texto, tais como a 
pontuação, a ortografia e a 
divisão do texto em 
parágrafos. 

Estar seguro quanto ao que 
pretende dizer a seu parceiro; 
enfim, estar seguro quanto ao 
núcleo de suas ideias e de 
suas intenções. 

Normalmente, a escola tem 
concentrado sua atenção na 
etapa de escrever e tem 
enfocado apenas a escrita 
gramaticalmente correta. 

 

Quadro 1 – Etapas distintas e intercomplementares implicadas na atividade da escrita 
Fonte: Antunes(2003, p. 57-58, adaptado). 

 

O esquema apresentado por Antunes (2003) destaca uma forma de se 

trabalhar mais detalhadamente as etapas de produção de texto na sala de aula. A 

etapa 01 leva o produtor de texto à preparação da produção, em que o mesmo deve 

pensar sobre o tema, o objetivo e os leitores; na etapa 02, o aluno começa a pôr no 

papel o que foi planejado; e na etapa 03, o aluno passa à reescritura do texto, 

revendo o que foi escrito, confirmando e avaliando o texto. 
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A partir das observações ao esquema apresentado por Antunes (2003), 

compreendemos que a atividade de produção textual, para que atinja os objetivos 

propostos de forma mais eficiente, passa por etapas anteriores e etapas posteriores 

à escrita do texto. Assim, entendemos que escrever não é uma atividade simples, 

pois requer um esquema de planejamento, seguindo-se etapas para que se consiga 

um texto elaborado de forma mais sistemática e, seguindo essas etapas, o 

aluno/produtor desenvolverá o seu texto de forma a atingir os seus objetivos. 

Durante a produção, é necessário se pensar que o texto, mesmo que não 

tenha um interlocutor presente, ele o terá ausente. Dessa forma, o texto tem um 

objetivo a ser cumprido, partindo de alguém para alguém, com um propósito 

comunicativo. E, sendo assim, a escola necessita trabalhar as questões relativas ao 

processo, considerando que existem diferentes etapas na produção, sem exigir dos 

alunos apenas um texto que se produz em um momento circunstancial de produção, 

mas conscientizá-lo de que a atividade de escrita é um processo que, inicialmente, 

começa com o planejamento, organização das ideias, avaliação e a reescrita, 

sempre que for necessário para o aperfeiçoamento do texto. É necessário que haja 

um entendimento no sentido de se reconhecer que, enquanto processo, a atividade 

de escrita envolve aluno e professor, em um constante diálogo, pois o professor 

termina sendo um dos primeiros receptores do texto do aluno, além de ser também 

um orientador. 

Consideramos que a atividade de escrever um texto não seja tão simples, 

pois ela não dispensa do produtor esforços no sentido de saber organizar as ideias, 

de forma que seja possível a compreensão por parte de quem vai receber esse 

texto. Como diz Xavier (2007, p. 13): “A produção de um texto envolve inúmeras 

habilidades, mais do que o domínio mecânico das convenções ortográficas ou das 

regras da gramática normativa na variedade padrão da língua”. Não podemos 

ignorar que esses conhecimentos de que fala Xavier (2007) sejam importantes, pois 

eles são essenciais para a organização lógica das ideias do texto, e dos 

mecanismos estruturais de ligação, continuidade, refutação, argumentação, dentre 

outros. Na superfície do texto, esses conhecimentos vão ajudando o interlocutor no 

caminho a percorrer em busca dos sentidos do texto, ou seja, os elementos coesivos 

auxiliam na construção da coerência textual. 

As habilidades a que nos referimos neste trabalho de dissertação são muito 

mais que regras de “como produzir uma boa redação”, ou o conhecimento limitado 



30 

 

de “tipologias clássicas textuais como narração, descrição e argumentação” 

(REINALDO, 2005), como se toda atividade de produção escrita tivesse que se 

encaixar nestas tipologias, ou acreditar na ideia de que, para escrever, seja 

necessário enquadrar a escrita em uma tipologia clássica. É necessário se ter em 

mente que o texto é um evento comunicativo que tem um e/ou mais de um receptor, 

o qual (os quais) estará (estarão) presente (presentes) ou distante (distantes) no 

tempo e no espaço, e que também é necessário se conscientizar de que as 

tipologias textuais se enquadrarão em um gênero textual para cumprir seu objetivo. 

Assim, a escrita é um trabalho que requer do aluno/produtor habilidades que 

deverão ser trabalhadas em sala de aula ao longo da disciplina de língua 

portuguesa, e não apenas nas atividades de redação, visto que esta constituiria um 

tempo bastante limitado. 

Assim, como já foi visto anteriormente nesta seção, as etapas de planejar, 

escrever e reescrever requerem tempo suficiente e, dessa forma, não é possível se 

trabalhar essas etapas em momentos circunstanciais bem reduzidos. Se 

considerarmos o exercício da escrita de texto como um processo que não termina na 

primeira versão da produção, mas uma atividade que parte do planejamento que 

deve envolver o professor enquanto orientador do trabalho, o momento da escrita, 

que passará pela avaliação de ambos, professor e produtor (aluno) e, em seguida, a 

reescritura, que se configura como uma das etapas mais importantes, teremos como 

resultado um trabalho de escrita que terá uma aprendizagem muito mais significativa 

para o aluno. 

Além disso, sabemos que a atividade de escrever exige de nós a busca de 

conhecimentos não só linguísticos, mas outros que, por natureza, fazem parte do 

trabalho de escrita. Mesmo assim, não podemos conceber a tarefa de escrever 

como uma atividade destinada a alguns privilegiados, pois temos a necessidade 

constante de escrever bilhetes, e-mails, mensagens nas redes sociais, e também ler 

diferentes textos, como placas, avisos, entre outros, e isso mostra o quanto estamos 

inseridos em um mundo letrado e também o quanto se faz necessário interagir 

através dos mais diferentes textos que escrevemos em nosso dia a dia. 

Nesse sentido, de acordo com Koch e Elias (2015), podemos discutir 

diferentes concepções de escrita como, por exemplo: escrita com foco na língua – 

nessa concepção, não há espaço para implicitudes no texto, uma vez que o uso do 

código é determinado pelo princípio da transparência, ou seja, tudo está dito no dito; 
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escrita com foco no narrador – o texto é visto como um produto – lógico – do 

pensamento do escritor, sem levar em consideração as experiências e os 

conhecimentos do leitor; escrita com foco na interação – nessa concepção, tanto 

aquele que escreve como aquele para quem se escreve são vistos como 

autores/construtores sociais (KOCH; ELIAS, 2015). 

Essa concepção de escrita focada na interação é o que faz a diferença nas 

atividades de produção textual na escola, uma vez que, como sabemos, interagimos 

por meio da leitura e da escrita. O escritor, no momento em que se ocupa dessa 

atividade, já tem em mente um interlocutor, considera esse interlocutor e sua 

capacidade de interação ao imaginar que o texto produzido se tornará 

compreensível pelo seu interlocutor. Assim, de acordo com Koch e Elias (2015, p. 

34): 

 

A escrita é uma atividade que demanda da parte de quem escreve a 
utilização de muitas estratégias, como:Ativação de conhecimentos 
sobre os componentes da situação comunicativa (interlocutores, 
tópico a ser desenvolvido e configuração textual adequada à 
interação em foco); 
Seleção, organização e desenvolvimento das ideias, de modo a 
garantir a continuidade do tema e sua progressão; 
“balanceamento” entre informações explícitas e implícitas; entre 
informações “novas” e “dadas”, levando em conta o 
compartilhamento de informações com o leitor e o objetivo da escrita; 
Revisão da escrita ao longo de todo o processo, guiada pelo objetivo 
da produção e pela interação que o escritor pretende estabelecer 
com o leitor.  

 

Portanto, a escrita é uma atividade que exige uma série de estratégias do 

escritor e, dentre essas estratégias, destacam-se a ativação de conhecimentos, 

balanceamento entre informações implícitas e explícitas, novas e dadas, e a revisão 

ao longo da atividade de escrita, dando-nos a entender que escrever um texto é uma 

tarefa que exige do produtor um esforço para ativar todos esses conhecimentos 

necessários à construção textual. Assim, compreendemos que a atividade de 

escrever não é tão simples, pois há a necessidade de o produtor ativar diferentes 

conhecimentos e ir organizando-os no decorrer da escrita de forma a facilitar a 

compreensão do interlocutor. 

Além das estratégias apresentadas, as autoras ainda destacam os 

conhecimentos que são ativados durante o trabalho de escrita de texto: 

conhecimento linguístico, essencial à organização das ideias, para evitar problemas 
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no plano da comunicação; conhecimento enciclopédico, ativado no momento da 

criação do texto, uma vez que, quando escrevemos, fazemos uso dos 

conhecimentos de mundo de que dispomos e temos adquiridos a partir das 

experiências e vivências; conhecimento de texto, ativado quando em uma 

determinada situação comunicativa, se faz necessário um texto específico, por 

exemplo: para registrar o que aconteceu durante uma reunião, redige-se uma ata; 

conhecimento interacional, ativado no sentido de fazer com que o interlocutor 

reconheça no texto o propósito comunicativo pretendido pelo emissor (KOCH; 

ELIAS, 2015). 

Dessa forma, o trabalho de escrita de texto deve ser pensado de forma a 

levar o aluno a desenvolver as suas habilidades de escrita a partir de diferentes 

etapas de produção de texto. 

 

2.3.2 Etapas de produção de texto 

 

O trabalho de produção de texto na escola não pode ser desenvolvido sem 

considerar algumas etapas, as quais o aluno/escritor deve desenvolver. Um texto 

não pode ser dado como pronto sem que se volte a ele para fazer uma revisão e, 

consequentemente, uma reescritura, no sentido de melhorá-lo, pois, de acordo com 

Santos, Riche, Teixeira (2012, p. 103), “Quando a escrita é vista como um processo, 

há várias etapas até a produção final do texto”. 

Por muito tempo, a atividade de produção de textos na escola esteve ligada a 

uma escrita entendida como produto final. O aluno era submetido à atividade de 

escrever a partir de um tema estabelecido pelo professor, seguindo as orientações 

de “uma boa redação”. Terminada a etapa de escrita, vinham as correções do 

professor, seguidas de uma nota, a qual avaliava todo o desempenho do aluno 

apenas na etapa de escrita (1ª versão do texto), prevalecendo sempre a noção de 

“erro”. Nesse sentido, Suassuna (2014, p. 133) destaca que: 

 

O erro não significa, necessariamente, ausência de conhecimentos; 
ele é indício do processo de construção cognitiva; traduz os trajetos 
dos alunos, que, muitas vezes, são diferentes daqueles esperados 
pelo professor; o erro oferece informações sobre o que se sabe e o 
que ainda não se sabe, permite formular novas perguntas. 
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Assim, a primeira versão do texto traz, para o professor que avalia a escrita 

do aluno, informações valiosas para que ele possa se informar do que o aluno já 

sabe e do que o aluno ainda precisa saber para aprimorar o seu texto. Ainda nesse 

sentido, entendemos que, se o trabalho com a escrita segue um processo, em que o 

texto não para na primeira versão, não há espaço para se destacar apenas os 

“erros”, mas um trabalho interativo, envolvendo aluno e professor, o que permitirá 

uma aprendizagem mais significativa, pois o objetivo estaria voltado para a 

superação das dificuldades e não para a identificação dos erros. 

Sabemos que escrever demanda esforço no sentido de se ter consciência de 

que o texto nem sempre fica pronto sem que não haja a necessidade de voltar a ele 

como leitor, para verificar o que está faltando ou se já é possível com ele atingir o 

nosso objetivo. Nesse sentido, os PCN afirmam que: 

 

Um dos espaços de articulação das práticas de leitura, produção 
escrita e reflexão sobre a língua (e mesmo de comparação entre 
linguagem oral e escrita) é o das atividades de revisão de texto. 
Chama-se revisão de texto o conjunto de procedimentos por meio 
dos quais um texto é trabalhado até o ponto em que se decide que 
está, para o momento, suficientemente bem escrito. Pressupõe a 
existência de rascunhos sobre os quais se trabalha, produzindo 
alterações que afetam tanto o conteúdo como a forma do texto. 
(BRASIL, 2001, p. 80). 

 

Nessa perspectiva, já se pode perceber que os PCN de língua portuguesa 

apresentam uma preocupação com o trabalho de escrita como uma atividade a ser 

desenvolvida seguindo etapas. E, para tanto, se faz necessário um trabalho em 

cooperação entre o professor e o aluno, considerando que a revisão do texto deve 

ser feita pelos envolvidos, tanto pelo aluno que deve se dar ao trabalho de revisar o 

seu texto, quanto pelo professor, que já fará esse trabalho, quando recebe o texto do 

aluno. 

É importante frisar que, nesse processo, a participação do professor não deve 

consistir em mudar as ideias do aluno com relação à sua intenção comunicativa, 

fazendo com que o texto, ao ser corrigido, leve o aluno a perder completamente a 

autoridade enquanto autor. O professor compartilha de suas experiências enquanto 

coordenador/orientador do processo de ensino e aprendizagem, refletindo 

juntamente com o aluno sobre a possibilidade de melhoria da qualidade do texto e 

onde são necessárias as mudanças sem alterar as ideias originais do escritor. Assim 
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“a revisão de texto seria uma espécie de controle de qualidade da produção, 

necessário desde o planejamento e ao longo do processo de redação e não 

somente após a finalização do produto” (BRASIL, 2001, p. 81), porque, dessa forma, 

haverá a possibilidade de o aluno compreender que escrever é uma tarefa que exige 

esforço, paciência, criatividade e qualidade. 

A melhoria da qualidade do texto não deve estar associada à avaliação, 

identificando-se os “erros gramaticais”, de ortografia, concordância, como se isso 

fosse o bastante para a qualidade de um texto. É necessário compreender que 

esses elementos são apenas estruturais, no entanto, a organização das ideias, 

muitas vezes, deixa de ser trabalhada, e o aluno conclui que escrever um texto 

implica em saber escrever de acordo com a norma culta da língua. 

A noção de erro explicitada no texto, enquanto elemento de insucesso, pode 

levar o aluno a um sentimento de fracasso, de incapacidade, se assim for a atitude 

do professor enquanto avaliador do texto do aluno. É necessário que, ao avaliar, o 

professor veja o texto como oportunidade de melhoria, apontando possibilidades de 

mudanças, sem necessariamente apagar as ideias do aluno em seu texto ou 

explicitar erros de forma a levar o aluno a um sentimento de fracasso. 

Ao avaliar o texto, o produtor deve considerá-lo na sua totalidade, 

compreendendo que, no momento em que está escrevendo, não é possível realizar 

uma leitura mais atenta no sentido de detectar algumas incoerências; assim, é 

necessário se realizar uma leitura enquanto receptor do seu próprio texto, 

desenvolvendo um diálogo com a sua produção escrita. Nesse sentido, Sautchuk 

(2003, p. 21) destaca algumas relações importantes inerentes ao texto escrito, que 

são importantes também na avaliação e na revisão da escrita: 

 

No texto escrito, essas relações assumem um caráter dinâmico que 
me parece extremamente importante. O ato de escrever, quando 
dialogicamente concebido in praesentiatorna-se uma relação bilateral 
(na medida em que o produtor do texto pode desempenhar dois 
papéis) e reversível: o indivíduo-escritor torna-se, ao mesmo tempo, 
um escritor ativo e um leitor interno. É essa propriedade dialógica do 
ato de escrever que permite que o texto produzido seja o resultado 
de uma réplica produtiva, que faz com que a informação transmitida 
progrida, transforme-se, satisfazendo uma integridade semântica 
ideal do texto.  

 

Na dinamicidade da escrita, é sempre importante destacar que o ato de 

escrever exige do produtorum diálogo consigo mesmo. À medida que este 



35 

 

escritor/produtor reflete sobre as condições de melhoria do seu texto, ele trava um 

diálogo com a sua produção, muitas vezes, percorrendo situações de natureza 

linguística, outras percorrendo situações de natureza semântica, no sentido de 

dialogar com o texto em busca de um aperfeiçoamento. Na reescrita de texto, a 

atividade de revisão se faz presente constantemente porque ela é necessária, se 

considerarmos a escrita como um processo. 

É preciso se compreender que, para que um texto atinja seus objetivos, é 

necessário que ele seja escrito considerando-se seus possíveis interlocutores e 

também o contexto sóciocomunicativo em que pode se encontrar o receptor, 

pensando também no propósito comunicativo. Assim, o escritor encontra-se na 

missão de formar e transformar o texto, uma vez que sua escrita está sob seu 

domínio e, considerando-se também o fato de que o interlocutor trabalhará na 

tentativa de construir os sentidos do texto. 

Assim sendo, ainda destacando a figura do leitor interno que é, também, o 

produtor que reescreve o texto, Sautchuk (2003, p. 52) acrescenta: 

 

Cabe à figura do L. Int.1, esse interlocutor existente no momento 
mesmo em que se produz o texto, a função de confirmar essas 
características do produto textual, ou melhor, de satisfazer às 
expectativas de sentido desse antes que o L.Ext.2 o faça: todo ato de 
escrever deve orientar-se sempre pelo crivo de um monitor de 
eficiência comunicativa, pelo crivo de um pré-leitor interno que é, ao 
mesmo tempo, também um produtor textual.  

 

Assim, compreendemos que o escritor, no momento em que escreve, torna-se 

um sujeito que, ao mesmo tempo, para dar a qualidade que o texto necessita, 

transforma-se em duas figuras importantes: escritor ativo e leitor interno. Para que 

possa refletir sobre sua escrita e partir para a atividade de reescrita, é necessário se 

tornar leitor desse texto que ele mesmo escreve, pensando no leitor externo, que, no 

caso do aluno, pode ser o professor, ou outros. O importante é que o escritor se 

torne consciente de que o texto poderá ter diferentes interlocutores, e possa pensar 

na aceitação de seu texto ao chegar às mãos do(s) interlocutor(es) que atribuirá(ão) 

sentidos a esse texto. 

Nessa fase de escrita do texto, além da importância dos interlocutores, 

produtor e receptor, faz-se necessário considerarmos as etapas pelas quais a escrita 

                                                             
1 De acordo com Sautchuk (2003, p. 12), L. Int. refere-se à expressão Leitor Interno; 
2 De acordo com Sautchuk (2003, p. 12), L. Ext. refere-se à expressão Leitor Externo. 
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de texto passa. Dentre elas, destacamos a necessidade da revisão do texto, pois 

essa atividade se configura como um trabalho em parceria, em que o aluno e o 

professor tornam-se autor e coautor na escrita do texto. 

Na atividade de revisão de textos, é necessário pensar na possibilidade de 

mudanças dos resultados e melhoria da qualidade dos textos. Nas escolas, é de 

praxe a correção dos textos (redações escolares) a partir das concepções de “certo 

e errado”, prevalecendo os aspectos de correção de “erros” gramaticais, sintáticos, 

morfológicos, de concordância, dando-se pouca, ou quase nenhuma importância, 

aos aspectos de coerência e coesão textuais, intertextualidade e dialogicidade dos 

textos, na organização e construção dos sentidos. 

Dessa forma, entendemos que a revisão de textos é uma atividade 

necessária, uma vez que o professor tem a importante função de ser o orientador, 

buscando levar o aluno a reconhecer as suas dificuldades e, a partir delas, superar 

os problemas com mais facilidade, e não tornar-se (ele, o professor) um profissional 

que não contribui para superar as dificuldades dos seus alunos. 

Assim, ensinar a escrever textos na escola não pode ser considerada uma 

atividade simples, a ponto de pensar em propostas que sejam desenvolvidas em 

apenas uma versão do texto. É necessário dar condições para que o aluno possa 

construir e reconstruir suas ideias em torno de um texto. É preciso que o professor 

se disponha, a partir de uma nova concepção de texto, a proporcionar aos 

alunos/escritores momentos diferentes durante a atividade de escrita. Nesse sentido, 

entendemos o trabalho como uma atividade que envolve diferentes fases para que o 

aluno possa refazer o texto tantas vezes quantas forem necessárias até chegar à 

etapa final da escrita do texto. Para isso, sabemos que se faz necessário envolver 

diferentes etapas. 

Nesse sentido, o trabalho de produção de texto na escola necessita ser 

pensado a partir de uma concepção de texto que envolva os alunos na realidade em 

que eles se encontram, a partir da necessidade de interagir pela escrita, 

reconhecendo que esta deva ser trabalhada no cotidiano da sala de aula, inserindo 

os escritores/produtores de texto em atividades que proporcionem cada vez mais a 

melhoria das habilidades de leitura e escrita. Nesse contexto, a escola, por sua vez, 

deve ser um espaço que proporcione oportunidade de aprendizagem e, assim, 

facilite o trabalho de ensino da escrita, partindo de um novo pensar sobre a atividade 
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de escrever, considerando a necessidade que o aluno terá para lidar com a escrita 

em toda sua vida, não só dentro dos muros da escola, mas no mundo fora dela. 

A revisão, a correção, a reescrita e a avaliação são práticas inerentes ao 

trabalho de produção textual, que devem acontecer no sentido de serem importantes 

para o professor que deve acompanhar o trabalho do aluno, com o objetivo de fazer 

com que ele (o aluno) não estacione nas dificuldades, mas se torne cada vez mais 

consciente de que elas são sinalizadoras de que algo precisa melhorar. Assim, 

entendendo que o texto é revisado e avaliado não para ser finalizado na primeira 

versão, Brandão (2007, p. 119) afirma que: 

 

[...] enquanto a “correção” parece ser vista como algo pertencente ao 
domínio quase exclusivo do professor, que avalia o texto e o devolve 
ao aluno – com os erros precisamente destacados e passados para 
uma forma “correta” –, os termos revisão e refacçãobuscam passar a 
ideia de um trabalho de parceria entre professores e alunos, com 
base no pressuposto de que o texto escrito não é, necessariamente, 
gerado numa primeira e única tentativa. 

 

Como se pode observar, considerando as colocações de Brandão (2007), até 

mesmo a palavra “correção” parece algo muito tradicional, que traz uma concepção 

de verificação de erro, como se fosse importante detectar e apontar com muita 

evidência esses erros, levando o aluno a sentir-se impotente ante uma quantidade 

tão grande de apontamentos de vermelho, destacando seus “erros”, como se eles 

não fossem oportunidades para se refletir e repensar em uma nova possibilidade de 

escrita: a reescrita textual. É preciso mudar, de acordo com as necessidades que se 

fazem necessárias no contexto da sala de aula. É preciso se conscientizar de que o 

trabalho com a produção de texto deve ser encarado como uma parceria entre 

professores e alunos, entendendo que planejamento, reflexão, avaliação, revisão e 

reescrita fazem parte do trabalho de produção escrita. Ainda nesse sentido, Brandão 

(2007, p. 120) acrescenta que: 

 

Revisar um texto é torna-lo objeto de nossa reflexão, é pensar sobre 
o que foi ou está sendo escrito e encontrar meios para melhor dizer o 
que se quer dizer, reelaborando e reescrevendo o já escrito. Nesse 
sentido, é preciso que aquele que escreve se desloque entre os 
papéis de escritor e possíveis leitores/interlocutores de seu texto 
(Abaurre, Fiad e Mayrink-Sabinson, 2003), refletindo se seu escrito 
atende as suas intenções, bem como se está adequado à situação 
comunicativa em que ele se insere. É com base nessas informações 
que poderá, então, tomar decisões sobre como irá escrever e o que 
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precisa (re)escrever. Isso significa que as condições de produção 
textual terão, com certeza, um impacto no trabalho de revisão, que 
poderá ser feito pelo autor do texto.  

 

Nesse sentido, é possível compreendermos que é preciso proporcionar 

oportunidades de revisão e reescrita do texto, a partir de situações de análise, 

discussão e retomadas das ideias, organizando-as quando necessário e partindo 

para a reescrita, deixando de ver a produção como uma oportunidade que leva o 

produtor a desenvolver o seu trabalho de uma única vez. É necessário se pensar e 

repensar a atividade de escrita às vezes que se fizerem necessárias, até se chegar 

a um texto que atinja os objetivos propostos, e não como pretexto de se atribuir uma 

nota, considerando os erros e acertos, o que, na maioria das vezes, leva o aluno a 

acreditar que seu desempenho não passa de uma nota insignificante, porque se 

trata de uma atividade muito difícil, quando, na verdade, escrever é algo que 

fazemos constantemente no cotidiano e, a partir dessa prática, realizamos atividades 

de revisão de nossas produções, em busca da compreensão por parte do 

interlocutor. 

Ainda com relação à atividade de escrita de textos na sala de aula, seguindo 

os passos de escrita e revisão, Brandão (2007, p. 124) enfatiza que: 

 

É importante que, na sala de aula, o professor estimule, então, tanto 
a revisão em processo, como a revisão do produto. Nesse último 
caso, parece-nos indicado que, concluída a revisão ao longo da 
produção da primeira versão do texto, a avaliação e “edição” 
seguinte ou final desse “produto” seja encaminhada num outro dia, 
guardando-se sempre um certo intervalo entre as escritas 
subsequentes. Certamente, todos nós já experimentamos a 
necessidade desse tempo para que possamos nos distanciar um 
pouco do que escrito e enxergar lacunas ou falhas não vistas no 
momento da produção anterior, em especial, quando se trata da 
primeira versão em que, geralmente, é maior o esforço de gerar o 
conteúdo e selecionar o que deverá ser dito no texto. 

 

A atividade de produção de texto na escola é um trabalho que se realiza, ou 

melhor, deve ser realizado contando sempre com a existência da parceria entre 

professor e aluno, sendo que o professor caracteriza-se como aquele leitor e escritor 

mais experiente que tem a missão de orientar o aluno em seu percurso enquanto 

escritor. Nesse sentido, é papel importante desse professor estimular o aluno, uma 

vez que, como se sabe, muitos alunos são desestimulados com relação à atividade 
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de escrita, alegando que se trata de uma tarefa complicada. Assim, o empenho do 

professor na atividade de escrita vai muito além da solicitação do texto em um 

determinado gênero. É necessário que o mestre esteja ao lado do aluno durante as 

etapas de escrita, incluindo revisão, avaliação e reescrita, mesmo que entre uma 

versão e outra, exista um tempo para que o aluno possa melhor refletir sobre sua 

produção. 

Considerando que a escrita do texto implica em um planejamento, ela não 

acontece ao final de uma versão apenas, mas é necessário seguir uma sequência 

que vai terminar na versão final, incluindo revisão e reescrita. Assim, torna-se 

importante que essa atividade vá acontecendo aos poucos e que, entre uma etapa e 

outra, se dê um espaço de tempo para que o produtor reflita sobre o texto, no intuito 

de poder melhorá-lo, como recomendam os PCN de língua portuguesa: “Separar, no 

tempo, o momento de produção do momento da refacção produz efeitos 

interessantes para o ensino e a aprendizagem de um determinado gênero” (BRASIL, 

2001, p. 77). 

Nesse intervalo de tempo, é possível que o aluno pense sobre mal-

entendidos, situações ambíguas, melhor organização de ideias e as adequações do 

texto ao gênero proposto para a produção. Enfim, esse é um percurso que 

naturalmente faz parte do trabalho de produção textual, entendendo, também, que 

essa é uma forma de fazer com que o texto “descanse” para que se possa melhor 

pensar sobre ele e reescrevê-lo a partir de uma revisão que contempla as reais 

necessidades de mudanças. 

Reiteramos que, no trabalho de produção de texto, é importante destacar que 

a escrita deve seguir uma série de etapas que se complementam. Nesse contexto, 

consideramos importante destacar a proposta de Santos, Riche, Teixeira (2012, p. 

104-106) que apresentam nove etapas que podem ser aplicadas a qualquer gênero. 

