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RESUMO

O  presente  trabalho,  que  tem  como  título  Uma  análise  da  prática  docente  na
perspectiva da correção da produção textual no 5º ano do Ensino Fundamental, tem
por  objetivo  investigar  a  prática  dos  docentes  do  já  citado  ano,  de  uma escola
Municipal de Baraúna – RN, numa perspectiva da correção da produção textual, afim
de se fazer uma oficina de intervenção proporcionando um momento de reflexão
entre  os  docentes.  Tentaremos  fazer  um  paralelo  entre  o  que  autores  como
Passarelli (2004) e Ruiz (2010) discorrem sobre a temática e o que os professores,
de fato, colocam em prática, buscando identificar se a postura do professor diante da
correção de textos pode determinar a formação de futuros escritores. Geraldi (1997),
Travaglia  (2002),  Antunes  (2003),  Santos,  Riche  e  Teixeira  (2013)  foram  os
norteadores nos estudos sobre textos,  sua produção e ensino  em sala de aula.
Contamos também com Antunes (2003) que trata sobre avaliação,  dentre outros
autores. Como metodologia de pesquisa, utilizamos entrevista com itens fechados,
semi-abertos  e  abertos  aplicados  com  07  (sete)  professores  da  realidade  já
mencionada e após análise das respostas aplicamos uma oficina de intervenção,
utilizando  a  técnica  do  debate.  Os  resultados  revelaram  que  a  maioria  dos
professores  pesquisados  não  trabalha  dentro  de  uma  perspectiva
sociointeracionista; não planejam  com os alunos a preparação para a prática de
produção textual; somente consideram o texto como produto final; não conhecem os
tipos de correção e, consequentemente não identificam o impacto de suas correções
na  formação  do  aluno-escritor,  priorizando,  na  maioria  das  vezes,  os  erros
ortográficos.  Durante o debate na oficina de intervenção discutimos que  o trabalho
com a  produção  textual  na  perspectiva  da  correção  deve  ser  revisto  durante  a
formação docente e que fazer uso de uma correção mais interativa com o aluno
pode influenciar positivamente na formação deste aluno-escritor. Que uma proposta
de produção textual sem planejamento, sem articulação, sem objetivos definidos e
compartilhados, bem como uma correção feita de forma aleatória, prezando apenas
pelos erros ortográficos pode acarretar em medo, frustação e aversão, por parte dos
alunos, à tarefa da produção textual. A atividade de produção textual deve ser uma
constante durante as aulas de Língua Materna e que devem iniciar já  desde os
primeiros anos das séries iniciais. 

PALAVRAS-CHAVE: Produção Textual. Correção de Textos. Ensino-aprendizagem.
Sociointeracionismo. Aluno-escritor.



ABSTRACT

This  paper,  which  is  titled  An analysis  of  teaching practice  from the  perspective
correction  of  textual  production  in  the  5th  grade  of  Elementary  School  aims  to
investigate  the  practice  of  teaching  of  the  aforementioned  grade  of  a  Municipal
school in Baraúna - RN, in a perspective correction of textual production in order to
make an intervention workshop providing a moment of reflection among teachers.
We will attempt to draw a parallel between what authors such as Passarelli (2004)
and Ruiz (2010) discuss about the theme and what teachers, in fact, put into practice
in order to identify if the teacher's attitude towards texts correction may determine the
train future writers. Geraldi (1997) Travaglia (2002), Antunes (2003), Santos, Riche
and Teixeira (2013) were the guiding in the study of texts, production and teaching in
the classroom. We also have Antunes (2003) which deals with evaluation, among
other authors. As a research methodology, we use interview with closed, semi-open
and open items applied with 07 (seven) teachers of reality mentioned above and after
analyzing the responses, we apply an intervention workshop, using the technique of
debate. The results revealed that the majority of the investigated teachers does not
work inside a socio interaction perspective; they do not plan with the students the
preparation for the practice of textual production; considering only the text as the final
product; do not know the types of correction and consequently do not identify the
impact of their corrections in the formation of the student-writer, prioritizing, in most
cases, misspellings.  During the debate on intervention workshop we discussed the
work with text production in the perspective of correction should be reviewed during
the teacher training and that making use of a more interactive correction with the
student can positively influence the formation of this student-writer.  That a textual
production  proposal  without  planning,  without  coordination,  without  defined  and
shared goals as well as a randomly made correction, valuing only by typos can result
in  fear,  frustration and disgust,  by the  students,  the production  task  textual.  The
textual production activity must be a constant during the Mother Tongue lessons and
should already start from the early years of the initial series. 

KEY WORDS: Text production. Correction of texts. Teaching and learning. Social 
interactionism. Student-writer.
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1 INTRODUÇÃO

Escrever é uma atividade que exige esforço e criatividade. Não é uma tarefa

fácil,  exige  habilidades  daqueles  que  se  propõem a  desenvolvê-la.  Ao  falar  em

produção de textos escritos, os alunos manifestam uma verdadeira aversão: não

valorizam suas produções, não leem seu texto após escrevê-los, não revisam após

correção do professor e não reescrevem. 

Ao  escolhermos  fazer  uma  análise  da  prática  docente  na  perspectiva  da

correção da produção textual no 5º ano do Ensino Fundamental, a fizemos primeiro,

pois como professora desde 1996, sempre nos instigou o desafio de entender o

porquê  de  tamanha  aversão  e  frustração  de  nossos  alunos  ao  tratarmos  da

produção textual.

Um segundo  motivo  surgiu  desde  os  anos  2000  quando,  à  época,  como

professora  de  Língua  Materna  do  3º  ano  do  Nível  Médio,  atualmente  3ª  série,

percebemos que muitos alunos não apresentavam competências e habilidades no

campo da produção textual próprias para o seu nível de ensino. 

Sempre  em  reuniões  pedagógicas  com  o  corpo  docente  este  ponto  era

abordado. Elencavam-se diversas possibilidades de falhas: da escola, da família,

dos  professores  das  séries  anteriores,  dos  alunos,  sempre  procurando  os

“culpados”, mas nunca ninguém se sentia responsável pelas falhas no processo de

ensino e aprendizagem da produção textual em Língua Materna.

Um terceiro e, talvez, o motivo mais contundente para enveredarmos por esta

pesquisa  é  o  de  que:  como  professora  das  séries  iniciais  sempre  tivemos

dificuldades para trabalhar a produção textual de forma reflexiva, não apenas para

cumprir com uma exigência do currículo da série trabalhada, mas na tentativa de

trilharmos o caminho  a ser percorrido por uma atividade de produção textual, desde

a sua proposta inicial até seu resultado final, não como um fim em si mesma, mas

como processo de aprendizagem.

Neste percurso demorado, reflexivo, cheio de idas e vindas, que não se dá

apenas  em  um  único  momento  de  “escreva  uma  redação  sobre”  é  necessário

entendermos qual o papel da correção textual, tarefa, muitas vezes, exclusiva do

professor dentro de um momento solitário e opressor. 
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Infelizmente,  a  prática  mais  corriqueira  no  meio  docente  é  avaliar  não na

perspectiva da evolução do aluno, mas como castigo ou forma de penalizá-los por

não corresponderem aos objetivos dos professores.

Estudos abordam cada vez mais essa temática. Provas a nível nacional, feitas

pelos órgãos governamentais, são realizadas com o intuito de “medir” o avanço ou

retrocesso de alunos na tarefa de produção escrita e o que se destaca é o fracasso

em textos  sem coesão,  coerência  e  alunos  extremamente  desmotivados  para  a

prática da escrita. 

Assim sendo, qual o papel da correção textual nos resultados destas provas

nacionais que apontam para o fracasso escolar em matéria de produção textual? Há

mais de uma forma de se corrigir as produções dos alunos? Dependendo da forma

como se corrige podemos reforçar a ideia do erro e, consequentemente, do fracasso

do aluno ou valorizar seu esforço na tentativa do acerto?

Com formação acadêmica em Pedagogia (2003.2) e em Letras – Habilitação

em Língua  Portuguesa  (2008.2),  em que  neste  último  fizemos uma Monografia,

intitulada:  “Crenças  de  professores  e  alunos  do  ensino  médio  sobre  ensino-

aprendizagem da produção textual” (NASCIMENTO, 2009) e com Especialização em

Educação com a Monografia intitulada “A formação do professor no curso de letras e

as  crenças  no  processo  de  ensino-aprendizagem  da  produção  textual.”

(NASCIMENTO, 2011),  enveredamos, mais uma vez, pelos caminhos da pesquisa

em produção textual.

Todavia,  tentaremos  responder,  nesta  pesquisa,  os  seguintes  problemas:

Como a correção das produções de textos de alunos dos 5ºs anos podem, ou não,

interferir no processo de formação do aluno-escritor? A forma de correção adotada

pelo  professor  pode  interferir  para  que  o  aluno  avance  ou  retroceda  em  sua

produção textual? Como o professor corrige, por que corrige e o que quer alcançar

com a correção é o que tentaremos desvendar nesta dissertação.

Nossas hipóteses nos levam a suposição de que, a forma como o professor

corrige a produção textual de seus alunos interfere na formação do aluno escritor,

hipóteses essas que tentaremos responder ao final desta pesquisa.

Para  fazermos  a  observação  e  análise  dos  fatos  utilizamos  a  seguinte

metodologia: aplicação de entrevistas e oficina junto aos professores do 5º ano de

uma escola publica do município de Baraúna-RN.



15

Assim  sendo,  como  um  dos  requisitos  para  o  término  do  Mestrado  –

PROFLETRAS – Campus Central  da Universidade do Estado do Rio Grande do

Norte – UERN iremos pesquisar a produção textual do ponto de vista da correção do

texto,  partindo de um estudo reflexivo  e baseando-se em autores como Antunes

(2003, 2010), Passarelli (2004) e Ruiz (2010), dentre outros.

Nossos objetivos se apresentam nesta pesquisa na tentativa de investigar: 

a) Como os participantes  da pesquisa,  professores,  dos 5ºs  anos do Ensino

Fundamental, de uma escola pública municipal da Cidade de Baraúna – RN,

veem o seu trabalho como professor formador de produtores textuais;

 

b) Como  são  as  aulas  destes  profissionais,  como  propõem  a  atividade  de

produção textual, como encaminham as aulas neste contexto, como corrigem

os textos produzidos pelos alunos em sala de aula, dentre outras.

c) A forma como estes professores conduzem a aprendizagem dos alunos em

se  tratando  do  momento  da  correção  da  produção  textual  influencia

positivamente ou negativamente neste processo e os fazem refletir sobre sua

prática? 

Nesse  sentido,  desejamos  que  após  os  estudos  realizados  possamos

repensar  a  nossa  prática  docente  em  busca  de  uma  educação  eficiente  e  de

qualidade para todos, em especial ao que diz respeito à produção de textos escritos.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 A importância da escrita e o texto como unidade de sentido e de ensino.

O que seria do mundo moderno sem a escrita? Será que se pode pensar em

tamanha  evolução  humana  sem  o  auxílio  da  escrita?  O  ato  de  registrar  fatos,

memórias, lembranças através da palavra é mesmo importante para o ser humano?

Perguntas como essas podem ser consideradas até incabíveis para o tamanho da

importância que a escrita tem no mundo em que se vive. 

Não se concebe viver sem registrar os fatos, os acontecimentos, as histórias

de si e dos outros, mesmo que a escrita convencional, a partir de grafemas, ainda

não tenha se desenvolvido nas sociedades ágrafas e que apenas as formas mais

rudimentares de registrar prevalecem neste meio. 

Podemos afirmar que a invenção da escrita aparece tardiamente com relação

ao aparecimento da linguagem. Segundo Andrade (2014), ela apareceu depois da

chamada  "revolução  neolítica",  e  sua  história  pode  ser  dividida  em  três  fases:

pictórica, ideográfica e alfabética.

Não cabe aqui discorrer sobre as fases da escrita, mas perceber que mesmo

em sua fase mais rudimentar há um processo de evolução de ideias, de formas, de

símbolos,  de  regras  que hoje,  passados tantos  anos,  se  configuram com o que

chamamos de escrita.

Esta atividade tão complexa e importante que é o ato de escrever não possui

um formato único, de uso singular, baseado em fórmulas prontas, mas apresenta um

leque  de  possibilidades,  num  uso  plural,  nas  mais  diversas  línguas,  nos  mais

variados povos com seus costumes, suas práticas e seus símbolos próprios. 

Desta  feita,  a  escrita  não  pode  e  não  deve  ser  vista  apenas  como  um

processo interno cognitivo, como já foi defendido por alguns estudiosos da área e

que, ainda hoje, encontramos tal defesa em algumas realidades educacionais. 

A escrita deve ser considerada como um processo social que influencia e é

influenciada, num processo dialético de construção do conhecimento em que o ser

humano descobre que sua oralidade pode ser registrada através do registro verbal

ou não verbal.
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Assim, no processo de aquisição da escrita ressaltamos que para aprender a

escrever,  a criança precisa fazer uma descoberta básica: ela pode desenhar não

apenas coisas, mas também a própria fala como defendem alguns estudiosos. 

Até  os  3  anos,  as  crianças  realizam  rabiscos  indistintos  como
desenhos e como escritos. Os escritos são inicialmente desenhos de
escrita e não verdadeiros escritos. É preciso esperar até depois dos
3 anos de idade para que as crianças reconheçam os desenhos pelo
fato de se parecerem mais com seus referentes do que os escritos,
cuja identificação é mais tardia. (FAYOL, 2014, p. 35)

Partindo desse pressuposto  de que a  escrita  é  vista  como o  desenho da

própria fala, a criança se apropria deste conhecimento e evolui aos poucos, a cada

nova fase de sua vida, e, em especial ao ingressar na vida escolar. 

Percebemos em seus rabiscos e garatujas as primeiras tentativas de letras,

sílabas,  tentativas das primeiras palavras,  frases e até de pequenos textos.  Seu

esforço  e  sua  evolução  ao  registrar  no  papel  aquilo  que  escuta  e/ou  fala

cotidianamente na busca de interagir a partir de práticas sociais que necessitem da

escrita para  tal interação é evidente.

 É nesta tentativa de comunicar-se com o exterior, através da escrita, que

percebemos a necessidade de uma relevante mudança no trabalho com o texto e

sua produção,  em sala de aula,  dentro de uma visão interacional  e  reflexiva  do

ensino da língua, defendida por Vygotsky como sociointeracionista.

Numa perspectiva  sociointeracional  da  linguagem,  o  texto  é  visto
como  um  tecido  formado  de  muitos  fios  que  se  entrelaçam,
compondo uma unidade significativa capaz de comunicar algo, em
um contexto histórico-social, e não como um amontoado de frases,
uma  sucessão  de  enunciados  interligados.  (SANTOS,  RICHE,
TEXEIRA, 2013, p. 99-100)

Nesta  busca  incessante  de  se  fazer  entender  e  ser  entendido  numa

dialogicidade intrínseca ao processo de escrita e produção de textos reconhecemos

que  o  trabalho  com  a  produção  textual,  em  sala  de  aula,  precisa  partir  do
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pressuposto  de  uma  concepção  de  texto  definida  como  unidade  significativa  de

sentido e como unidade de ensino.

De fato, somente no texto é possível encontrar justificativa relevante
para, por exemplo, a escolha dos artigos (definido ou indefinido), das
expressões dêiticas (de pessoa, tempo e lugar), para a compreensão
de relações semânticas entre frases encadeadas sem a presença de
conectivos  explícitos;  para  as  propriedades  referenciais  de
substantivos e pronomes, sem falar nas muitas funções textuais e
discursivas da repetição de uma palavra ou da substituição de uma
por outra equivalente. (ANTUNES, 2010, p. 46)

Estamos defendendo aqui que o professor deva repensar o conceito de texto

antes  de  iniciar  o  trabalho  em sala  de  aula,  compreendendo  que  texto  não  se

restringe apenas aos gêneros escritos. 

Mesmo  que  nesta  pesquisa  a  escrita  seja  nosso  foco  não  podemos  nos

esquecer dos gêneros orais ou não verbais que também são textos como nos é

apresentado pelos PCN, pois como bem defende Santos, Riche e Teixeira (2013)

para se compreender alguns textos se faz necessário recorrer à outras linguagens

além da verbal.

No entanto, voltando à discussão ao texto escrito, que deve ser a unidade de

sentido trabalhada nas aulas de Língua Portuguesa, não por estar escrito, mas por

ser texto, nos subsidiamos em Santos, Riche e Teixeira (2013, págs. 100 e 101),

que defendem que para ser  texto  e  não um amontoado de frases é necessário

apresentar alguns critérios de textualidade como:

1) Coesão –  são  os  fatores  responsáveis  pelas  relações  referenciais

(retomadas  e  antecipações  textuais)  e  pelas  relações  sequenciais

(repetições estruturais e uso de conectivos, por exemplo).

2) Coerência – é a continuidade de sentido no texto que se estabelece de

maneira global, levando-se em conta um conjunto de fatores de ordem

linguística e não linguística.
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3) Intencionalidade – é centrada no produtor do texto. Considera a intenção

do autor como fator relevante para a textualização. Diz respeito à questão

“O que o autor pretende? ”

4) Aceitabilidade – diz respeito à atitude do receptor do texto, que o recebe

como  uma  configuração  aceitável,  tendo-o  como  coerente  e  coeso,

interpretável e significativo.

5) Situacionalidade  –  todo  sentido  é  um  sentido  situado,  ou  seja,  há

relações entre o texto e sua situacionalidade ou inserção cultural, social,

histórica  e  cognitiva.  Nas palavras  de Marcuschi  (2008,  págs.  128-29),

citado pelas autoras: “A situacionalidade pode ser vista como um critério

de adequação textual. ”

6) Intertextualidade – é a relação que se estabelece entre textos, que fazem

parte ou não do repertório de leituras do leitor.

7) Informatividade – refere-se à distribuição da informação no texto e ao

grau de previsibilidade com que ela é veiculada.  Um texto será menos

informativo quanto mais informação previsível ou redundante apresentar. 

Segundo as autoras, antes mencionadas, considerar um texto como unidade

de sentido é considerar os aspectos acima. 

Nessa perspectiva, não é possível tomar como unidades básicas do
processo de ensino as que decorrem de uma análise de estratos –
letras/fonemas,  sílabas,  palavras,  sintagmas,  frases  –  que,
descontextualizados, são normalmente tomados como exemplos de
estudo gramatical e pouco têm a ver com a competência discursiva.
Dentro desse marco, a unidade básica do ensino só pode ser o texto.
(PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS, 1998, p. 23)

Voltando-se  para  a  discussão  central  desta  pesquisa,  defendemos  que  a

produção de um texto deva estar pautada nestes critérios, acima apresentados, para
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que no momento de sua correção, esta enverede pela perspectiva de uma análise

corretiva crítica de construção de conhecimento em que se vê o resultado final como

meio de interação social, com significação para os interlocutores.

Assim, como o trabalho em sala de aula com a Língua Portuguesa sofreu uma

mudança de paradigmas e passou a ser pautado no trabalho com o texto, o modelo

tradicionalista abriu espaço para uma nova forma de disseminar conhecimento entre

os alunos. O professor deixou de ser o detentor do saber e passou a compartilhar

experiências, aprendizagens e desafios. É uma troca simultânea de aprendizagens

entre professores e alunos e estes, por sua vez, passaram a ser o principal ator

neste cenário. Assim, apresentam as autoras:

A prática chamada paradigma tradicional,  vigente até a década de
1930, acreditava que a maior tarefa da escola era ensinar o aluno a
ler,  escrever  e  se  expressar  com  clareza  razoável,  como  afirma
Marcuschi  (2008).  Essa  filosofia  derivava  parcialmente  de  uma
retórica clássica: o professor apresentava modelos retóricos, como
descritivo,  narrativo,  argumentativo  e  expositivo,  e  analisava-os
através  da  comparação  e  do  contraste.  Ao  aluno,  cabia  seguir  o
modelo estudado e redigir seu texto “com três ou cinco parágrafos
divididos em introdução, desenvolvimento e conclusão” – orientação
ouvida em quase todas as aulas de redação da época. Quanto ao
papel do professor, cabia-lhe corrigir os erros e verificar se o texto
estava de  acordo  com o modelo  apresentado.  (SANTOS,  RICHE,
TEXEIRA, 2013, p. 98).

Mas será que esta mudança de paradigma e de postura profissional, dentro

de uma nova perspectiva de ensino e aprendizagem da língua materna, no tocante à

produção de texto, realmente ocorreu?

Neste processo de construções e reconstruções, chega-se ao real papel do

professor que, nesta tarefa de apresentar, ministrar, aperfeiçoar e, acima de tudo,

construir novos conhecimentos, se vê diante da missão em trabalhar a produção

textual. 

Será que esta postura docente, em se tratando da produção textual realmente

se transformou? Ou ainda está “presa” a moldes, formas, modelos prontos, o que

desencadeia,  muitas  vezes,  uma  correção,  uma  avaliação  e  uma  reescrita

equivocadas,  transformando  a  tarefa  de  produzir  textos  numa  atividade  árdua,

enfadonha, cansativa e sem os resultados que se espera da aprendizagem escolar?
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Será que ainda estamos presos à realidade educacional brasileira de algumas

décadas atrás  e que o único  resultado de nossas antigas práticas  é o fracasso

escolar  dos  alunos  e  como  consequência  uma  verdadeira  aversão  à  prática  da

produção textual? 

Tais questões permeiam esta pesquisa e nos angustiam como professores

quando nos deparamos com pilhas de textos para correção sem coerência e sem

que se entenda o que está escrito. Por outro lado, surgem os alunos apáticos diante

de atividades de produção com medo da “folha em branco” à sua frente, segundo

eles sem ideias, sem saber começar o texto, textos sem aspectos mínimos próprios

do gênero sugerido etc. 

2.2A prática da produção textual

Ficam assim as perguntas: mas por que tanta aversão dos alunos e tanta

dificuldade em escrever  textos? O que o professor deve fazer  para que o aluno

avance e se torne um escritor sem dificuldades ou bloqueios? Será que realmente o

aluno não produz bons textos ou ele não escreve de acordo com o que o professor

espera para esse processo? Será que realmente houve uma mudança de paradigma

na prática pedagógica do professor de Língua Materna?

Segundo Passarelli (2004), o professor não tem de ser especialista em novas

teorias para resolver os problemas em produção de texto que os alunos apresentam,

mas aquele deve se dar conta do quanto o enfoque referente à escrita mudou. 

O ato da escrita é considerado um processo que não se define apenas como

criar um texto do começo ao fim, sem percalços, sem dúvidas, de forma linear e

plana.  Muito  pelo  contrário,  a  escrita  pressupõe  um processo  desordenado  que

objetiva alcançar clareza.

2.2.1 Alguns “mitos” na prática de produção textual na escola

Diferentemente do que muitos pensam, o processo da escrita textual se dá

em um modo próprio de pensar em que o desejo natural de aprender coisas novas é

o principal motivador para a escrita. 
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As escolas ainda apresentam um modelo de trabalho com a produção textual

voltado para a seriedade, o cansativo, enfadonho, características estas que não são

próprias  do  processo  de  produção  de  textos,  mas  que  infelizmente  foram

incorporadas a este como se fizessem parte indissociável deste processo.

Assim,  fica  claro  que  o  escritor  principiante  escreve  motivado  pelos  seus

desejos, seus objetivos, da forma como ele sabe e de acordo com o que sabe sobre

o  assunto,  levando  em consideração  o  que  ele  deseja  comunicar  e,  assim,  vai

escrevendo, buscando na figura do professor um diálogo entre o escritor (o aluno) e

“co”-revisor (o professor), como bem defende a autora: 

O  modo  de  entender  a  escrita  é  fazendo,  ou  seja,  escrevendo,
compartilhando com outros, escutando ideias,  adicionando algo ou
revisando alguns pontos dessas mesmas ideias e, gradativamente,
aprendendo e incorporando as convenções gramaticais nos próprios
textos. (PASSARELLI, 2004, p. 83). 

Tal realidade, antes citada, não é o que se vê com frequência nas escolas,

pois nas aulas de produção textual, alguns professores ainda exigem do aluno uma

escrita dentro dos moldes pré-estabelecidos pelos manuais. Ainda se tem em mente

que a produção de um texto adequado só se manifesta a partir  de um trabalho

extenso e árduo para o qual muito empenho e dedicação são necessários. 

Todavia, este empenho e dedicação devem surgir única e exclusivamente por

parte do aluno que diante da sentença anunciada pelo professor “escreva um texto”

ou “faça uma redação” deve estar pronto e preparado para colocar todas as ideias

no papel. 

Não se concebe um aluno que não saiba o que escrever, que não tenha o que

dizer  ou que não conheça sobre os mais variados assuntos,  sem falar  que não

estamos nem nos remetendo às questões específicas estruturais de cada gênero e

suporte e tipologia textual que também devem estar gravados na mente de cada

aprendiz para serem utilizados sempre que solicitados.

O empenho e a dedicação do professor ficam por conta da ideia que teve em

solicitar  uma produção textual  e o tempo que irá gastar  tendo que corrigir  todos

aqueles textos.
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Passarelli  (2004) sugere, para o trabalho inicial  com a produção textual,  a

montagem de uma sequência didática, que parte de uma reflexão sobre o modo de

escrever de escritores profissionais relacionando a ideia de esforço, angústia com o

prazer da produção e o êxito do texto concluído.

Neste sentido, um bom trabalho de orientações precisas, esclarecendo todas

as características  do  texto  proposto  como:  quem é  seu destinatário,  objetivo  do

texto, seu gênero, qual o papel do redator, o objeto da redação, o comprimento do

texto e os critérios de avaliação são necessários e imprescindíveis ao momento que

antecede a produção de texto. 

Apresentamos a seguir alguns “mitos” que atrapalham a prática de produção

textual na escola, segundo Passarelli (2004):

a) Para produzir bons textos é preciso parar a prática no momento da dúvida e

pesquisar a resposta correta:

Um  dos  primeiros  erros  dentro  da  produção  textual  é  que  indivíduos

inexperientes não se sentem seguros ao escrever e param continuamente esta ação

para resolver dúvidas e acabam ficando ansiosos. 

b) Para produzir bons textos é preciso seguir as técnicas básicas de redação:

Outro problema é que escrever não se resume a técnicas básicas de redação,

muitas vezes “mastigadas” pelo professor com o intuito de fazer o aluno um escritor

“esplêndido”.

c) Para produzir bons textos é preciso ler:

Um próximo erro é afirmar que a leitura melhora a produção do texto escrito.

É óbvio que ler facilita o processo de escrita, principalmente quando aquela é feita

de forma voluntária, motivada por interesse ou prazer.

No entanto, a competência para escrever do estudante vai além da leitura

constante,  passando  pelas  etapas  de  planejamento,  escrita  do  texto  provisório,

releitura e edição o que nada tem haver com a leitura excessiva feita por obrigação
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ou com o estudo exagerado da forma que apresenta uma complexidade excessiva

das regras que descrevem a língua escrita.

d) Para produzir bons textos é necessário apenas unir palavras e frases:

Interessante também observar que apenas a junção de palavras e frases não

constitui  um texto  como alguns educadores defendiam até pouco tempo e como

muitos ainda insistem em defender. 

Segundo Santos, Riche e Teixeira (2013) é necessário se construir o sentido

desse emaranhado de informações dispostas no papel ou sendo ditas oralmente o

que para isso é necessário ultrapassar a superfície linguística e partir para a análise

textual e discursiva.

Assim, segundo as autoras:

O  ensino  de  textos  precisa  englobar  aspectos  variados,  como  o
suporte onde ele circula, o gênero textual a que pertence, a tipologia
textual predominante, considerando elementos verbais e não verbais
constituintes  desse  texto,  além  da  interação  entre  interlocutores.
(2013, págs. 24-25)

Infelizmente, as escolas brasileiras ainda pregam o modelo tradicionalista de

se trabalhar o texto ou tentam inovar usando-o como “pretexto” para trabalhar algum

conteúdo gramatical. 

Parece  incrível,  mas  é  na  escola  que  as  pessoas  “exercitam”  a
linguagem  do  contrário,  ou  seja,  a  linguagem  que  não  diz  nada.
Nessa linguagem vazia,  os princípios  básicos  da textualidade são
violados, porque o que se diz é reduzido a uma sequência de frases
desligadas umas das outras, sem qualquer perspectiva de ordem ou
de progressão e sem responder a qualquer tipo particular de contexto
social. (ANTUNES, 2003, p. 26)
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e) O que importa na produção textual é o resultado final:

Outro fator de extrema importância para o professor que se diz incentivador e

organizador da produção textual do aluno é não priorizar o produto final (o texto) em

detrimento da realização das etapas que compõem o processo, como ainda está

enraizado nas práticas pedagógicas de muitos professores de escolas brasileiras. 