Vejamos o quadro a seguir: 

 

1. Preparação 
1. Apresentação – discussão e análise do gênero do texto escolhido. Pode consistir em 
identificar marcas características encontradas na estrutura, na organização; verificar a menor 
ou maior presença de elementos coesivos; perceber qual a intenção do produtor, a quem se 
destina e onde será veiculado o texto a ser produzido (jornal, revista, mural etc.); identificar o 
contexto da produção textual; comparar as marcas do gênero analisado com as de outros 
textos já trabalhados com os alunos (ex.: notícia de jornal, crônica, artigo de opinião etc.); 
listar no quadro as características do texto analisado. 
2. Projeto coletivo – formulação da tarefa: pode ser feita oralmente ou por escrito no quadro. 
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1. Qual o gênero a ser produzido? 
2. Para quem ele será produzido? 
3. Que forma terá a produção? (para rádio, TV, mural, jornal etc.). 
4. Conteúdos a serem desenvolvidos: pesquisa de materiais e leitura de textos variados 
sobre o tema com objetivo de enriquecer o grau de informatividade do texto a ser produzido, 
um dos critérios de textualidade. 
5. Pré-escrita – atividades que auxiliem o autor a descobrir formas de desenvolver a tarefa, 
coletar informações, gerar ideias, como sessões de tempestade de ideias. Sugere-se anotar 
no quadro as sugestões dos alunos, selecionar as ideias geradas e organizá-las em ordem. 
6. Planejamento do texto – roteiro (esboço no quadro). 
7. Primeira produção – coleta individual. (O professor pode optar pela coletiva e depois 
passar para a etapa seguinte: produção individual). 
8. Produção escrita do texto – 1º rascunho 
Obs.: Esse primeiro rascunho não é corrigido e fica sem nota ou conceito. As observações do 
professor são anotadas no texto e o aluno reescreve-o, acrescentando informações que 
ficaram faltando, seguindo as sugestões da correção, modificando, substituindo, 
reorganizando, desenvolvendo melhor as ideias. Geralmente os alunos não gostam de 
reescrever o texto, porque não têm consciência da falta de clareza, de coesão, de 
concordância verbal etc., mas, quando sabem que, se trabalharem melhor o texto, o resultado 
final pode beneficiá-los com um conceito ou nota maior, sentem-se mais estimulados. 
9. Revisão pós-escrita – leitura e análise do primeiro texto redigido. É o momento de 
trabalhar os problemas que aparecem na primeira produção e fornecer alternativas para 
superá-los. É adequado perguntar: 
1. Como foi apresentada a situação de comunicação (destinatário, objetivos, gênero etc.)? 
2. Como foi a elaboração dos conteúdos? 
3. Como foi o planejamento do texto? (a organização estrutural do texto: conto, entrevista, 
receita) 
4. Como foi a realização do texto? (seleção lexical, estruturas sintáticas e elementos 
semânticos) 
5. Avaliação da produção textual – criar com os alunos uma lista de verificação para 
nortear a autoavaliação. Ex.: Para o conto: 
1. A exposição da situação que será problematizada está clara? 
2. Falta algum dado para que o leitor-alvo possa imaginar o contexto, os fatos, os 
participantes? 
3. Observou as características do gênero: apresentação da situação, problematização da 
situação, desfecho? 
4. Quanto à estrutura textual, observou: o desenvolvimento lógico das ideias, a progressão 
temática, a organização dos parágrafos, a modalidade da língua? 
5. Avaliação – criar um código com símbolos que direcione a reescritura do texto. Ex.: seta = 
falta de informação, C = falta de um elemento de coesão etc. 
6. Reescritura do texto – o aluno reescreve o texto levando em conta os elementos do 
código assinalados no rascunho. É a oportunidade de desenvolver melhor o tema, repensar a 
organização lógica das ideias, a estrutura do texto etc. 

Quadro 2 – Etapas de produção textual 
Fonte:Santos; Riche; Teixeira(2012, p. 104-106, adaptado). 

 

Como podemos observar, Santos, Riche, Teixeira (2012) apresentam as 

etapas do processo de produção de texto, como sugestão que pode ser aplicada a 

qualquer gênero textual que se queira trabalhar na proposta de produção textual. As 

referidas autoras deixam claro que a atividade de produção textual comporta uma 

série de atividades antes, durante e depois da escrita do texto. 
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No quadro 02 (Etapas de produção textual), o trabalho de escrita começa com 

a preparação, em que o aluno inicialmente discute o gênero textual a ser abordado, 

conteúdos envolvidos, depois a pré-escrita do texto, em seguida, o planejamento, no 

qual o aluno faz um roteiro para a primeira produção, essa primeira produção poderá 

ser feita individualmente ou coletiva. Também é destacada a produção escrita – 1º 

rascunho, em que o professor poderá fazer algumas anotações sobre informações 

que precisam ser acrescentadas, ou melhoradas. Na sequência, a revisão pós-

escrita, a avaliação da produção e, por fim, a reescritura do texto. Assim, 

considerando a atividade de escrever em sua complexidade, faz-se necessário que 

o professor tenha consciência de que o trabalho de produção de texto só poderá 

apresentar resultados mais favoráveis se houver uma sequência de atividades que 

ajudem o aluno a compreender melhor a proposta de produção de texto. 

Passamos, agora, para a seção 2.3.3, que aborda os gêneros textuais e a 

produção de texto. 

 

2.3.3 Os gêneros textuais e a produção de texto 

 

O ensino de língua é uma atividade que tem passado por um processo de 

mudanças muito significativo, considerando-se os modelos de ensino tradicionais em 

que se priorizava o ensino da gramática normativa, e o aluno era levado a aprender 

as regras gramaticais da língua, sem questionar para que aprender essas regras, 

sem uma aplicação de uso nas situações reais de leitura e escrita, como mostram os 

PCN de língua portuguesa:  

 

Na perspectiva de uma didática voltada para a produção e 
interpretação de textos, a atividade metalinguística deve ser 
instrumento de apoio para a discussão dos aspectos da língua que o 
professor seleciona e ordena no curso do ensino-aprendizagem. 
(BRASIL, 2001, p. 28). 

 

Assim, os aspectos gramaticais devem ser tratados como instrumento de 

apoio na atividade de escrita, não se tratando de um estudo de regras e conceitos, 

mas situações que levem o aluno a compreender a função de cada aspecto 

gramatical na construção de sentido do texto e que esses aspectos fazem parte da 

organização morfológica e sintática da estrutura do texto. 
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Autores como Oliveira (2010), entre outros, e os PCN de língua portuguesa 

apontam a necessidade de se trabalhar o ensino da língua na sala de aula, a partir 

dos diferentes gêneros 3 . Essa discussão não poderia deixar de abordar um 

estudioso muito importante nessa área da linguagem que é Bakhtin. Para esse 

estudioso, “cada enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização da 

língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais 

denominamos gêneros do discurso” (BAKHTIN, 2011, p. 262). Nesse sentido, 

entendemos que, desde muito tempo, já existem estudiosos que defendem um 

trabalho com a linguagem a partir dos diferentes gêneros, tendo em vista eles serem 

constituintes de toda atividade humana ligada à linguagem. 

Também é importante compreender que os gêneros textuais enquanto 

constituintes das atividades de linguagem são bastante diversificados, não sendo 

possível, destacarmos aqui todos eles, mas apontarmos para a necessidade de um 

estudo a partir dos gêneros do cotidiano. Para Bakhtin (2011, p. 282): 

 

Os gêneros do discurso organizam o nosso discurso quase da 
mesma forma que o organizam as formas gramaticais (sintáticas). 
Nós aprendemos a moldar o nosso discurso em formas de gênero e, 
quando ouvimos o discurso alheio, já adivinhamos o seu gênero 
pelas primeiras palavras, advínhamos um determinado volume (isto 
é, uma extensão aproximada do conjunto do discurso), uma 
determinada construção composicional, prevemos o fim, isto é, 
desde o início temos a sensação do conjunto do discurso que em 
seguida apenas se diferencia no processo da fala. 

 

Diante do exposto, entendemos como os diferentes gêneros estão presentes 

em nosso cotidiano, pois, como afirma Bakhtin (2011), eles organizam o nosso 

discurso. Quando ouvimos o discurso alheio, já podemos identificar qual seja o 

gênero textual que está sendo utilizado pelo falante, porque esses gêneros já são 

nossos conhecidos, pelo menos os diferentes gêneros do cotidiano. 

Estudiosos da ciência da linguagem, a exemplo de Antunes (2003), Marcschi 

(2010) mais precisamente, da Linguística de Texto, têm mostrado, a partir de seus 

estudos, a importância de se desenvolver metodologias de ensino da língua que 

levem em consideração os aspectos de funcionamento da língua nas mais diferentes 

situações de uso, reconhecendo a necessidade de se vivenciar a dicotomia 

                                                             
3  Neste trabalho, mencionamos os gêneros do discurso, conforme Bakhtin (2011), por ser uma 

referência nos estudos dos gêneros, no entanto, nosso foco está voltado para os gêneros textuais. 
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teoria/prática daquilo que se estuda e aprende dentro da escola, na perspectiva de 

que os conhecimentos possam ultrapassar os muros da escola. 

Nesse sentido, estudiosos como Travaglia (2000), Marcuschi (2008), Bakhtin 

(2011), Koch e Elias (2015), Cavalcante (2016), entre outros, e o próprio Ministério 

da Educação, com a implementação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 

na década de 1990, apontam a necessidade de se reconhecer os gêneros textuais 

como ferramentas de grande importância no processo de ensino e aprendizagem da 

língua, seja nas atividades de leitura, interpretação ou produção de textos, nas salas 

de aula de educação básica. 

Apesar de se discutir muito na atualidade sobre o estudo dos gêneros 

textuais, esse estudo não é novo, como mostra Marcuschi (2008, p. 147):  

 

O estudo dos gêneros textuais não é novo e, no Ocidente, já tem 
pelo menos vinte e cinco séculos, se considerarmos que sua 
observação sistemática iniciou-se com Platão. O que hoje se tem é 
uma nova visão do mesmo tema. Seria gritante ingenuidade histórica 
imaginar que foi nos últimos decênios do século XX que se descobriu 
e iniciou o estudo dos gêneros textuais. Portanto, uma dificuldade 
natural no tratamento desse tema acha-se na abundância e 
diversidade das fontes e perspectivas de análise. Não é possível 
realizar aqui um levantamento sequer das perspectivas teóricas 
atuais. 

 

Como podemos observar nas proposições de Marcuschi (2008), há séculos já 

se pensa sobre os gêneros, no entanto, as discussões mais contundentes 

relacionadas ao trabalho de escrita e leitura, envolvendo os gêneros, vieram ganhar 

mais espaço no meio educacional mais recentemente, com os PCN de língua 

portuguesa e outros estudos de pesquisadores da área do ensino de língua. E, 

levando em consideração a abrangência do tema, não é possível pensar as 

situações de comunicação sem levar em conta o uso dos gêneros textuais, uma vez 

que eles estão presentes em toda e qualquer situação de interação, entre os 

falantes/ouvintes de uma comunidade linguística. 

Quando participa de uma dada situação comunicativa, independentemente de 

saber sobre os aspectos teóricos de funcionamento dos gêneros textuais ou sua 

estrutura de funcionamento, o falante/escritor, automaticamente, faz uso de um 

gênero que se adéqua à situação comunicativa no momento em que fala ou escreve. 

Seja qual for o texto, ele é materializado em algum gênero, pois o usuário da língua 

consegue reconhecer qual gênero é mais adequado para atingir o seu objetivo 
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comunicativo. Se, por exemplo, alguém deseja descontrair em uma reunião de 

pessoas, logicamente, vai contar uma piada, pois é o gênero que se usa com tal 

objetivo. 

Destacamos mais uma vez as ideias de Bakhtin (2011), que trata dos gêneros 

do discurso os quais continuam sendo referência nos estudos da linguagem. Assim, 

sobre a presença dos gêneros discursivos nos enunciados orais e escritos, Bakhtin 

(2011, p. 283) afirma que: 

 

Falamos apenas através de determinados gêneros do discurso, isto 
é, todos os nossos enunciados possuem formas relativamente 
estáveis e típicas de construção do todo. Dispomos de um rico 
repertório de gêneros de discurso orais (e escritos). Em termos 
práticos, nós os empregamos de forma segura e habilidosa, mas em 
termos teóricos podemos desconhecer inteiramente a sua existência. 
Como o Jourdain de Molière, que falava em prosa sem que disso 
suspeitasse, nós falamos por gêneros diversos sem suspeitar da sua 
existência. Até mesmo no bate-papo mais descontraído e livre nós 
moldamos o nosso discurso por determinadas formas de gêneros, às 
vezes padronizadas e estereotipadas, às vezes mais flexíveis, 
plásticas e criativas (a comunicação cotidiana também dispõe de 
gêneros criativos). 

 

Dessa forma, entendemos a importância do tema e sua pertinência no 

processo de ensino e aprendizagem da língua em sala de aula. Não é necessário 

ser um conhecedor de alguma teoria que trate dos gêneros para usá-los, de forma 

coerente, nas situações de comunicação cotidiana. Assim sendo, torna-se 

importante reconhecer que não é possível desenvolver um trabalho com estudos da 

língua sem que se priorize o estudo dos gêneros como forma de materialização dos 

discursos dos interlocutores, participantes de qualquer interação, como destaca 

Bakhtin (2011, p. 283):  

 

[...] a diversidade de gêneros do discurso é muito grande. Toda uma 
série de gêneros sumamente difundidos no cotidiano é de tal forma 
padronizada que a vontade discursiva individual do falante só se 
manifesta na escolha de um determinado gênero e ainda por cima na 
sua entonação expressiva. 
 

Como toda manifestação discursiva, toda interação se constrói por meio de 

algum gênero textual, e isso acontece com tanta naturalidade pelos usuários de uma 

língua ou comunidade linguística, que é indissociável um trabalho no contexto de 

estudos da língua sem associá-lo aos gêneros textuais. Assim, destacando a 
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manifestação dos textos em gêneros textuais, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) afirmam que: 

 

Os textos organizam-se sempre dentro de certas restrições de 
natureza temática, composicional e estilística, que os caracterizam 
como pertencentes a este ou aquele gênero. Desse modo, a noção 
de gênero, constitutiva do texto, precisa ser tomada como objeto de 
ensino. (BRASIL, 2001, p. 23). 

 

Tomando o texto como objeto de ensino, não é possível desconhecer o 

estudo dos gêneros textuais, os quais são constitutivos da formação de cada texto, 

pois os alunos, enquanto aprendizes e estudiosos da língua, estão constantemente, 

em seus textos, fazendo uso de um ou outro gênero textual nas mais diversas 

situações de comunicação e interação. 

Com a implantação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), pelo 

Ministério da Educação, na década de 90, nota-se que os livros didáticos de Língua 

Portuguesa passaram a apresentar uma variedade de gêneros, tanto na seção de 

leitura e interpretação, como na de produção de textos, como destaca o Guia do 

Livro Didático (2017): 

 

No desafio de organizar o currículo a partir de uma diversidade de 
textos e tendo-o como unidade privilegiada de trabalho nas aulas de 
leitura e de produção textual, apostou-se também em uma 
organização curricular por gêneros do discurso. Nota-se aqui 
novamente uma tentativa do processo de escolarização em trazer o 
uso situado, as práticas sociais extraescolares e o movimento 
dinâmico da vida para a sala de aula. Os gêneros estão relacionados 
às esferas de produção e circulação, são dinâmicos e existem 
independentemente do processo de escolarização. (BRASIL, 2017, 
p. 11, grifos do autor). 

 

Assim, podemos observar que há uma preocupação maior com relação ao 

uso dos diferentes gêneros nas atividades dos livros didáticos de português, 

associadas às situações de uso da linguagem e a práticas sociais extraescolares. 

O quadro 3, a seguir, apresenta uma grande quantidade de gêneros que 

podem ser trabalhados nos anos finais da educação básica, nas aulas de produção 

textual: 
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GÊNEROS PRIVILEGIADOS PARA A PRÁTICA DE ESCRITA E LEITURA DE TEXTOS 

 

LINGUAGEM ORAL LINGUAGEM ESCRITA 

LITERÁRIOS 

 

 

 

 

 

 

Cordel, causos e 

similares; 

Texto dramático; 

Canção; 

 

 

 

LITERÁRIOS 

 

 

 

 

 

 

conto; 

novela;  

romance; 

crônica; 

poema; 

texto dramático; 

DE IMPRENSA 

 

 

 

 

 

 

 

Comentário 

radiofônico; 

Entrevista; 

Debate; 

Depoimento; 

 

 

 

DE IMPRENSA 

 

 

 

 

 

 

 

notícia; 

editorial; 

artigo; 

reportagem; 

carta do leitor; 

entrevista; 

charge e tira; 

 

DE DIVULGAÇÃO 

CIENTÍFICA 

 

 

 

 

 

 

Exposição; 

Seminário; 

Debate; 

Palestra; 

 

 

 

 

DE DIVULGAÇÃO 

CIENTÍFICA 

 

 

 

 

 

 

verbete enciclopédico 

(nota/artigo); 

relatório de experiências; 

didáticos (textos, 

enunciados de questões); 

artigo 

Propaganda 

PUBLICIDADE  

Propaganda 

PUBLICIDADE  

Quadro 3 – Gêneros privilegiados para a prática de escrita e leitura de textos 
Fonte: Brasil (2001, p. 54, adaptado). 

 

Partindo das informações do quadro apresentado pelos PCN de língua 

portuguesa, é possível compreender a importância que esses documentos dão ao 

trabalho de leitura e produção textual, com a diversidade de gêneros textuais 

existentes nas práticas de leitura/escrita. É importante considerar que, tanto para as 

atividades de produção oral quanto para as produções escritas, existe uma 
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infinidade de gêneros que, de uma forma ou de outra, vão se encaixar na formação 

discursiva dos interlocutores. Assim, o professor, consciente de que o trabalho com 

a língua não pode acontecer sem que se tenha o texto como unidade básica para o 

ensino e aprendizagem, e que os textos materializam-se nos mais diferentes 

gêneros textuais, passa a desenvolver um trabalho com a língua, considerando a 

metagenericidade, como destacam as autoras Koch e Elias (2015, p. 54): 

 

Em outras palavras, todos nós, falantes/ouvintes, escritores/leitores, 
construímos, ao longo de nossa existência, uma competência 
metagenérica, que diz respeito ao conhecimento de gêneros 
textuais, sua caracterização e função. 
É essa competência que nos propicia a escolha adequada do que 
produzir textualmente nas situações comunicativas de que 
participamos. Por isso, não contamos piada em velório, nem 
cantamos hino de nosso time de futebol em uma conferência 
acadêmica, nem fazemos preleções em mesa de bar.  

 

Nesse contexto, entendemos que o trabalho com os gêneros textuais não seja 

algo distante da realidade dos falantes de uma comunidade linguística que, desde 

muito cedo, incorporaram as regras de convenções sociais intrínsecas ao uso da 

linguagem nas mais diferentes situações de interação e comunicação. É possível 

que uma pessoa entenda em que situação de comunicação ela vai fazer uso de um 

determinado gênero, uma vez que, como sabemos, cada gênero dá conta de uma 

atividade discursiva e comunicativa. Ainda nesse sentido, Cavalcante (2016) 

também enfatiza o trabalho com os gêneros discursivos numa perspectiva 

comunicativa: 

 

Para cada um dos diversos objetivos de comunicação, ou melhor, 
para cada propósito comunicativo, o indivíduo possui algumas 
alternativas de comunicação, com um padrão textual e discursivo 
socialmente reconhecido, isto é, um gênero do discurso que é 
adequado ao propósito em questão. (CAVALCANTE, 2016, p. 44-45, 
grifos do autor). 

 

Dessa forma, trabalhar os gêneros textuais na escola não significa aderir a 

uma proposta de ensino que nos leve a uma situação de uso incomum de nossa 

língua, uma vez que já usamos os diferentes gêneros quando queremos comunicar 

algo com nossos interlocutores, tomando as situações de comunicação oral e escrita 

que fazem parte do cotidiano comunicativo de cada usuário falante/ouvinte, 
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escritor/leitor. Até mesmo a aula expositiva, que o professor profere em sala de aula, 

constitui-se um gênero discursivo, como destaca Marcuschi (2008, p. 150): “E assim 

também, ao pronunciarmos uma conferência, darmos uma aula expositiva...”, tudo 

constitui gêneros, dos quais fazemos uso em nosso dia a dia. 

Um trabalho que considere as reais situações de comunicação dos falantes 

de uma comunidade linguística pode proporcionar a esses falantes, na qualidade de 

aprendizes, uma maior oportunidade de interagir nas diferentes situações de 

comunicação, no sentido de poder exercer com muito mais liberdade a sua 

cidadania por meio da linguagem. Assim, considerando o que afirmam os PCN 

(2001): 

 

Nessa perspectiva, necessário se contemplar, nas atividades de 
ensino, a diversidade de textos e gêneros, e não apenas em função 
de sua relevância social, mas também pelo fato de que textos 
pertencentes a diferentes gêneros são originários de diferentes 
formas. A compreensão oral e escrita, bem como a produção oral e 
escrita de textos pertencentes a diversos gêneros, supõem o 
desenvolvimento de diversas capacidades que devem ser enfocadas 
nas situações de ensino. (BRASIL, 2001, p. 23-24). 

 

Assim, compreendendo que o objetivo do ensino da língua materna é 

desenvolver a competência comunicativa do aluno (TRAVAGLIA, 2000), não poderia 

deixar de ser diferente desse contexto o trabalho com os diferentes gêneros textuais, 

nas mais diversas atividades de ensino da língua, uma vez que, dessa forma, o 

aluno é levado a desenvolver sua competência comunicativa em situações reais de 

interação, que é o texto nos diferentes gêneros. 

Quando discutimos os gêneros textuais e sua importância para o ensino, 

como destacam Marcuschi (2008), Antunes (2010), Brasil (2001), Passarelli (2012), 

entre outros, não podemos deixar de abordar as funções sociais da escrita, marcada 

pelo uso dos mais diferentes gêneros textuais nas situações de linguagem escrita. 

O trabalho com o texto, bem como com a produção de textos, se 

desenvolvido considerando apenas os espaços da escola, não traz para os alunos, 

interlocutores do trabalho de escrita, a consciência de utilidade desses textos. É 

necessário que a escola deixe claro, pelo menos com os textos que forem 

trabalhados no âmbito das suas dependências, a função social de tais textos, para 

que os alunos compreendam, cada vez mais, a importância de se familiarizar com 
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uma grande quantidade de gêneros textuais, tanto na modalidade oral quanto 

escrita. 

Se o objetivo do ensino de língua materna é a competência comunicativa dos 

alunos na sua língua de uso, torna-se necessário desenvolver um trabalho que 

mostre a importância dos gêneros e o seu uso nas mais diferentes situações de 

comunicação e interação do cotidiano, como bem demonstra Passarelli (2012), no 

quadro 4 a seguir: 

 

E
s

c
re

v
e

r 
p

a
ra

 

Função social e/ou propósito 
comunicativo 

Gêneros 

Fornecer/obter informações e 
resolver problemas práticos do 
dia a dia 

Cheque; carta comercial, ofício, memorando, 
relatório técnico, circulares; curriculum vitae; 
textos de procedimentos; e-mails; provas, 
redações e trabalhos escolares; convites; textos 
para mural; regras de jogos; manuais de 
instrução; receita médica; bula de remédio 

Partilhar vivências Depoimentos em redes sociais, em colunas de 
revistas; blogue; ágora. 

Reivindicar, manifestar e/ou 
formar opinião 

Carta de leitor; carta de reclamação; artigo de 
opinião; editorial. 

Não esquecer 
Fornecer suporte à memória 

Fichamento, resumos, resenhas etc.; anotações 
pessoais em calendários; páginas de agendas; 
receita; datas de aniversário; listas. 

Formalizar registros permanentes Convites; certidões; certificados; diplomas; 
frases em tatuagens. 

Substituir comunicações próprias 
do contato face a face 

Bilhetes; cartas; telegramas; mensagens 
eletrônicas [via computador, telefone]. 

Satisfazer curiosidades, inteirar-
se 

Folhetos religiosos; mensagens que orientam 
papéis sociais; propagandas institucionais; 
cadernos de perguntas pessoais dos 
adolescentes. 

Passar o tempo, ter momentos de 
lazer 

Poemas, pichações em muros, cadernos 
pessoais. 

Obter informações, 
esclarecimentos ou trocar 
mensagens atinentes a relações 
sociais com parentes, amigos e 
namorados 

Torpedo; telegrama; carta; e-mail ou outra 

correspondência eletrônica; cartões de Natal, de 
aniversário. 

Produzir literatura Acrósticos, crônicas, contos, romances, 
poemas, haicais, limeriques. 

Quadro 4 – Funções sociais da escrita: para que escrevemos 
Fonte:Passarelli (2012, p. 118, adaptado). 

 

O quadro de Passarelli (2012) faz uma abordagem bastante pertinente dos 

gêneros textuais para o ensino de escrita de textos na escola, mostrando a 

necessidade de informar aos alunos, mesmo que alguns deles já saibam a função 
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social desses gêneros no nosso dia a dia. Dessa forma, o trabalho com o texto deixa 

de ser um trabalho que só acontece dentro da escola, pois os alunos são informados 

do uso de cada gênero nas práticas sociais de linguagem. 

Este trabalho de dissertação destacou a atividade de produção textual na 

educação básica, quando abordamos os PCN como referência nas diferentes 

seções que tratam da escrita de textos. Dada a importância desses documentos do 

MEC para o trabalho com o texto na educação básica, passamos, agora, para a 

seção 2.4, que aborda a atividade de produção de texto e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN). 

 

2.4 A atividade de produção de texto e os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) 

 

Um trabalho que envolve a temática da produção textual na educação básica 

não poderia deixar de trazer como referência, além de diferentes teóricos da 

Linguística de Texto e outros pesquisadores que trabalham com a escrita de textos, 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), tendo em vista a importância desse 

documento para o trabalho com o ensino de língua portuguesa na escola. 

O trabalho de produção de texto na educação básica tem sido objeto de 

estudos e pesquisas há algumas décadas, a exemplo de Koch e Elias (2015), 

Passarelli (2012), Marcuschi (2008), Geraldi (2002), Ruiz (2015), entre outros. Nesse 

sentido, os PCN de língua portuguesa têm trazido importantes orientações para o 

ensino de língua e, consequentemente, para o trabalho com a escrita. 

A produção de textos na disciplina de língua portuguesa é, hoje, um tema que 

suscita muitas discussões em torno do processo de didatização dessa atividade em 

sala de aula. A forma de realização dessa atividade, como também os erros e 

acertos em torno da prática de produção textual na escola, tem chamado a atenção 

de muitos pesquisadores da área de ensino de língua portuguesa. 

Partindo desse pressuposto, muitos estudos foram desenvolvidos, e 

continuam sendo realizados, tanto por especialistas da área de ensino, como por 

estudantes de graduação e pós-graduação, na área de Letras, com a finalidade de 

se alcançar bons resultados naatividade de produção de texto, o que converge para 

o desenvolvimento da competência linguística do aluno na atividade de escrever e 
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reescrever textos, com eficiência, nas mais diversas atividades de linguagem do dia 

a dia. 

Nesse contexto, os PCN destacam que: “Nas atividades de produção que 

envolve autoria ou criação, a tarefa do sujeito torna-se mais complexa, porque 

precisa articular ambos os planos: o conteúdo – o que dizer – e o da expressão – 

como dizer” (BRASIL, 2001, p. 76). Assim, para a execução do projeto de escrita, 

estão envolvidos objetivos, conhecimentos linguísticos, entre outros conhecimentos 

necessários à construção do texto. Apresentamos, no quadro 05, informações 

retiradas dos PCN, relacionadas às categorias didáticas de produção de texto: 

 

 

CATEGORIAS DIDÁTICAS 

DE PRODUÇÃO DE 

TEXTO 

 

PLANO DO CONTEÚDO 

(o que dizer) 

 

PLANO DA 

FORMA/EXPRESSÃO 

(como dizer) 

Transcrição   

Reprodução   

Decalque   

Autoria   

Quadro 5 – Categorias didáticas de produção de texto 
Fonte: Brasil (2001, p. 76, adaptado). 

 

Essas categorias de produção de texto apresentadas pelos PCN envolvem, 

de forma bastante abrangente, o universo da escrita, em que os alunos devem ter 

consciência de que cada categoria didática apresenta características peculiares. Na 

categoria de transcrição, o aluno deve manter a fidelidade ao registro da escrita, 

uma vez que “o que dizer” e o “como dizer” já estão previamente determinados; na 

categoria de reprodução, o aluno não terá que pensar no que escrever, mas ele se 

deterá aos aspectos de coesão e expressão – como dizer; a prática de decalque 

corresponde a atividades lacunadas, fixas no gênero textual, em que o aluno 

trabalhará no sentido de ter o que dizer; e a tarefa da autoria que, do ponto de vista 

da escrita é mais complexa, pois envolve os planos do conteúdo e da expressão 

(BRASIL, 2001). 

Os PCN, portanto, constituem uma importante fonte de pesquisa na área de 

ensino de língua portuguesa, abrangendo as atividades de escrita e reescrita de 
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textos, de forma sistematizada, as quais se tornam pertinentes ao conteúdo deste 

trabalho. 

Sobre a reescrita, os PCN apontam que: “A refacção faz parte do processo de 

escrita: durante a elaboração de um texto. Se releem trechos para prosseguir a 

redação, se reformulam passagens. Um texto pronto será quase sempre produto de 

sucessivas versões” (BRASIL, 2001, p. 77). Nesse sentido, podemos constatar que 

a reescrita de textos escolares já é uma preocupação constante nos PCN, desde a 

década de 90, assim, os livros didáticos de língua portuguesa devem apresentar, em 

suas propostas de produção de textos, atividades de reescrita, permitindo aos 

alunos momentos de reflexão sobre as suas práticas, uma vez que a produção é um 

processo que envolve etapas distintas de produção. Assim, são múltiplos aspectos 

que envolvem o trabalho de produção textual, no sentido de se reduzir a 

complexidade dessa tarefa. Nesse contexto, destacam os PCN:  

 

Pensar em atividades para ensinar a escrever é, inicialmente, 
identificar os múltiplos aspectos envolvidos na produção de textos, 
para propor atividades sequenciadas, que reduzam parte da 
complexidade da tarefa no que se refere tanto ao processo de 
redação, quanto ao de refacção. (BRASIL, 2001, p. 76). 

 

Nesse contexto, é importante pensar no planejamento das atividades de 

produção para que se possa facilitar os caminhos a serem percorridos pelo aluno 

durante o processo. Considerando que o texto não é um produto que nasce pronto, 

de uma só versão (escrita), mas uma atividade que precede um planejamento, faz-

se necessário que a escola desenvolva um trabalho que contemple uma 

metodologia propícia a dar conta de preparar o aluno para a produção do texto 

escrito. Nesse contexto, é importante observarmos o que destacam os PCN: 

 

Nas situações de ensino de língua, a mediação do professor é 
fundamental: cabe a ele mostrar ao aluno a importância que, no 
processo de interlocução, a consideração real da palavra do outro 
assume, concorde-se com ela ou não. Por um lado, porque as 
opiniões do outro apresentam possibilidades de análise e reflexão 
sobre suas próprias; por outro lado, porque, ao ter consideração pelo 
dizer do outro, o que o aluno demonstra é consideração pelo outro. 
(BRASIL, 2001, p. 47). 

 

Nessa perspectiva, o professor é peça fundamental, nas orientações didáticas 

de ensino de atividades de linguagem que são inerentes às situações do dizer e do 
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refletir sobre a palavra, seja ela escrita ou falada. Portanto, nas atividades tanto de 

escrita quanto de reescrita de textos, é necessário que haja a intervenção do 

professor coordenando o trabalho de produção. Se há necessidade de melhoria no 

texto que o aluno produz, é importante que este texto passe pelas mãos do 

professor, não para que ele apresente as respostas prontas para o aluno na 

atividade de reescrita, pois apenas passar o texto a limpo, reescrevendo um texto 

que já recebeu pronto, não seria o suficiente para a aquisição das habilidades de 

escrita, mas que a análise do professor possa se dar no sentido de conscientizar o 

aluno de que o texto precisa de melhoras, que uma releitura se faz necessária e que 

mudanças no campo da semântica, do léxico, da ortografia precisam ser feitas 

durante a reescrita. 

Diante do exposto, e considerando o trabalho de produção como uma 

atividade que compõe o livro didático, passamos à seção 2.5, que trata do livro 

didático de língua portuguesa. 

 

2.5 O livro didático de língua portuguesa 

 

Abordamos, nesta seção, o livro didático de língua portuguesa, tendo em vista 

o corpus da pesquisa deste trabalho se constituir de 16 (dezesseis) propostas de 

produção de textos de quatro livros didáticos trabalhados em escolas públicas da 

educação básica, a partir dos quais serão analisadas as atividades de produção 

textual. 

O livro didático constitui uma importante ferramenta de aprendizagem, sendo 

muito útil, tanto ao aluno quanto ao professor. No entanto, mesmo tendo toda a sua 

importância enquanto ferramenta de aprendizagem, o livro não deve ser o único 

meio pelo qual o professor deve planejar e executar as suas atividades de sala de 

aula. É importante considerarmos que existem muitas fontes de pesquisas valiosas 

no que diz respeito ao material para enriquecer as aulas de língua portuguesa e 

produção textual. Assim, Batista (2003, p.28) postula que: 

 

Seja em razão de uma inadequada formação de professores (inicial 
ou continuada), seja em razão de precárias condições de trabalho 
docente, seja, ainda, em razão das dificuldades enfrentadas para 
produzir e fazer circular o livro no Brasil (particularmente, para fazê-lo 
circular na escola), o livro didático brasileiro se converteu numa das 
poucas formas de documentação e consulta empregadas por 
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professores e alunos. Tornou-se, sobretudo, um dos principais 
fatores que influenciam o trabalho pedagógico, determinando sua 
finalidade, definindo o currículo, cristalizando abordagens 
metodológicas e quadros conceituais, organizando, enfim, o cotidiano 
da sala de aula. 

 

Compreendemos a importância do livro didático para o trabalho em sala de 

aula, pois ele é, sem dúvida, um instrumento de grande contribuição para a 

aprendizagem dos alunos. No entanto, em virtude da falta de bibliotecas e/ou de 

laboratórios de pesquisa em algumas escolas, o livro didático acabou se tornando o 

principal e, às vezes, até o único instrumento de aprendizagem para os alunos. 

Mesmo assim, é necessário se pensar essa situação e compreender que o professor 

é um pesquisador e, enquanto tal, precisa encontrar meios de pesquisar e melhorar 

a prática pedagógica, não encarando apenas o livro didático como único veículo de 

pesquisa e ensino-aprendizagem, mas compreendendo que o livro é um instrumento 

e não um guia definitivo a ser seguido de forma rígida. Nesse sentido, Bezerra 

(2005) destaca a influência do autor do livro que, enquanto interlocutor, mesmo 

distante, também acaba tendo a autoridade que deveria ser do professor: 

 

O LDP, entendido como um livro composto por unidades (lições ou 
módulos) com conteúdos e atividades preparados a serem seguidos 
por professores e alunos, principalmente na sala de aula, constitui-
se, se não o único material de ensino aprendizagem, o mais 
importante, em grande parte das escolas públicas brasileiras. Essa 
importância é tal, que o interlocutor dos alunos não é mais o 
professor, mas o autor do LDP: interlocutor distante, dificultando a 
interação com os alunos, e porta-voz presente (professor), quase 
sem autonomia, seguindo página a página a proposta do 
autor.(BEZERRA, 2005, p. 35). 

 

Diante dessa realidade, torna-se necessário que o professor se conscientize 

de que ele é que deve ser o mediador do processo de ensino e aprendizagem, e que 

o livro deve se adequar à realidade da sala de aula e das necessidades de 

aprendizagem dos alunos. É necessário que o professor seja o interlocutor nas 

atividades, afinal, é ele quem está conduzindo as situações de aprendizagem em 

sala de aula. 

Mesmo assim, é importante considerar que o MEC está cada vez mais 

criterioso quanto à escolha do livro didático a ser adotado nas escolas públicas em 

todo Brasil, partindo da escolha, que acontece de forma democrática pelos próprios 



55 

 

professores, a partir da qual eles têm a oportunidade de escolher, dentre várias 

coleções, aquelas que consideram mais adequadas para a realidade dos alunos nas 

escolas da rede pública. 

Também se faz necessário que haja uma preocupação com as mudanças que 

acontecem em decorrência de estudos e pesquisas na área do ensino e 

aprendizagem em língua portuguesa, para que o material utilizado em sala de aula 

não esteja ultrapassado, mas venha ao encontro da realidade em que se encontram 

os alunos e professores. Nesse sentido, Albuquerque e Leal (2007, p. 111) 

destacam que: 

 

Diante das mudanças teóricas na área de Língua Portuguesa e para 
atender aos critérios do PNLD, os livros didáticos sofreram 
mudanças e têm passado a contemplar atividades de leitura e 
produção de diferentes gêneros textuais. As propostas de produção 
de textos buscam envolver aspectos relacionados às condições de 
produção (interlocutor para o texto, finalidade da produção, contexto 
de circulação, gênero a ser produzido) e estratégias de planejamento 
e revisão textual. 

 

Conforme exposto acima, podemos perceber a importância que vem tomando 

o livro didático nas escolas de educação básica, e essas mudanças de que falam as 

autoras também acontecem em decorrência das mudanças teóricas na área de 

língua portuguesa. As propostas de produção de texto buscam envolver, cada vez 

mais, o produtor de texto em atividades de linguagem que estejam de acordo com as 

situações reais de comunicação do aluno: leitor e produtor de texto. 

Conscientes da importância que tem o livro didático de língua portuguesa na 

escola de educação básica, torna-se relevante destacar que este deve proporcionar 

oportunidades de ensino e aprendizagem comprometidas com a necessidade dos 

alunos, que devem estar cada vez mais inseridos em um mundo letrado, em que as 

competências de leitura e escrita são fundamentais para sua formação. 

O livro didático tem uma importância muito significativa para os alunos e 

professores, pois, em muitos casos, o uso deste instrumento de ensino e 

aprendizagem termina sendo quase que exclusivo em sala de aula. Assim, faz-se 

necessário que as atividades de produção textual dos livros didáticos de língua 

portuguesa proporcionem momentos de interação entre os alunos, apresentando 

propostas que envolvam a participação deles na atividade de produção de texto, e 
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que estas propostas sejam apresentadas em um eixo temático já analisado e 

debatido pela turma, como apontam Santos, Riche, Teixeira (2012, p. 104): 

 

É sempre bom que qualquer proposta de produção textual esteja 
inserida em um eixo temático maior já bastante analisado e debatido 
pela turma. Podem ser utilizados textos, vídeos, propagandas 
veiculadas nos meios de comunicação, situações que gerem debate 
para que haja troca de opiniões, atividades que estimulem o 
envolvimento do grupo em torno do tema. 

 

Como podemos observar pelas colocações de Santos, Riche, Teixeira (2012), 

as propostas de produção textual apresentadas pelos livros didáticos devem trazer 

uma diversidade de situações que proporcione aos alunos o desenvolvimento de 

debates que possam gerar os mais diferentes textos, e são essas diversidades que 

trazem para as aulas de produção textual mais oportunidades de aprendizagem para 

os alunos. 

Dessa forma, entendemos que o material didático a ser trabalhado com os 

alunos, em sala de aula, precisa estar cada vez mais atualizado, observando-se o 

que orientam os PCN de língua portuguesa, as Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Básica (DCNEB), que também fazem referência à escolha do livro 

didático, tratando de uma das garantias de uma educação de qualidade: 

 

Ao empenhar-se em garantir aos alunos uma educação de 
qualidade, todas as atividades da escola e a sua gestão deverão 
estar articuladas com esse propósito. O processo de enturmação dos 
alunos, a distribuição de turmas por professor, as decisões sobre o 
currículo, a escolha dos livros didáticos, a ocupação do espaço, a 
definição dos horários e outras tarefas administrativas e/ou 
pedagógicas precisam priorizar o atendimento aos interesses e 
necessidades dos alunos. (BRASIL, 2013, p. 117, grifo nosso). 

 

Assim, entendemos que, dentre muitas decisões que garantem aos alunos 

uma educação de qualidade, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Básica (DCNEB) destacam também a escolha do livro didático a ser trabalhado nas 

escolas de educação básica. Esse material, que norteia o currículo nas escolas, 

deve ser motivo de preocupação dos professores e, em se tratando do ensino de 

língua portuguesa, é necessário que esteja de acordo com as necessidades de 

aprendizagem dos alunos. Sobre a avaliação do livro didático de língua portuguesa, 

Rangel (2005, p. 18-19) afirma que: 
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O que hoje entendemos como ensino de língua materna é, portanto, 
uma espécie de síntese de respostas possíveis e legítimas aos 
questionamentos combinados das ciências da aprendizagem e da 
linguagem ao que se convencionou chamar de “ensino tradicional”. E 
os princípios e critérios com que a avaliação do LDP tem trabalhado 
são um produto dessa virada, como podemos perceber facilmente no 
Guia do livro didático.  
Em primeiro lugar, é preciso dizer que esse conjunto de valores 
pretende garantir, por meio dos critérios de exclusão (correção 
conceitual, contribuição para a construção da cidadania e adequação 
metodológica), que o LD disponível na escola pública contribua 
efetivamente para a consecução dos objetivos do ensino de língua 
materna no ensino fundamental, tais como vêm definidos em 
documentos como os parâmetros e referenciais curriculares 
nacionais. (grifo do autor). 
 

Dessa forma, compreendemos que tem havido questionamentos no que diz 

respeito à utilização de um material de qualidade nas escolas públicas, o que 

desencadeou algumas mudanças sobre o uso do material didático nas escolas. 

Portanto, é necessário que o livro didático contribua para a efetivação dos objetivos 

do ensino de língua materna, e que atenda às orientações dos documentos oficiais 

do Ministério da Educação, a exemplo dos PCN e das Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica (DCNEB). 

Diante do exposto, considerando que o Livro Didático de língua 

portuguesa(LDP) constitui uma ferramenta indispensável nas aulas de língua 

portuguesa, e que a escrita de textos é uma atividade inerente ao trabalho de ensino 

e aprendizagem da língua materna, é necessário que esse recurso traga, em sua 

estrutura, propostas que proporcionem aos alunos, no final da educação básica, 

adquirir cada vez mais as habilidades de leitura e escrita. 

Entendemos que já estão acontecendo mudanças muito importantes nos 

livros didáticos, dadas as exigências do MEC, através do Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD), que avalia os livros a serem trabalhados nas escolas públicas 

de educação básica, com o objetivo de levar até as salas de aulas um material 

pedagógico de qualidade que atenda às necessidades de aprendizagem dos alunos. 

Nesse sentido, Marcuschi (2008, p. 53) analisa as mudanças relacionadas ao LDP: 

 

Hoje a cena já está bastante mudada em relação às últimas 
gerações de manuais didáticos, tendo em vista o processo de 
avaliação por parte do MEC no Programa Nacional de Avaliação do 
Livro Didático (PNLD). Já se cuida mais da presença de uma maior 
diversidade de gêneros, de um tratamento mais adequado da 
oralidade e da variação linguística, bem como de um tratamento mais 
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claro da compreensão. Mas é evidente, como se verá mais adiante, 
que nem tudo ainda é como se gostaria que fosse. 

 

Assim, conforme Marcuschi (2008), as mudanças estão acontecendo, no 

entanto, ainda há mais a ser melhorado nos livros didáticos de língua portuguesa, 

pois, como sabemos, as pesquisas e estudos em relação à linguagem e ao ensino 

de língua não param. A todo momento, estamos passando por constantes mudanças 

em todas as áreas do conhecimento humano e com o ensino de língua não é 

diferente. Por isso, a necessidade de os materiais didáticos e pedagógicos a serem 

utilizados em sala de aula na educação básica estarem sempre atualizados, a 

exemplo dos livros didáticos de língua portuguesa. 

Ainda nesse contexto, é importante destacar o que afirma Oliveira (2010, p. 

100), sobre o uso do livro didático em sala de aula: 

 

Os livros didáticos adquiriram uma presença inevitável e quase 
inquestionável no ambiente escolar. Infelizmente, há livros didáticos 
de qualidade duvidosa. O professor não pode deixar de analisar 
criticamente as atividades ali propostas, antes de decidir usá-las com 
seus alunos. Para proceder à análise, ele precisa de alguns critérios 
nos quais se basear para se decidir se usará a atividade exatamente 
da forma proposta pelo livro didático, se precisará modificá-la ou se 
irá descartá-la. 

 

Oliveira (2010) reconhece a importância que o livro didático passou a ter na 

escola, enquanto uma ferramenta didático-pedagógica, no entanto, faz um alerta 

para os professores, no sentido de que eles reconheçam que é preciso avaliar as 

atividades, analisando-as criticamente, considerando a realidade da turma e a 

necessidade de aprendizagem dos alunos, para que, antes de fazer uso das 

atividades, se possa compreender se estas se enquadram no contexto de ensino e 

aprendizagem em que estão inseridos professor e alunos. Se essas atividades não 

estão simples demais, ou se estão além do que propõem os objetivos de ensino, ou 

ainda, se não é necessário fazer uma reformulação dessas propostas antes de 

aplicá-las aos alunos. 

Assim, compreendemos que o livro didático não deve ser tomado como uma 

“verdade” inquestionável, mas que é necessário passar por uma avaliação, a qual 

não deve acontecer apenas no momento de selecionar o livro, mas também durante 

a prática em sala de aula. Assim, com relação aos critérios de seleção das 

atividades do livro didático, Oliveira (2010, p. 100) destaca os seguintes: 
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1 - Clareza do objetivo da atividade;2 - Viabilidade de realização da 
atividade;3 - Clareza das instruções para os alunos; 4 - Relevância 
pedagógica da atividade; 5 - Familiaridade dos alunos com o 
vocabulário do texto; 6 - Familiaridade dos alunos com o tema do 
texto; 
7 - Familiaridade dos alunos com o gênero textual.   

 

Diante do exposto, entendemos que o professor é responsável pelo trabalho 

que realiza em sala de aula e, nesse sentido, ele deve estar atento a tudo que 

integra o fazer pedagógico como, por exemplo, o material didático utilizado em sala 

de aula. 

Passamos ao capítulo 3, que trata da metodologia da pesquisa, descrevendo 

o método de pesquisa, os instrumentos de coleta de dados e a constituição do 

corpus. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGIA 

 

Passamos à apresentação da metodologia utilizada na consecução da 

pesquisa:o método de pesquisa, os instrumentos de coleta de dados, a constituição 

do corpus e as categorias de análise. 

Neste trabalho, observamos as diretrizes de uma pesquisa científica, 

conforme destacam Motta-Roth e Hendges (2010, p. 125): “Os dados obtidos no 

estudo são apresentados, comentados, interpretados – com o auxílio de um número 

(variável) de exemplos – e discutidos em relação ao que se avançou no 

conhecimento do problema, em relação ao estado da arte”. Assim, apresentamos as 

quatro propostas de produção textual de cada livro, fazendo a análise de cada uma 

delas, com destaque para cada categoria de análise, contextualizando-as com os 

teóricos que constituíram o aporte teórico deste trabalho. 

Nesse sentido, de acordo com Gil (2002, p. 162-163), observa-se que: 

 

Nesta parte, descrevem-se os procedimentos a serem seguidos na 
realização da pesquisa. Sua organização varia de acordo com as 
peculiaridades de cada pesquisa. Requer-se, no entanto, a 
apresentação de informações acerca de alguns aspectos, como: tipo 
de pesquisa, população e amostra, coleta de dados e análise de 
dados. 

 

Como destacou Gil (2002), essa seção é muito importante, pois é nela que 

apresentamos como se dá a consolidação do trabalho de pesquisa que parte do 

embasamento teórico, já desenvolvido anteriormente, para, em seguida, apresentar 

o resultado da análise dos dados. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Este trabalho é resultado de uma pesquisa bibliográfica/documental, de 

caráter qualitativo, que partiu dos estudos do texto, considerando os postulados de 

teóricos e pesquisadores da Linguística de Texto e as discussões sobre o trabalho 

de produção textual. A presente pesquisa caracteriza-se enquanto bibliográfica, uma 

vez que foi desenvolvida a partir de material já elaborado, como destaca Gil (2002, 

p. 44): “A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos”. Neste mesmo sentido, 
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Severino (2016, p. 131) também destaca que “A pesquisa bibliográfica é aquela que 

se realiza a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em 

documentos impressos, como livros, artigos, teses etc.” Asseguramos que ela é 

também documental porque tem como objeto de estudo um determinado tipo de 

documento, especificamente, livros didáticos. Assim sendo, para a realização da 

pesquisa, faz-se necessária uma leitura e organização criteriosa desse material. 

Acrescentamos ainda que o método de pesquisa é o dedutivo, pois, conforme 

Motta-Roth eHendges (2010, p. 113), que destacam que é necessário elaborar um 

roteiro com perguntas ou hipóteses a ser seguido pelo pesquisador para organizar o 

trabalho investigativo, “Se trilharmos esse roteiro, então faremos o que se pode 

chamar de pesquisa dedutiva(que parte da teoria para os dados)”(grifos das 

autoras). Neste trabalho, iniciamos com uma abordagem sobre a Linguística de 

Texto e depois o conceito de texto, para em seguida, desenvolvermos a análise dos 

dados, as discussões e a conclusão. 

Ainda nesse sentido, Xavier (2014, p. 37) esclarece que, no método dedutivo, 

o pesquisador segue seu trabalho de investigação buscando a confirmação de uma 

hipótese ou teoria: 

 

O pesquisador inicia a pesquisa guiando-se por uma hipótese ou 
teoria sobre o funcionamento e características de um determinado 
fenômeno natural ou humano. Em seguida observa, experimenta e 
testa sua hipótese no laboratório ou no campo de observação. Esses 
procedimentos confirmarão a hipótese estabelecida antecipadamente 
pelo cientista ou a negarão ao final da investigação. 

 

Assim, buscamos responder as questões de pesquisa destacadas no início 

deste trabalho, partindo das teorias do texto, mais especificamente, da Linguística 

de Texto, para em seguida, se chegar a conclusão analisando os dados. 

Inicialmente, foi desenvolvido um levantamento de fontes bibliográficas para 

leitura na área da Linguística de Texto, considerando o tema da pesquisa – 

produção de texto em livros didáticos de língua portuguesa –, além de informações 

dos documentos oficiais do Ministério da Educação, como os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) e o Guia do Livro Didático 2017. 

A escolha de livros do 9º ano deu-se por se tratar de turmasque estão numa 

fase de transição entre o final do Ensino Fundamental II e início do Ensino Médio. O 

nono ano é uma série em que se trabalham conteúdos que são necessários ao 
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prosseguimento dos estudos no ensino médio, tanto no que diz respeito aos 

aspectos linguísticos/gramaticais quanto aos conteúdos de produção textual. 

Neste trabalho de pesquisa,analisamos propostas de produção de texto em 

livros didáticos de língua portuguesa, adotados em escolas públicas de educação 

básica, porque consideramos que, hoje, diante das dificuldades de se ter bibliotecas 

equipadas em muitas escolas e as diferentes situações metodológicas de 

aprendizagem adotadas em virtude da falta de recursos pedagógicos diversos, o 

livro continua sendo uma das ferramentas mais utilizadas, ou por que não dizer, o 

roteiro das aulas de língua portuguesa para o estudo da leitura, interpretação, 

análise linguística e produção textual, como destaca Oliveira (2010, p. 100), “Os 

livros didáticos adquiriram uma presença inevitável e quase inquestionável no 

ambiente escolar.” Dessa forma, não podemos negar que esse instrumento didático 

pedagógico tem adquirido cada vez mais espaço no ambiente escolar e se tornado 

importante nas aulas de língua portuguesa. Diante do exposto, a análise das 

propostas de produção textual do livro didático constitui-se a etapa considerada 

importante para se analisar o objeto deste estudo. Nesse sentido, destacamos o que 

afirma o Guia do Livro Didático: 

 

As aulas de Língua Portuguesa e o trabalho com a formação do leitor 
e do produtor de texto, assim como do aluno que reflete 
conscientemente sobre os mais diversos fenômenos linguísticos, 
devem priorizar o trabalho com o texto como unidade central de 
trabalho pedagógico. (BRASIL, 2016, p. 10, grifo do autor). 

 

Assim, como destaca o Guia do Livro Didático (BRASIL, 2016), este estudo 

está focado no texto como unidade central do trabalho de ensino e aprendizagem de 

língua portuguesa, mais especificamente, nas aulas de produção textual, que aborda 

o trabalho de escrita de textos, nas propostas de produção de texto, considerando 

que a aprendizagem da escrita deva acontecer de forma mais interativa e dialógica.  

Durante a atividade de escrita, o aluno/produtor tem a oportunidade de refletir 

sobre o seu texto, de se tornar um leitor interno, dialogando com suas próprias 

ideias, com o professor, mediador do processo de aprendizagem, que conduz as 

atividades e propostas do livro didático na escola, em consonância com o que 

preceituam os PCN (BRASIL, 2001) nas atividades de linguagem: uso – reflexão – 

uso. 
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Considerando que o livro didático não é um gênero, mas um suporte que 

comporta os mais diferentes gêneros textuais (MARCUSCHI, 2008), este trabalho 

encontra no livro o espaço para a pesquisa sobre o trabalho de produção textual. O 

trabalho de pesquisa está concentrado nas seções de produção textual. Nestas 

seções, fazemos inicialmente uma leitura cuidadosa para se verificar como está 

apresentada a proposta de produção textual. Se o autor do livro apresenta um 

roteiro de trabalho, destacando um gênero textual específico para ser trabalhado 

pelos alunos, ou se a proposta destaca uma tipologia textual (narração, descrição ou 

dissertação/argumentação). 

Durante o trabalho de análise, observamos, também, se há uma sequência de 

atividades, apresentação de textos, interpretação e informações acerca do gênero 

textual a ser solicitado dos alunos. Nessa análise, também são observadas se é 

destacada revisão dos textos, se as orientações para a produção textual 

correspondem às atividades desenvolvidas durante o roteiro de trabalho realizado 

antes da primeira versão do texto. No tópico 3.2, passamos à apresentação dos 

instrumentos de coleta de dados e da constituição do corpus da pesquisa. 

 

3.2 Instrumento de coleta de dados e constituição do corpus 

 

Constituem instrumentos de análisepara esta pesquisa 16 (dezesseis) 

propostas de produção de textos de 04 (quatro) livros didáticos de Língua 

Portuguesa do 9º ano da educação básica, os quais foram adotados em escolas 

públicas, estaduais e municipais, distribuídos pelo Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD) e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação(FNDE), do 

Ministério da Educação, em diferentes escolas públicas brasileiras. 

A escolha das propostas seguiu critérios os quais passamos a destacar em 

seguida: 

 

1. Primeiramente fizemos a escolha dos livros didáticos do 9º ano da educação 

básica. Esta série é importante porque abrange o final do ensino fundamental 

e prepara os alunos para o início do ensino médio; 

2. Escolhemos quatro livros de autores e anos de publicação diferentes para 

que possamos ter uma visão mais ampla do trabalho de escrita de textos 

proposta por diferentes autores; 
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3. Em cada livro didático, nosso trabalho restringe-se apenas às atividades de 

produção de texto, uma vez que esse é o foco da nossa investigação; 

4. Selecionamos 04 (quatro) livros didáticos de língua portuguesa do 9º ano e 

fizemos uma pré análise, para, em seguida, selecionarmos 04 (quatro) 

propostas de cada livro. Assim, os quatro livros totalizam 38 propostas, das 

quais, escolhemos 16. Desse quantitativo, trabalhamos com 42,10%. Essa 

porcentagem representa um quantitativo de propostas a partir do qual 

podemos chegar à conclusão da análise de dados desta pesquisa. 