Ainda constatamos como bem afirma Antunes (2003, p. 27): “A prática, enfim,

de uma escrita improvisada, sem planejamento e sem revisão, na qual o que conta

é, prioritariamente a tarefa de realizá-la, não importa ‘o que se diga’ e o ‘como se

faz’ (É a ‘língua da escola’, como observou um menino sabido!)”.

Mas o que realmente motiva, então, o aluno para o ato da escrita textual? 

2.2.2 Etapas do processo de produção: a escrita como trabalho.

A  tarefa  de  escrever  sugere  um  trabalho  dividido  em  etapas  que  se

desenvolve gradativamente e que exige muita dedicação. Passarelli (2004) propõe

para  um ensino  diferenciado para  a  produção textual,  algumas etapas para  sua

construção que consiste em planejamento, coleta e organização das ideias, tradução

destas em palavras, revisão e editoração.

Encarar  o  texto  como  processo  é  tentar  compreender  como  é
produzido, como ganha determinada forma; descobrir o que acontece
durante  o  ato  da  produção  oral  ou  escrita  e  como,  na  escola,  o
professor pode interferir para modificar o resultado final. (SANTOS,
RICHE e TEIXEIRA, 2013, p. 99).

Assim,  vários  autores  apresentam  e  sugerem,  a  partir  de  seus  estudos,

etapas  que  podem  ser  seguidas  para  a  preparação,  execução  e  correção  da

produção textual dos alunos em sala de aula. Aqui apresentaremos a proposta de

Passarelli (2004) que segue a seguinte estrutura:
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a) Planejamento:

O  planejamento  precede  o  ato  de  escrever,  envolve  a  seleção  das

informações, coleta de material, a busca de ideias e as observações com os quais o

texto  será  elaborado  como  bem afirma  a  autora.  É  neste  momento  que  alguns

exageros  são  eliminados  e  outros  elementos  que  não  estavam  presentes  são

incorporados. 

Sendo assim, numa atividade de planejamento escrito ou mental começa-se a

buscar as fontes, delinear as primeiras tentativas de expressão, tracejando algumas

linhas de forma provisória, que não é essencial nesta fase, pois nem sempre deve

haver  uma  pré-escritura,  mas  que  deva  existir  um planejamento  de  conteúdo  e

organização, antes de começar a escrever. 

Todavia, infelizmente, na maioria das vezes, a etapa de planejamento não é

feita pelos alunos, que iniciam a redação logo que recebem o tema ou ficam atônitos

reclamando e enfatizando que não sabem como começar.

O primeiro passo do escritor é o de organizar os tópicos que foram
inicialmente selecionados; os seguintes serão analisados em função
daqueles que já o foram. Na última fase desta etapa, o redator opera
uma categorização: ele categoriza um grande número de tópicos no
governo preciso de um só macrotópico. (PASSARELLI, 2004, p. 92)

b) Tradução de ideias em palavras:

É  a  primeira  versão  do  texto.  Transmissão  das  ideias  para  o  papel,

organizando-as  em  unidades  como  parágrafos  ou  estrofes,  adquirindo  a

configuração de narração, descrição ou expositivo-argumentativo. Aqui o cuidado é

para que o texto não se transforme em uma colcha de retalhos, a saber:

Um  texto  é  um  continuum  em  que  todas  as  partes  se  inter-
relacionam.  Ao  passar  de  uma ideia  a  outra  devemos  estar  bem
atentos para usar conjunções (...) ou, melhor ainda, frases de ligação
(...) que ajudem o leitor a seguir o fio condutor de nosso raciocínio e
a construir para si um quadro complexo de nosso texto (SERAFINI
apud PASSARELLI, 2004, p. 93)
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c) Revisão 

 Na  fase  de  revisão  o  objetivo  principal  é  perceber  se  as  ideias  foram

expressas de forma organizada, considerando também seu conteúdo. Aspectos

de coerência e coesão são considerados e revisados bem como o conhecimento

das regras gramaticais que é relevante para a edição do texto. A releitura é uma

prática que ajuda o escritor a manter o sentido global do texto.

A revisão exerce a função de proceder à leitura do material textual
produzido, a fim de examinar, detalhadamente, aspectos voltados a:
adequação ao que a língua escrita convenciona, exatidão quanto ao
significado,  e,  tendo  em  pauta  o  leitor,  acessibilidade  e
aceitabilidade. (PASSARELLI, 2004, p. 94).

Todavia, tal etapa da escrita textual é a que mais causa aversão aos alunos.

É pouco praticada nas escolas, ou porque o professor não fez as devidas correções

nos rascunhos, ou porque os alunos não fizeram uma leitura mais criteriosa de seus

textos prévios. 

O processo de revisão textual, na maioria das vezes, no contexto escolar se

restringe apenas a finalidade de uma nota final o que, muitas vezes, aproxima o

aluno do processo, no entanto, não pelo prazer da escrita, mas pelo único objetivo

quantitativo.

d) Editoração

Este momento é aquele de se “passar a limpo” aquilo que foi revisado para só

então partir para sua apresentação ao público. O grande problema desta etapa nas

escolas é o caráter enfadonho de se repetir uma tarefa para apresentar a um público

que, na grande maioria das vezes, se resume ao professor. É aconselhável que pelo

menos outros alunos possam ter acesso a estes textos ou a pergunta se perpetuará:

para que escrever se ninguém vai ler? 

É necessário ter claro que o objetivo desta atividade é praticar, para melhor,

como o aluno escreve, conscientizando-o para a construção de um ponto de vista

crítico em que o próprio produtor se torne seu corretor, controlando os problemas
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presentes no texto, os exageros, as frases desconexas e o sentido global do texto

produzido, considerando os “erros” não como um fim do processo, mas como um

meio para o avanço.

2.2.3 A correção e a reescrita de textos 

Nota-se  nas  escolas  brasileiras  que  há  uma  dicotomia  entre  ensino  e

avaliação.  O  que  deveria  ser  um  fio  intermitente,  num  nível  de  dependência

significativa, acaba se configurando em processos isolados que nada tem haver um

com o outro, ou que o ensino não está voltado para um processo avaliativo ou vice-

versa.

Para Antunes (2003), em nossas escolas ainda se tem enraizado a cultura de

acreditar  que se  estuda para  uma “prestação de  contas”  que pode ser  mensal,

trimestral, anual etc. 

Assim,  como  já  foi  abordado  anteriormente,  não  seria  diferente  quanto  à

tarefa de produção textual  entre os alunos. A avaliação, em sua grande maioria,

prova apenas o que ficou na memória, o que não é imprescindível para o trabalho

mais detalhado e eficaz com a produção textual.

Neste  processo  é  preciso  ter  claro  que  concepções  de  avaliação  são

defendidas  pelo  professor  de  produção textual.  Qual  aluno se  quer  “devolver”  à

sociedade: aquele que pensa, questiona, contesta, comenta ou aquele que recebe,

aceita e se conforma com aquilo que lhe é imposto? 

Segundo Antunes (2003)  é preciso rever  nossas concepções de avaliação

desassociando-a de uma finalidade puramente seletiva, pois ao avaliar o aluno o

professor  também  está  avaliando  seu  trabalho  e  já  reorganizando  seu  agir

pedagógico para continuar.

Todavia, em se tratando de produção de texto, a avaliação das produções dos

alunos  ainda  revela  práticas  tradicionais  de  destacar  os  erros  apenas,  não

considerando tais  erros como um processo natural  no avanço da aprendizagem,

mas como meio estagnado de fim de processo, como já mencionamos em outro

momento. A avaliação segundo Antunes (2003, p. 159):
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Deve,  na  verdade  proporcionar  ao  aluno  a  consciência  de  seu
percurso,  de  seu  desenvolvimento,  na  apreensão  gradativa  das
competências propostas. Deve indicar ao professor as hipóteses que
os alunos têm a cerca do uso falado e escrito da língua, para que,
quando  necessário,  eles  reformulem  essas  hipóteses,  sem  a
experiência  amarga  e  desencorajadora  de  se  sentirem
incompetentes, “em erro” e linguisticamente diminuídos.

O  processo  avaliativo  não  é  um  momento,  mas  um  contínuo  que  deve

acontecer em cada aula, assim como a aprendizagem se dá diariamente. 

Esta avaliação não deve centrar a atenção nos erros, como forma de punição

ou de castigo diante de uma produção textual toda marcada, rabiscada que destaca

as falhas e o fracasso diante de uma nota vermelha em destaque, mas nos avanços

de um processo contínuo na produção de um texto.

Como afirma a autora: 

Aprender não pode interessar a ninguém se é visto como um castigo,
como uma coisa penosa, da qual a gente deseja ardentemente se
livrar o mais cedo possível. (...) O mais é expressão do autoritarismo
e do desrespeito da escola frente à produção do aluno. (ANTUNES,
2003, p. 165). 

Neste processo, o próprio aluno vai amadurecendo diante das orientações do

professor  e  se  tornará  o  agente  de  sua  aprendizagem  em  produção  de  texto,

percebendo, depois de uma certa maturidade nesta atividade de auto avaliar-se, que

o sentido do que ele diz, a clareza com que o diz são elementos prioritariamente

relevantes para seu sucesso nesta atividade. 

2.2.3.1 Práticas de correção realizadas por professores

Segundo Ruiz (2010), existe uma espécie de contrato entre os interlocutores

na busca pela comunicação. Quando alguém produz um texto, o faz procurando dar

sentido ao que escreve; o leitor, por sua vez, se empenha para compreender esse

texto  usando  sua  capacidade  de  pressuposição  e  inferência,  acionando  seu
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conhecimento para a compreensão, privilegiando aspectos positivos em detrimento

das falhas que por ventura possam existir.

No entanto, não é assim que acontece quando o professor de língua materna

lê o texto do seu aluno. A maioria dos professores lê os textos somente para corrigi-

los e que essas correções pouco ou nada têm contribuído para que estes alunos

evoluam  no  processo  da  escrita.  Essas  correções  dão  ênfase  aos  “erros”

especialmente os de ortografia e concordância.

Certamente isso acontece porque o professor se vê apenas na condição de

“alguém capaz de corrigir”  os desvios das normas da língua e não assume uma

postura de cooperação para com a escrita do aluno.

Dependendo da forma como o professor corrige as produções escritas, as

intervenções  aparecem  no  próprio  texto  do  aluno:  sublinhados,  traços,  setas,

abreviaturas,  espalham-se no corpo do texto,  mas podem aparecer  também nas

margens e no final da produção. Muitas vezes, o professor acaba criando outro texto

paralelo ao texto do aluno.

Ainda  segundo  Serafini  (1989),  apud  Ruiz  (2010)  são  três  as  formas

interventivas  usadas pelos  professores  para  corrigir  as  produções dos alunos:  a

correção indicativa, a correção resolutiva e a correção classificatória. Uma quarta

forma de correção apontada por Ruiz é a textual interativa.

a) Correção indicativa:

A correção indicativa consiste no professor indicar, no corpo ou na margem

do texto do aluno, os desvios cometidos. Através de algum sinal ou marca, (traço,

seta, círculo, sublinhado, etc.) o professor aponta o “erro” que deve ser corrigido

pelo aluno.  Essa forma de correção é a mais adotada pelos professores.
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Quadro 01 – Exemplo de produção textual com correção indicativa.

FONTE: RUIZ,  Eliana Donaio.  Como corrigir  redações na escola:  uma proposta textual-
discursiva. A correção (o turno do professor): uma leitura. São Paulo: Contexto, 2010, p.
37.

b) Correção resolutiva:

A correção resolutiva é a menos praticada pelos professores. Caracteriza-se

pela tentativa do professor reformular o texto do aluno enquanto corrige. 
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Segundo Ruiz (2010) a correção resolutiva apresenta-se no corpo do texto, na

margem do texto e no pós-texto. Em se tratando de correções resolutivas no corpo

do texto, foi elencado de acordo com a autora algumas estratégias de correção:

a) Estratégia de adição: o professor adiciona alguma informação nova ao

texto do aluno;

b) Estratégia  de  substituição:  o  professor  substitui  letras,  palavras,

expressões, frases e até períodos que o aluno tenha escrito e que o

professor tenha achado inadequado;

c) Estratégia de deslocamento: o professor indica o local a ser deslocado

fazendo,  geralmente,  uso  de  setas  e  apresentando  o  suposto

problema;

d) Estratégia  de  supressão:  o  professor  risca,  elimina  a  forma

problemática.

Quando a correção resolutiva  aparece na margem,  o professor  escreve a

alteração a ser feita na direção da linha onde o problema ocorreu; e, se a correção

for no pós-texto, o professor escreve a solução do erro logo abaixo da escrita do

aluno.

Quadro 02 – Exemplo de produção textual com correção resolutiva
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FONTE: RUIZ, Eliana Donaio. Como corrigir redações na escola: uma proposta textual-discursiva. A
correção (o turno do professor): uma leitura. São Paulo: Contexto, 2010, p. 44.

c) Correção classificatória:

A  terceira  forma  de  correção  é  a  classificatória.  Aqui,  o  aluno  toma

conhecimento do seu erro através de um conjunto de símbolos (geralmente letras e

abreviações, ex: O = ortografia, Cr = crase, A = acentuação, e assim por diante.)

elaborados pelo professor para indicar onde o aluno falhou.
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Todos os demais professores-sujeitos têm por método a utilização de
um certo conjunto de símbolos (normalmente letras ou abreviações),
escritos  em  geral  à  margem  do  texto,  para  classificar  o  tipo  de
problema encontrado.  Essas letras,  conhecidas dos alunos,  fazem
parte  de  um  código  de  correção  que  varia  de  professor  para
professor. (RUIZ, 2010, p. 45)

Quadro 03 – Exemplo de produção textual com correção classificatória

FONTE: RUIZ,  Eliana Donaio.  Como corrigir  redações na escola:  uma proposta textual-
discursiva. A correção (o turno do professor): uma leitura. São Paulo: Contexto, 2010, p.
63.
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d) Correção textual-interativa:

A existência de uma quarta forma de correção observada por Ruiz (2010), a

textual-interativa,  diz  respeito  a  comentários  mais  longos  em forma  de  bilhetes,

escritos no pós-texto  dos alunos.  Nesses bilhetes,  o  professor  escreve sobre os

problemas do texto e sugere que o aluno faça a revisão. Além disso, os bilhetes

incentivam  o  hábito  da  reescrita,  valorizam  o  esforço  do  aluno  e  aproxima-o

afetivamente do professor.

Apesar da observação desses quatro tipos de intervenção do professor sobre

os  textos  dos  alunos,  numa  correção  textual  não  aparece  apenas  um  tipo  de

intervenção. Elas se misturam e o que ocorre é o professor fazer uso de mais de

uma dessas formas na correção de um texto. A ocorrência de determinadas marcas

usadas pelo professor é o que vai  determinar qual  a forma de intervenção mais

usada por ele.