 

Portanto, o corpus é composto por propostas de produção em diferentes 

gêneros textuais. Assim, nos propomos a observar como são apresentadas essas 

propostas, identificando em cada uma delas as etapas de produção de texto, como 

apontadas por Santos, Riche, Teixeira (2012). 

A coleta docorpusdeu-se a partir de livros trabalhados em escolas públicas 

estaduais e municipais, nos anos de 2008 (livro 01), 2011 (livro 02), 2014 (livro 03) e 

2016 (livro 04). O fato de esses livros terem sido utilizados em sala de aula e, no 

caso do livro 04, está em uso atualmente, foi o que nos motivou a utilizá-los nesta 

pesquisa, pois o foco desse estudo está estritamente relacionado à escrita de textos, 

mais especificamente, com o ensino de língua portuguesa, nas atividades de 

produção textual, abordando as etapas de escrita de texto. 

Utilizamos diferentes livros de diferentes anos, autores e editoras, para, dessa 

forma, desenvolver um trabalho que contemple um período de tempo que nos 

proporcione conhecer um pouco da realidade que contextualiza o trabalho de escrita 

nas escolas públicas onde os referidos livros didáticos são utilizados.  

A análise dos dados restringiu-se apenas às seções de produção textual, que 

correspondem ao objeto da pesquisa. Em cada livro, foram escolhidas quatro 

propostas, pois as atividades de escrita, em cada livro, seguem quase sempre um 

roteiro de trabalho muito parecido. Assim, a escolha de quatro delas torna-se 

suficiente para que possamos averiguar se há uma preocupação com o trabalho de 

escrita de texto, levando em consideração a atividade de escrita enquanto processo 

que envolve diferentes etapas. Assim sendo, acreditamos que esta amostragem 

torna-se suficiente para se trabalhar as questões referentes aos aspectos de escrita 

de textos. 
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Para a identificação dos livros, durante a discussão dos dados, utilizamos os 

seguintes códigos: Livro 01, “Novo Diálogo”, da coleção Novo Diálogo – Língua 

Portuguesa, 9º ano, da editora FTD, dos autores Eliana Santos Beltrão e Tereza 

Gordilho, utilizado nos anos de 2008 a 2010, o qual se encontra dividido em sete 

módulos. Cada um deles apresenta um tema de abertura e corresponde a uma 

sequência de atividades, que envolve conteúdos de leitura, interpretação, análise 

linguística, aspectos gramaticais e ortográficos e produção de texto. O referido 

conteúdo encontra-se organizado da seguinte maneira: 

 

MÓDULO 1 Depende do nós; 

MÓDULO 2 Gente brasileira;  

MÓDULO 3 Inventos e inventores; 

MÓDULO 4 Ah, essa história de beijos; 

MÓDULO 5 As mil faces do Brasil;  

MÓDULO 6 Projetos de vida;  

MÓDULO 7 Verso & Universo.  

 

Cada módulo está dividido em seções, que trazem os seguintes temas: seção 

1 – Dialogando com a imagem e Trabalhando a gramática;seção 2 – Ampliando o 

texto, Trabalhando a gramática e Trabalhando a ortografia. No final de cada módulo, 

é apresentada, ainda, a proposta de produção textual denominada de: Produzindo 

textos. Em alguns módulos, observamos a atividade: Abrindo caminhos, como 

também as atividades:Dramatizando situações, Comparando os textos, Descobrindo 

suas origens, Projetando o futuro, Jogando com a emoção e Dialogando com o 

cinema. 

Sobre a avaliação do referido livro, o Guia do Livro Didático (2008) afirma o 

seguinte: 

 

A maior qualidade da coleção está no tratamento dado à produção 
textual, vista como processo: são contemplados os procedimentos de 
planejamento, escrita, revisão, auto-avaliação e reescrita. Embora 
não desenvolva trabalho sistemático com a linguagem oral, todos os 
volumes trazem ao menos uma proposta significativa, que pode ser 
retomada pelo professor em outras ocasiões.(BRASIL, 2007, p. 61). 
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Como podemos observar, de acordo com as informações do GLDP (2008), a 

coleção da qual faz parte o livro 1 apresenta muitas características que vão de 

acordo com as expectativas dos estudos e pesquisas de especialistas do ensino de 

língua portuguesa, a exemplo de sequências didáticas para orientar os alunos, 

seguindo um planejamento até a realização da atividade de escrita do texto. 

O Livro 02 “Português”, 9º ano, do Projeto Radix, da editora Scipione, dos 

autores Ernani Terra e Floriana Toscano Cavallete, utilizado nos anos de 2011 a 

2013, apresenta o conteúdo como podemos observar a seguir: 

 

MÓDULO 1 

Capítulo 1: Água, fonte de vida; 

Capítulo 2: O homem e a natureza; 

MÓDULO 2 

Capítulo 3: Penando aqui na terra; 

MÓDULO 3 

Capítulo 4: Terra: fonte de vida; 

Capítulo 5: Trabalho: direito de todos; 

MÓDULO 4 

Capítulo 6: Trabalhadores 

MÓDULO 5 

Capítulo 7: O trabalho e as crianças; 

Capítulo 8: Empregados e empregadores; 

MÓDULO 6 

Capítulo 9: Adolescência 

MÓDULO 7 

Capítulo 10: Gravidez na adolescência; 

Capítulo 11: Encontros e desencontros; 

MÓDULO 8 

Capítulo 12: Um mundo de contrastes 

 

Cada capítulo, em cada um dos módulos, segue uma sequência de 

atividades, como: na abertura do capítulo, seção:Para começar, com um texto; a 

seção A hora do texto, com atividades de expressão oral e escrita; a seção 

Gramática no texto, em que são trabalhados os aspectos gramaticais e, mais uma 
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vez, a seção A hora do texto, seguida da seção A linguagem dos textos e, por 

último, a seção:Produzindo texto. 

Sobre o livro 2, o GLDP (2011) apresenta a seguinte avaliação, no que diz 

respeito às propostas de produção textual: 

 

As atividades são apresentadas na seção Produzindo texto e na 
subseção Para além do texto, que remetem a temas e conteúdos já 
discutidos como subsídios para a elaboração temática. As propostas 
orientam a construção do texto de acordo com o contexto de 
produção e o gênero proposto. Levam o aluno a observar, por 
exemplo, a repetição de palavras, a seleção de verbos, o uso de 
sequências descritivas e imagens, a seleção de adjetivos e 
substantivos, o emprego de frases de efeito e de figuras de 
linguagem. Há pouca orientação explícita em relação ao uso do 
registro de linguagem. O aluno é orientado a planejar o seu texto e, 
há, também, propostas de avaliação e autoavaliação dos textos. 
(BRASIL, 2011, p. 126). 

 

Nesse contexto, como destaca o GLDP (2011), as propostas de produção de 

texto apresentadas pelo livro 2 partem de um gênero textual. Os alunos são 

orientados a realizarem a avaliação e a autoavaliação. Acrescentamos que é 

necessário, nesse contexto de produção, enfatizar a atividade de reescrita como 

inerente ao trabalho de produção textual. 

OLivro 03 “Português Linguagens”, 9º ano, da editora Saraiva, dos autores 

William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães, utilizado nos anos de 2014 a 

2016, apresenta o seguinte conteúdo, organizado em quatro unidades: 

 

UNIDADE 1 Valores 

Capítulo 1 – O preço de estar na moda; 

Capítulo 2 – Os valores do outro; 

Capítulo 3 – A dança das gerações; 

UNIDADE 2 Amor 

Capítulo 1 – A conquista do amor impossível; 

Capítulo 2 – O selo do amor; 

Capítulo 3 – O milagre do amor; 

UNIDADE 3 Juventude 

Capítulo 1 – A primeira vez; 

Capítulo 2 – Ser sempre jovem; 
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Capítulo 3 – A permanente descoberta; 

UNIDADE 4 Nosso tempo 

Capítulo 1 – Ciranda da indiferença; 

Capítulo 2 – Os Brasis; 

Capítulo 3 – De volta para o presente 

 

Cada unidade apresenta um tema de abertura, e os capítulos das unidades 

também apresentam um tema inicial. Os capítulos seguem uma sequência de 

atividades, como: Estudo dos textos; Compreensão e interpretação, A linguagem 

dos textos, Trocando ideias; Produção de texto; Para escrever com expressividade; 

A língua em foco; De olho na escrita, e ainda uma seção denominada “Divirta-se”. 

Sobre a seção de produção textual do Livro 3, o GLDP (2014) afirma o que 

segue: 

                                          
A produção de textos escritos parte do estudo dos gêneros e dos 
tipos textuais, tomados como modelo para a escrita do aluno. O 
trabalho está vinculado ao projeto do capítulo “Intervalo”, que define 
os parâmetros para a produção: objetivo, interlocutor, esfera de 
circulação, suporte, variedade linguística adequada. O tema 
relaciona-se às discussões da unidade ou a sugestões feitas na 
proposta, que, por vezes, contemplam seu detalhamento e seu 
desdobramento em tópicos. No entanto, elementos importantes da 
construção textual (coerência, coesão, argumentatividade) são 
estudados em seção posterior e, muitas vezes, sem articulação com 
a proposta de escrita, de modo que, em geral, não constituem 
subsídio para os alunos no momento da produção. Há propostas em 
que as etapas do processo de produção (planejamento, escrita, 
revisão e reescrita) não recebem o acompanhamento compatível 
com a proposta. A revisão e a reescrita ganham sentido em função 
dos projetos que preveem a exposição pública dos textos; entretanto, 
em geral, há apenas sugestões vagas para guiar o aluno nessas 
etapas. O momento da escrita também nem sempre recebe 
orientação suficiente para que o aluno dê conta do trabalho de 
textualização ou retextualização que deve empreender. (BRASIL, 
2014, p. 88, grifo do autor). 

 

O livro 03 apresenta uma preocupação com a linguagem, em que o produtor 

deve considerar o interlocutor, a circulação de uso, a variedade linguística, entre 

outros aspectos. No entanto, é notório, pelas informações do GLDP (2014), que 

etapas como planejamento, escrita e reescrita não recebem o acompanhamento 

compatível com a proposta. Assim, é necessário que se avalie as propostas e as 
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orientações para que se possa levar os alunos a uma produção que apresente 

melhores resultados. 

O Livro 04 “Língua Portuguesa”, 9º ano, faz parte de uma coleção de autoria 

coletiva (Coleção Universos), concebida, desenvolvida e produzida pelas edições 

SM e destaca como editora responsável: Andressa Munique Paiva. É uma coleção 

que será utilizada nos anos de 2017 a 2019. O livro do 9º ano traz o conteúdo 

organizado em blocos maiores e, em cada bloco, observamos três blocos menores 

com uma sequência de conteúdos e atividades: 

 

Unidade 1: Eu (não) saio do padrão 

Unidade 2: O movimento do olhar 

Unidade 3: E vai rolar a festa! 

Unidade 4: Fazendo e escola 

 

As unidades menores abrangem uma sequência de conteúdos e atividades 

que contemplam o seguinte roteiro: texto de abertura e as seções antes da leitura, 

durante a leitura e depois da leitura. Nestas seções, estão incluídas atividades como 

A reconstrução dos sentidos do texto e A gramática na reconstrução dos sentidos do 

texto, há, ainda, uma seção denominada Avalie o que você aprendeu. Na sequência, 

cada unidade menor é finalizada com a proposta de produção textual denominada 

de Oficina de textos. As propostas de produção textual estão presentes nas 

unidades menores 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 12. No final do livro, há As atividades 

integradas, que correspondem a exercícios de aprendizagem. Sobre a seção de 

produção textual, nos livros didáticos de língua portuguesa, temos as seguintes 

informações do GLDP (2017): 

 

No eixo da produção de textos escritos, as propostas seguem a 
metodologia de sequências didáticas, que se baseia no domínio 
progressivo dos gêneros textuais pelos alunos. Nesse sentido, as 
atividades situam a prática da escrita em seu universo de uso social, 
explorando as características de uma determinada situação de 
comunicação e do gênero de texto apropriado a essa situação, a 
forma de organização das informações, os modos de composição 
tipológica e os diversos mecanismos de textualização para a 
coerência temática. Esses procedimentos conferem consistência e 
suficiência metodológica às atividades e garantem coerência com o 
que é anunciado no Manual do Professor. (BRASIL, 2016, p. 56-57). 
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O livro 4 apresenta propostas de produção de textos seguindo um modelo de 

trabalho que destaca a atividade de escrita em diferentes etapas. Nesse caso, os 

autores estão de acordo com as orientações de Santos, Riche, Teixeira(2012) e 

também dos PCN, que destacam as etapas de escrita no trabalho de produção de 

texto na escola, com os gêneros escritos e orais. Na seção 3.3, apresentamos as 

categorias de análise deste trabalho de pesquisa. 

 

3.3 Categorias de análise 

 

As categorias de análise deste trabalho de pesquisa foram definidas 

considerando as etapas do trabalho de escrita e estão baseadas em Santos, Riche, 

Teixeira(2012). As referidas autoras destacam as etapas de produção textual, em 

que são elencadas em número de 09 (nove): 

 

- Preparação; 
- Pré-escrita; 
- Planejamento do texto; 
- Primeira produção; 
- Produção escrita do texto – 1º rascunho; 
- Revisão pós-escrita; 
- Avaliação da produção textual; 
- Avaliação; 
- Reescritura do texto. 
(SANTOS; RICHE; TEIXEIRA, 2012, p. 104-106). 
 

 

A partir de uma leitura atenta, considerando o trabalho de produção de textos 

nas propostas dos livros didáticos de língua portuguesa, selecionamos 05 (cinco) 

das 09 (nove) etapas, as quais constituem as categorias de análise desta pesquisa, 

e estão organizadas no quadro a seguir: 

 

CATEGORIAS DE ANÁLISE 

01 PREPARAÇÃO 

02 PLANEJAMENTO 

03 PRIMEIRA PRODUÇÃO 

04 REVISÃO E AVALIAÇÃO 

05 REESCRITURA DO TEXTO 

Quadro 6 – Categorias de análise dos dados da pesquisa 
Fonte:Santos, Riche, Teixeira (2012, adaptado). 
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Optamos por essas categorias de análise (Quadro 06), uma vez que nosso 

objetivo de pesquisa é a análise de propostas de produção textual, em livros 

didáticos de língua portuguesa, observando como são apresentadas essas 

propostas, da etapa de preparação até a reescritura. Na sequência, passamos a 

abordar cada uma das categorias de análise desta pesquisa. 

 

3.3.1 Preparação 

 

A preparação é a primeira parte da atividade de produção de texto. Nela, o 

aluno passa a trabalhar inicialmente com o gênero textual que deverá ser escrito, 

fazendo antes uma pesquisa, leitura, discussão em sala, com os colegas e 

professor, para dar início à escrita prévia do texto. 

A partir desta categoria de análise, iremos observar se as propostas de 

produção de texto são desenvolvidas considerando-se diferentes gêneros textuais, 

dentre esses, os gêneros que constituem situações reais de linguagem. Entendemos 

que, dessa forma, será oportunizado ao aluno o conhecimento dos diferentes 

gêneros textuais, no que diz respeito a fazer uso do gênero adequado para a 

situação discursiva na qual ele é emissor do texto, uma vez que, no momento em 

que está escrevendo o seu texto, o aluno deve compreender a função social do 

gênero com o qual ele está trabalhando, pois, como diz Bakhtin (2011, p. 285): 

 

Quanto melhor dominamos os gêneros tanto mais livremente os 
empregamos, tanto mais plena e nitidamente descobrimos neles a 
nossa individualidade (onde isso é possível e necessário), refletimos 
de modo mais flexível e sutil a situação singular da comunicação; em 
suma, realizamos de modo mais acabado o nosso livre projeto de 
discurso. 

 

Assim, é importante que o aluno tenha consciência da existência e da 

materialidade dos gêneros textais mediante o texto, nas mais diferentes situações de 

comunicação. E, neste caso, é necessário que se tenha conhecimento de que o 

gênero que é abordado na proposta do livro tem as suas particularidades dentre os 

demais gêneros, e também que este tem uma função específica que atenderá à 

proposta solicitada e à situação de linguagem com a qual o aluno está trabalhando. 

Sem, dessa forma, destacar apenas as tipologias clássicas, tipos que Reinaldo 
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(2005) chama de “redação escolar”, os quais se constituem práticas desvinculadas 

das situações de linguagem. 

Como está colocado por Bakhtin (2011), quanto melhor dominamos os 

gêneros, mais facilmente nos comunicamos, nas mais diferentes situações de 

comunicação. Nesta fase preparatória, de acordo com Santos, Riche, Teixeira(2012, 

p. 104), será feita a “apresentação – discussão e análise do gênero do texto 

escolhido... projeto coletivo e os conteúdos a serem desenvolvidos”. Assim, os 

alunos, juntamente com o professor, podem começar a pensar o projeto de escrita, 

levando em consideração o gênero textual a ser trabalhado, um roteiro em equipe, 

para depois dar prosseguimento às outras etapas de escrita. 

 

3.3.2 Planejamento 

 

Nesta etapa do trabalho de escrita, o aluno deve fazer um “roteiro (esboço no 

quadro)” (SANTOS; RICHE; TEIXEIRA, 2012, p. 105), para facilitar o trabalho e 

determinar um caminho a ser seguido durante a escrita do texto. Dessa forma, 

asseguramos que o planejamento constitui uma etapa necessária à atividade de 

escrita. 

Como todo trabalho requer um planejamento, com a atividade de produção de 

texto, não é diferente, pois sabemos que escrever textos não é tão simples, faz-se 

necessário um planejamento para que o aluno se familiarize melhor com o gênero, 

com as orientações da proposta, para que possa ter mais consciência de como vai 

desenvolver as ideias do texto, como bem destaca Passarelli (2012, p. 155): 

 

Para muitos, planejar seria o mesmo que adiar o momento de 
escrever, o que lhes pareceria pura perda de tempo. 
Planejar, todavia, é justamente o contrário, pois tudo que é bem 
pensado antes de se dar início leva à economia de tempo. Se planejo 
o que vou escrever dentro do tempo de que disponho, tenho mais 
condições de distribuir o tempo a realizar um trabalho com, talvez, 
menos angústia. 

 

Assim, de acordo Passarelli (2012), na atividade de escrita de texto, é 

necessário se ter um tempo para planejar, pois, dessa forma, se evitaria desperdício 

de tempo e a frustração pela produção de um texto inadequado ou que não 

corresponderia às expectativas. 
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3.3.3 Primeira produção 

 

A primeira produção na atividade de escrita é uma fase importante porque 

leva os alunos/produtores optarem por iniciarem um trabalho coletivo, é a fase em 

que os alunos poderão desenvolver uma discussão em grupos, para, a partir dessa 

discussão, escrever um rascunho do texto que será melhorado no decorrer das 

demais etapas de produção de texto. Nesse sentido, a proposta pode ser iniciada 

em equipe, para facilitar o trabalho, e depois dessa etapa, os alunos passam a 

desenvolver a etapa seguinte, individualmente. Acrescentamos, aqui, que as 

orientações do professor também são importantes nessa organização do trabalho. 

Nesse contexto, a atividade de produção de texto a ser desenvolvida na sala 

de aula deverá envolver um planejamento que inclua todos os alunos, em que se 

deve trabalhar a escrita de texto partindo-se de um gênero textual ou gêneros, como 

suporte no qual se materializará a atividade de linguagem que o aluno/produtor 

desenvolverá, seguindo uma sequência de atividades que facilitam a escrita do 

texto. Como apontam os PCN (BRASIL, 2001, p. 75): “Ao produzir um texto, o autor 

precisa coordenar uma série de aspectos: o que dizer, a quem dizer, como dizer”. 

Dessa forma, vê-se que é necessária uma discussão inicial em que os alunos 

possam trabalhar os aspectos mais relevantes que servirão de base para o texto que 

se formará mais adiante. Embora saibamos que, nas situações práticas de 

linguagem, o indivíduo não tenha nenhuma dificuldade em escolher o gênero 

adequado à situação de fala (oralidade), na escrita (situação mais formal), é 

necessário que o usuário desenvolva habilidades de leitura e escrita que facilitem a 

prática de produção textual em diferentes gêneros. 

As diferentes situações de usos da escrita levam o aluno/produtor a escrever 

textos fazendo uso também dos diferentes gêneros textuais, como afirma Antunes 

(2003, p. 48): “A escrita varia, na sua forma, em decorrência das diferenças de 

função que se propõe cumprir e, consequentemente, em decorrência dos diferentes 

gêneros em que se realiza”. Em decorrência dessa realidade, faz-se necessário que 

as atividades apresentadas pelos livros didáticos destaquem diferentes gêneros 

textuais, uma vez que é nos diferentes gêneros que se materializam as nossas 

formas de discursos. Como enfatiza, ainda, Antunes (2003, p. 49): 
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Essas diferenças vão implicar diferenças de gêneros de texto, isto é, 
diferenças na forma de as diferentes partes do texto se distribuírem, 
se organizarem e se apresentarem sobre o papel. A chamada 
superestrutura do texto corresponde a essas formas diferentes de o 
textoorganizar-se e apresentar-se em duas, três ou mais partes, 
numa sequência mais ou menos definida. Assim é que uma carta, um 
relatório, um aviso, um requerimento têm um jeito próprio, um jeito 
típico de acontecer; ou seja, são feitos de acordo com um certo 
modelo, com partes ou blocos mais ou menos estáveis, que vão 
suceder-se numa ordem também mais ou menos fixa. 

 

As diferentes formas de comunicar através da oralidade ou do texto escrito 

têm as suas situações distintas de materialização do discurso, através dos gêneros 

que, por sua vez, se destacam em suas peculiaridades, a depender da situação 

comunicativa a que se destinam, a exemplo de um requerimento, uma carta, um 

poema, uma crônica, uma piada, etc. São práticas discursivas que fazem parte do 

nosso dia a dia e que, por isso, precisam ser abordadas nas propostas de produção 

de texto, as quais se constituem práticas sociais de linguagem. 

O trabalho de produção textual, entendido como um processo, segue etapas 

que são desenvolvidas, tendo em vista a ordenação das atividades de forma mais 

sistematizada.  

 

3.3.4 Revisão e avaliação 

 

Nessa categoria, observamos se as orientações de revisão dos textos são 

indicadas aos alunos para que eles mesmos verifiquem as mudanças necessárias 

ao texto, durante a escrita do mesmo. Essa é uma das etapas do planejamento da 

produção textual em que não somente o professor deve fazer a revisão e destaque 

dos problemas apresentados, mas o aluno também deve ser colocado diante do seu 

texto para fazer uma leitura, fora do contexto de produtor, momento em que fará 

uma reflexão do texto que ele escreveu. Como destaca Passarelli (2012, p. 160): “O 

próprio termo re-visão já define essa etapa: ver de novo. O redator passa a 

desempenhar o papel de leitor de si mesmo”. Essa atividade leva o aluno a uma 

responsabilidade maior com a escrita, ele também passa a tomar consciência de 

que escrever um texto envolve diferentes etapas. 

A atividade de revisão e avaliação deve oportunizar ao aluno/produtor 

momentos de reflexão sobre o texto escrito, em que ele possa se voltar para o seu 

texto, enquanto leitor crítico (leitor interno), para identificar onde há a necessidade 
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de melhoria. Também é muito importante a análise do professor, uma vez que este é 

um parceiro no trabalho de ensino e aprendizagem da língua e constitui um 

leitor/escritor mais experiente, que pode apontar também a necessidade de melhoria 

na qualidade do texto escrito. Nesta fase, serão observados quais os aspectos 

relevantes em destaque apresentados pela proposta do livro na orientação para 

revisão ou para a avaliação do texto, em que os alunos desenvolvem um trabalho 

enquanto leitor interno, buscando melhorar o que necessita ser mudado na produção 

de texto. Nesse sentido, Sautchuk (2003, p. 12, grifos da autora) afirma que: 

 

[...] toda atividade de escrita prevê duas figuras de receptor: aquela 
que chamarei, a partir de agora, de leitor interno, destinatário 
ausente no momento da produção do texto e aquele leitor co-autor, 
presente, a quem denomino de leitor interno, cuja função é a de 
satisfazer as expectativas de sentido do texto antes que o leitor 
externo o faça. 

 

Como abordado pela autora supracitada, enfatizamos a função do leitor 

interno, em que este leitor, que é o próprio escritor, tem a responsabilidade de 

analisar o texto, fazendo uma revisão e avaliação sempre, pois isso é necessário, 

antes que esse texto seja dado como finalizado e chegue ao leitor externo, que é o 

seu interlocutor. 

 

3.3.5 Reescritura do texto 

 

Esta fase constitui uma etapa importante enquanto categoria de análise deste 

trabalho de pesquisa, pois é o momento em que se verifica, na atividade de 

produção textual do livro didático, a orientação para a fase final da atividade de 

escrita, em que os alunos deverão finalizar a proposta com a reescritura do texto. 

Sabemos que muitos materiais didáticos de produção textual apresentam uma 

importante preocupação com a atividade de produção enquanto um produto pronto e 

acabado, priorizando as tipologias e suas respectivas características, o que leva o 

aluno/produtor a escrever o seu texto a partir de uma versão apenas, sem 

considerar que o texto deve passar por um planejamento prévio, análise, releitura, 

revisão e reescritura. Como afirmam os PCN (2001): 
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[...] a refacção faz parte do processo de escrita: durante a elaboração 
de um texto, se releem trechos para prosseguira redação, se 
reformulam passagens. Um texto pronto será quase sempre produto 
de sucessivas versões. Tais procedimentos devem ser ensinados e 
podem ser aprendidos. (BRASIL, 2001, p. 77). 

 

Dessa forma, entendemos que a reescritura é necessária e, por isso, deve 

fazer parte da atividade de produção textual na escola, considerando o trabalho com 

a escrita como um processo. Nesse sentido, a reescritura vem como uma atividade 

que insere o produtor num universo de ação – reflexão – ação na atividade de 

escrita, de modo a levar o aluno/escritor a refletir sobre o seu texto para melhorá-lo, 

considerando a importância da participação do professor em todaaatividade de 

produção textual, como destaca Passarelli (2012, p. 168-169): 

 

Se a qualidade da produção textual depende de uma prática mais 
constante, ao orientar seus alunos por meio das instruções que 
apresentam o contexto da tarefa de escritura, o professor pode 
explicar que o objetivo daquela atividade é praticar para melhorar o 
modo como o aluno escreve. Com isso, o professor promove um 
processo de conscientização para o aluno adquirir um ponto de vista 
crítico com o qual possa controlar o conjunto de problemas que, 
usualmente, está presente na escrita de um texto. E, assim, o 
professor assume os pressupostos da avaliação formativa para 
ajudar o aluno a descobrir os processos que permitirão seu 
progresso em termos de aprendizagem. 

 

Entendemos, pois, que a orientação do professor deve ser constante na 

produção textual, mesmo que ele tenha que analisar todos os textos dos alunos, 

pois as orientações para reescritura devem acontecer tendo-se em vista as 

dificuldades apresentadas pelos alunos em seus textos, que passaram pelas mãos 

de um leitor/escritor mais experiente. Com isso, não se pode admitir que seja feita 

no texto do aluno uma higienização, para que seja passado a limpo apenas, sem 

que haja uma releitura por parte do aluno, para que este possa conscientizar-se da 

necessidade de mudança em seu texto. Sendo assim, como fica a participação do 

professor? O professor, ao ler o texto, analisando-o, vai verificar que tipo de 

mudança e onde essas mudanças devem acontecer, para que a reescrita possa 

acontecer de forma mais produtiva. 

Na sequência, passamos à seção de análise de dados, na qual discutiremos 

dezesseis propostas de produção de texto de 04 (quatro) livros didáticos de língua 
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portuguesa do 9º ano da educação básica, considerando as etapas de produção de 

texto apontadas por Santos, Riche, Teixeira (2012). 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos dados desta pesquisa está organizada seguindo a ordem de 

apresentação dos livros didáticos. Discutimos cada uma das propostas, verificando 

como são apresentadas as atividades de produção de texto, a partir das etapas do 

trabalho de escrita. Nesse contexto, a discussão dos resultados apresenta o que se 

observou durante a análise das propostas dos livros, destacando as diferenças entre 

eles, considerando sempre o que dizem os especialistas que deram suporte à 

fundamentação deste trabalho e as categorias de análise, as quais estão baseadas 

em Santos, Riche, Teixeira(2012). 