Quadro 04 – Exemplo de produção textual com correção textual interativa.

FONTE: RUIZ, Eliana Donaio. Como corrigir redações na escola: uma proposta textual-discursiva. A 
correção (o turno do professor): uma leitura. São Paulo: Contexto, 2010, p. 48.
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2.2.3.2 Alterações realizadas pelos alunos em suas produções de textos a propósito

de correções indicativas, resolutivas, classificatórias ou textuais interativas.

A escrita  é um processo e como tal,  há etapas a serem seguidas para o

desenvolvimento e êxito nessa atividade. Dentro dessas etapas, a reescrita deve

aparecer como um caminho à produção de textos melhores e mais elaborados.

Geralmente, a reescrita de um texto pelo aluno acontece sobreposta ao seu

primeiro texto, limitando-se a fazer somente aquilo que foi pedido pelo professor.

Após uma intervenção indicativa, resolutiva, classificatória ou textual-interativa

como sugerida por Serafini (1989), apud Ruiz (2010), feita pelo professor através de

sua correção, o aluno terá uma posição à ser defendida no momento da refacção de

seu texto. 

Cada tipo de correção resultará em um posicionamento do aluno e diante da

análise  do  comportamento  de  cada  aluno,  a  partir  do  texto  corrigido,  se  pode

perceber qual dos tipos de correção é a que mais se apresenta como significativa no

momento da reescrita da produção de texto. 

a) A reescrita do texto após a correção indicativa: 

Diante de uma correção indicativa por parte do professor, o aluno poderá não

reescrever seu texto como esperado pelo professor e isso por alguns motivos: o

aluno pode simplesmente não querer fazer as alterações, pode não saber encontrar

a solução para o problema apontado ou pode não ter compreendido a correção feita.

Isso mostra que apenas indicar o erro não é suficiente para fazer o aluno

avançar na sua capacidade de escrever, ele pode não estar preparado para corrigir

seu erro sozinho. Segundo Serafini (1989), apud RUIZ (2010), p. 65:

[...] a correção indicativa pura e simples é inadequada como forma
interventiva,  pois  muitas vezes é  ambígua.  Esse tipo  de correção
segundo  ela,  não  leva  o  aluno  a  solução  dos  seus  problemas,
especialmente se o erro não vem apontado com precisão.
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A mera indicação do problema pode gerar um equívoco na reescrita do aluno.

Problemas de ortografias podem ser entendidos como de acentuação, por exemplo,

se o professor não apontar a falha do aluno de forma precisa.

Quadro 05 – Exemplo de correção indicativa.

FONTE: RUIZ,  Eliana Donaio.  Como corrigir  redações na escola:  uma proposta textual-
discursiva. A correção (o turno do professor): uma leitura. São Paulo: Contexto, 2010.
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Quadro 06 – Exemplo de reescrita pós-indicações.

FONTE: RUIZ, Eliana Donaio. Como corrigir redações na escola: uma proposta textual-
discursiva. A correção (o turno do professor): uma leitura. São Paulo: Contexto, 2010.

b) A reescrita do texto após a correção resolutiva: 

Quando a intervenção é de natureza resolutiva, o aluno apenas reescreve as

soluções dadas pelo professor que tomou para si a tarefa que deveria ser reservada

ao aluno. O professor apenas dá as respostas e não se preocupa em fazer o aluno

pensar e descobrir a melhor forma de reconstruir seu dizer.
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[...] Uma correção resolutiva polpa o aluno desse esforço, reduzindo-
o à simples tarefa de copiar o texto com as soluções já apontadas
pelo  professor.  E  não  é  preciso  ter  sido  professor  de  Língua
Portuguesa para saber que, nesse exercício de cópia, muito pouco
(ou quase  nada)  será  aproveitado  pelo  aluno  no que se refere  à
tarefa de reescrita. (RUIZ, 2010, p.61).

Assim,  é  pouco  provável  que  o  aluno  conquiste  autonomia  nos  usos  da

língua. Ficará limitado a receber respostas prontas, desmotivado para refletir e criar

estratégias  que  lhe  permitam  desenvolver-se  em  outras  produções,  não  se

considerando capaz.

Quadro 07 – Exemplo de correção resolutiva

FONTE: RUIZ,  Eliana Donaio.  Como corrigir  redações na escola:  uma proposta textual-
discursiva. A correção (o turno do professor): uma leitura. São Paulo: Contexto, 2010.



40

Quadro 08 – Exemplo de reescrita pós-resoluções.

FONTE: RUIZ,  Eliana Donaio.  Como corrigir  redações na escola:  uma proposta textual-
discursiva. A correção (o turno do professor): uma leitura. São Paulo: Contexto, 2010.

c) A reescrita do texto após a correção classificatória: 

As razões que levam o aluno a não reescrever seu texto são as mesmas das

correções indicativas; isto é, o aluno, muitas vezes, tem dificuldades de entender a

correção indicada pelo professor.

Segundo Ruiz (2010, p. 66) “Ou seja, diante de um símbolo metalinguístico na

margem de sua redação, o aluno pode ou não alterar seu texto, mas, se não o fizer,

por  certo,  será  por  dificuldade  na  execução  da  tarefa,  ou  por  dificuldade  na

compreensão da própria correção realizada pelo professor.”.

 Caso o aluno não tenha conhecimento do código ou do conjunto de símbolos

atribuídos pelo professor  ao seu texto,  não terá condições de refazê-lo.  Decifrar
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cada  marcação  pode  se  tornar  um  processo  extremamente  enfadonho,

desmotivando assim, o aluno no processo de refacção de seu texto.

Quadro 09 – Exemplo de correção classificatória

FONTE: RUIZ,  Eliana Donaio.  Como corrigir  redações na escola:  uma proposta textual-
discursiva. A correção (o turno do professor): uma leitura. São Paulo: Contexto, 2010.
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Quadro 10 – Exemplo de reescrita pós-classificações.

FONTE: RUIZ,  Eliana Donaio.  Como corrigir  redações na escola:  uma proposta textual-
discursiva. A correção (o turno do professor): uma leitura. São Paulo: Contexto, 2010.
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d) A reescrita do texto após a correção textual-interativa: 

Nesses casos, há uma incisiva resposta por parte do aluno, em comparação

com as três formas de correção apresentadas por Serafini. “Se diante de resolutivas

o aluno apenas acata, e se diante de indicativas e classificatórias ele pode hesitar,

nos casos de correções –”bilhetes”“, os textos denotam uma incisiva resposta de sua

parte.” (RUIZ, 2010, p. 70).

Quadro 11 – Exemplo de correção textual-interativa e de reescrita pós-textuais-

interativas

FONTE: RUIZ,  Eliana Donaio.  Como corrigir  redações na escola:  uma proposta textual-
discursiva. A correção (o turno do professor): uma leitura. São Paulo: Contexto, 2010.
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Quando essa resposta, por parte do aluno, não ocorre, segundo Ruiz (2010)

podemos identificar ser por três motivos:

a) A correção foi feita num texto já reescrito;

b)  A correção foi feita de uma forma menos impositiva;

c) A correção exigiria muito trabalho por parte do aluno.

Quadro 12 – Exemplo de correção textual-interativa que não obteve reescrita por

parte do aluno.

FONTE: RUIZ,  Eliana Donaio.  Como corrigir  redações na escola:  uma proposta textual-
discursiva. A correção (o turno do professor): uma leitura. São Paulo: Contexto, 2010.
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Após  discorrermos  sobre  a  prática  de  produção  textual  e  o  processo  de

correção dos textos, começaremos uma nova fase deste trabalho, encerrando as

discussões teóricas que aqui foram apresentadas e partindo para o próximo tópico

de nossa pesquisa em que abordaremos a metodologia da pesquisa e a análise dos

dados coletados.
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA E ANÁLISE DOS DADOS

Neste  capítulo  apresentaremos em que contexto  a  pesquisa  foi  realizada,

caracterizaremos  os  sujeitos  participantes  da  pesquisa  (sexo,  idade,  tempo  de

atuação dos participantes da pesquisa como professores e como docentes do 5º

ano, formação acadêmica etc.)

Ainda apresentaremos quais foram os procedimentos utilizados na coleta de

dados durante a pesquisa, bem como a análise dos dados coletados.

3.1 Contextos da pesquisa 

Esta pesquisa aconteceu numa escola municipal, na cidade de Baraúna, no

estado  do  Rio  Grande  do  Norte,  com  07  professoras  do  5º  ano  do  Ensino

Fundamental.

Como  uma  das  escolas  das  26  unidades  escolares  do  poder  público

municipal,  ela  conta  atualmente  com quinze  salas  de aula,  funcionando os  dois

turnos: matutino e vespertino, trabalhando, apenas, com o Ensino Fundamental I.

Por estar localizada numa área periférica da cidade de Baraúna, ressaltamos

a vulnerabilidade social de seu alunado. A maioria das crianças vem de famílias em

extrema  pobreza,  com  grandes  problemas  de  afetividade,  laços  familiares,

socialização.

A participação da família na vida escolar dos filhos é bem complexa devido à

falta  de  instrução  dos  pais  e  da  responsabilidade  destes  para  com seus  filhos.

Muitas destas crianças só têm, como refeição diária, a merenda escolar. Também, a

atenção  que  deveriam  receber  em  casa  é  substituída  pela  atenção  dada  pelo

professor em sala de aula.

A  dificuldade  de  aprendizagem  por  parte  destes  alunos  é  visível.  Talvez

justificada pelos fatores elencados no parágrafo anterior ou por outros que não nos

cabe, aqui, discorrer sobre. 

A biblioteca encontra-se em boas condições físicas, sendo considerado um

ambiente acolhedor e agradável. No atual acervo bibliográfico, encontram-se livros

paradidáticos,  literários,  enciclopédias,  gibis,  revistas  científicas,  jornais  e  muitos

outros títulos à disposição do aluno. 
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Os  responsáveis  pela  secretaria  da  escola  informaram  que,  em  2015,  a

escola contabilizou, até o presente momento, aproximadamente 760 (setecentos e

sessenta) alunos matriculados. Contando com 07 (sete) salas de 5º ano do Ensino

Fundamental, tendo em média de 20 (vinte) a 23 (vinte e três) alunos por turma.

3.2 Sujeitos da pesquisa

Na  perspectiva  de  descobrir  o  porquê  da  aversão,  do  medo  e,

consequentemente,  do  fracasso escolar  dos alunos em Produção Textual,  nesta

pesquisa, optamos por trabalhar com professores do 5º ano do Ensino Fundamental.

Enveredamos,  desta  vez,  neste  nível  de  ensino,  primeiramente  devido  ao

PROFLETRAS ser um mestrado profissional para professores do 1º ao 9º anos, e

por ser professora desta série quando iniciamos o curso. 

Depois,  por  uma  orientação  do  professor  orientador  e  por  querermos

pesquisar  os  níveis  de  ensino  da  Educação  Básica  de  nível  I,  na  tentativa  de

encontrar respostas para nossa problemática, partindo de um nível de ensino e de

um ano mais elementar e de extrema importância para a formação educacional do

aluno. 

Assim, através de algumas observações e das repostas dadas nas entrevistas

aplicadas,  percebemos a  predominância  do  sexo  feminino  como professoras  do

Ensino Fundamental I. Todas as professoras do 5º ano da referida escola campo de

pesquisa  e,  consequentemente,  todas  as  participantes  colaboradoras  desta

pesquisada, em um total de 07 (sete), eram do sexo feminino. 

Tal fato talvez possa ser explicado devido a educação formal, até bem pouco

tempo,  estar  muito  atrelada  à  figura  familiar,  destacando-se,  especialmente,  a

professora como a “tia” que era respeitada por todos. 

Esta “tia” que tinha a missão não só de ensinar os conteúdos curriculares,

mas também cuidar e educar, contraria a ideia defendida por Paulo Freire1, que vê

neste  tipo  de  tratamento  uma  desmoralização,  ou  o  não  reconhecimento  da

importância da tarefa do professor, descaracterizando assim, seu verdadeiro papel:

ser mediador da aprendizagem formal do aluno na busca da formação do cidadão

crítico e questionador.

1 Grande estudioso da educação e valioso defensor da escola pública de qualidade para todos.
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“A  tentativa  de  reduzir  a  professora  à  condição  de  tia  é  uma
‘inocente’ armadilha ideológica em que, tentando-se dar a ilusão de
adocicar  a  vida  da  professora,  o  que  se  tenta  é  amaciar  a  sua
capacidade  de  luta  ou  entretê-la  no  exercício  de  tarefas
fundamentais. (...) Professora, porém é professora, sim; Tia é tia. É
possível ser tia sem amar os sobrinhos, sem gostar sequer de ser tia,
mas não é possível ser professora sem amar os alunos – mesmo que
amar,  só  não baste  –  e  sem gostar  do que se faz.  É mais  fácil,
porém, sendo professora, dizer que não gosta de ensinar,  do que
sendo tia, dizer que não gosta de ser tia. Reduzir a professora à tia
joga um pouco com esse temor embutido – o de tia recusar ser tia.”
(FREIRE, 1997, p.18)

Além  do  exposto,  a  ideia  da  figura  da  professora  como  a  “tia”  não  se

caracterizava  muito  com  a  figura  dos  homens  que  buscava  profissões  ditas

“masculinas”, para a época. Profissões talvez de maior força física, por exemplo,

para  trazer  o  provento  familiar,  enquanto a  esposa ficava no lar,  comparando à

escola, cuidando dos rebentos/alunos.

Infelizmente, até hoje, ainda notamos certa resistência e/ou preconceito por

parte das famílias dos alunos, da escola e até mesmo da sociedade em geral em ver

homens assumindo a tarefa de professor do Ensino Fundamental I. 

Partindo para outro aspecto investigado, em se tratando da média de idade

destas  profissionais  colaboradoras da  pesquisa,  informamos que estas  estão na

faixa etária entre 32 (trinta e dois) e 50 (cinquenta) anos. Vejam o gráfico abaixo:

Fonte: A própria pesquisadora.

Percebemos, já no gráfico 01, que o grupo pesquisado já possui uma idade

madura o que irá refletir  nos gráficos 02 e 03 abaixo.  Observamos que não são
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professoras tão jovens mesmo algumas apresentando poucos anos de formação ou

de prática profissional.

Outra questão analisada está presente no próximo gráfico (gráfico 02). Nele

observaremos que todas as professoras pesquisadas já possuem certa experiência

prática em sala de aula. Acreditamos ser um ponto positivo por consideramos que a

prática é o que complementa a teoria estudada nos bancos universitários. 

A  nosso  ver,  a  prática  é  capaz  de  reforçar  aquilo  que  discutimos  e

compartilhamos como possíveis  soluções para inúmeras questões escolares que

são  discutidas  por  autores,  estudiosos  da  educação  e/ou  do  ensino  de  língua

materna.

 Acreditamos que os anos de prática de sala de aula tenham sido e, ainda

sejam, muito proveitosos e enriquecedores para o trabalho com a produção textual

com o objetivo de formação de escritores em sala de aula. 

Fonte: A própria pesquisadora.

O gráfico 03 apresentado a seguir, reforça nosso ponto de vista. Se no gráfico

02 fizemos uma análise do tempo de atuação das professoras em sala de aula,

neste observaremos exatamente o que já vínhamos defendendo: apesar de 03 (três)

professoras apresentarem apenas 02 (dois) anos de prática no 5º ano do Ensino
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Fundamental, as demais passaram dos 04 (quatro) anos de experiência na mesma

série/ano o que conta como aspecto positivo em nossa análise. 

Este dado nos remete à ideia de que em suas respostas todas falarão com

certa propriedade de sua prática em sala de aula, no que diz respeito à produção

textual com os alunos.

Fonte: A própria pesquisadora.

Outro  aspecto  importante  que  deve  ser  considerado  em  nossa  pesquisa:

todas as professoras analisadas têm formação acadêmica no curso de Pedagogia. O

que nos chamou muita atenção. 

Como sabemos, a política pública educacional brasileira institui que para se

lecionar  do  1º  ao  5º  ano,  a  formação  inicial  é  no  curso  de  Licenciatura  em

Pedagogia. 

A partir do 6º ano é que a formação profissional docente se dá através de

Licenciaturas de acordo com as áreas específicas do conhecimento, seja ciências

humanas, exatas, naturais, escolhendo uma subárea para se profissionalizar como

Língua Portuguesa, Ciências, Matemática, Geografia etc. 
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Assim sendo, o curso de Pedagogia por formar professores “polivalentes” se

encarrega de trabalhar todas as áreas do conhecimento na tentativa de formar tal

professor. 

Fica aqui nossa indagação: será que realmente esta formação oferecida pelas

universidades dá conta de formar professores polivalentes trabalhando conteúdos,

aspectos metodológicos, objetivos, dentre outras questões específicas de cada área

do conhecimento?

 Será que de fato esse professor estará apto a trabalhar aspectos da língua

portuguesa e da produção textual numa formação de apenas 04 (quatro) anos em

que terá que assimilar o máximo de informação possível de todas as áreas?

Outro dado importante a se considerar é o exposto neste gráfico. Se o analisarmos,

perceberemos que temos professora que concluiu o curso de Pedagogia há 01(um)

ano e professora que concluiu há 13 (treze) anos. 

Assim sendo, temos, então, pelo menos 01(uma) professora que já lecionava

e ainda estava cursando a faculdade de Pedagogia. 

Outro dado importante é que temos 03 (três) professoras que faz 12 (doze) e

13 (treze) anos de conclusão de curso em Pedagogia, respectivamente (ver gráfico a

seguir). Tal dado mostra que com tantos anos de conclusão de curso de formação,

se  faz  necessário  outros  cursos  de  aperfeiçoamento,  capacitação  profissional,

especializações, participação em congressos, minicursos etc. 

Da  mesma  forma  que  a  sociedade  está  em  constante  transformação,

consequentemente as teorias sobre o ensino e a aprendizagem também estão, ou

melhor,  estas  teorias  são o  que  vão  servir  de  mola  propulsora  das análises  de

tamanhas mudanças no modo de agir e pensar da sociedade. 

Não cabe aqui um professor que acredita que sua formação acadêmica é o

suficiente para continuar  lecionando,  principalmente com os novos paradigmas e

enfoques atribuídos pelos estudiosos da área de língua materna. 

O que antes, por exemplo, era visto como erro e condenado em qualquer

avaliação hoje é visto pelos professores de Língua Portuguesa como tentativa de

acerto. 

O que se priorizava como sendo o único aspecto a ser considerado na língua

materna, a gramática, hoje é vista como apenas um dos aspectos na formação do

aluno leitor-escritor. 
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Se antes o ensino e a aprendizagem tinham como foco as listas intermináveis

de conjugações verbais, questionários extensos e enfadonhos de “compreensão do

texto”, hoje o foco é o texto e o aluno. Aluno este que deve aprender através da

escola, a partir  de uma formação crítica, inserido numa sociedade, autor de sua

própria aprendizagem, tendo o professor como mediador, numa relação de respeito

e aprendizagem entre a norma coloquial  e a  padrão,  em se tratando da Língua

Portuguesa.

Fonte: A própria pesquisadora.

Ainda observamos em nossa pesquisa que talvez apenas duas professoras

não tenham dado continuidade aos estudos em uma pós-graduação, ou pelo menos,

não ficou claro, pois uma não informou e a outra colocou “Pedagogia” o que não

reconhecemos  nenhum  curso  de  pós-graduação  com  essa  nomenclatura.  As

demais, todas deram continuidade aos estudos acadêmicos, concluindo ou não, o

que poderemos comprovar no gráfico 06.

Também  nos  chamou  atenção  o  fato  de  uma  professora  Pedagoga  ter

procurado a formação continuada em Língua Portuguesa e Produção de Textual o

que muito significa para nossa pesquisa saber que dentre as entrevistadas,  uma

poderá apresentar um conhecimento mais amplo dentro do foco de nossos estudos. 
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Fonte: A própria pesquisadora.

Como não poderia  ser  diferente,  vimos,  durante  a  entrevista,  o  tempo de

conclusão do curso de pós-graduação, na categoria de Especialização. 

Apenas  uma  professora  não  está  cursando  um  curso  de  Especialização,

reforçando nosso comentário no tópico anterior. Duas professoras estão cursando

uma formação continuada no perfil de Especialização, o que já é um ótimo sinal, e

outras  duas  terminaram há  09  (nove)  e  há  10  (dez)  anos  respectivamente  (ver

gráfico 07)

Neste  sentido,  nossas  inquietações  anteriores  são  retomadas  quanto  à

necessidade  constante  de  aperfeiçoamento  de  nossas  teorias  na  busca  de

atualizarmos nossa prática no mundo globalizado e interligado com as mais diversas

tecnologias. Ainda durante a pesquisa constatamos que nenhuma das professoras

tem mestrado ou doutorado ou está cursando.
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Fonte: A própria pesquisadora.

3.3 Procedimentos de análise de dados.

Utilizamos  como  instrumento  de  coleta  de  pesquisa  entrevistas

semiestruturados, com perguntas abertas e fechadas.

Manzini  (1990/1991, p. 152) ao comentar sobre entrevista semiestruturada,

em seu artigo “Entrevista semiestruturada: análise de objetivos e de roteiros”, afirma

que:

“A  entrevista  semiestruturada  tem  como  características
questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses
que se relacionam ao tema da pesquisa. Os questionamentos dariam
frutos  a  novas  hipóteses  surgidas  a  partir  das  respostas  dos
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informantes.  O  foco  principal  seria  colocado  pelo  investigador-
entrevistador.” 

“(...)  favorece  não  só  a  descrição  dos  fenômenos  sociais,  mas
também sua explicação e a compreensão de sua totalidade (...), além
de  manter  a  presença  consciente  e  atuante  do  pesquisador  no
processo de coleta de informações.” 

Para  Manzini  (1990/1991,  p.  154),  “(...)  a  entrevista  semiestruturada  está

focalizada em um assunto sobre o qual confeccionamos um roteiro com perguntas

principais,  completadas  por  outras  questões  inerentes  às  circunstâncias

momentâneas à entrevista.”

 

 Desta feita, baseando-se nos estudos dos autores, já citados anteriormente,

tomamos a análise dos dados coletados a partir de uma abordagem contextual em

que o propósito será fazer uma pesquisa quantitativa, qualitativa e interventiva.

Tomando por base nossos objetivos já citados na página 12 deste trabalho,

se  faz  necessário  enveredarmos  por  uma  pesquisa  de  base  quantitativa  e

qualitativa, através da análise das respostas dadas a partir das teorias defendidas

por autores que tratam da produção textual, correção, reescrita e avaliação em sala

de aula. Isto porque:

As pesquisas que envolvem a natureza social devem ser de base
qualitativa, pois há a convivência com a diversidade de pessoas e
opiniões, logo não pode haver uma verdade absoluta; há leituras e
releituras  interpretações  e  re-interpretações.  No  caso  da  sala  de
aula, a tentativa de explicar seu modo de sistematização deve ser
encarada  com  grande  possibilidade  de  mudança  visto  que  se
trabalha com ideias e opiniões. (LACERDA, 2007, p. 25)

Desta feita, fizemos entrevistas, contendo perguntas fechadas e abertas, além

do estudo dos textos teóricos sobre a temática aqui já discutidas, especificamente

quando se refere à correção da produção de textos dos alunos, buscando perceber

se este trabalho favorece ou dificulta a aprendizagem do aluno em produção textual.
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Para preservar a identidade dos sujeitos envolvidos na nossa pesquisa, os

participantes não terão seus nomes divulgados sendo, portanto, nomeados de P1,

P2, P3... P7 para cada professor que respondeu a entrevista. 

Quanto  à  análise  dos  dados  coletados,  por  se  tratar  de  uma  pesquisa

quantitativa  e  qualitativa,  fez-se  necessário  contabilizar  alguns dados informados

pelas  questões  fechadas  e  interpretar  alguns  dados  informados  pelas  questões

abertas, destacando as respostas regulares com o objetivo de estabelecer ligações

entre as respostas dadas e suas possíveis motivações. Foram analisadas, também,

as respostas às questões fechadas e, em seguida, a sua consequente interpretação.

A partir  da exposição feita, este capítulo trará a descrição e a análise dos

dados coletados, chegando aos resultados alcançados diante da investigação.

3.4 Análises dos dados coletados

Como  já  informamos  no  tópico  anterior,  fizemos  uma  entrevista  com  os

professores das turmas de 5º ano de uma escola municipal  de Baraúna-RN. Ao

chegarmos à escola, local da pesquisa, já fomos informadas que as professoras não

receberam  a  notícia  de  suas  participações  em  uma  pesquisa  de  forma  muito

satisfatória.

Reunimos  todas  as  participantes  da  pesquisa  na  sala  da  coordenação  e,

neste  momento,  falamos  um pouco  sobre  o  Mestrado  Profissional  em Letras  –

PROFLETRAS, qual o formato do curso, objetivos, público alvo, metodologia etc.

Todas  que  ali  estavam  são  colegas  de  profissão  e  mesmo  tendo

acompanhado nossas ausências todas as quintas e sextas-feiras para assistirmos

aula do mestrado, estavam um pouco duvidosas, talvez, do que nos propuséssemos

a fazer ali. 

Aquelas  professoras  poderiam  estar  preocupadas  com o  que  poderíamos

dizer, pensar ou aferir das respostas que elas viessem nos dar ou da postura que

elas pudessem demonstrar diante da metodologia adotada na pesquisa.

Tentamos tranquilizá-las informando que nosso objetivo não era fazer pré-

julgamentos, somos professoras como elas e conhecemos a prática de sala de aula.

Turmas, muitas vezes, lotadas, alunos dos mais variados níveis de aprendizagem,
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algumas vezes coordenação e direção nada sensíveis a estas questões, o que não

era a realidade de tal escola. 

Explicamos  que  desde  a  nossa  graduação  em  Pedagogia,  muito  mais

presente  na  graduação  em  Letras  –  Habilitação  em  Língua  Portuguesa,  nos

inquietava o fato dos alunos apresentarem dificuldades em escrever textos. O medo

e a aversão dos alunos era nosso maior motivador, além das inúmeras produções

de textos  que propúnhamos como atividade em sala de aula e que o resultado,

quase sempre, foi frustrante.

Em todos os níveis de ensino, a maioria dos alunos se nega a produzirem,

dizem que não conseguem, tem verdadeiro pavor  à  folha em branco diante dos

olhos, que não possuem ideias para discorrer sobre a temática sugerida. 

Mesmo aqueles que tentavam produzir, sempre apresentavam falhas que, no

nosso ponto de vista à época, tinham relação com a formação recebida por esse

aluno nas séries/anos de Ensino Fundamental I. 

Após toda a conversa informal que tivemos, levamos todas as professoras

para uma sala de aula e entregamos as folhas com as perguntas da entrevista para

que pudessem ser respondidas da forma mais verdadeira possível.

Explicamos que a resposta daquela entrevista desencadearia um retorno à

escola para aplicarmos uma oficina de intervenção.  O clima de tensão, de certa

forma, foi quebrado, mesmo ainda observando alguns olhares de desconfiança. 

Vejamos a entrevista  proposta.  As questões que aqui  serão apresentadas

foram elaboradas por nós juntamente  com a orientação do professor orientador, Dr.

Moisés Batista da Silva, tendo sido adaptações de entrevistas realizadas em outros

dois  trabalhos  de  conclusão  de  cursos,  graduação  e  pós-graduação

respectivamente,  como já  citamos na página 12 deste trabalho e que tivemos o

docente também como orientador.

A primeira parte da entrevista são questões de cunho pessoal que já foram

abordadas através dos gráficos em páginas anteriores.  A traremos aqui,  apenas

para que conte como parte de um todo.

Logo em seguida, discorreremos sobre a segunda parte da entrevista, DADOS

GERAIS  SOBRE  A  FORMAÇÃO  DOCENTE,  LÍNGUA  PORTUGUESA,  PRODUÇÃO

TEXTUAL E CORREÇÃO apresentando cada pergunta e suas respectivas respostas

dadas pelas professoras colaboradoras da pesquisa. Ao final da apresentação de
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cada pergunta e suas respostas faremos um breve comentário a partir da análise da

questão e das respostas dadas.

a) 1ª Parte da entrevista:

Quadro 13 – Perguntas da 1ª parte da entrevista referente a dados pessoais que

definiram o perfil das professoras colaboradoras da pesquisa.