Nesta análise, será importante investigar as etapas que compõem o percurso 

da escrita, desde a preparação até a atividade de reescritura, nas 16 (dezesseis) 

propostas de produção de texto, as quais constituem o corpus desta pesquisa.  

Assim, destaca-se, mais uma vez, o objetivo deste trabalho, como sendo 

investigar as propostas de produção de texto no livro didático de língua portuguesa 

do 9º ano da educação básica, uma vez que essa atividade proporciona ao aluno 

adquirir maior habilidade no tratamento da língua escrita, no processo de 

comunicação e interação. Na atividade de produção, escrevendo, revisando e 

reescrevendo, os alunos, produtores de textos, têm a oportunidade de refletir sobre 

a escrita enquanto processo, compreendendo que a produção de texto segue um 

roteiro que envolve diferentes etapas, conforme apontam Santos, Riche, 

Teixeira(2012). No tópico 4.1, passamos à análise das propostas dos livros 

didáticos. 

 

4.1 Análise das propostas do livro 01 

 

Iniciamos esta seção com a análise do Livro 01, da coleção “Novo Diálogo”, da 

editora FTD, o qual foi adotado nos anos de 2008 a 2010, nas escolas públicas, e 

distribuído pelo PNDL – FNDE – MEC. A análise se deu sobre as seções de 

produção de texto, considerando a forma de apresentação das propostas, com base 

nas etapas do trabalho de escrita, apontadas por Santos, Riche, Teixeira(2012): 

preparação, planejamento, primeira produção, revisão e avaliação e reescritura do 

texto. 
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Proposta de produção textual I 

 

No primeiro módulo, a proposta é escrever uma crônica, com o objetivo de 

montar uma coletânea de crônicas do cotidiano. Após serem apresentados textos do 

gênero, na página 36, são destacadas atividades de escrita. “Isso dá crônica - 

escrevendo o texto” (BELTRÃO; GORDILHO, 2006, p. 36). Esta fase corresponde à 

categoria preparação, (SANTOS; RICHE; TEIXEIRA, 2012) da escrita de texto, em 

que o aluno é desafiado a conhecer mais sobre o gênero textual, crônica, conforme 

destacam Beltrão e Gordilho (2006, p. 36): “Leia uma das crônicas de Mila (escrita 

seis meses antes de ela morrer de velhice).” Essa leitura leva os alunos a se 

familiarizarem mais com o gênero com que irão trabalhar na proposta. Assim, as 

autoras orientam: “Nesta etapa, você vai ler outra crônica, analisar suas 

características e, a partir de cenas e frases, escolher o tema de sua próxima crônica” 

(BELTRÃO; GORDILHO, 2006, p. 36). Essas orientações farão com que os alunos 

possam reconhecer as características do gênero, e pensarem sobre como escrever 

seus textos. 

Conforme veremos no fragmento da página 36 do livro 01, os alunos já foram 

orientados no decorrer da proposta sobre o tratamento do gênero textual crônica e, 

na sequência, para expressar o que aprenderam, eles deverão escrever um texto, 

mostrando a visão de mundo deles sobre o tema abordado no referido gênero. 

 

 
Fonte: Beltrão; Gordilho (2006, p. 36). 
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Entendemos que esta etapa da atividade de produção corresponde à 

preparação da escrita, pois nela deve ser feita a “discussão e análise do gênero do 

texto escolhido” (SANTOS; RICHE; TEIXEIRA, 2012, p. 104). Essa orientação, com 

informações sobre o gênero textual, já leva o aluno à compreensão de qual seja a 

função do referido gênero com o qual vai trabalhar. A atividade deverá ser realizada, 

considerando-se o que os alunos já viram no início da proposta, em que eles 

deveriam ter respondido um questionário, preparando-os para a escrita do texto, 

conforme Beltrão e Gordilho (2006, p. 36) orientam: “Responda às questões a 

seguir, no seu caderno”. Dessa forma, os alunos preparam-se para a produção de 

texto. 

No boxe Caro(a) aluno(a), os autores destacam a necessidade de se 

conhecer as características do gênero a ser trabalhado na produção (crônica), e 

escolher o tema da crônica a ser trabalhada. 

A preparação é necessária à atividade de escrita para que os alunos possam 

ter mais subsídio para a sua produção, no início da atividade, pois muitos alunos 

demonstram dificuldades em começar a escrever, e esse trabalho em que eles leem 

o texto, respondem às questões, vai dando suporte para a criação do texto, pois os 

alunos já começam a ter informações que os ajudarão a pensar melhor sobre como 

organizar as ideias do texto. 

Em seguida, mais uma atividade é proposta, desta vez, sendo solicitado ao 

aluno escrever mais uma crônica. Desta forma, o aluno é levado a praticar mais a 

atividade de escrita do gênero crônica, relacionada às questões apresentadas na 

página 36: 
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Fonte: Beltrão; Gordilho (2006, p. 39). 

 

Na página 39 do livro 01, compreendemos que há o detalhamento de um 

planejamento, pois é nesta fase que o aluno tem a oportunidade de “ampliar seu 

repertório”. À medida que o aluno vai analisando os balõezinhos na página 39, ele 

vai se dando conta de que há uma diversidade de possibilidades de se escrever uma 

crônica. Na sequência, há a orientação no sentido de levar o aluno a refletir sobre as 

questões: “O que a cena ou frase desperta em você?”; “O que é possível dizer de 

interessante sobre esse fato?”; “O que a cena ou frase sugere como reflexão?”; “O 

que há na situação escolhida que possa levar o leitor a refletir ou a se emocionar?” 

(BELTRÃO; GORDILHO, 2006, p. 39). Dessa forma, o aluno/produtor poderá 

planejar melhor a sua escrita. Ao analisar estes questionamentos, é possível traçar 

um planejamento para organizar melhor a escrita do texto, pois, ao refletir sobre as 

questões apresentadas na página 39, ele poderá compreender que há muito a ser 

discutido em uma produção de texto, e se não houver uma delimitação do tema, o 

aluno poderá escrever demais ou não desenvolver as ideias do texto no percurso da 

escrita. Podemos acrescentar, ainda, que as perguntas acima mencionadas 

despertam os alunos para a temática que deverá ser desenvolvida, pois fazem com 

que eles reflitam sobre as ideias que formarão o texto. 
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O planejamento é necessário para se elaborar um roteiro. Por esse roteiro, o 

aluno vai delimitando o seu texto sem fugir ao tema. Esta etapa serve para o aluno 

eleger o objetivo e a finalidade com que vai escrever (ANTUNES, 2003). Essa 

afirmação corrobora com Santos, Riche, Teixeira(2012) que destacam as etapas de 

produção de texto.  

Após uma sequência de atividades de leitura e interpretação sobre uma 

crônica apresentada como modelo para a produção, na página 39, é apresentada a 

proposta de produção textual, e, na parte final do trabalho de produção textual da 

unidade de produção, III. Encontro com o leitor – avaliando e organizando a 

coletânea, página 39 do livro 01, há a seguinte recomendação: 

 

 
Fonte: Beltrão; Gordilho (2006, p. 39). 

 

Nesta etapa, as informações correspondem ao que Santos, Riche, 

Teixeira(2012, p. 105) destacam como a primeira produção, a qual se constitui como 

terceira categoria de análise deste trabalho, pois trata da produção “coletiva ou 

individual (o professor pode optar pela coletiva e depois passar para a etapa 

seguinte: produção individual)”. Nessa fase, os alunos podem desenvolver o seu 

trabalho, tendo em vista a segunda etapa da escrita que será o momento de 

escrever a outra versão do texto. Nesta fase de organização da coletânea, os alunos 

poderão explorar o trabalho de escrita, observando o que deverá ser acrescentado 

na próxima versão. 
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No final da proposta, são destacadas as atividades “Montando a Coletânea” e 

“Avaliando o projeto”, como podemos observar na imagem da página 40: 

 

 
Fonte: Beltrão; Gordilho (2006, p. 40). 

 

As informações presentes nas páginas 39 e 40 do livro 01 nos remetem a 

duas etapas da atividade de escrita que são a revisão e avaliação e a reescritura do 

texto. Conforme Santos, Riche, Teixeira(2012), elas referem-se a quarta e quinta 
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categorias de análise desta pesquisa, e correspondem às etapas finais da atividade, 

em que os alunos deverão desenvolver uma reflexão sobre o texto, com um olhar 

mais aprofundado, para identificar possíveis incoerências. No boxe Caro(a) aluno(a), 

as orientações levam o aluno a fazer a avaliação e a revisão do texto escrito. Os 

alunos são solicitados a analisarem se o texto apresenta a intenção da crônica que é 

divertir, sensibilizar o leitor, levar à reflexão. E também se a linguagem aproxima o 

leitor do texto. Dessa forma, os alunos são orientados a refletirem sobre a linguagem 

do texto, se ela está de acordo com o gênero e se está acessível ao público leitor. 

Essas orientações fazem ainda com que se entenda que escrever requer sucessivas 

voltas ao texto para se verificar o que precisa ser mudado. 

É necessário fazer a revisão do texto, pois os aspectos linguísticos são 

importantes para construção de sentidos do texto. A avaliação do trabalho também é 

importante, pois é o momento em que se verifica se os objetivos da proposta em 

torno do gênero foram alcançados. 

Finalmente, depois que os alunos escreverem a crônica, deverão fazer a 

atividade de avaliação do projeto mostrado no início da proposta de produção. Os 

alunos são também orientados a fazer a reescritura do texto 1: “Leiam as 

observações feitas sobre cada texto e, a partir do que foi apontado, reescrevam os 

textos fazendo as correções necessárias” (BELTRÃO; GORDILHO, 2006, p. 40). 

Esta é uma etapa necessária, à qual deve ser dada muita atenção, pois corresponde 

à finalização da atividade de escrita. Portanto, nesta proposta, houve uma 

preocupação das autoras em desenvolver essa última etapa de escrita de texto, 

como apontado por Santos, Riche, Teixeira(2012). Assim, ao final da atividade de 

escrita, o aluno volta ao texto para fazer uma releitura, sendo possível, dessa forma, 

verificar como está o trabalho de produção. 

A reescritura é a oportunidade de desenvolver melhor o tema, repensar a 

organização lógica das ideias, a estrutura do texto, etc. No livro 01, as orientações 

se dão no sentido de fazer as correções necessárias, não enfatizando quais são as 

correções. Sabemos que a reescritura do texto não deve se dar apenas para se 

fazer uma higienização do texto (BRASIL, 2001), mas fazer uma leitura crítica do 

texto no sentido de não só observar problemas na sua superfície, como aspectos 

gramaticais, mais também a organização lógica das ideias do texto. 

Assim, nesta proposta do livro 01, podemos acrescentar que houve um 

trabalho correspondente às orientações das especialistas destacados neste 
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trabalho, pois foi possível reconhecer as etapas de escrita, conforme Santos, Riche, 

Teixeira (2012). 

Em seguida, passamos à análise da proposta II do livro 01. 

 

Proposta de produção textual II 

 

Passamos a apresentar a proposta II do livro 01, na qual são destacadas 

informações sobre o gênero resenha crítica, em que as autoras dão início à 

preparação para a atividade de escrita (BELTRÃO; GORDILHO, 2006, p. 110). Os 

alunos são solicitados a escrever uma resenha crítica, quando deverão considerar o 

que leram sobre informações que fazem parte do cotidiano das pessoas para 

refletirem sobre os temas dos textos e desenvolverem a resenha. Essa atividade é 

necessária à formação crítica do aluno, no que diz respeito à capacidade de opinar 

criticamente sob diferentes pontos de vista. 

As informações levam o aluno/produtor a refletir sobre o tema da produção 

que envolve produtos culturais, para se produzir uma resenha crítica, e depois 

montar uma agenda cultural. Dessa forma, os alunos são preparados para a escrita 

do texto, uma vez que, ao pesquisarem sobre o tema, terão subsídios para 

desenvolver as ideias. 

 
Fonte: Beltrão; Gordilho (2006, p. 110). 
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Para a realização de uma agenda cultural, as autoras destacam uma série de 

atividades para, no final, escrever a resenha crítica. Na oportunidade, os alunos são 

estimulados a explorarem o senso crítico, dando-se início à preparação para a 

produção. Nesta fase da escrita, os alunos são orientados a “explorar o senso 

comum” e, na oportunidade, são apresentadas informações sobre “clichês”, os quais 

estão muito presentes nos discursos do dia a dia das pessoas. 

Podemos compreender que esta fase de preparação ajudará o aluno a 

compreender um pouco sobre a importância de se posicionar criticamente diante de 

um texto, propaganda, etc. Esse texto exige do escritor um posicionamento crítico 

para que ele possa atingir o objetivo desse gênero textual. Para isso, é necessário 

se desenvolver um planejamento, para que, no momento de se escrever a crítica, 

não exceder no discurso, ou fugir do objetivo da atividade de escrita. 

No recorte da página 110, é destacado o “passo a passo” da atividade. Assim, 

essa etapa corresponde ao que Santos, Riche, Teixeira(2012) destacam como 

planejamento, em que se faz um roteiro (esboço do quadro). Esse esboço faz com 

que o escritor possa estar sempre voltando a ele para ir construindo o texto. É uma 

forma de organizar as ideias em torno do tema já escolhido. Assim, compreendemos 

que as autoras desenvolveram mais uma etapa na referida proposta, quando 

apontaram passos que correspondem ao planejamento da atividade de escrita. 

 
Fonte: Beltrão; Gordilho (2006, p. 111). 
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As informações do recorte da página 111 nos fazem compreender que os 

alunos são orientados para, em grupos, tentarem se lembrar de outros exemplos de 

clichês e, dessa forma, iniciam a primeira produção: “1) Junto com os colegas, 

tentem se lembrar de outros exemplos de clichês. 2) Converse sobre as imagens a 

seguir com os colegas e professor” (BELTRÃO; GORDILHO, 2006, p. 111). Nesta 

fase da atividade de escrita, Santos, Riche, Teixeira(2012) destacam que o 

professor pode optar pela escrita coletiva, para depois partir para a etapa de escrita 

individual, que seria a segunda produção. 

Assim, observamos que as autoras do livro 01 organizam as propostas de 

produção de texto, considerando diferentes etapas, as quais se intercomplementam, 

conforme são apresentadas por Santos, Riche, Teixeira (2012). 

O recorte da página 120 do livro 01 apresenta as orientações que levam os 

alunos à prática da atividade de produção: 

 

 
Fonte: Beltrão; Gordilho (2006, p. 120). 

 

Na página 120, os alunos são desafiados a escreverem a resenha crítica de 

um produto, para ser exposta em uma agenda cultural. Essa atividade é importante, 

pois leva os alunos a se posicionarem criticamente diante de um produto, a fazer 

uma avaliação do produto analisado e tecer argumentos em um texto crítico para ser 
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exposto ao público. Na página 121, são dadas as orientações de como montar a 

agenda cultural: 

 

 
Fonte: Beltrão; Gordilho (2006, p. 121). 

 

As informações das páginas 120 e 121 consistem ainda em detalhar a 

preparação, o planejamento e a primeira produção do texto, conforme Santos, 

Riche, Teixeira(2012). Nestas páginas, mais especificamente, na página 121, estão 

as orientações no sentido de revisar o texto escrito. As autoras orientam para a 

melhoria do texto: “Caso obtenham falhas, façam sugestões e pensem juntos como 

melhorar o texto”. (BELTRÃO; GORDILHO, 2006, p. 121). Dessa forma, haverá 

momentos de interação e compartilhamento de opiniões em torno da melhoria do 

texto. 

Somente na página 122, são apresentadas as etapas de avaliação e revisão 

do texto escrito (quarta categoria de análise), conforme destacamos na figura a 

seguir: 
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Fonte: Beltrão; Gordilho (2006, p. 122). 

 

Observamos que, nesta seção, foi destacada a avaliação da resenha crítica. 

As autoras tiveram a preocupação de apresentar de forma detalhada os passos da 

avaliação para que os alunos pudessem desenvolver essa fase cuidadosamente. 

Essa etapa, de acordo com Santos, Riche, Teixeira(2012, p. 105-106), consiste em 

criar com os alunos uma lista de verificação para nortear a autoavaliação. Assim, de 

acordo com as informações do quadro Avaliando: a crítica das críticas, observamos 

que há uma sequência de dicas para que os alunos/produtores possam melhor 

avaliar a produção escrita. Esta fase também será desenvolvida coletivamente 

(BELTRÃO; GORDILHO, 2006) e, na oportunidade, poderão surgir diferentes 

sugestões de melhorias e, finalmente, avaliar o trabalho, o que leva os alunos a uma 

reflexão. 

Na proposta II do livro 01, não há destaque para a reescritura de texto. 

Apesar dessa etapa constituir uma parte importante da atividade de escrita, não foi 

contemplada pela proposta. Passemos, então, à apresentação da proposta III. 
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Proposta de produção textual III 

 

Nessa proposta, os alunos são solicitados a escrever uma carta de leitor. 

Como preparação (SANTOS; RICHE; TEIXEIRA, 2012), é apresentado um “passo a 

passo” de como escrever uma carta de leitor para ser publicada em um jornal ou 

revista, como podemos observar na ilustração da página 150. 

Nesta fase, percebemos que as autoras destacam a preparação para a 

escrita do texto e, dessa forma, os alunos são orientados a analisarem e discutirem 

o gênero a ser trabalhado (SANTOS; RICHE; TEIXEIRA, 2012). Partindo da 

preparação, segue-se o planejamento, em que se trabalha um passo a passo, como 

roteiro para os alunos não perderem de vista a proposta inicial, nem fugirem ao tema 

do texto. 

A ideia de produzir cartas leva o aluno a vivenciar o processo de interação da 

linguagem por meio de um gênero textual específico. Como toda atividade de 

escrita, a carta precisa também ser planejada, considerando que essa produção 

será publicada, é necessário se organizar bem as ideias do texto. Nesse sentido, 

faz-se necessário que os alunos/escritores observem as etapas de produção de 

texto apresentadas por Santos, Riche, Teixeira (2012). 

 

 
Fonte: Beltrão; Gordilho (2006, p. 150). 



91 

 

Na página 157, do livro 1, as orientações nos dão conta de que os alunos 

devem continuar trabalhando para desenvolverem a primeira produção do texto, pois 

eles são solicitados a relerem a opinião do grupo. Essa ideia de trabalhar em grupo 

leva os estudantes a discutirem mais a respeito do tema a ser trabalhado ou do texto 

já em construção, para fazerem uma retomada, já dando início à revisão e avaliação 

do texto, conforme as orientações do recorte da página 157. 

A partir do momento em que os alunos voltam ao texto, eles devem observar 

se o registro segue a norma padrão, se há concisão e clareza, se as ideias estão 

coerentes e se há coesão na construção do texto. Nessa fase do trabalho de escrita, 

ele começa a perceber as incoerências do texto escrito, se elas existirem, e com um 

olhar mais atento, passa fazer as correções necessárias, conforme recorte da 

página 157, a seguir: 

 

 
Fonte: Beltrão; Gordilho (2006, p. 157). 

 

As informações da página 157 dão conta de fazer os escritores refletirem 

sobre a produção, uma vez que eles lerão os textos e farão uma revisão dos 

mesmos. Na proposta, conforme recorte da página 157, os escritores terão que fazer 

um trabalho de seleção dos textos para serem publicados. Esse trabalho, nessa fase 
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de escrita, fará com que os alunos aprimorem mais a sua criticidade e passem a 

avaliar categoricamente o trabalho de escrita. 

Na página 158, as autoras destacam a avaliação da carta, conforme 

apresentamos na figura que segue: 

 

 
Fonte: Beltrão; Gordilho (2006, p. 158). 

 

Nesta fase da escrita, os alunos poderão fazer uma autoavaliação (SANTOS; 

RICHE; TEIXEIRA, 2012), e verificarão se os objetivos do texto foram cumpridos. 

São definidos, na proposta, alguns passos para que os alunos desenvolvam a 

avaliação da carta. Dessa forma, eles avaliarão o texto, fazendo uma reflexão da 

escrita. Assim, eles poderão refletir sobre a carta que produziram, para verificar se 

ainda há o que melhorar. Finalizando a análise da proposta III, percebemos que não 

há destaque para a reescritura do texto. A atividade de escrita termina com a 

avaliação da carta. Passemos à análise da proposta IV. 

 

Proposta de produção textual IV 

 

Esta proposta consiste em escrever um resumo. Inicialmente, são 

apresentadas informações sobre o gênero, dando-se início à preparação da 

proposta, em seguida, um passo a passo de como fazer o texto. Os alunos devem 

fazer uma coleta de informações para dar início à organização das ideias. Nessa 

fase, de acordo com Santos, Riche, Teixeira (2012, p. 104), os alunos devem fazer a 

“pesquisa de materiais e leitura de textos variados sobre o tema com o objetivo de 

enriquecer o grau de informatividade do texto a ser produzido, um dos critérios da 

textualidade”. 
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As autoras do livro 01 sugerem que os alunos se organizem e entrem em 

contato com memórias do povo para terem em mão a matéria-prima da produção: 

resumo que será desenvolvido na atividade de produção de texto, conforme recorte 

da página 191: 

 

 
Fonte: Beltrão; Gordilho (2006, p. 191). 

 

Em seguida, no recorte da página 196, é destacado o planejamento da escrita 

de texto, organizando dicas para fazer um resumo. Dessa forma, os alunos terão 

mais facilidade de organizar a produção, pois um roteiro assegurará o caminho a ser 

seguido durante o trabalho. As dicas consistem em “jogar com as memórias, resumir 

as informações e apresentar resultados”. (BELTRÃO; GORDILHO, 2006, p. 191). 

Assim, os escritores se orientam pelas dicas e dão prosseguimento ao trabalho de 

escrita. 

 

 
Fonte: Beltrão; Gordilho (2006, p. 196). 
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Ainda na página 196, são dadas informações sobre como fazer um resumo e 

é enfatizada a primeira produção, pois é sugerido que os alunos leiam e escrevam o 

texto, fazendo, juntos, um único resumo: “Faça dupla com um (a) colega e leiam os 

trechos que escreveram. Verifiquem se os trechos selecionados são os mesmos ou 

se são diferentes.Façam, juntos, um único resumo”. (BELTRÃO; GORDILHO, 2006, 

p. 196). Essa atividade em grupo é mais destacada como primeira produção, o que, 

segundo Santos, Riche, Teixeira(2012), é uma atividade que leva a uma etapa 

seguinte: a produção individual. 

 

 
Fonte: Beltrão; Gordilho (2006, p. 198). 

 

Na página 198, ainda há algumas orientações que se configuram como parte 

da revisão da produção, pois, na troca de textos, os alunos farão uma releitura, 

revisando os textos uns dos outros. Na página 204, é solicitada a avaliação: 

“Avaliem o trabalho realizado e os resultados obtidos” (BELTRÃO; GORDILHO, 

2006, p. 204). A orientação faz com que os alunos não deixem de refletir sobre o 

trabalho e eles vejam a necessidade de melhoria nas etapas seguintes. 

Antes da avaliação, deverá ser preparada a montagem da mostra, em que os 

alunos deverão se certificar se os textos foram revisados, uma vez que serão lidos 

por vários leitores. A avaliação se dará depois da mostra, conforme podemos 

observar ainda no recorte da página 204: 
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Fonte: Beltrão; Gordilho (2006, p. 204). 

 

Essa avaliação possibilitará aos alunos envolvidos no projeto de escrita fazer 

uma reflexão do trabalho de forma mais proveitosa, pois eles analisarão não 

somente os textos (resumos) que eles fizeram, mas também a realização do evento 

que contou com os textos produzidos. Essa fase do trabalho de escrita é necessária, 

pois faz com que os alunos reflitam sobre o trabalho de texto, levando-os a 

compreender como estão progredindo, e como ainda poderão avançar na 

construção desses textos. 

Em mais uma proposta de produção do livro 01, os alunos são envolvidos na 

atividade, passando por uma preparação, planejamento, primeira produção, revisão 

e avaliação, mas não foi destacada na proposta, uma preocupação com a 

reescritura do texto. Dessa forma, podemos afirmar que as propostas do livro 1 não 

contemplaram todas as categorias de análise deste trabalho de pesquisa. 

Verificamos que o livro 01 ainda não se enquadra dentro de um projeto de escrita, 

conforme apontam as autoras Santos, Riche, Teixeira(2012), e os próprios PCN de 

língua portuguesa (BRASIL, 2001). 

Nas quatro propostas do livro 01, há uma preocupação em apresentar uma 

sequência de atividades em torno de diferentes gêneros textuais. As quatro 

propostas observadas abordam cada uma delas um gênero para cada escrita de 

texto: a crônica, resenha crítica para montagem de uma agenda cultural, carta de 

leitor e resumo. Dessa forma, as propostas atendem à primeira categoria de análise 
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deste trabalho que trata da preparação para a produção de texto. Todas as 

propostas enfatizaram um gênero textual a ser trabalhado em cada atividade de 

escrita. 

O trabalho de produção textual que parte dos gêneros textuais está em 

conformidade com o que orientam os PCN de língua portuguesa (BRASIL, 2001), 

que enfatizam o trabalho, tanto de leitura quanto de produção, com os mais 

diferentes gêneros textuais orais e escritos. Nesse contexto, também enfatizamos 

que as quatro propostas do livro 01 estão em conformidade com as ideias de Koch e 

Elias (2015); Marcuschi (2008); Antunes (2003), entre outros especialistas, que 

defendem um trabalho de produção textual tendo como ponto de partida os 

diferentes gêneros textuais. 

Analisando as quatro propostas do Livro 01, podemos constatar que há uma 

preocupação em desenvolver um planejamento, seguindo orientações para a escrita 

do texto. São introduzidas as ideias dos gêneros textuais, leitura, discussão, 

interpretação, no sentido de familiarizar o aluno com o gênero que será escrito 

posteriormente. Assim, depois de trabalhar o tema e o gênero textual, através de 

discussões, leituras e interpretações, os alunos se encontrarão melhor preparados 

para a escrita dos resumos que constituirão a amostra. 

Há uma preocupação em destacar a primeira produção como ponto de partida 

da atividade de escrita para ir aperfeiçoando a produção, conforme foi apontado 

pelas autoras: “Escreva o resumo, agrupando as informações relevantes em um 

encadeamento lógico e coerente”. (BELTRÃO; GORDILHO, 2006, p. 198). 

Essa fase da escrita leva o aluno desenvolver a tese do seu texto, procurando 

responder a perguntas motivadoras do seu texto (SANTOS; RICHE; TEIXEIRA, 

2012). 

Em todas as propostas de produção textual do Livro 01, há orientações no 

sentido de revisar e avaliar os textos escritos. A atividade de revisão e avaliação dos 

textos escritos é necessária no trabalho de produção textual, pois, enquanto 

processo, a escrita não consiste em apenas uma etapa. É necessário que os alunos 

sejam orientados a planejarem a atividade de escrita, entendendo que cada etapa é 

decisiva para a melhoria do texto. 

É importante, ainda, que se faça a revisão, pois é nessa etapa que são 

detectados problemas relacionados aos aspectos linguísticos que contribuem na 

construção de sentidos do texto. Conforme destacam Beltrão e Gordilho (2006, p. 
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204): “Avaliem o trabalho e os resultados obtidos”. Assim, os alunos não deixarão de 

refletir sobre os seus textos e poderão melhorá-los se acharem necessário, pois ao 

voltarmos ao texto, fazendo uma releitura, podemos encontrar ainda o que deverá 

ser modificado. 

Nesse contexto, os PCN de língua portuguesa orientam a refacção de textos 

como atividade inerente ao trabalho de produção textual (BRASIL, 2001, p. 77), em 

que a reescrita não consiste na higienização do texto, mas na sua reestruturação.  