ENTREVISTA COM PROFESSORES DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NA

CIDADE DE BARAÚNA – RN

(Obs.: cada pergunta só aceitará uma única resposta. Sempre que for solicitado

uma justificativa, por favor, o faça)

DADOS PESSOAIS

1. SEXO: O Masculino O Feminino

2. IDADE: ______

3. HÁ QUANTO TEMPO ATUA COMO PROFESSOR: ______________________

4. HÁ QUANTO TEMPO ATUA COMO PROFESSOR DO 5º ANO: ____________

5. FORMAÇÃO ACADÊMICA: _________________________________________

6. ESPECIALIZAÇÃO EM: ____________________________________________

7. MESTRADO EM: _________________________________________________

8. TEMPO DE CONCLUSÃO DA GRADUAÇÂO: __________________________

9. TEMPO DE CONCLUSÃO DA ESPECIALIZAÇÃO: _______________________

10. TEMPO DE CONCLUSÃO DO MESTRADO: ___________________________
Fonte: A própria pesquisadora.
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b) 2ª Parte da entrevista:

Quadro 14 – Pergunta e respostas das professoras participantes da pesquisa sobre

sua formação docente e o embasamento teórico oferecido para o trabalho com a

produção textual na sala de aula.

1- A sua formação docente lhe ofereceu embasamento teórico suficiente

para trabalhar produção textual em sala de aula de forma eficiente e

efetiva?

Justificativa das professoras:

P1: Não

 

P2: Não
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P3: Não

P4: Sim

P5: Não

P6: Não

P7: Sim
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Fonte: A própria pesquisadora.

Ao  analisarmos  as  respostas  das  professoras  para  a  primeira  pergunta,

percebemos  que  a  formação  acadêmica  das  participantes  da  pesquisa,  para  a

maioria das entrevistadas, deixou a desejar em se tratando de formação teórica para

o trabalho com a produção textual em sala de aula, na prática docente. 

Chegamos  à  conclusão  que  algumas  professoras  não  entenderam  o

questionamento  e  responderam  fora  do  contexto,  como  podemos  destacar  as

respostas  da  P2  e  P7.  Estas  professoras  compreenderam  que  as  pesquisas

solicitadas e  os  questionários  respondidos na faculdade foram a fundamentação

teórica a qual nos referimos. Entenderam como se o trabalho com a base teórica

fosse para o professor se tornar produtor de textos e não para aperfeiçoar o trabalho

deste em sala de aula.

Enfim, o dado de que 71% (setenta e um por cento) das participantes não

considerarem  que  tiveram  preparação  teórica  para  o  trabalho  com  a  produção

textual  em  sala  de  aula  é  um  dado  muito  preocupante.  Demonstra  que  a

universidade  está  deixando  a  desejar  na  formação  acadêmica  de  nossos

professores.

Quadro  15 –  Respostas  das  professoras  participantes  da  pesquisa  sobre  sua

formação docente e experiências práticas para o trabalho com a produção textual na

sala de aula.

2- Em  sua  formação  docente  vivenciou  experiências  práticas  que  o(a)

preparou para trabalhar produção textual em salas de aula de Ensino

Fundamental I?
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Justificativa das professoras:

P1: Não

P2: Sim

P3: Sim
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P4: Sim

P5: Sim

P6: Não

P7: Sim

Fonte: A própria pesquisadora.

Em se tratando das respostas da questão 2, verificamos que, diferentemente

da resposta dada de que a maioria  das participantes não tiveram embasamento

teórico suficiente para o trabalho com a produção textual em sala de aula na questão

1, aqui, a maioria das professoras, 71% (setenta e um por cento), informaram que

vivenciaram experiências  práticas  que  as  prepararam para  trabalhar  a  produção

textual em salas de aula do Ensino Fundamental I. 



64

Este  dado  é  positivo,  mesmo  que  a  teoria  não  tenha  sido  suficiente  na

formação acadêmica, a prática esteve presente. Porém, igual à primeira pergunta,

observamos que algumas professoras não interpretaram a pergunta de acordo com

o que tentamos saber destas profissionais. Observem as respostas de P2 e P7, mais

uma vez. 

Notamos  claramente  que  estas  entenderam como  experiências  práticas  a

resolução de questionários extensos e a interpretação de textos teóricos, o que a

nosso ver não refletem as experiências práticas à qual nos referimos.  

Quadro 16 – Respostas das professoras participantes da pesquisa sobre a relação

entre a produção de textos e o desenvolvimento das competências para interagir nas

práticas sociais.

3- Você  considera  que  a  prática  de  produção  de  textos  desenvolve

competências para interagir nas práticas sociais?

Justificativa das professoras:

P1: Sim
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P2: Sim

P3: Sim

P4: Sim

P5: Sim

P6: Sim
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P7: Sim

Fonte: A própria pesquisadora.

Na questão  3,  constatamos  que  todas  as  professoras  defenderam  que  a

prática de produção de textos desenvolve competências para interagir nas práticas

sociais o que se configura como ponto positivo. 

A  produção  textual,  assim como qualquer  conteúdo  da  língua  portuguesa

deveria  ser  abordado,  em  sala  de  aula  de  forma  a  desenvolver  no  aluno  sua

interação com as práticas sociais. 

Consequentemente, todo texto é expressão de uma atividade social.
Além de  seus  sentidos  linguísticos,  reveste-se de  uma relevância
sociocomunicativa,  pois  está  sempre  inserido,  como  parte
constitutiva, em outras atividades do ser humano. Nas palavras de
Marcuschi (2008:23), “não existe um uso significativo da língua fora
das inter-relações pessoais e sociais situadas”.
Assim, compreender um texto é uma operação que vai além de seu
aparato linguístico, pois se trata de um evento comunicativo em que
operam,  simultaneamente,  ações linguísticas,  sociais  e  cognitivas.
(ANTUNES, 2010, p. 31)

Como  já  abordamos  no  capítulo  teórico,  a  produção  textual  não  é  uma

atividade  isolada,  individual,  mas  uma  prática  que  exige  no  mínimo  dois

personagens (produtor e interlocutor). 

É uma atividade que, por si só, já possui um caráter sociointeracionista, mas

que o professor precisa saber fazer uso desta característica intrínseca da produção

textual em favor de uma aprendizagem significativa para o aluno.
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Destacamos as respostas de P1 e P3 que abordaram o aspecto do aluno

leitor  para reforçarmos,  como já  havíamos dito  anteriormente  de acordo com os

autores estudados, que a prática da leitura, muitas vezes por obrigação, não é fator

determinante para um processo de produção textual sem percalços. 

O aluno leitor pode ter sua produção textual mais fluente, desde que a prática

da leitura seja algo prazeroso, sem obrigação e que siga os critérios preparatórios

como planejamento, tradução das ideias em palavras, editoração e reescrita.

Quadro 17 – Respostas das professoras participantes da pesquisa sobre a relação

entre  escrever  bem,  produzir  um texto  coerente,  para  ser  entendido  e  a  norma

padrão.

4- Em sua opinião, para escrever bem, produzir um texto coerente, para ser

entendido, é imprescindível escrever de acordo com a norma padrão?

Justificativa das professoras:

P1: Sim (Não justificou)
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P2: Não

P3: Sim

P4: Não

P5: Não

P6: Não
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P7: Não

Fonte: A própria pesquisadora.

Percebemos que na questão 4, apenas 02 (duas) professoras, P1 que não

justificou o porquê da resposta e P3, afirmaram que para escrever bem, produzir

textos coerentes,  para ser entendido é imprescindível  escrever  de acordo com a

norma padrão. 

Desta  feita,  se  estudar  a  norma  padrão  da  língua  materna  é  estudar

conteúdos gramaticais, concordamos com Antunes (2003) quando esta defende:

A  gramática, na perspectiva da linguagem como forma de atuação
social,  viria  incluída  naturalmente.  Do  jeito  que  está  incluída  nas
situações comuns da interação verbal. A gramática, como vimos, não
entra em nossa atividade verbal dependendo do nosso querer: ela
está lá, em cada coisa que falamos, em qualquer língua, e é uma das
condições  para  que  uma  língua  seja  uma  língua.  Não  existe  a
possiblidade  de  alguém falar  ou escrever  sem usar  as  regras  da
gramática de sua língua. Daí que explorando os sentidos do texto,
estamos explorando  também os recursos da gramática  da língua.
Não há, pois,  razão para que se conceda primazia ao estudo das
classes  gramaticais  isoladas,  de  suas  nomenclaturas  e
classificações.

Já na resposta de P5 não fica claro qual o seu posicionamento quanto ao

trabalho com a norma padrão. A própria resposta é confusa, desconexa e não faz

sentido à pergunta.

A resposta de P7 também foge da temática da questão 4 e retoma, mais uma

vez, a ideia de que para ser um “ótimo escritor” é necessário ser um bom leitor como

já discorremos na questão 3.

Vale destacar aqui que uma das professoras pesquisadas, no momento da

entrevista,  nos questionou sobre o que seria língua padrão, revelando uma certa

lacuna em sua formação acadêmica em relação à língua materna.
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Quadro 18 – Respostas das professoras participantes da pesquisa sobre o que seja

um texto coerente.

5- Para você, o que é um texto coerente?

P1:

P2

P3

P4

P5
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P6

P7

Como já abordamos o que defendem Santos, Riche e Teixeira (2013, p. 100 e

101) sobre o conceito de coerência que “(...) é a continuidade de sentido no texto

que se estabelece de maneira global, levando-se em conta um conjunto de fatores

de ordem linguística e não linguística. ”,  percebemos que pelas respostas dadas

pelas professoras pesquisadas ainda é preciso avançar no conceito do que seria um

texto coerente. 

P1, P4 e P6, por exemplo, deixaram muito claro em suas respostas que ainda

estão presas aos conceitos tradicionalistas do trabalho com a Língua Portuguesa.

Para elas, o texto só é coerente se tiver início, meio e fim apresentando-se com

introdução,  desenvolvimento  e  conclusão  como  trazia  os  antigos  manuais  de

redação.

Não estamos defendendo aqui  que o texto não apresente estes aspectos,

mas é a forma como se é trabalhada que faz toda a diferença. É o uso que se faz da

língua dentro da aprendizagem da mesma. 
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Nessa visão do uso,  o  aluno  vai  percebendo que uma carta,  por
exemplo,  requer  um começo,  um desenvolvimento,  um final,  uma
escolha de palavras e de regras sintáticas diferentes daquelas de
uma história,  um aviso, uma instrução ou um requerimento. Essas
diferenças  não  seriam,  apenas,  objeto  de  observações  fortuitas,
assistemáticas e apressadas, mas seriam matéria de uma, de várias
aulas,  matéria  cuidadosamente  explicitada,  cuidadosamente
analisada. (ANTUNES, 2003, p. 118).

Já P2 diz que é preciso usar uma linguagem de acordo com o permitido. O

que será então que é permitido? Dando a entender que exista uma linguagem que

não é possível, não é permitida. A ideia não é uma linguagem permitida, mas uma

linguagem adequada diante do contexto solicitado para a produção textual.

Quadro  19 –  Respostas  das  professoras  participantes  da  pesquisa  sobre  a

frequência com que seus alunos produzem textos nas salas de aula e o que os

motiva ou os desmotiva durante essa prática.

6- Os seus alunos frequentemente produzem textos em sala de aula? O

que os motiva e/ou desmotiva durante esta prática?
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Justificativa das professoras:

P1: Sim

P2: Sim

P3: Sim
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P4: Sim

P5: Sim

P6: Sim

P7: Não

Fonte: A própria pesquisadora.

Bom destacar que pelas respostas das professoras participantes da pesquisa,

a maioria informou que seus alunos frequentemente produzem textos em sala de

aula, como bem destacou P1 e P4.
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Podemos considerar como um grande avanço para uma realidade não muito

distante em que a prática da produção textual, em sala de aula, era muito remota.

Os  professores  alegavam que  com o  número  de  alunos  que  se  tinha  em sala,

sempre acima de 30 (trinta) alunos, ficava impossível corrigir tais redações e como o

trabalho  era  enorme  para  corrigir  todos  os  aspectos  gramaticais,  linguísticos,

semânticos, ortográficos era melhor não solicitar a atividade. 

P2 em sua resposta  não deixou  claro  se  o  diálogo entre  os  alunos e  os

objetos  para  realizar  a  produção  (que objetos  são esses?)  seriam motivador  ou

desmotivador na prática de produção textual.

Percebemos também que o  que mais  motiva  os  alunos a escrever,  pelas

respostas dadas pelas professoras, são os assuntos do seu meio, de seu interesse

como apresenta P3 e P4.

Nas fases iniciais, a confecção de rótulos, indicando, por exemplo, o
nome de produtos disponíveis  na sala,  ou,  ainda,  a confecção de
listas com o nome dos colegas, dos alimentos contidos na merenda
escolar;  e  outros  que  a  perspicácia  do  grupo  pode  descobrir;
constituem  um  expediente  interessante  para  exercitar  a  escrita
naqueles  moldes  propostos  anteriormente,  ou  seja,  a  escrita
contextualizada, a escrita que faz sentido porque fala de nós e de
nosso mundo. (ANTUNES, 2003, p. 115)

Já o que mais desmotiva tais alunos, segundo as professoras é a falta de

conhecimento  da  leitura  e  escrita  como  relatou  P3,  P5,  P7.  Não  conseguimos

perceber se quando as professoras dizem que os alunos são desmotivados por não

saberem  escrever,  se  elas  estão  se  referindo  às  dificuldades  na  ortografia  ou

realmente da falta de motivação e de preparação que os alunos apresentam ao se

depararem com o papel  em branco em sua frente e dizem: “professora, não sei

escrever!” querendo informar que não tem ideias para começar o texto.

Quadro 20 – Respostas das professoras participantes da pesquisa sobre quais as

dificuldades que seus alunos mais apresentam na hora de produzir textos na sala de

aula.



76

7- Quais as dificuldades que seus alunos mais apresentam na hora de

produzir textos na sala de aula?

P1

P2

P3

P4

P5
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P6

P7

Fonte: A própria pesquisadora.

Mais  uma  vez,  assim  como  no  quadro  anterior  o  que  mais  aparece  nas

respostas das professoras participantes da pesquisa como a maior dificuldade que

seus alunos apresentam na hora de produzir textos na sala de aula é o fato de terem

dificuldades  na  leitura,  na  escrita  ou  de  não  saberem  ler  e  nem  escrever

corretamente. Cabe ressaltar então, que ainda persiste em nossas aulas de Língua

Portuguesa, segundo Antunes (2003, p. 26)

A  prática  de  uma  escrita  mecânica  e  periférica,  centrada,
inicialmente, nas habilidades motoras de produzir sinais gráficos e,
mais adiante, na memorização pura e simples de regras ortográficas:
para muita gente, não saber escrever ainda equivale a escrever com
erros de ortografia.

P3 relata que a maior dificuldade é obedecer as regras impostas na formação

de um texto. De que regras impostas P3 está falando? Será que realmente essas

tais regras são imprescindíveis para a produção de um texto?
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A organização e a falta de ideias também foram outros pontos abordados. P3,

P4, P6 e P7 relataram, de alguma forma a falta ou a não organização das ideias. 