No livro 01, as autoras apresentam uma sequência de atividades que 

consistem em preparar o aluno para a produção de texto, no entanto, elas não 

contemplam todas as etapas apresentadas por Santos, Riche, Teixeira(2012). Com 

exceção da primeira proposta, não houve orientações no sentido de reescrever o 

texto, como uma versão final após o trabalho de planejamento e preparação para a 

escrita. 

Destacamos, a seguir, o quadro-resumo das propostas de produção de texto 

do livro 01: 

 
Quadro-resumo das Propostas de Produção de Texto do livro 01 Novo Diálogo 

Categorias de análise Descrição dos resultados 

P
ro

p
o

s
ta

 I
 

1 Preparação Há um trabalho de preparação a partir 
do gênero crônica. 

2 Planejamento Os alunos são orientados a lerem, 
interpretarem e escreverem textos do 
gênero. 

3 Primeira produção Os alunos são orientados a escrever o 
texto como primeira produção. 

4 Revisão e Avaliação Os alunos são orientados a fazer uma 
revisão e avaliação do texto escrito. 

5 Reescritura do texto Os alunos são orientados a reescrever o 
texto fazendo as correções necessárias.  

P
ro

p
o

s
ta

 I
I 

1 Preparação Há um trabalho de preparação a partir 
do gênero resenha crítica. 

2 Planejamento Os alunos são orientados a ler, 
interpretar e escrever textos do gênero. 
Há orientações apresentando o passo a 
passo da atividade de escrita. 

3 Primeira produção Há destaque para a escrita do texto 
como sendo a primeira versão do texto. 

4 Revisão e Avaliação Os alunos são orientados a observarem 
se a resenha apresenta as 
características do gênero proposto.  

5 Reescritura do texto Não há orientações para a reescritura do 
texto. 
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P
ro

p
o

s
ta

 I
II
 

1 Preparação Os alunos são orientados a escreverem 
uma carta de leitor. Para isso, há uma 
preparação abordando inicialmente o 
gênero e sua função. 

2 Planejamento Os alunos são orientados a seguir um 
passo a passo. 

3 Primeira produção Os alunos são orientados a escrever o 
texto como primeira produção. 

4 Revisão e Avaliação Na proposta há orientações para revisão 
do texto e, na seção “Avaliando o 
trabalho”, os alunos são orientados a 
avaliarem o texto. 

5 Reescritura do texto Não há destaque para a reescritura do 
texto. 

P
ro

p
o

s
ta

 I
V

 

1 Preparação Inicialmente são apresentadas 
informações sobre o gênero resumo e 
um passo a passo de como escrever o 
texto. 

2 Planejamento Há um planejamento seguindo passos 
de escrita do texto resumo. 

3 Primeira produção A escrita do texto é destacada como 
primeira produção. 

4 Revisão e Avaliação Os alunos são orientados a avaliarem os 
textos. 

5 Reescritura do texto Não há orientações de reescritura do 
texto. 

Quadro 7 – Resumo das propostas de produção textual do livro 1 

Fonte:Dados do autor (2018). 

 

Em cada proposta do Livro 01, há uma série de atividades que corroboram 

para a aprendizagem da escrita de texto. São apresentados textos, estudos de 

textos, sugestões de pesquisas, trabalhos em grupo, revisão do texto e avaliação.  

Com relação às etapas de produção, percebemos que as propostas não 

apresentam todas elas como, por exemplo, a reescrita de textos. As propostas, com 

exceção da primeira, não destacam a etapa de reescritura, o que nos leva a refletir 

que, de acordo com trabalhos desenvolvidos nessa temática, é necessário se 

enfatizar a atividade de reescritura em todas as propostas de produção de texto, 

tendo em vista sempre a melhoria da qualidade do texto do aluno, a partir da 

concepção de texto enquanto processo. E com relação à primeira produção, 

percebemos que as propostas são orientadas a partir de uma versão apenas, sem 

haver destaque para a segunda versão, o que iria se configurar na reescritura do 

texto, conforme Santos, Riche, Teixeira(2012). No tópico 4.2, passamos à análise 

das propostas de produção textual do livro 02. 
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4.2 Análise das propostas do livro 02 

 

Passamos à análise das propostas do Livro 02, Português 9ºano, da coleção 

Radix, dos autores Ernani Terra e Floriana T. Cavallete, da editora Scipione, 

utilizado nas escolas públicas, nos anos de 2011 a 2013, distribuído pelo MEC, 

através do FNDE. 

O livro está dividido em 08 (oito) módulos, os quais se subdividem em 

capítulos que apresentam atividades de leitura e interpretação de textos, estudos 

gramaticais, atividades de expressão oral e escrita, a linguagem do texto e, no final 

de cada capítulo, uma proposta de produção de texto, na seção denominada 

Produzindo texto. São 12 propostas distribuídas ao longo do livro, no entanto, 

selecionamos 04 (quatro) propostas de produção, porque acreditamos que essa 

quantidade seja suficiente para que tenhamos as informações necessárias para 

responder às questões de pesquisa levantadas no início deste trabalho, 

considerando as categorias de análise, referenciadas em Santos, Riche, 

Teixeira(2012).  

 

Proposta de produção textual I 

 

A proposta I consiste em desenvolver uma campanha publicitária a partir do 

tema “Água”. Os alunos são orientados a se reunirem em grupo e discutirem os 

pontos importantes em torno do tema, para confeccionarem os cartazes e folhetos, 

conscientizando as pessoas sobre o uso da água. 

Na seção Produzindo texto, nas páginas 22 e 23, é apresentada a letra da 

música “Água”, do cantor e compositor Arnaldo Antunes e Paulo Tatit. Em seguida, 

destaca-se a proposta, conforme recorte da página 22, a seguir: 
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Fonte: Terra; Cavallete (2009, p. 22). 

 

Nesta proposta, será desenvolvida uma campanha publicitária envolvendo o 

tema “Água”. Neste caso, os alunos são orientados sobre a atividade, na qual eles 

tralharão os gêneros folhetos, cartazes (p. 22). Inicia-se a fase de preparação para a 

produção textual. Essa fase é necessária, pois é apresentada a situação com o qual 

os alunos deverão trabalhar, é sugerido que a atividade seja desenvolvida em grupo, 

dessa forma, os alunos poderão fazer um levantamento maior de ideias para depois 

selecioná-las e organizá-las na construção do texto. 

Em seguida, na página 23, é destacado o planejamento da atividade, em que 

os autores apresentam um roteiro para que os alunos tenham mais facilidade em 

ordenar o trabalho de escrita. O planejamento é a fase em que é feito o roteiro do 

trabalho de escrita, conforme apontam Santos, Riche, Teixeira(2012). Por isso, essa 

etapa precisa ser trabalhada, para que os produtores tenham em mãos ideia de 

como dar início à escrita. Acrescentamos que o planejamento dessa atividade de 

escrita (proposta I) é muito simples, são orientações que se apresentam muito 

resumidas. Em uma página apenas, os autores apresentam as diferentes etapas da 

proposta de produção. Observamos que há orientações para a primeira produção, 

pois é sugerido que os alunos se reúnam para desenvolver o trabalho juntos, assim, 

eles poderão se dividir em outra fase da atividade para escrever o texto. 

Ainda na página 23 do referido livro, é apresentada a etapa de revisão e 

avaliação do texto (campanha publicitária), conforme destacam os autores: “Avalie 

os folhetos e os cartazes produzidos tendo em vista a sua finalidade e o público a 

que se destinam”. (TERRA; CAVALLETE, 2009, p. 22).Na seção Exercitando a 

crítica, nesta fase, os alunos deverão trabalhar os problemas que aparecem na 
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primeira produção, e fornecer alternativas para superá-las; é o momento de 

verificação “para nortear a autoavaliação”. (SANTOS; RICHE; TEIXEIRA, 2012, p. 

105). 

Dessa forma, os autores orientam os alunos no sentido de eles avaliarem os 

folhetos e os cartazes da campanha, verificando se os mesmos atingiram a 

finalidade para a qual eles foram escritos, como também o público a que se 

destinam. Essa atividade pode desenvolver nos alunos a capacidade de analisar 

criticamente os textos por eles produzidos, fazendo-os compreender a importância 

da avaliação e da autoavaliação do trabalho de escrita, tendo em vista que escrever 

é um processo. Em seguida, apresentamos a análise da proposta II: 
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Fonte: Terra; Cavallete (2009, p. 23). 

 

Nesta proposta, observamos que há orientações para a preparação, 

planejamento, primeira produção, revisão e avaliação, mas não há orientações no 

sentido de se trabalhar a reescritura. Observamos que as etapas presentes na 

proposta são apresentadas de forma bastante resumida, e, como apontam Santos, 

Riche, Teixeira (2012), elas deverão ser trabalhadas de forma sistematizadas para 

que os alunos possam ter mais facilidade em escrever o texto de forma mais 

eficiente. 

Acrescentamos que, nesta proposta, as etapas acima citadas não são 

desenvolvidas, fazendo-se um passo a passo. Elas aparecem na proposta muito 
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resumidamente, o que consideramos que poderá não resultar em um trabalho mais 

produtivo. Passemos à análise da proposta II. 

 

Proposta de produção textual II 

 

A proposta II consiste em escrever uma carta do leitor. Na oportunidade, os 

alunos são orientados a compreenderem a função da carta do leitor e, assim, inicia-

se a fase de preparação da atividade. Os autores apresentam a seguinte orientação: 

 

Após a leitura dos textos e a realização das atividades deste capítulo, 
você certamente tem não só uma opinião formada sobre a forma de 
atuação do ser humano no meio ambiente como também possui 
argumentos convincentes para defender seu ponto de vista. (TERRA; 
CAVALLETE, 2009, p. 37). 

 

Essas orientações preparam os alunos para a produção, pois eles deverão ter 

argumentos para defender um ponto de vista na carta. 

Antes da proposta, na página 36, são apresentadas algumas informações 

sobre a linguagem dos textos, mais especificamente, do texto dissertativo, sendo 

destacadas suas partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Essas 

orientações não contribuem para um trabalho que leve os alunos ao 

desenvolvimento de suas competências comunicativas, pois o foco termina sendo as 

regras de uma “boa produção” e não um trabalho de produção de texto em que os 

alunos compreendam a escrita enquanto processo. Nesse contexto, deveria se 

trabalhar as etapas de produção de textos conforme apontam Santos, Riche, 

Teixeira (2012), entre outros. 

Nesta proposta, na preparação, destacam-se orientações no sentido de situar 

os alunos sobre a estrutura dos veículos de informações, jornais e revistas. Esses 

suportes dispõem de um espaço dedicado à publicação de cartas de leitores, e, 

nesse contexto, os autores apresentam informações sobre a função desses textos. 

Em seguida, a sugestão é que os alunos escrevam uma carta a um jornal ou revista, 

colocando em prática o que aprenderam sobre a função do gênero carta de leitor. 

“Depois de ler o texto, escreva ao jornal ou à revista uma carta destinada à seção 

Cartas do leitor apresentando sua opinião sobre o que o veículo de comunicação 

publicou”. (TERRA; CAVALLETE, 2009, p. 37). 
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A etapa de planejamento é muito diluída na etapa de preparação, 

destacando-se o trecho de um jornal para que os alunos vejam o que foi publicado, 

fazendo um comentário sobre uma carta de leitor. Seguindo a proposta, observamos 

que ela se desenvolve enquanto primeira produção, não há referência a um trabalho 

em equipe, toda a proposta se desenvolve em torno de uma só produção. 

Na seção Exercitando a crítica, é apresentada a etapa de revisão e avaliação, 

(SANTOS; RICHE; TEIXEIRA, 2012). De forma breve, os autores solicitam que seja 

feita a avaliação considerando alguns pontos que podem ser observados no recorte 

da página 37 do referido livro. 

Das etapas de produção, só há destaque para a preparação, planejamento, 

revisão e avaliação, apenas em uma versão do texto, conforme orientações da 

página 37, como veremos a seguir: 
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Fonte: Terra; Cavallete (2009, p. 37). 

 

Na seção Exercitando a crítica, é apresentada a etapa de revisão e avaliação. 

De forma breve, os autores solicitam que seja feita a avaliação do texto 

considerando os seguintes pontos:  
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Se o ponto de vista está apresentado de maneira objetiva; 
Se os argumentos apresentados confirmam o ponto de vista; 
Se o texto termina com uma conclusão e se a conclusão decorre da 
argumentação apresentada; 
Se o texto produzido é conciso e claro. (TERRA; CAVALLETE, 2009, 
p. 37). 

 

A proposta II termina com a seção “Exercitando a crítica”, em que os alunos 

devem fazer uma revisão e avaliação do texto para verificar se o trabalho de escrita 

atendeu à solicitação. 

Observamos, portanto, que a proposta não apresenta orientações para a 

primeira produção e reescritura do texto. A reescritura deveria ser a etapa de 

finalização da atividade de escrita, de acordo com Santos, Riche, Teixeira (2012), no 

entanto, não houve essa preocupação. A proposta termina, sem que os alunos 

sejam orientados a essa etapa. Assim, não há como os alunos refletirem sobre uma 

melhoria do texto, a partir de uma atividade de releitura e reescrita, nesse contexto, 

reafirmamos a necessidade de se trabalhar a reescritura. Acrescentamos que, além 

de não apresentar todas as etapas de produção de texto, necessárias à atividade de 

escrita, a proposta ainda apresenta de forma muito resumida, as etapas preparação, 

planejamento, revisão e avaliação. Dessa forma, entendemos que o trabalho deixa 

de ser realizado de forma a proporcionar aos alunos um rendimento mais produtivo 

com relação à escrita do texto. 

Passemos à análise da proposta III. 

 

Proposta de produção textual III 

 

A terceira proposta de produção de texto do livro 02 consiste em escrever um 

texto argumentativo para compor um caderno de opiniões. Nessa orientação, falta a 

definição do gênero textual a ser trabalhado, para que os alunos possam 

desenvolver o trabalho de escrita conscientes da função social desse gênero.  

Os autores solicitam a criação de um texto que tenha como ponto de partida 

os versos de Luiz Gonzaga “Doutor, uma esmola a um homem que é são ou lhe 

mata de vergonha, ou vicia o cidadão”. (TERRA; CAVALLETE, 2009, p. 51). 

Desta vez, o destaque é para a criação de um texto argumentativo, não há um 

direcionamento para um gênero textual específico como as demais propostas 

apresentadas neste livro. 
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Temos verificado que todas as orientações para o trabalho de escrita do livro 

02, na seção Produzindo texto, são bastante resumidas, pois em apenas uma 

página, os autores resumem todas as diretrizes para o trabalho de produção de 

texto. Assim, acreditamos que a proposta não atende ao que os autores a que 

fazemos referência neste trabalho, e até os PCN de língua portuguesa, apontam 

sobre as etapas de escrita de textos. 

Diferentes autores defendem que a escrita de texto é um processo, é um 

trabalho que, como defendem Santos, Riche, Teixeira(2012), segue diferentes 

etapas, as quais devem ser desenvolvidas em um espaço de tempo que seja 

suficiente para que os alunos aprendam com a execução de cada uma delas. Como 

defendem as autoras citadas, o trabalho de escrita de textos deve seguir diferentes 

etapas, as quais deverão ser desenvolvidas com os alunos em diferentes momentos, 

uma após a outra. Dessa forma, os produtores/escritores podem ir refletindo sobre o 

trabalho de escrita ao longo das etapas e poderão ir melhorando o texto, conforme 

forem vendo a necessidade. Destacamos, a seguir, o recorte da proposta III: 
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Fonte: Terra; Cavallete (2009, p. 51). 

 

As orientações da página 51 se dão no sentido de enfatizar uma produção 

textual que siga as diretrizes de um texto argumentativo. Dessa forma, entendemos 

que, mesmo de forma bastante breve, trata-se da preparação. Conforme destacam 
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Terra e Cavallete (2009, p. 51): “Queremos saber qual é o seu ponto de vista a 

respeito da ideia contida nestes versos”. 

Na mesma sequência, segue, também de forma bastante resumida, o 

planejamento. Essa orientação é necessária para que o aluno/produtor possa 

desenvolver o seu texto com mais segurança, uma vez que já tem um roteiro a ser 

seguido (SANTOS; RICHE; TEIXEIRA, 2012). 

Nesta proposta, também há orientações no sentido de enfatizar a primeira 

produção, pois os alunos deverão se reunir para avaliar tudo que foi produzido 

(TERRA; CAVALLETE, 2009). 

A revisão e avaliação acontecem na seção “Exercitando a crítica”. Nesta 

seção, os alunos/produtores deverão verificar se o texto atende ao que propõem as 

diretrizes apresentadas na página 51. 

No final da proposta, não há orientações para a reescritura de texto. Os 

alunos deverão, de acordo com as orientações do livro, fazer a revisão, dando o 

texto como finalizado. Conforme os autores destacam: “faça uma revisão criteriosa 

do texto, observando a grafia, a acentuação, a concordância e a pontuação”. 

(TERRA; CAVALLETE, 2009, p. 37). Não se evidencia a necessidade de reescritura, 

etapa que deveria ser trabalhada como parte final do trabalho de escrita em cada 

proposta. 

Assim, esta proposta também não atende ao que orientam Santos, Riche, 

Teixeira (2012), pois não contempla todas as etapas de produção de texto, as quais 

denominamos de categorias de análise. 

Diante do exposto, compreendemos que a proposta não atendeu às  

orientações para a produção de texto, pois apenas quatro etapas foram 

identificadas. Não é possível que a atividade de produção de texto possa se 

desenvolver apresentando resultados satisfatórios, uma vez que os alunos não 

percorreram os passos necessários à atividade de produção de texto, conforme 

apontados por Santos, Riche, Teixeira(2012). As referidas autoras destacam a 

necessidade de se desenvolver as atividades de produção de texto a partir de 

diferentes etapas, pois essas etapas favorecem o trabalho de escrita, fazendo com 

que os alunos compreendam que o texto deve ser finalizado com a reescritura. 
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Proposta de produção textual IV 

 

Passamos a analisar a proposta de produção textual IV, a qual consiste em 

escrever uma carta aberta. 

Na página 69 do livro, há orientações para preparar os alunos para que eles 

se familiarizem com a escrita de texto argumentativo, em que serão desafiados a 

escrever uma carta aberta argumentativa, para compor um painel de defesa do meio 

ambiente: “Retome, com os colegas, o que você já aprendeu sobre carta aberta”. 

(TERRA; CAVALLETE, 2009, p. 69). Assim, os alunos, nessa fase de preparação, 

retomam o que já aprenderam sobre o gênero a ser trabalhado na proposta.  

A fase de preparação inicia-se chamando a atenção do leitor para a função do 

gênero no nosso cotidiano, logo nos dois primeiros parágrafos da seção Produzindo 

texto. Embora esta fase não consista em somente apresentar o gênero textual, mas 

levar os alunos a escreverem uma carta aberta para compor um painel de defesa do 

meio ambiente, conscientizando-os da função desse gênero textual. 

Nos parágrafos seguintes, observamos que é destacado o planejamento da 

atividade de produção de texto. Também nesta mesma fase, observamos que as 

orientações enfatizam a primeira produção, pois os alunos deverão se reunir em 

grupo para retomar o que eles já aprenderam sobre carta aberta. Reiteramos que 

são informações muito resumidas, as quais deveriam ser apresentadas de forma 

mais detalhada para facilitar o trabalho dos produtores de texto, conforme apontam 

Santos, Riche, Teixeira(2012). 

A etapa de revisão e avaliação do texto se encontra na seção Exercitando a 

crítica, em que os alunos deverão averiguar se as produções textuais seguem as 

diretrizes apresentadas na proposta, conforme podemos observar no recorte da 

página 69: 
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Fonte: Terra; Cavallete (2009, p. 69). 

 

A proposta contempla um gênero específico (carta aberta), seguindo 

orientações de três blocos dos conteúdos. Não há orientação para a reescritura de 
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texto, mas orientações para revisão criteriosa e passar o texto a limpo, observando 

se a produção apresenta as características de uma carta aberta. 

A partir da apresentação das quatro propostas do livro 02, passamos à 

discussão, considerando cada uma das cinco categorias. 

Nas propostas analisadas do livro 02, há destaque para a preparação da 

atividade de escrita. Em três das propostas analisadas, os autores apresentam 

informações no sentido de preparar os alunos para a escrita, mesmo que de forma 

bastante resumida. 

No Livro 02, as propostas I, II e IV partem de diferentes gêneros textuais, 

apenas a proposta III faz alusão à tipologia (texto argumentativo), destacando as 

características do texto argumentativo. 

O trabalho com texto argumentativo leva o aluno a compreender a 

necessidade de que temos de tecer argumentos no decorrer do texto para que o 

mesmo possa se tornar mais convincente, no entanto, é necessário não fixarmos 

apenas as tipologias textuais. Assim, é necessário que o material didático mais 

utilizado nas salas de aula apresente um conteúdo que atenda às reais 

necessidades de aprendizagem dos alunos e esteja em conformidade com os 

avanços das pesquisas e estudos de especialistas do ensino de língua portuguesa. 

Ainda nas propostas analisadas do livro 02, observamos que há, mesmo que 

de forma breve, um planejamento das atividades de escrita. Embora acrescentemos 

que esse planejamento deveria se dá de forma mais sistematizada. 

Todas as propostas analisadas do livro 02 são organizadas e orientadas 

considerando-se apenas uma versão do texto. Segundo Santos, Riche, Teixeira 

(2012), essa fase pode ser desenvolvida em grupo, discutida e, em seguida, a 

produção passa a ser desenvolvida individualmente. Dessa forma, os alunos 

trabalhariam mais o gênero, a escrita do texto e aperfeiçoariam mais a versão 

seguinte. 

Em todas as propostas de produção textual do Livro 02, há orientações no 

sentido de avaliar os textos escritos, como também de revisá-los. Na seção 

Exercitando a crítica, éenfatizada, de forma breve, a avaliação e a revisão dos 

textos. 

A revisão dos textos é uma etapa fundamental na produção de texto porque, 

durante a escrita, nem sempre estamos atentos aos detalhes como ortografia, 

concordância, e até mesmo, aspectos de coerência e coesão. Enquanto estamos 
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escrevendo, nossa preocupação volta-se para a criação do texto e organização das 

ideias. Assim, no final de cada produção, é necessário que voltemos ao texto como 

avaliador e revisor para verificar o que ainda pode ser melhorado. 

Nas propostas analisadas do Livro 02, observamos que não há referência à 

atividade de reescritura. Há orientações no sentido de se fazer uma revisão 

criteriosa em algumas propostas, em outras, uma revisão ou melhoria do texto. 

Dessa forma, compreendemos que há a necessidade de se destacar esta atividade 

nas etapas de escrita de texto, pois é a partir da reescritura que os alunos têm a 

oportunidade de melhorar os seus textos. 

Destacamos, a seguir, o quadro-resumo das propostas de produção textual 

do livro 02: 

 

QUADRO-RESUMO DAS PROPOSTAS DE PRODUÇÃO DE TEXTO DO LIVRO 02 
PORTUGUÊS 9º ANO PROJETO RADIX 

Categorias de análise Descrição dos resultados 

P
ro

p
o

s
ta

 I
 

1 Preparação Há um trabalho de preparação para se 
produzir uma campanha publicitária. 

2 Planejamento Os alunos são orientados a relerem um 
texto (campanha publicitária), trabalhado 
anteriormente, dessa forma dá-se o 
planejamento. 

3 Primeira produção Os alunos são orientados a escrever 
textos como primeira produção. 

4 Revisão e Avaliação Os alunos são orientados a fazer uma 
revisão e avaliação do texto escrito. 

5Reescritura do texto Não há orientações no sentido de fazer 
uma segunda versão texto.  

P
ro

p
o

s
ta

 I
I 

1 Preparação Há um trabalho de preparação a partir 
do gênero carta de leitor. 

2 Planejamento São apresentadas informações sobre a 
escrita do texto. 

3 Primeira produção Não há orientação destacando a 
primeira produção. 

4 Revisão e Avaliação Há orientações para revisão e avaliação 
dos textos, na seção Exercitando a 
crítica. 

5Reescritura do texto Não há orientações para a reescritura do 
texto. 

P
ro

p
o

s
ta

 I
II
 

1 Preparação Os alunos são orientados a escreverem 
um texto argumentativo. Na 
oportunidade são apresentadas 
orientações em torno da escrita de texto 
argumentativo. 

2 Planejamento Há um planejamento resumido. 

3 Primeira produção Os alunos são orientados a escrever o 
texto, como primeira produção. 

4 Revisão e Avaliação Há orientações para revisão e avaliação 
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do texto. 

5Reescritura do texto Não há destaque para a reescritura do 
texto. 

P
ro

p
o

s
ta

 I
V

 

1 Preparação Inicialmente são apresentadas 
informações sobre o gênero carta 
aberta. 

2 Planejamento Há orientações sobre o gênero, mas não 
segue um planejamento mais detalhado. 

3 Primeira produção A escrita do texto também destaca a 
primeira produção. 

4 Revisão e Avaliação Na seção Exercitando a crítica os alunos 
são orientados a avaliarem o texto. 

5Reescritura do texto Não há orientações de reescritura do 
texto. 

Quadro 8 – Resumo das propostas de produção textual do livro 1 
Fonte:Dados do autor (2018). 

 

O Livro 02 apresenta propostas de produção textual que partem de diferentes 

gêneros textuais. No entanto, a proposta III orienta os alunos à escrita de um texto 

argumentativo para compor um Caderno de opiniões, seguindo as características 

desse tipo de texto. Essa proposta é diferente das demais analisadas, pois trata da 

argumentação. Faltou a ênfase no gênero textual, o que deveria ter acontecido, pois 

é fundamental que o trabalho com a escrita de textos se desenvolva considerando a 

diversidade de gêneros e suas funções.  

Sabemos que os textos fazem parte de uma numerosa variação de gêneros e 

eles se encontram sempre em alguma tipologia, entretanto, como fazemos uso 

diretamente dos gêneros textuais em nossos textos orais ou escritos, deveremos 

trabalhar com os mais diferentes deles, e não simplesmente as tipologias de textos. 

Trabalhar as tipologias não dá conta de atender às reais necessidades de 

aprendizagem de escrita dos alunos, pois é necessário que eles tomem consciência 

de que o texto se materializa em um gênero e esse gênero tem uma função 

comunicativa. 

Ainda no Livro 02, observamos que há um planejamento de escrita, no 

entanto, ele acontece de forma bastante resumida, não se desenvolve em detalhes 

como defendem Santos, Riche, Teixeira(2012). Esse planejamento precisa ser mais 

abrangente, tendo em vista a atividade de produção ser um trabalho que é 

desenvolvido a partir de diferentes etapas, culminando com a versão final do texto. 

No final de cada proposta, é apresentada uma seção denominada de Exercitando a 

crítica, na qual se faz uma avaliação da atividade de produção, verificando se os 

objetivos foram alcançados. Não há referência à reescritura do texto. 
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Passemos à apresentação das propostas de produção textual do livro 03. 

 

4.3 Análise das propostas do livro 03 

 

Nesta seção, analisamos as propostas de produção do Livro 03 “Português 

Linguagens”, 9º ano, da editora Saraiva, dos autores William Roberto Cereja e 

Thereza Cochar Magalhães, utilizado nos anos de 2014 a 2016. O referido livro está 

organizado em quatro unidades, que estão divididas em capítulos. Nele, há doze 

propostas, das quais analisamos 04 (quatro). 

 

Proposta de produção textual I 

 

A primeira proposta do livro 03 é a escrita de uma reportagem. Ao longo do 

capítulo I, são trabalhados alguns textos da esfera jornalística e realizados estudos 

de interpretação. Na página 20, os autores dão início à produção com a preparação 

da escrita, (primeira categoria de análise), em que os alunos devem formar uma 

equipe de reportagem para visitar uma biblioteca. Essa visita será importante porque 

fará com que os pesquisadores tenham matéria-prima para o trabalho de produção 

de texto, conforme recorte da página 20. 

 
Fonte: Cereja; Magalhães (2012, p. 20). 

 

Na sequência, destaca-se o planejamento, pois uma série de questões é feita 

para que os escritores tenham “um roteiro, um esboço” (SANTOS; RICHE; 

TEIXEIRA, 2012), e assim, ficará mais fácil organizar as ideias do texto, sem correr o 

risco de fugir ao tema da atividade proposta, conforme destacam os autores: “Na 
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pesquisa, procurem respostas para as seguintes perguntas”. (CEREJA; 

MAGALHÃES, 2012, p. 20). Ao procurar respostas para as questões apontadas no 

recorte da página 20, os alunos estarão se inteirando cada vez mais com a temática 

da produção e, dessa forma, o trabalho de escrita vai se tornando mais fácil, como 

destacam Cereja e Magalhães (2012), no recorte da página 20: 

 

 
Fonte: Cereja; Magalhães (2012, p. 20). 

 

Ainda na página 20, constatamos que há orientações, de forma breve, para a 

primeira produção, em que os alunos são solicitados a desenvolverem as atividades 

preparatórias da produção de texto em equipe, para dar prosseguimento à escrita de 

texto. Depois de prontas as informações colhidas sobre as bibliotecas, os alunos 

deverão iniciar a produção da reportagem, conforme orientações que seguem no 

recorte da página 21: 
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Fonte: Cereja; Magalhães (2012, p. 21). 

 

A proposta destaca ainda as seguintes orientações: que seja escrita na norma 

padrão da língua, que seja considerado o público leitor da reportagem (colegas, 

professores e familiares) e que o texto seja escrito de forma objetiva, como podemos 

observar no recorte da página 21. Neste mesmo recorte, há destaque para a etapa 

de planejamento, quando os autores do livro orientam: “Planejem o aspecto visual 

da reportagem, isto é, como será a distribuição dos textos, das fotos, etc.” Assim, os 

alunos poderão pensar sobre a reportagem como um gênero cuja função é 

apresentar informações ao público e, assim, preparar os textos, as fotos, etc. 

Na seção “Agora é sua vez”, na página 20, são apresentadas orientações 

sobre o gênero reportagem. Assim, é sugerido que os alunos formem equipes e 

visitem bibliotecas para observar como elas estão organizadas e o que falta nelas 

para que eles possam sugerir, em suas reportagens, o que deve melhorar. 

Para os alunos, é considerado o que já foi trabalhado ao longo da unidade. 

No entanto, enfatizamos que, nas páginas anteriores às propostas, houve um 

planejamento com vistas à escrita da reportagem que os alunos viriam a produzir, 

conforme Cereja e Magalhães (2012, p. 21) orientam: “Planejem o aspecto visual da 

reportagem, isto é, como será a distribuição dos textos, das fotos, etc.”. 

Nas orientações da página 21, destaca-se a etapa de revisão e avaliação, 

pois os alunos são direcionados a revisarem cuidadosamente o que eles escreveram 

e, na mesma página, há um boxe com informações acerca da avaliação, em que se 

deve verificar se o texto apresenta as características de uma reportagem e se foi 

escrito observando-se a norma-padrão da língua portuguesa. 

Nesta proposta I, não há destaque para a última etapa da atividade de escrita 

– a reescritura do texto. 
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Apresentamos, a seguir, a análise da proposta II. 

 

Proposta de produção textual II 

 

A segunda proposta que passamos a analisar encontra-se no capítulo 03 da 

primeira unidade e consiste em escrever um editorial. Dando início à etapa de 

preparação, os alunos deverão trocar ideias juntos para concluírem quais as 

principais características de um editorial, conforme recorte da página 54: 

 

 
Fonte: Cereja; Magalhães (2012, p. 54). 

 

Na sequência, os autores destacam uma entrevista com os escritores 

consagrados da literatura brasileira, Ana Maria Machado e Moacyr Scliar, para 

discorrerem sobre momentos de intersecção da literatura e o amor. Nesta mesma 

página, as orientações já apontam para a escolha de um tema para o 

desenvolvimento do editorial. Assim, observamos que há um planejamento, pois 

nesse contexto, os autores fazem a seguinte recomendação: “Troque ideias com os 

colegas e, juntos, concluam: Quais são as principais características do editorial?” 

(CEREJA, MAGALHAES, 2012, p. 54). A partir da aquisição dessas informações, os 

alunos já podem planejar o trabalho de escrita do editorial. 

Em seguida, destacamos o recorte da proposta II. 
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Fonte: Cereja; Magalhães (2012, p. 55). 

 

A proposta, como as demais, parte de um gênero, o que tem sido constante 

nas orientações dos livros analisados até então. Nela não há detalhadamente de 

uma sequência de atividades. Observamos que a mesma se dá tendo em vista a 

primeira produção, em que os alunos são orientados a fazerem uma escolha em 

grupo para dar prosseguimento à produção. Percebemos que há a necessidade de 

um planejamento mais detalhado, de trabalhar a avaliação e revisão do texto e, 

principalmente, a reescritura do texto na versão final do editorial. 

Assim, percebemos que a proposta II não atende ao que apontam as autoras 

Santos, Riche, Teixeira(2012), sobre as etapas de produção de texto, pois faltam 

etapas importantes, como avaliação, revisão e reescritura do texto. A proposta 

termina com a seguinte orientação: “A seguir, tomem uma posição e anotem no 

caderno os argumentos (a favor ou contra) e redijam um editorial, que depois fará 
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parte de um jornal a ser montado no projeto Intervalo desta unidade”. (CEREJA; 

MAGALHÃES, 2012, p. 55). Acrescentamos que a ausência dessas etapas dificulta 

o trabalho de escrita, pois, ao escrever, precisamos fazer algumas retomadas para 

avaliar, revisar e, no final, reescrever o texto, até mais de uma vez se necessário. 

Dessa forma, o trabalho de produção não poderá apresentar os resultados 

esperados, pois não se trabalhou todas as etapas de escrita. 

Apresentamos, em seguida, a análise da proposta III. 

 

Proposta de produção textual III 

 

A proposta III, do capítulo 01, da unidade II, consiste na produção de um 

conto. São destacadas as características de um conto, depois de terem sido 

apresentados alguns contos para leitura e interpretação. O conto é destacado como 

um gênero narrativo e, enquanto tal, tem as suas peculiaridades de texto narrativo. 

Na proposta, os alunos são orientados a darem continuidade a um conto. São 

apresentados três inícios de contos de escritores brasileiros, em que os alunos 

devem escolher um e dar continuidade. 

Dando início à etapa de preparação, na página 75, são apresentadas 

informações sobre o gênero a ser trabalhado pelos alunos na escrita – o conto. As 

questões 4, 5, 6 e 7, da página 75, referem-se a um conto trabalhado na unidade, 

em que os alunos deverão apresentar respostas relacionadas à compreensão do 

texto e, respectivamente, do conto. São enfatizadas as partes constituintes de um 

conto: introdução, complicação, clímax e desfecho. 

Nos boxes ao lado, da página 75, é destacada a estrutura do enredo e, em 

seguida, informações sobre o conflito. Assim, podemos acrescentar que, nesta 

proposta, há um detalhamento das etapas preparação e planejamento, pois os 

alunos deverão primeiramente responder questões sobre o gênero conto, e se 

orientarem pelas informações sobre “a estrutura do enredo” (CEREJA; 

MAGALHÃES, 2012, p. 75), conforme podemos observar a seguir: 
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Fonte: Cereja; Magalhães (2012, p. 75). 

 

Dessa forma, observamos que a proposta tem início com a preparação dos 

alunos com relação ao gênero conto, que é trabalhado inicialmente, trazendo à tona 

as características desse gênero textual. 

Na sequência, os autores destacam o planejamento da atividade de escrita, 

pois à medida que vão abordando o que é necessário à escrita do conto, os alunos 

já vão tendo um roteiro para dar prosseguimento, sem perder de vista o foco do 

trabalho de produção, conforme podemos observar no recorte da página 76: 
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Fonte: Cereja; Magalhães (2012, p. 76). 

 

Esta proposta parte do gênero conto, um texto narrativo. É feito um 

planejamento antes da produção e os alunos são advertidos quanto aos receptores 

do texto, ou seja, os leitores externos. Compreendemos que há referência à primeira 

produção, quando os alunos são advertidos a decidirem juntos para concluírem 

sobre as características do conto. Assim, os autores atentaram para a preparação, 

planejamento, primeira produção, revisão e avaliação e também para a reescritura 

do texto, como destacam os autores do livro 03: “Refaça o texto quantas vezes 

achar necessário”. (CEREJA; MAGALHÃES, 2012, p. 76). Nesse contexto, é 

possível desenvolver o trabalho de produção de texto, reconhecendo que escrever 

implica desenvolver diferentes etapas, até chegar à reescritura. 

Mesmo se identificando algumas etapas de forma resumida, acrescentamos 

que essa proposta atende ao que as autoras Santos, Riche, Teixeira (2012) 

destacam sobre o trabalho de escrita de texto. Assim, os alunos/produtores poderão 

compreender, após desenvolver as diferentes etapas de escrita, que não é possível 
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desenvolver um texto que atenda aos objetivos de comunicação, sem seguir uma 

sequência de atividades necessárias à construção da produção.  

Portanto, a proposta III apresentou todas as categorias de análise, conforme 

Santos, Riche, Teixeira(2012), mesmo que de forma resumida, mas foi possível 

identificá-las. Destacamos que as etapas apresentadas pelas autoras Santos, Riche, 

Teixeira (2012) devem ser desenvolvidas de forma mais detalhada, uma após a 

outra, para que os alunos tenham mais subsídios para concluir a escrita do conto. 

Se a proposta é produzir um conto, seguindo as orientações da página 75, “A 

estrutura do enredo” (CEREJA; MAGALHÃES, 2012, p. 75), assim, compreendemos 

que é necessário se trabalhar as etapas de produção de texto, da preparação até a 

reescritura do texto, como as autoras Santos, Riche, Teixeira(2012) apresentam.  

Na sequência, apresentamos a análise da proposta IV. 

 

Proposta de produção textual IV 

 

A proposta IV consiste em produzir mais um conto. Em um primeiro momento, 

dar continuidade a um conto empregando o tempo cronológico, em seguida, produzir 

um conto empregando a técnica flashback. 

As orientações desta proposta são as mesmas da proposta III, que consistia 

em escrever um conto, neste caso, as orientações terminam com a reescritura, como 

parte do trabalho de produção de texto. 

Dando início à etapa de preparação, os autores apresentam as informações 

sobre o gênero conto, na qual é destaque o conto Pausa, de Moacyr Scliar. O texto 

servirá de base para que os alunos se familiarizem cada vez mais e tenham 

embasamento para a criação do conto, como destacam os autores: “Leia este conto 

de Moacyr Scliar”. (CEREJA; MAGALHÃES, 2012, p. 92). 

Na sequência, é feito um estudo interpretativo do conto, enfatizando-se as 

suas características. Em seguida, os autores apresentam informações importantes 

sobre tempo cronológico e tempo psicológico, tendo em vista que a proposta desafia 

os alunos a escreverem um texto usando a técnica flashback. 
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Fonte: Cereja; Magalhães (2012, p. 92). 

 
 

Nessa proposta, destacamos a informação dada no início do recorte da 

página 92, em que os autores abordam “gêneros narrativos”, sendo que é 

necessário se definir o gênero, para que os alunos possam tomar conhecimento das 

características e funções de cada um deles. 
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Fonte: Cereja; Magalhães (2012, p. 93). 

 

Na página 95, reproduzimos as diretrizes para a escrita do conto no boxe 

Agora é sua vez. Nesta página, é destacado o planejamento da atividade, pois as 

informações dão conta de organizar os inícios de três diferentes contos para que os 

alunos deem continuação. 
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Fonte: Cereja; Magalhães (2012, p. 95). 

 

Inicialmente, há uma preparação para a escrita do conto, mesmo que de 

forma breve. Também o planejamento da proposta acontece de forma breve, no 
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entanto, as orientações dão conta de que os alunos deverão seguir as instruções da 

proposta anterior. Assim, compreendemos que esta proposta atende ao que as 

autoras Santos, Riche, Teixeira(2012) postulam sobre as etapas de produção de 

texto, pois, conforme foi orientado na proposta III, os alunos deverão seguir as 

mesmas instruções, em que constatamos as etapas de preparação, planejamento, 

primeira produção, revisão e avaliação e a reescritura do texto. 

Todas as propostas do livro 03 têm como ponto de partida um gênero textual 

específico: proposta I – gênero reportagem; proposta II – gênero editorial; proposta 

III e IV – gênero conto. Dessa forma, as propostas do livro 03 seguem as 

orientações dos PCN de língua portuguesa, que enfatizam o texto como unidade de 

ensino e a diversidade de gêneros (BRASIL, 2001). Assim, há uma preparação para 

as atividades, mesmo que de forma breve. 

Os textos trabalhados nas seções de produção de texto dão conta de situar 

os alunos nos referidos gêneros, através das atividades que são propostas, como 

leitura, interpretação com questões com alternativas e questões opinativas. Dessa 

forma, antes dos alunos escreverem os textos, eles já estão informados acerca das 

características dos gêneros e de como proceder com a escrita. 

Os autores apresentaram uma preocupação bastante pertinente com o 

trabalho a partir dos diferentes gêneros textuais, como sendo gêneros do dia a dia, 

mesclando os gêneros clássicos (conto) com os gêneros da esfera jornalística. Essa 

escolha precisa ser bem pensada, pois não é possível a escola trabalhar todos os 

gêneros textuais, dada a quantidade ilimitada deles. Mesmo assim, é muito 

pertinente essa preparação para a escrita, quando os alunos são solicitados a se 

familiarizarem com os gêneros com os quais deverão desenvolver a atividade de 

escrita. 

As propostas de escrita do livro 03 seguem um planejamento, mesmo que de 

forma muito breve. Acreditamos que seria mais interessante que houvesse um 

planejamento mais detalhado, pois, dessa forma, os alunos teriam oportunidade de 

trabalhar mais a escrita do texto, desde a primeira versão até a versão final do texto. 

Das quatro propostas de produção textual, há orientação para se fazer a 

avaliação e a revisão em três propostas: I, III e IV. A proposta II não destaca, de 

forma explícita, a avaliação e a revisão do texto, no entanto, as orientações dão 

conta de que o texto fará parte de um jornal a ser montado no projeto do capítulo 

Intervalo, da mesma unidade. Considerando a necessidade de se trabalhar as 
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etapas de produção de texto, conforme Santos, Riche, Teixeira (2012), torna-se 

necessário um trabalho mais detalhado de escrita de texto que dê conta de trabalhar 

as etapas para que os alunos tenham mais oportunidade de desenvolver um 

trabalho produtivo, conscientizando-se que um texto não deve ser escrito a partir de 

uma versão apenas, sem seguir diferentes etapas ainda mais que os textos dos 

alunos serão expostos em um jornal. Assim, faz-se necessário uma revisão criteriosa 

e também uma avaliação dessas produções. 

Nesse sentido, a proposta deveria apontar claramente a necessidade de se 

fazer uma rigorosa revisão do texto e também uma avaliação, para verificar se o 

texto apresenta as características do gênero editorial, pois o texto que será 

publicado em um jornal terá um público bastante diversificado e, certamente, 

alcançará um número significativo de leitores.  

As atividades de escrita, portanto, devem ser trabalhadas a partir de 

discussões do tema, do gênero textual e seguir diferentes etapas para que seja 

possível aos alunos chegarem à versão final do texto, desenvolvendo uma produção 

de texto com mais facilidade. O tema deve ser trabalhado não somente com textos 

escritos, mas propagandas, vídeos e outras formas de apresentação, para 

enriquecer as ideias dos alunos. Destacamos, a seguir, o quadro-resumo das 

propostas de produção textual do livro 03: 

 

QUADRO-RESUMO DAS PROPOSTAS DE PRODUÇÃO DE TEXTO DO LIVRO 03 
PORTUGUÊS LINGUAGENS 

Categorias de análise Descrição dos resultados 

P
ro

p
o

s
ta

 I
 

1 Preparação Há um trabalho de preparação muito 
resumido. 

2 Planejamento Há um planejamento na seção de 
produção textual. 

3 Primeira produção Os alunos são orientados a 
escreverem textos com destaque para 
a primeira produção. 

4 Revisão e Avaliação Os alunos são orientados a fazer uma 
revisão e avaliação do texto escrito. 

5Reescritura do texto Não há orientações no sentido de 
fazer a reescritura do texto.  

P
ro

p
o

s
ta

 I
I 

1 Preparação Há um trabalho de preparação a partir 
do gênero editorial, mesmo que de 
forma breve. 

2 Planejamento São apresentadas informações sobre 
a escrita do texto. As orientações 
consistem em um planejamento 
resumido. 

3 Primeira produção Há destaque para a primeira produção. 
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4 Revisão e Avaliação Não há orientações para revisão e 
avaliação dos textos. 

5Reescritura do texto Não há orientações para a reescrita do 
texto. 

P
ro

p
o

s
ta

 I
II
 

1 Preparação Inicialmente são destacadas as 
instruções para a escrita da proposta. 

2 Planejamento Há um planejamento mesmo que de 
forma breve. 

3 Primeira produção Há orientação para a primeira 
produção. 

4 Revisão e Avaliação Há orientações para revisão e 
avaliação do texto. 

5Reescritura do texto Há destaque para a reescritura do 
texto no final da proposta. 

P
ro

p
o

s
ta

 I
V

 

1 Preparação A proposta parte da preparação que foi 
destaque para a proposta anterior, em 
que foi trabalhado o gênero conto. 

2 Planejamento Há orientações sobre o gênero 
seguindo um planejamento mais 
detalhado. 

3 Primeira produção A primeira produção é dar 
continuidade a um conto, que deverá 
ser reescrito no final da proposta, pois 
segue as mesmas orientações da 
proposta anterior. 

4 Revisão e Avaliação Na seção Exercitando a crítica os 
alunos são orientados a avaliarem o 
texto. 

5Reescritura do texto Há orientações para a reescritura do 
texto. 

Quadro 9 – Quadro resumo das propostas de produção textual do livro 03 
Fonte:Dados do autor (2018). 

 

O livro 03 traz, para o nosso contexto de pesquisa, um destaque para a 

reescritura de texto, quando apresenta, em duas propostas, das quatro analisadas, 

orientação para a reescritura, como atividade que tem o objetivo de melhorar a 

produção dos alunos, embora, reiteramos que seja ainda muito pouco. Com relação 

aos gêneros, o trabalho dos autores apresenta-se em conformidade com os PCN de 

língua portuguesa e as ideias de diferentes teóricos que trabalham com o ensino de 

língua portuguesa e produção de texto. Destacamos que há a preparação para a 

escrita de texto, mas de forma muito breve, e o planejamento da escrita não segue 

uma sistematização mais detalhada. Há uma preocupação com a revisão e 

avaliação. 

Passamos à apresentação das propostas de produção do livro 04. 
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4.4 Análise das propostas do livro 04 

 

O Livro 04 “Língua Portuguesa”, 9º ano, faz parte de uma coleção de autoria 

coletiva (Coleção Universos), concebida, desenvolvida e produzida pelas edições 

SM e destaca como editora responsável: Andressa Munique Paiva. É uma coleção 

que será utilizada nos anos de 2017 a 2019. O referido livro está dividido em quatro 

unidades, as quais estão subdivididas em três capítulos cada, que abordam leitura, 

texto, atividades sobre a reconstrução dos sentidos do texto, a gramática na 

reconstrução dos sentidos do texto, uma seção de avaliação e, por fim, a seção 

Oficina de texto, na qual são destacadas duas atividades: a primeira produção e a 

produção final. 

 

Proposta de produção textual I 

 

A proposta I consiste em escrever um manifesto. Na página 49, é 

apresentada a seção denominada Oficina de textos. Nesta seção, é desenvolvida a 

atividade de produção de texto, em que as autoras apresentam a situação e definem 

o projeto de comunicação e a Preparação de conteúdos. Nesta seção, as autoras 

destacam a preparação da produção, questionando, inicialmente, sobre o gênero 

textual, trazendo aos alunos informações e questionamentos sobre o gênero 

manifesto: “Preparação de conteúdos. Para escrever seu manifesto, você e seu 

grupo devem pesquisar sobre os Tribalistas em revistas, jornais e na internet”. 

(PEREIRA; BARROS; MARIZ, 2015, p. 49). 

Ainda na página 49, observamos que as informações correspondem ao 

planejamento da atividade de escrita porque vai se organizando um roteiro de 

trabalho, mais especificamente, quando é definido o projeto de comunicação e a 

preparação dos conteúdos. 

Para retomar o tema trabalhado na unidade, os alunos são orientados a lerem 

sobre o tribalismo, movimento relâmpago, criado pelos artistas contemporâneos do 

século XXI, Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown e Marisa Monte (PEREIRA; 

BARROS; MARIZ, 2015). Na página 50, os alunos deverão ler a letra de uma 

canção do álbum que o grupo musical produziu e que trata de uma canção 

manifesto, que declara as bases desse “antimovimento”, como podemos conferir no 

recorte da página 49, a seguir: 
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Fonte: Pereira; Barros; Mariz (2015, p. 49). 

 

Também constatamos que é desenvolvido o planejamento da atividade, na 

seção “Preparação de conteúdos”, conforme recorte da página 49. Essa etapa 
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contribui para o desenvolvimento da atividade, levando os alunos a organizarem 

melhor o roteiro a ser desenvolvido durante a proposta. 

Após a apresentação da situação de produção textual, o livro traz as diretrizes 

para a primeira produção: 

 

 
Fonte: Pereira; Barros; Mariz (2015, p. 50). 

 

Depois de apresentadas as orientações da produção da primeira versão do 

manifesto, seguem as orientações para a retomada e avaliação do texto, conforme 

podemos observar no recorte da página 52: 
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Fonte: Pereira; Barros; Mariz (2015, p. 52). 

 

Neste recorte, da página 52, os alunos são orientados a retomarem a 

produção inicial para fazerem uma avaliação do que eles já escreveram. Essa 

retomada faz com que os alunos percebam a necessidade de se voltar ao texto, 

para que possa avaliar o que foi escrito e reorganizar algumas ideias. 

 

 
Fonte: Pereira; Barros; Mariz (2015, p. 53). 

 



134 

 

Nesta etapa de produção final, os alunos devem escrever a última versão do 

texto, com o objetivo de melhorar a escrita, pois, como é destacado pelas autoras do 

livro, “chegou a hora de fazer a versão final do manifesto”. (PEREIRA; BARROS; 

MARIZ, 2015, p. 53). Dessa forma, os alunos são despertados para a etapa de 

reescritura do texto, a qual é necessária para a finalização da proposta. 

A proposta apresentou uma preparação da atividade de escrita que vai desde 

o planejamento, primeira produção, revisão e reescrita de texto, concordando com 

as ideias de Santos, Riche, Teixeira(2012), que destacam as etapas de produção de 

texto como atividade inerente ao trabalho de escrita de textos. Dessa forma, 

acrescentamos que observamos uma preocupação das autoras em trabalhar as 

etapas de produção de textos, em conformidade com as autoras acima citadas e os 

PCN. Pudemos reconhecer facilmente as etapas de produção nesta proposta, pois a 

maioria delas se encontra em destaque. Algumas ainda se encontram bem 

resumidas. Nesse contexto, podemos dizer que a proposta proporciona uma 

aprendizagem que considera a escrita de texto como uma atividade que envolve 

diferentes momentos, desde a preparação até a reescritura. Dessa forma, podemos 

acrescentar que os alunos poderão desenvolver suas habilidades de escrita, pois a 

partir de um trabalho que segue diferentes etapas e não somente uma, é possível 

que eles se conscientizem de que escrever textos requer a compreensão de que 

essa atividade constitui-se em um processo (SANTOS; RICHE; TEIXEIRA, 2012). 

Passemos à análise da proposta II. 

 

Proposta de produção textual II 

 

A proposta II começa chamando a atenção do aluno para as situações reais 

de comunicação, em que são encontrados textos que circulam no nosso cotidiano: 

reportagem, artigo de opinião, notícia, crônica. São apresentadas situações que 

resultam em matéria-prima para uma crônica, conforme recorte da página 79 do livro 

04, “Cenas comuns podem ser o ponto de partida para a produção de uma crônica”. 

(PEREIRA; BARROS; MARIZ, 2015, p. 79): 
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Fonte: Pereira; Barros; Mariz (2015, p. 79). 

 

No recorte da página 79, inicia-se a preparação para a atividade de escrita, 

pois, neste recorte, é definido o gênero textual que será trabalhado e, na 

apresentação da situação, os alunos são incentivados a pensarem em uma situação 

do dia a dia que favoreça as ideias para a produção de uma crônica. Nesse mesmo 

contexto de orientações, observamos que as autoras tecem um planejamento, pois 

são traçados caminhos que orientam os alunos na atividade de escrita. No quadro 

Definição do projeto de comunicação, é apresentado o gênero, o tema, o objetivo da 

produção final, os leitores e a produção. Esse roteiro é um plano que ajuda o aluno a 

pensar no seu trabalho de escrita. O quadro do recorte da página 79, ajuda aos 

alunos a prepararem e planejarem a escrita da crônica, pois, ao escreverem, eles 

podem estar retomando o referido quadro. 

Após a apresentação da situação de produção, passamos às orientações da 

primeira produção: 
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Fonte: Pereira; Barros; Mariz (2015, p. 80). 

 

As informações iniciais são essenciais à preparação para a primeira produção 

do texto, a crônica. De uma forma bem-humorada, é apresentada a situação da 

primeira versão do texto. Esse momento é necessário, pois vai preparando os 

alunos para a escrita, já destacando as características do gênero, e acrescentando a 

ideia de se criar soluções para o problema, conforme recorte da página 80. Com a 

preocupação de criar soluções, os escritores já começam a pensar em como 

desenvolver o texto, dessa forma, fica mais fácil as ideias fluírem.  

Essa preparação amplia o planejamento, necessário ao trabalho de escrita 

que foi discutido nos textos anteriores, nas seções de leitura e interpretação de 

textos. O livro traz um trabalho bastante detalhado de preparação, tanto para a 

primeira versão quanto para a segunda versão dos textos. 

Analisemos a situação de reescritura que consiste na produção final do texto: 
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Fonte: Pereira; Barros; Mariz (2015, p. 85). 

 

Antes de dar prosseguimento à reescritura do texto, os alunos deverão fazer a 

avaliação verificando se os objetivos foram alcançados. 

Na produção final, o aluno é solicitado a fazer a reescritura do texto (crônica), 

acrescentando informações, alterando partes que não estejam claras e excluindo 

outras. Na reescritura, o aluno, enquanto leitor crítico do seu texto, poderá 

desenvolver esse olhar mais avaliativo, no sentido de reconhecer que partes não 

estão bem colocadas e outras que poderão até mesmo ser retiradas. Passamos à 

análise da proposta III. 

 

Proposta de produção textual III 

 

A seção Oficina de textos, na página 157, destaca o texto enciclopédico como 

atividade que incentiva a criatividade dos alunos em mais uma produção de texto. 

De acordo com Pereira, Barros, Mariz (2015, p. 154, grifos das autoras), “A escolha 

das palavras, em textos enciclopédicos, deve exprimir de forma direta e precisa, 
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as informações necessárias para a compreensão do tópico sobre o qual se discorre, 

sendo uma importante ferramenta na construção desse gênero”. Dessa forma, as 

autoras dão início à fase de preparação. Passamos à apresentação da proposta III:  

Na página 157 do referido livro, as autoras dão início à preparação da 

atividade de escrita, onde é destacada a apresentação da situação. 

 

 
Fonte: Pereira; Barros; Mariz (2015, p. 157). 

 

Nesta fase de preparação, os alunos deverão levar em conta um lema da 

administração pública da região onde eles moram, que é: “Vamos aumentar o 

número de turistas na nossa região!”. (PEREIRA; BARROS; MARIZ, 2015, p. 157). 