Ter o que dizer é,  portanto,  uma condição prévia para o êxito  da
atividade de escrever. (...) Se faltam ideias, se falta informação, vão
faltar as palavras. Daí que nossa providência maior deve ser encher
a  cabeça  de  ideias,  ampliar  nosso  repertório  de  informações  e
sensações, alargar nossos horizontes de percepção das coisas. Aí
as  palavras  virão,  e  a  crescente  competência  para  a  escrita  vai
ficando  por  conta  da  prática  de  cada  dia,  do  exercício  de  cada
evento, com as regras próprias de cada tipo  e de cada gênero de
texto. (ANTUNES, 2003, p. 45 e 46).

Em  nosso  capítulo  teórico  deixamos  muito  claro  que  para  autoras  como

Passarelli  (2004),  Ruiz (2010),  Antunes (2010) a preparação para a produção de

textos em sala de aula é fundamental. O planejamento, a discussão de uma ideia, de

uma temática é o que talvez esteja faltando para estes alunos e que as professoras

alegam não terem ideias ou terem dificuldades de organizar o pensamento no papel.

(...) o professor faria bem se conseguisse criar, já nos primeiros anos
da vida escolar  o hábito de o aluno planejar  seu texto,  fazer  seu
esboço,  fazer a primeira versão e depois,  revisar o que escreveu,
naturalmente, sem culpa, sem achar que ficou tudo errado, aceitando
a  reformulação  como  algo  perfeitamente  normal  e  previsível.
(ANTUNES, 2003, p. 116)

Quadro  21 –  Respostas  das  professoras  participantes  da  pesquisa  sobre  como

trabalha a produção textual em suas salas de aula.

8- Você acredita que em suas aulas de produção textual desenvolve um

trabalho criativo, dinâmico, instigante e diferenciado?
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Justificativa das professoras:

P1: Sim

P2: Sim

P3: Não
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P4: Não

P5: Sim

P6: Não

P7: Não

Fonte: A própria pesquisadora.

Ao  serem  indagadas  sobre  se  em  suas  aulas  de  produção  textual

desenvolvem um trabalho criativo, dinâmico, instigante e diferenciado a maioria das

professoras colaboradoras disseram que não. Algumas como P4 justifica que não o

faz porque a maioria de seus alunos não gosta de produzir ou não querem.

P3,  por  exemplo,  respondeu  totalmente  fora  do  contexto  da  pergunta.

Percebemos  em  alguns  trechos  que  a  professora  coloca  no  aluno  a
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responsabilidade da não “criticidade”  e a pergunta era se elas desenvolviam um

trabalho criativo.

Já P2 entendeu como ser criativa, dinâmica e instigante apenas a proposta de

um diálogo para que os alunos coloquem no papel a opinião deles.

Neste tópico concordamos com Antunes (2003) que defende:

(...) tenho uma ligeira impressão (na verdade, não tão ligeira assim!)
de que, no fundo, no fundo, a vontade de mudar por parte de muitos
professores não é assim tão grande. Talvez inconscientemente até
deem graças a Deus por existirem essas dificuldades. Dificuldades
que os impedem de mudar, que os salvam da responsabilidade de
tomar as iniciativas, que os livram da culpa de não fazer diferente.
Pois é, a gente bem que queria, mas... há coisas... coisas exteriores
a nós. Não somos nós que não queremos avançar. São essas coisas
que não nos deixam ir... (p. 168).

Quadro 22 – Respostas das professoras participantes da pesquisa sobre o que não

pode faltar em sua aula de produção textual para que o aluno atinja o objetivo de

produzir o que considera ser um “bom” texto.

9- O que não pode faltar em sua aula de produção textual para que o

aluno atinja o objetivo de produzir o que você considera ser um “bom”

texto? 

P1

P2
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P3

P4

P5

P6

P7

Fonte: A própria pesquisadora.
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Como podemos ver P1 retoma a ideia de que para se ter um bom texto é

necessário  ter  introdução,  desenvolvimento  e  conclusão.  Observamos  que,  mais

uma vez,  as professoras foram indagadas sobre o que não pode faltar  em suas

aulas de produção textual  para que o aluno produza o que elas consideram um

“bom” texto, mas as mesmas, mais uma vez, tentam colocar a responsabilidade, que

seria delas, no próprio aluno como bem destaca P1, P3 e P4.

Já  P2  diz  que  não  pode  faltar  argumentos  que  o  incentive  a  produzir  e

elementos  que o  estimule  não deixando claro  que argumentos e que elementos

seriam esses. P5 e P7, a nosso ver, não entendeu a pergunta e respondeu sem

muita coerência com o que perguntamos.

Para Antunes (2003, p. 54)

(...) produzir um texto escrito não é uma tarefa que implica apenas o
ato de escrever. Não começa, portanto, quando tomamos nas mãos
papel e lápis. Supõe, ao contrário, várias etapas, interdependentes e
intercomplementares, que vão desde o planejamento, passando pela
escrita  propriamente,  até  o  momento  posterior  da  revisão  e  da
reescrita.

Não vemos aqui um trabalho efetivo e organizado nas respostas da maioria

das professoras para se trabalhar a produção textual com o intuito de se produzir o

que o professor considera como sendo um “bom texto”. 

A  prática  das  “redações  escolares  –  normalmente  realizada  num
limite escasso de tempo frequentemente improvisada e sem objetivos
mais amplo que aquele de simplesmente escrever – leva os alunos a
produzir textos de qualquer maneira sem um planejamento prévio e,
ainda, sem uma diligente revisão em busca da melhor forma de dizer
aquilo que se pretendia comunicar. (ANTUNES, 2003, p. 59)

Também  devemos  considerar  que,  diante  das  respostas  anteriores  sobre

outras questões que envolvem o trabalho com a produção textual, percebemos que

a  maioria  das  docentes  participantes  da  pesquisa  ainda  não  tem,  ao  certo,  um

parâmetro para considerar a produção textual do aluno como “boa” ou “ruim”. Ou o
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parâmetro que estas apresentam não está de acordo com o novo, não tão novo

assim, enfoque que deve ser dado ao ensino de Língua Portuguesa, em especial ao

trabalho com a produção textual.

Quadro 23 – Respostas das professoras participantes da pesquisa sobre quais os

parâmetros utilizados pelas professoras colaboradoras da pesquisa, no momento da

correção, para que elas considerem um “bom” texto produzido pelos alunos.

10- Qual(is) parâmetro(s) é (são) utilizado(s), no momento da correção, para

que  você  considere  uma  produção  textual  como  “um  bom  texto”

produzido pelo aluno (a)?

P1

P2

P3

P4
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P5

P6

P7

Fonte: A própria pesquisadora.

O que deu para perceber em quase todas as respostas das professoras é que

as mesmas não têm parâmetros significativos para corrigir as redações dos alunos.

P1  informou não  ter  parâmetros  por  dizer  que  não  entende  o  que  seus  alunos

escrevem. 

P2 e P3 informaram que usa como parâmetros questões como: os textos têm

os parágrafos, o texto tem início meio e fim e se o assunto faz sentido. Já P4 usa

como parâmetro se a escrita das palavras está correta. 

Dá para  depreender  que o que mais  importa  para  essas professoras  é  o

resultado final e não o processo, como já defendemos anteriormente, baseados em

alguns  teóricos,  estudiosos  citados  nesta  pesquisa.  Não  seguem  uma  linha  de

correção, um critério para cada proposta de redação ou para o momento do trabalho
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com a produção textual. Analisam apenas o todo, o produto final e aquilo que mais

está visível aos olhos.

As professoras esquecem que, segundo Antunes (2003, p. 162):

(...) a avaliação deve realizar-se como exercício de aprendizagem.
Neste sentido, o procedimento básico deve ser discutir com o aluno
em  que  e  por  que  seu  texto  não  está  adequado  e,  na  mesma
dimensão, descobrir com ele as alternativas de reconstrução de seu
dizer.  Tal prática tem, inclusive,  a vantagem de iniciar  o aluno na
tarefa  de  ser  ele  mesmo o  primeiro  revisor  de  seu  texto.  Dessa
forma, ele vai aprendendo a refazer sua primeira redação até chegar
àquela  definitiva  que  chegará  às  mãos do leitor.  E  vai  vivendo  a
experiência de perceber a imensa versatilidade da língua. 

Quadro 24 – Respostas das professoras participantes da pesquisa sobre quais suas

maiores dificuldades no momento da correção dos textos dos alunos.

11-Qual  sua  maior  dificuldade,  como  professor  (a),  no  momento  da

correção dos textos dos alunos?

P1

P2

P3
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P4

P5

Não respondeu

P6

P7

Fonte: A própria pesquisadora.

Todas as professoras abordaram a questão de não entenderem a escrita dos

alunos como a principal dificuldade no momento da correção dos textos produzidos

pelos discentes. 

Concordamos com Antunes (2003) quando esta defende que a atividade em

torno da escrita ainda apresenta uma prática mecânica centrada, inicialmente, nas

habilidades motoras de produzir sinais gráficos. Em seguida, começa a preocupação

de ensinar e fazer com que o aluno memorize regras ortográficas pois para muitos

não  saber  escrever  ainda  equivale  a  escrever  com  erros  de  ortografia  o  que

confirmamos com a maioria das repostas das professoras participantes da pesquisa.



88

Algumas abordaram a  questão dos  erros  ortográficos.  P3  falou  em “erros

caligráficos”  o  que  não  sabemos  se  queria  falar  em  erros  ortográficos  ou  em

problemas na caligrafia dos alunos. “Insisto em dizer que a avaliação centrada na

“caça aos erros”, como prova do que não se conseguiu fazer, inibe a expressão do

aluno e condiciona, de certa forma, o bloqueio com que, mais tarde, as pessoas

encaram a prática social da escrita.” (ANTUNES, 2003, p. 161)

Quadro 25 – Respostas das professoras participantes da pesquisa sobre o que elas

apontariam  como  principal  responsável  pelo  fracasso  dos  alunos  em  produção

textual.

12- O que você apontaria como principal responsável pelo fracasso dos 

alunos em produção textual?

P1

P2

P3

P4
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P5

P6

P7

Fonte: A própria pesquisadora.

A última pergunta da entrevista nos faz refletir sobre o principal responsável

pelo fracasso dos alunos em produção textual. Fizemos tal pergunta porque, como

professora  que  somos,  identificamos  diariamente  a  frustração,  a  angústia,  o

desespero  dos  alunos  ao  falar  em  produção  textual.  Tal  reação  dos  alunos

associada aos textos dos mesmos se revelam para nós como fracasso em produção

textual. Fracasso esse não só do aluno, mas especialmente do professor.

Aqui as professoras revelaram que o principal responsável pelo fracasso em

produção  textual  dos  alunos é  o  fato  de  que  estes  não adquiriram o  hábito  de

escrever nas séries anteriores. Tanto P1, P2, P3 e P4 destacam a falha da formação

nas séries iniciais que antecedem o 5º ano.
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P5  e  P6  insistem  em  responsabilizar  a  falta  da  leitura  como  principal

responsável do fracasso em produção textual dos alunos.

Foto 1: Momento da entrevista com as professoras participantes da pesquisa.

Fonte: A própria pesquisadora.

Com a análise de cada questão da entrevista foi possível percebermos que a

formação acadêmica oferecida nas academias está deixando muito a desejar em se

tratando do trabalho com a produção textual nas salas de aula, com o objetivo de

formar alunos-escritores. 

Infelizmente,  como  podemos  verificar,  a  teoria  está  muito  dissociada  da

prática  e a  tradição de trabalhar  a  língua portuguesa de forma tradicional  ainda

persiste  nas  escolas.  Não  se  leva  em  consideração  uma  abordagem

sociointeracionista, provavelmente por não saberem como fazer na prática o que a

teoria revelou nos estudos acadêmicos.  



91

Talvez por isso os resultados de nossas aulas de línguas não tenham
convencido a sociedade de que o professor de línguas – sobretudo o
professor de língua materna – é uma figura muito significativa para a
elevação dos padrões de desenvolvimento da sociedade. As imensas
desigualdades  sociais  que  marcam a  realidade  brasileira  têm um
grande  reforço  na  escola  que  não  alfabetiza,  na  escola  que  não
forma leitores  críticos,  na escola  que não desenvolve  o  poder  de
argumentar  –  oralmente  e  por  escrito  –  de  criar,  de  colher,  de
analisar e relacionar dados, de expressar, em prosa e em verso, os
sentidos culturais em circulação. (ANTUNES, 2010, p. 41)

Os  professores  não  conseguem  perceber  a  importância  do  planejamento

prévio  para  a aula de  produção textual,  planejamento  este que não diz  respeito

apenas  ao  planejamento  do  professor,  mas  ao  planejamento  do  aluno,  as

discussões, os debates, as leituras, a preparação prévia que antecede o momento

da tradução das ideias em palavras, o que pode justificar dizer que nas respostas

das entrevistas as professoras revelaram que os alunos não possuem ideias para

escrever. 

Os professores também não apresentaram conhecimento sobre os tipos de

correção apresentados por Ruiz (2010) o que desemboca numa importante tarefa

para o aluno-escritor: revisar, corrigir o texto, refazê-lo de acordo com a correção do

professor o que é determinado pelo tipo de correção que o professor se propôs a

fazer. 

Estes  mesmos  professores  apresentaram,  talvez,  por  falta  de  formação

docente  na  área  da  Língua  Materna,  preocupação  exacerbada  aos  aspectos

ortográficos e de caligrafia dos alunos. 

Foto 2: Momento da entrevista com as professoras participantes da pesquisa.
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Fonte: A própria pesquisadora.

Mesmo concordando que o tipo de letra é importante para a correção, pois

sem entender o que o aluno escreve fica difícil  de avançar a partir  da correção,

precisamos deixar claro que há outros aspectos mais relevantes do que apenas o

tipo de letra, ou erros ortográficos que, muitas vezes, é o único aspecto corrigido no

texto do aluno, priorizando o produto final e esquecendo o processo de produção.

Feitas estas e outras observações, nos propomos a planejar e aplicar uma

oficina  de  intervenção  em  que  discutiremos  os  aspectos  aqui  observados  na

tentativa de causarmos um momento de reflexão e, talvez, uma mudança de postura

de algumas profissionais que ali trabalham, inclusive a nossa postura também diante

de tudo que aqui foi discutido sobre o trabalho com a produção textual e a formação

do aluno-escritor em sala de aula. Vejamos o próximo capítulo.
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4 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO E RESULTADOS

Apresentaremos a seguir a proposta de intervenção que aplicamos na escola

em que fizemos a pesquisa com as professoras colaboradoras,  escola esta que

também fazemos parte do seu quadro docente.