Assim, eles devem construir um texto enciclopédico sobre o que acontece de mais 

importante na região. O trabalho de escrita deverá apresentar informações valiosas 

sobre os moradores da região, para isso, os alunos terão que se organizar para 

buscar essas informações. Esse trabalho leva os alunos a interagirem na construção 

e organização das ideias. 

Vale acrescentar que a definição de “textos enciclopédicos” apresentada pelo 

livro 4 não corresponde ao conceito de gêneros textuais, a exemplo dos PCN, 

Marccuschi (2008), entre outros. Assim, faz-se necessário se redefinir a definição de 

gênero textual, observando o que dizem os estudiosos da linguagem. 

Na sequência, a definição do projeto de comunicação: 
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Fonte: Pereira; Barros; Mariz (2015, p. 157). 

 

Essa proposta de produção é diferente, pois envolve os alunos em outra 

atividade que é a pesquisa para se tomar conhecimento sobre aspectos culturais de 

sua região e, a partir dessa pesquisa, produzir o texto enciclopédico. 

Nesta proposta, os alunos terão que desenvolver a atividade em grupo, 

considerando as informações que foram coletadas para servir de base para o texto 

enciclopédico. Assim, observamos que é destaque o planejamento da atividade de 

escrita e a primeira produção. O quadro que define o gênero, tema, objetivo, leitores 

e produção, recorte da página 157, reforça o planejamento que segue a preparação. 

Podemos destacar que essa sistematização facilita o trabalho de escrita, pois são 

duas etapas constituintes da produção de texto. Nesse contexto, as autoras do livro 

destacam que: “Para produzir o texto enciclopédico sobre festas populares que 

acontecem em sua região, é fundamental pesquisar sobre o assunto. Reúna-se com 

dois colegas para fazer essa pesquisa”. (PEREIRA; BARROS; MARIZ, 2015, p. 157). 

A proposta orienta que os alunos desenvolvam a pesquisa em grupo, isso facilitará a 

construção do trabalho e a organização da produção. Nessa proposta, os alunos se 

envolvem em um projeto cujo objetivo é atrair turistas para a região. Nesse sentido, 

podemos dizer que seus textos poderão ajudar aos visitantes a conhecer melhor a 

cultura local. 

Na sequência, apresentamos o recorte da página 158 referente à primeira 

produção. 
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Fonte: Pereira; Barros; Mariz (2015, p. 158). 

 

Como orientação para a primeira produção, as autoras destacam: “Busquem 

em arquivos (públicos ou particulares) imagens que ilustrem a festa, não se 

esquecendo de registrar informações para a construção da legenda”. (PEREIRA; 

BARROS; MARIZ, 2015, p. 158). Na primeira produção, os alunos não podem deixar 

de fazer um esquema de organização e ilustração do texto enciclopédico. 

O texto dessa proposta envolve a linguagem verbal e não verbal, quando faz 

recomendações à inserção de gravuras no texto para que o mesmo se torne mais 

coerente com o gênero enciclopédia. Na primeira parte da atividade, são destacadas 

também as orientações para a primeira produção do texto, conforme recorte da 

página 158. A seguir, são apresentadas as orientações para a segunda versão do 

texto, ou seja, a produção final: 

 

 
Fonte: Pereira; Barros; Mariz (2015, p. 163). 
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Entendemos que a proposta se dividiu em duas partes, em que a primeira 

corresponde à primeira versão do texto, e a segunda, à versão final. Mais uma 

proposta que apresenta distintas etapas da atividade de escrita de textos, iniciando 

com a preparação até a produção final, apresentando a versão final como 

possibilidade de melhoria da qualidade do texto do aluno. 

Diante do exposto, acrescentamos que a proposta possibilitou aos alunos um 

trabalho de produção de texto a partir de determinadas etapas. No entanto, a 

definição do gênero textual não corresponde ao que apontam os especialistas da LT. 

Dessa forma, destacamos que há a necessidade de se definir o gênero, tendo em 

vista essa fase já corresponder à etapa de preparação da produção. 

Na proposta III, os alunos são orientados a observarem se o uso da vírgula foi 

usado corretamente nas orações adjetivas e, dessa forma, eles poderão 

contextualizar os conhecimentos sobre sinais de pontuação no desenvolvimento da 

escrita do texto. Nesta proposta, acrescentamos que a etapa de revisão e avaliação 

restringe-se à verificação de uso adequado dos sinais de pontuação e também se as 

orações subordinadas adverbiais foram usadas adequadamente, conforme Pereira, 

Barros, Mariz (2015, p. 162): “Retome a primeira versão do texto do grupo para 

avaliar se vocês usaram adequadamente as orações subordinadas adverbiais finais 

reduzidas de infinitivo. Façam as modificações necessárias”. Essas recomendações 

trazem para o trabalho de escrita um posicionamento que não é o foco da atividade 

de produção de textos escolares, pois a avaliação deveria priorizar os aspectos de 

textualidade numa perspectiva sociointeracionista da linguagem.  A seguir, 

passamos à análise da proposta IV. 

 

Proposta de produção textual IV 

 

A proposta IV propõe a escrita de um conto, partindo da leitura de um conto 

de Machado de Assis (A carteira). Depois de trabalhar a preparação, planejamento e 

a primeira produção, as questões de interpretação do conto machadiano, os alunos 

são desafiados a reescreverem o texto assumindo o ponto de vista de uma 

personagem, conforme recorte da página 184: 
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Fonte: Pereira; Barros; Mariz (2015, p. 184). 

 

Essa atividade de produção leva o aluno a tomar uma posição diferente. 

Enquanto produtor que faz o papel de outra pessoa, imaginando-se um narrador que 

ele acabou de conhecer. Vamos à situação de produção escrita, que destaca a 

primeira produção, conforme Santos, Riche, Teixeira (2012): 
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Fonte: Pereira; Barros; Mariz (2015, p. 184). 

 

Nesta primeira versão do texto, a proposta IV tem o objetivo de desenvolver a 

criatividade dos alunos, à medida que, primeiramente, leva-os a se posicionarem 

numa linguagem que os reportam ao século XX e, durante todo trabalho de escrita, 

eles terão que ficar atentos à linguagem. Esta é uma forma de os alunos refletirem 

sobre as variações linguísticas ocorridas do século XX para cá. Outro detalhe, nesta 

produção, são os tempos em que os fatos aconteceram e o tempo em que eles 

estão sendo contados. Depois de escrita a primeira versão do texto, é destacada a 

importância da reescritura: 

 

„  
Fonte: Pereira; Barros; Mariz (2015, p. 186). 
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Dessa forma, os alunos também observarão, no texto escrito, o uso dos 

pronomes de tratamento da época. Assim, para que o texto chegue a ficar pronto, 

“com um ar envelhecido”, é necessário reler, revisar e reescrever às vezes que 

forem necessárias. 

Reiteramos que o conto é um gênero textual que está nas orientações dos 

PCN de língua portuguesa, como sugestão de textos/gêneros escritos para o 

trabalho de produção textual na escola. Passamos às orientações da versão final da 

proposta IV: 

 

 
Fonte: Pereira; Barros; Mariz (2015, p. 187). 

 

Nesta atividade de escrita, foi necessário os alunos terem o cuidado de 

escreverem um texto seguindo as características de um conto, e muito mais que 

isso, de escrever observando características da grafia do século XX. Neste caso, a 

atividade de reescrita é muito importante, uma vez que o texto precisa ser revisto 

mais de uma vez para se averiguar as características de um texto antigo. 

As quatro propostas de produção textual analisadas apresentam, cada uma 

delas, um gênero textual diferente: manifesto – proposta I; crônica – proposta II; 

texto enciclopédico – proposta III; e conto – proposta IV. Cada um desses gêneros 

textuais tem uma função específica de uso. A crônica e o conto se caracterizam 

mais como textos narrativos e se inserem mais no campo das leituras literárias, 

enquanto o manifesto se caracteriza por ser um texto usado em mobilizações 

sociais, e o texto enciclopédico como um texto que engloba diferentes aspectos 

culturais de uma região. 
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Esse trabalho de produção de texto envolvendo diferentes gêneros é 

importante porque leva os alunos a uma aprendizagem mais significativa do uso e 

função social dos gêneros, bem como leva os aprendizes a fazerem uso desses 

textos nas situações reais de comunicação. Assim, a proposta seguiu uma 

importante etapa de produção que é a preparação para a atividade de escrita. 

O trabalho de produção de texto deve se desenvolver, de acordo com 

estudiosos como Santos, Riche, Teixeira (2012), seguindo etapas distintas que vão 

dando mais coerência e coesão à escrita, pois uma etapa vai complementando o 

que faltou na etapa anterior, e assim sucessivamente. Nesse contexto, destacamos 

a importância do planejamento. 

O planejamento é necessário, pois é a etapa em que os alunos podem 

desenvolver em grupos as ideias da produção, antes de escreverem a versão final 

do texto. Nesse contexto, eles podem pensar mais sobre as possibilidades de escrita 

do texto, observando o que já foi trabalhado sobre o gênero textual e a proposta 

apresentada inicialmente. 

O livro 04 apresentou um destaque muito importante nas propostas de 

produção de texto que foi a primeira produção. Nessa etapa de escrita, os alunos 

são orientados em algumas propostas a escreverem os seus textos em duplas. As 

orientações retomam as informações que já foram apresentadas em seções 

anteriores, fazendo com que os alunos possam ter mais subsídios para escreverem 

a primeira versão do texto. 

As propostas de produção textual do livro 04 seguem um roteiro de atividades 

que orientam os alunos na escrita de seus textos, desde a primeira versão até a 

última versão de cada texto. Os alunos são orientados a fazerem a revisão e 

avaliação dos textos e, dessa forma, podem verificar se precisam de algumas 

mudanças. 

Diante do exposto, afirmamos que, ao analisar as propostas do livro 04, 

pudemos constatar que há uma preocupação por parte das autoras de desenvolver 

as etapas de produção de texto em todas as propostas. No livro 04, o trabalho se 

desenvolve em torno da primeira versão e da segunda versão do texto. Dessa 

forma, entendemos que os alunos são orientados a escreverem os seus textos 

seguindo etapas constitutivas do trabalhode produção textual. 

Assim, escrever seguindo as etapas de produção de texto deve ser a 

orientação da proposta, conforme Santos, Riche, Teixeira(2012), se consideramos 
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que a produção de texto é um processo, em que o texto não deve ser dado como 

pronto a partir da primeira versão. No intervalo entre uma versão e outra, o aluno 

tem a oportunidade de reler o texto como um leitor crítico, para, a partir de 

observações suas e do professor, que também deve corrigir o texto com um olhar 

crítico, no sentido de ajudar o aluno/produtor na construção de sentidos do texto, 

reescrever o texto consciente de que está melhorando a sua produção, a partir de 

um esforço maior que é a atividade de ter que escrever o mesmo texto outra vez. 

Assim, reafirmamos que a reescritura de textos como etapa final da produção 

oportuniza a melhoria na qualidade do texto do aluno, levando-o a refletir sobre 

diferentes aspectos do texto escrito, não apenas à formalidade da norma culta, mas 

também situações de uso da língua nas mais variadas atividades discursivas. Dessa 

forma, o trabalho de produção de texto não mais enfatiza atividades em que se 

priorizam as tipologias textuais e suas características, mas atividades de escrita a 

partir de diferentes gêneros, os quais constituem as práticas de uso da linguagem. 

Essas orientações são muito importantes para a integração do trabalho de 

escrita de textos na escola, pois trazem à tona a ideia de que escrever é um 

processo, que precisa ser pensado e muito bem planejado. Destacamos, a seguir, o 

quadro-resumo das propostas de produção textual do livro 04: 

 

QUADRO-RESUMO DAS PROPOSTAS DE PRODUÇÃO DE TEXTO DO LIVRO 
04LÍNGUA PORTUGUESA 9 – COLEÇÃO UNIVERSOS 

Categorias de análise Descrição dos resultados 

P
ro

p
o

s
ta

 I
 

1 Preparação Há um trabalho de preparação detalhado, 
dando conta de trazer informações 
necessárias às etapas seguintes. 

2 Planejamento Há um planejamento mais detalhado na 
seção de produção textual. 

3 Primeira produção Os alunos são orientados a escreverem a 
primeira versão do texto. 

4 Revisão e Avaliação Os alunos são orientados a fazer uma 
revisão e avaliação do texto escrito. 

5Reescritura do texto Há de forma clara orientações no sentido 
de fazer uma segunda versão texto, como 
produção final do texto. 

P
ro

p
o

s
ta

 I
I 

1 Preparação Há um trabalho de preparação a partir do 
gênero crônica, em que os alunos são 
orientados a escreverem uma crônica para 
ser publicada no jornal da escola. 

2 Planejamento São apresentadas informações sobre a 
escrita do texto, de forma bem detalhada. 

3 Primeira produção Há destaque para a escrita do texto como 
sendo a primeira versão de um texto que 
será reescrito depois. 
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4 Revisão e Avaliação Há orientações para revisão, destacando-
se o uso de sinais de pontuação (vírgula). 

5Reescritura do texto Há orientações para a reescrita do texto, 
como produção final. 

P
ro

p
o

s
ta

 I
II
 

1 Preparação Inicialmente são destacadas as instruções 
para a escrita da proposta, que é escrever 
um texto enciclopédico. 

2 Planejamento Há um planejamento bem detalhado, 
preparando para as atividades seguintes 
de escrita. 

3 Primeira produção A proposta se desenvolve tendo em vista 
a necessidade de escrita de uma segunda 
versão, no final da proposta. 

4 Revisão e Avaliação Há orientações para revisão e avaliação 
do texto. 

5Reescritura do texto Há destaque para a reescritura do texto no 
final da proposta. 

P
ro

p
o

s
ta

 I
V

 

1 Preparação A proposta parte da preparação de escrita 
de um Conto que deve ter uma escrita 
com características mais antigas. 

2 Planejamento Há orientações sobre o gênero seguindo 
um planejamento mais detalhado. 

3 Primeira produção A primeira produção consiste em escrever 
o Conto em dupla, usando a primeira 
pessoa. 

4 Revisão e Avaliação Na revisão do texto, os alunos vão 
observar o uso correto da colocação 
pronominal. 

5Reescritura do texto Há orientações para a reescritura do texto. 
Quadro 10 – Quadro resumo das propostas de produção textual do livro 04 

Fonte:Dados do autor (2018). 

 

O livro 04 apresentou um diferencial em relação aos demais analisados nesta 

pesquisa, que foi o destaque dado às propostas de produção de texto, pois foi 

possível reconhecer em cada uma delas as etapas apontadas por Santos, Riche, 

Teixeira (2012). Em todas as propostas, são destacadas a primeira e asegunda 

versões dos textos dos alunos, em que são desenvolvidas as etapas de produção. 

Podemos afirmar que esse trabalho de produção de texto apresentado pelo livro 04 

proporciona uma aprendizagem de escrita de texto diferente dos demais, no sentido 

de se aproximar das orientações dos especialistas e também dos documentos 

oficiais do MEC. 

A seção denominada Oficina de textos apresenta a situação da produção, 

inicialmente, definindo o projeto de comunicação, a preparação dos conteúdos, para 

se chegar à primeira produção; depois, o espaço Criando soluções para os 

problemas, o que é feito através de módulos, e concluindo o trabalho de escrita, a 

produção final do texto. Podemos observar que há uma preparação cuidadosa para 
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os dois momentos da produção, o planejamento da atividade de escrita e a 

reescritura de texto. 

Nesta análise, chegamos à conclusão de que os livros didáticos de língua 

portuguesa, no que diz respeito às atividades de produção de texto, ainda não 

apresentam, na sua totalidade, propostas que atentam rigorosamente ao que os 

especialistas destacam como sendo etapas de produção de textos, se 

considerarmos os postulados de estudiosos, como Santos, Riche, Teixeira (2012), 

Passarelli (2012), Antunes (2003), entre outros, e até mesmo dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais. Nesse sentido, há a necessidade de os autores dos livros 

didáticos observarem mais o que os estudiosos da Linguística de Texto e os 

pesquisadores da área de ensino de língua portuguesa têm apresentado em suas 

pesquisas, para que possam organizar o livro didático, considerando as 

necessidades de aprendizagem dos alunos nas escolas públicas de educação 

básica, ou seja, atividades de escrita que levem em consideração a produção de 

texto enquanto processo, destacando as etapas que envolvem esse trabalho. 

Sabemos que o livro didático é um instrumento didático-pedagógico muito 

utilizado pelos alunos e professores de educação básica, no entanto, apesar das 

mudanças em virtude das exigências do PNLD, assim, “o professor não pode deixar 

de analisar criticamente as atividades ali propostas antes de decidir usá-las com 

seus alunos”. (OLIVEIRA, 2010, p. 100). Portanto, o professor precisa ter um olhar 

crítico sobre as atividades do livro didático e até mesmo ter critérios de seleção das 

atividades desse material didático, antes de aplicá-lo em sala de aula, uma vez que 

o livro deve trazer uma estrutura que esteja de acordo com a realidade e a 

necessidade de aprendizagem dos alunos. 
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CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho tivemos como objetivo investigar as orientações para a 

produção de texto, em propostas de quatro livros didáticos de língua portuguesa do 

9º ano, considerando que essa atividade constitui-se parte importante do ensino e 

aprendizagem da disciplina de língua portuguesa na educação básica. 

Sobre as propostas de produção de textos nos livros didáticos de língua 

portuguesa, constatamos que todos os livros apresentam uma sequência de 

atividades que antecedem a produção textual, embora essa sequência não 

contemple todas as etapas de escrita apontadas pelos especialistas dos estudos do 

texto, pois, das 16 (dezesseis) propostas analisadas, apenas em 43,75% delas, 

verificamos todas as etapas de produção de texto. 

Assim, com relação às propostas analisadas, no livro 01, pudemos constatar 

que estas não atendem, em sua totalidade, ao que verificamos nas categorias de 

análise desta pesquisa, conforme Santos, Riche, Teixeira (2012), pois, em três das 

quatro propostas, não encontramos todas as etapas de produção conforme as 

autoras citadas, pois nelas não há destaque para a etapa de reescritura do texto. 

Assim, observamos que, nas três últimas propostas analisadas, há a necessidade de 

se enfatizar a reescritura como etapa final da escrita de texto, pois esta etapa leva o 

aluno/produtor a refletir sobre o seu texto com o objetivo de reorganizá-lo, após o 

desenvolvimento das etapas anteriores. 

Nas propostas analisadas do livro 02, também não constatamos todas as 

etapas, pois, não há destaque para a primeira produção na proposta II, nem há 

destaque para a reescritura do texto nas propostas I, II, III e IV. Dessa forma, 

verificamos que essas propostas não atendem, em sua totalidade, às orientações 

para a escrita de textos, pois, conforme apontam Santos, Riche, Teixeira (2012, p. 

103), “Quando a escrita é vista como um processo, há várias etapas até a produção 

final do texto”. Nesse contexto, observamos que as propostas do livro 02 ainda não 

atendem a essa orientação. 

O livro 03 também não apresenta, nas propostas I e II, todas as etapas de 

produção de texto, conforme Santos, Riche, Teixeira (2012), pois, na proposta I, não 

constatamos a etapa de reescritura de textos e na proposta II, não constatamos as 

etapas de revisão e avaliação e reescritura de textos. Apenas nas propostas III e IV, 
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foram encontradas todas as etapas de escrita de texto, conforme as autoras acima 

citadas. 

O livro 04 apresentou, nas propostas analisadas, um trabalho mais detalhado, 

pois destaca diferentes etapas de escrita, levando o aluno a desenvolver as 

atividades de produção de texto de forma mais sistematizada. Neste livro, 

constatamos, em todas as propostas analisadas, as categorias de análise desta 

pesquisa, conforme apontadas por Santos, Riche, Teixeira (2012). O trabalho de 

escrita de textos proposto pelas autoras do livro 04 segue uma sequência de 

atividades a partir de uma metodologia mais detalhada, embora, devamos 

acrescentar que, com relação à identificação dos gêneros textuais, há um equívoco 

na proposta III. 

Também constatamos que as propostas do livro 04 seguem as orientações 

dos PCN de língua portuguesa, pois esses documentos enfatizam o trabalho de 

produção textual a partir de um planejamento que envolva etapas importantes da 

escrita de texto, e, principalmente, a reescritura. Destacamos ainda que as 

propostas seguem o que autores como Santos, Riche, Teixeira (2012) orientam 

sobre o trabalho de escrita seguindo etapas, considerando a escrita de texto como 

um processo. 

Assim, os resultados desta pesquisa mostraram que o trabalho de produção 

de texto constitui uma atividade significativa no ensino de língua portuguesa na 

educação básica, e, nesse sentido, faz-se necessário se desenvolver as atividades 

de escrita observando o que apontam os especialistas da LT, para que a prática de 

produção de textos leve os alunos ao desenvolvimento das suas competências 

comunicativas através da escrita. 

Este trabalho mostrou também que o livro didático de língua portuguesa, 

importante instrumento de trabalho pedagógico nas salas de aula, tem passado por 

mudanças ao longo das décadas, no que diz respeito às atividades de produção de 

texto. A pesquisa mostrou que o último livro didático (livro 04), que será adotado de 

2017 a 2019, tem apresentado diferenças nas propostas de produção de texto, 

destacando em cada “Oficina de texto”, duas etapas fundamentais nas propostas, 

que são “Primeira produção” e “A produção final”, fazendo-nos entender que, nessas 

propostas, os autores tiveram a preocupação de seguir as orientações dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais que, desde a década de 90, já recomendavam, 
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nas propostas de escrita, a refacção de textos, como oportunidade de melhoria da 

qualidade do texto escrito pelos alunos/escritores. 

O livro 04 atende ao que recomendam teóricos abordados neste trabalho, a 

exemplo de Antunes (2003), Passarelli (2012), Suassuna (2011), Santos, Riche, 

Teixeira (2012), dentre outros que desenvolveram trabalhos sobre a escrita de textos 

escolares, pois segue um roteiro de atividades as quais se constituem como etapas 

de produção de textos, embora tenhamos verificado equívoco com relação à 

nomeação do gênero textual da proposta III. 

Percebemos que as propostas de produção de texto analisadas, no livro 04 

(quatro), são orientadas seguindo um planejamento didático, e na sua maioria, 

partindo sempre de um gênero textual, que é discutido previamente no início de 

cada atividade, fazendo com que o aluno/autor/escritortome conhecimento das 

situações de comunicaçãocom diferentes gêneros. Em cada proposta, os alunos são 

orientados a desenvolverem atividades de interpretação e discussão de textos em 

grupo, trazendo para as propostas de produção, momentos de interação, em que os 

alunos têm a oportunidade de discutir as propostas, planejar e escrever seus textos 

definindo um projeto de comunicação, preparação de conteúdos e criando soluções 

para os problemas apontados nas situações de escrita, apresentadas em cada 

proposta de produção de texto. Dessa forma, as atividades de escrita de texto são 

contextualizadas a partir de situações reais de comunicação. 

Por outro lado, percebemos que nem todas as propostas atendem ao que 

propõem os documentos oficiais do MEC e especialistas dos estudos do texto, como 

Santos, Riche, Teixeira (2012), pois das 16 (dezesseis) propostas dos quatro livros 

analisados, apenas 07 (sete) apresentaram todas as etapas de produção. 

Assim, acrescentamos que os livros a serem adotados nas escolas públicas 

precisam ser melhor avaliados por professores e educadores para que possam 

atender às necessidades de aprendizagem dos alunose, para isso, faz-se 

necessário considerar os estudos e pesquisas desenvolvidos na área da Linguística 

de Texto e de ensino de língua. 

Podemos acrescentar, ainda, que mesmo sendo um importante instrumento 

de trabalho nas mãos de alunos e professores, o livro didático de língua portuguesa 

não deve ser visto e seguido como único e exclusivo material pedagógico, nas 

situações de ensino e aprendizagem da língua, uma vez que existem muitos outros 

materiais a serem explorados, a exemplo das novas tecnologias que podem ser 
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utilizadas como ferramentas de ensino e aprendizagem nas aulas de língua 

portuguesa. Nessa situação, o professor, enquanto mediador e orientador da 

aprendizagem, deve fazer uso de outros recursos que venham enriquecer as aulas 

de leitura e escrita de textos na sala de aula. 

Mesmo apresentando uma série de atividades e gêneros textuais nas mais 

diversas propostas, o livro didático não dá conta de suprir todas as situações de 

aprendizagem, tendo em vista, ele ser apenas um dos suportes. Por isso, é 

necessário que o professor seja inovador nas suas aulas de produção textual, 

procurando observar as orientações dos PCN e os trabalhos desenvolvidos por 

pesquisadores na área de ensino de produção de texto, para que o seu trabalho 

consiga levar os alunos a desenvolverem as suas competências comunicativas de 

leitura e escrita na língua portuguesa. 

Os resultados desta pesquisa nos dão conta de que o livro didático de língua 

portuguesa tem apresentado mudanças no que diz respeito ao trabalho de produção 

de textos em suas propostas, procurando atender ao que determinam os PCN e as 

perspectivas de teóricos sobre a produção de texto enquanto processo. Os livros 

atuais diferem dos mais antigos ao apresentarem em suas propostas uma 

preocupação maior com relação às etapas de escrita de textos, embora, reiteramos 

que ainda precisam melhorar, trazendo propostas que levem os alunos ao 

desenvolvimento de suas competências comunicativas por meio de atividades 

inovadoras com os variados gêneros textuais, tratando da escrita enquanto processo 

e trazendo uma sequência de atividades que deem conta de preparar os alunos para 

a escrita e a reescrita do texto, conforme destacam Santos, Riche, Teixeira(2012). 

Este trabalho tem uma importância relevante para professores de língua 

portuguesa e estudantes de graduação de áreas relacionadas ao ensino de língua 

nas escolas de educação básica, porque trata de uma temática muito pertinente na 

área de ensino, que é a escrita de texto, trazendo contribuições necessárias 

relacionadas à escrita/reescrita de textos em livros didáticos de língua portuguesa. 

Acreditamos que os resultados apontados neste trabalho servirão de 

orientação para profissionais do ensino de línguarefletiremsobre o uso do livro 

didático em sala de aula, bem como a importância do trabalho de escrita a partir das 

orientações de especialistas da LT e de estudiosos da temática “produção de textos” 

na escola. 
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Os resultados deste trabalho de pesquisa apontam que há propostas de 

produção de textos nos livros 1, 2 e 3 que não contemplam todas as etapas de 

produção, as quais são apresentadas por Santos Riche, Teixeira (2012). Por outro 

lado, no livro 04, foi possível identificar todas as etapas, numa sequência de 

atividades que favorecem o trabalho de escrita de texto, iniciando com a etapa de 

preparação até a reescritura. Acrescentamos ainda que, a partir da análise das 

propostas dos livros, o trabalho de produção de texto pode ser considerado como 

processo porque se desenvolve seguindo diferentes etapas, embora, nem todas as 

propostas analisadas tenham apresentado as cinco etapas de escrita destacadas 

nesta pesquisa. 

Portanto, esses resultados podem ser apresentados em escolas de educação 

básica, para que professores reflitam sobre as propostas de produção de texto nos 

livros didáticos e possam fazer escolhas de livros que apresentem atividades 

condizentes com o que apontam as pesquisas de especialistas da área do ensino de 

língua portuguesa. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Imagens do livro 1: propostas I, II, III e IV 

LIVRO 1 

 

 
 



160 

 

PROPOSTA I 

 
 

 



161 

 

 
PROPOSTA II 

 
 



162 

 

 
 

 
 



163 

 

 
 

 
 

  



164 

 

PROPOSTA III 
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PROPOSTA IV 
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ANEXO B – Imagens do livro 2: Propostas I, II, III e IV 
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PROPOSTA IV 
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ANEXO C – Imagens do livro 3: Propostas I, II, III e IV 
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PROPOSTA III 
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PROPOSTA IV 
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ANEXO D – Imagens do livro 4: Propostas I, II, III e IV 
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PROPOSTA III 
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PROPOSTA IV 
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