1- Temática:  Uma análise da prática docente na perspectiva da correção da

produção textual no 5º ano do Ensino Fundamental I.

2- Público  alvo: Professores  do  4º  e  5º  anos  do  Ensino  Fundamental  e

monitores do Programa Mais Educação de uma escola municipal da cidade

de Baraúna – RN.

3- Carga Horária: 04 aulas que ocorrerá em uma tarde;

4- Conteúdo programático: 

 Apresentação das questões problematizadoras;
 Caracterizando os participantes da pesquisa;
 Dados gerais sobre a formação docente,  Língua Portuguesa, Produção

Textual e Correção (Apresentação e discussão de algumas respostas das

entrevistas  feitas  com  as  professoras  participantes  da  pesquisa  –

questões de 1 a 52);
 Escrever... O que é? (PASSARELLI, 2004, ANTUNES, 2010);
 Apresentação  de  algumas  respostas  das  entrevistas  feitas  com  as

professoras participantes da pesquisa  - questão 63;
 Escritores principiantes ...;
 Apresentação  de  algumas  respostas  das  entrevistas  feitas  com  as

professoras participantes da pesquisa  - questão 74;
 “Erros” que podem atrapalhar para um “bom” desenvolvimento da escrita

(PASSARELLI, 2004);

2 Ver questões nas p. 57 a 68;
3 Ver questão na p. 70;
4 Ver questão na p. 74;
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 Apresentação  de  algumas  respostas  das  entrevistas  feitas  com  as

professoras participantes da pesquisa  - questão 85;
 Procedimentos que favorecem o desenvolvimento da escrita (ANTUNES,

2003);
 Apresentação  de  algumas  respostas  das  entrevistas  feitas  com  as

professoras participantes da pesquisa  - questão 96;
 Elementos que devem ser  trabalhados antes  da  produção escrita  pelo

professor: (SERAFINI, 1991 apud PASSARELLI, 2004);
 As etapas do processo de escrita;
 Apresentação  de  algumas  respostas  das  entrevistas  feitas  com  as

professoras participantes da pesquisa  - questão 107;
 Tendências  de  correção  das  produções  de  redações  dos  alunos

(SERAFINI, 1989 apud RUIZ, 2010);
- Correção indicativa;
- Correção resolutiva;
- Correção classificatória;
- Correção textual-interativa (RUIZ, 2010);
 Alterações  realizadas  pelos  alunos  em  suas  redações  a  propósito  de

correções resolutivas, indicativas, classificatórias ou textuais-interativas:
- Reescrita pós-resoluções;
- Reescrita pós-indicações;
- Reescrita pós-classificações;
- Reescritas pós-textuais-interativas;
 Apresentação  de  algumas  respostas  das  entrevistas  feitas  com  as

professoras participantes da pesquisa  - questão 118;
 Avaliando a produção escrita (ANTUNES, 2003);
 Aspectos a serem observados pelo professor na hora de avaliar;
  O  trabalho  com  a  produção  textual  segundo  os  PCN  de  Língua

Portuguesa;
 É  importante  que  o  aluno  também  avalie  a  sua  própria  produção

descobrindo por si mesmo o que pode ser melhorado;
 Crítica;
 Retomada  das  questões  problematizadoras  para  discussão  e  para

avaliação da oficina;
 Considerações finais;
 Referências.

5- Objetivos deste estudo: 

5 Ver questão na p. 76;
6 Ver questão na p. 79;
7 Ver questão na p. 82;
8 Ver questão na p. 84;
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 Propor um momento de reflexão da prática docente sobre a produção textual e

sua  correção,  buscando  uma  mudança  de  mentalidade  e  de  postura

profissional;
 Confrontar as respostas dadas pelos professores participantes da pesquisa do

5º ano do Ensino Fundamental com as teorias apresentadas por autores como

Passarelli (2004), Ruiz (2010) Antunes (2003 e 2010) dentre outros;
 Reconhecer  a  importância  do  processo  de  correção  na  produção  do  texto

escrito  nas  escolas,  abordando,  em  específico,  aspectos  que  devem  ser

observados pelo professor e pelo aluno durante este momento, considerando

as tendências de correção das produções de redações dos alunos segundo

RUIZ  (2010)  e  as  alterações  realizadas,  por  estes,  após  o  processo  de

correção de acordo com cada tendência estudada. 

Ao chegarmos à escola fomos informadas que as professoras não estavam

querendo ficar para assistir a oficina porque estavam considerando que apenas são

convidadas para “cobaias” de pesquisa, o mesmo sentimento do momento inicial da

entrevista. 

Foto 3: Momento de espera que antecedeu o início da oficina de intervenção.
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Fonte: A própria pesquisadora.

Chegamos e  começamos  a  arrumar  o  equipamento  de  multimídia  para  a

apresentação e muito se percebia da insatisfação por parte das professoras em ter

que ficar depois da prova que aplicaram para assistir uma oficina que, talvez, fosse

apenas para julgar as suas atitudes e falar que estão “erradas” em suas práticas.

Foto 4: Expectativa para o início da oficina de intervenção.
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Fonte: A própria pesquisadora.

Ao iniciar a oficina deixamos bem claro que estávamos ali como professora

que somos, exatamente como foi no momento da entrevista e que por isso, ninguém

se preocupasse, já que nosso objetivo não era criticar, apontar erros ou falhas até

porque também tínhamos as mesmas angústias, dúvidas que todos ali tinham em se

tratando da prática da produção textual.
Iniciamos a apresentação dos slides com questões problematizadoras que

fizeram todas nós darmos respostas rápidas sobre nossa prática de sala de aula.
Estas mesmas perguntas serão retomadas ao final da apresentação com o

intuito  de  sabermos  se  mudamos  nossa  postura  ou  não  como  professoras  de

produção textual em sala de aula.
A oficina  de intervenção foi  tomando forma com as discussões e  com as

descobertas de cada professor. Foram percebendo que nossa “conversa” era muito

salutar para nossa formação docente e que todas que ali estavam passavam pelo

mesmo processo angustiante no momento de propor produção de textos para seus

alunos.
Foto 5: Entrega do roteiro de planejamento da oficina de intervenção.
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Fonte: A própria pesquisadora.

Talvez essa tal angústia se justificasse pela tradição difundida pela escola em

definir texto como algo extraordinário ou algo de difícil acesso e produção. Optando

por inferiorizar o conhecimento do aluno se deixou de lado o trabalho com o texto

para se trabalhar palavras e frases isoladas.

A centralização na frase levou a escola a outra redução: a de conceber o
texto  como  uma  espécie  de  super-sentença,  algo  como  uma  unidade
gramatical  mais  ampla,  uma  espécie  de  período  grande,  que  se  forma
juntando-se  unidades  menores,  em  vistas  à  formação  de  uma  unidade
maior. (ANTUNES, 2010, p.39)

Mesclamos  durante  as  apresentações,  as  questões  respondidas  pelas

professoras participantes da pesquisa e a teoria apresentada nesta pesquisa com

autores como Irandé (2003, 2010), Passarelli  (2004), Ruiz (2010), Santos, Riche,

Teixeira (2013), dentre outros. 

Foto 6: Momento de apresentação da oficina pela pesquisadora.
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Fonte: A própria pesquisadora.

A  cada  nova  apresentação  de  questões  respondidas  pelas  próprias

professoras  do  5º  ano  e  o  confronto  com  a  teoria,  novas  discussões  e  novas

aprendizagens surgiam.
Ao final  da oficina,  retomamos as questões problematizadoras e podemos

afirmar que a concepção das professoras sobre texto, produção textual, correção,

avaliação foi transformada e reconhecidas por elas próprias as falhas que vinham

cometendo durante o trabalho com a produção textual. 
Vejamos as questões problematizadoras que propomos às professoras e que

foram discutidas no decorrer da oficina:
 

 Posso considerar  que minhas aulas  de produção textual  são significativas

para a aprendizagem de meu aluno na formação como produtores textuais?

 A correção que faço dos textos produzidos por meus alunos está servindo

como motivação para que estes se tornem produtores textuais?

 Estou corrigindo, de fato, nas produções textuais de meus alunos, aspectos

textuais, gramaticais, ortográficos, sintáticos e/ou semânticos relevantes para

sua formação como produtor de textos?
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 Considero a correção da produção textual de meus alunos como uma das

etapas de um processo que envolve, ao final, a reescrita?

 Meus critérios  de  avaliação  da  produção  de  textos  dos  meus  alunos  são

realmente relevantes para a formação de produtores textuais?

Foto 7: Momento de debate e discussão durante a oficina de intervenção.

Fonte: A própria autora.

Tais  profissionais  fizeram  vários  elogios  ao  nosso  trabalho  e  à  nossa

apresentação se comprometendo a partir das discussões, das descobertas e das

novas aprendizagens, mudarem de postura e de prática docente durante as aulas de

Língua Materna, em especial nas atividades de produção textual.

Foto 8: Momento final: conclusões e avaliações da oficina de intervenção.
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Fonte: A própria pesquisadora.

Saímos  da  escola  com  a  certeza  de  que  nossa  proposta  de  intervenção

alcançou o objetivo proposto e que nossa missão no mestrado PROFLETRAS foi

cumprida. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por que alunos tem tanta aversão à produção de textos?  A forma como os

professores  corrigem  as  produções  de  textos  de  seus  alunos  podem,  ou  não,

interferir  no  processo  de  formação  do  aluno-escritor?  Estas  e  outras  perguntas

sempre foram discutidas no meio acadêmico como problemas na área de língua

materna. 

Na tentativa de responder a estes questionamentos, enveredamos por esta

pesquisa levantando como hipótese a ideia de que a forma como o professor corrige

a produção textual de seus alunos interfere na formação do aluno escritor.



94

Assim sendo, com o objetivo de investigar  a prática docente de professores

do 5º ano do Ensino Fundamental, de uma escola Municipal de Baraúna – RN, numa

perspectiva  da  correção  da  produção  textual,  fazendo  um paralelo  entre  o  que

autores discorrem sobre a temática em questão e o que os professores, de fato,

executam  é  que  chegamos  ao  fim  deste  percurso  longo,  árduo,  significativo  e

gratificante.

Utilizamos como metodologia de pesquisa a aplicação de entrevistas e oficina

de intervenção com o público pesquisado em uma perspectiva que tentou confrontar

prática e teoria, discursos e ações, reflexões e discussões.

Após coletar dados e analisá-los, ficou claro que o estudo e a reflexão quanto

à  correção  de  produções  textuais  dos  alunos  em  sala  de  aula,  feita  pelos

professores, é um estudo interessante e importante para a Língua Materna e que a

forma  como  estes  professores  corrigem  as  produções  textuais  de  seus  alunos

interfere sim na formação do aluno-escritor confirmando nossa hipótese inicial.

Muitos motivos se apresentam como sendo responsáveis pelo fracasso dos

alunos da Educação Básica em produzirem textos que podem ser explicados através

das  correções  que  o  professor  faz  nos  textos  dos  seus  alunos,  na  formação

acadêmica deste professor, na análise da dicotomia entre a teoria e prática deste

docente. 

Da  análise  dos  dados  desta  pesquisa,  depreendemos  que  a  maioria  dos

professores  pesquisados  não  trabalha  dentro  de  uma  perspectiva

sociointeracionista.  Estes professores não planejam com os alunos a preparação

para a prática de produção textual.

 Além do exposto, os professores somente consideram o texto como produto

final,  não  conhecem  os  tipos  de  correção  e  não  sabem  que  resultados  estes

apresentam na formação do aluno-escritor, corrigindo apenas os erros ortográficos. 

  Após  pesquisa  realizada,  constatamos  que  a  situação  educacional

encontrada  na  escola,  campo  de  pesquisa,  no  que  se  refere  ao  ensino  e

aprendizagem de produção textual, em especial ao momento da correção, reflete o

quadro em que atualmente se encontra grande parte das escolas brasileiras: numa

situação de emergente necessidade de (re) avaliação da formação para a docência,

em especial, no caso específico do nosso estudo. 

Assim  sendo,  o  reconhecimento  da  importância  do  aspecto  político-

pedagógico  do  professor  em  sua  formação  acadêmica  ou  em  sua  formação



94

continuada, visando, para o futuro, um ensino de produção textual comprometido

com o crescimento intelectual e social do aluno da escola básica se tornou aspecto

primordial de aprendizagem após este estudo, ressaltando que a responsabilidade

de seu fracasso em produção textual não caberá apenas ao aluno em salas de aula.

Toda escola deve se fazer presente em seu Projeto Político Pedagógico, seu

currículo, suas diretrizes, o comprometimento com um ensino e aprendizagem de

qualidade,  não  ficando  apenas  na  teoria,  mas  partindo  para  atacar  de  frente  a

realidade  concreta  e  impiedosa  que  assola  nossas  escolas:  alunos  que  não

produzem textos coerentes e significativos que tratem de seu cotidiano, que revele a

diversidade de gêneros e que o “erro” seja visto como meio para a aprendizagem e

não como forma de punição.

Após  análise  das  respostas  dadas  na  entrevista  nos  propusemos  a

desenvolver uma oficina de intervenção em que discutimos que a produção textual

na perspectiva da correção precisa ser revista durante a formação docente.

Uma proposta de produção textual sem planejamento, sem articulação, sem

objetivos  definidos  e  compartilhados,  bem  como  uma  correção  feita  de  forma

aleatória,  prezando  apenas  pelos  erros  ortográficos  pode  acarretar  em  medo,

frustação e aversão, por parte dos alunos, à tarefa da produção textual, como muito

ainda se vê nas escolas de nosso país.

Finaliza-se aqui esta pesquisa, relembrando que a intenção não é julgar as

ações dos personagens envolvidos neste processo, mas fazer uma análise crítica-

reflexiva que possa servir de reflexão para a prática docente, visto que o processo

ensino  e  aprendizagem  interfere  e  sofre  interferências  de  fatores  sociais,

econômicos, emocionais, políticos, cognitivos etc.

É preciso pensar o ensino da Língua Portuguesa, em especial de produção de

textos,  de  uma outra  forma,  respeitando  e  admirando,  ainda  mais,  aqueles  que

enfrentam a tarefa de auxiliar na construção de conhecimentos: nós professores.

Nesse sentido,  espera-se que esta pesquisa seja de grande proveito  para

todos  aqueles  que  se  preocupam  com  os  rumos  que  seguem  o  atual  quadro

educacional deste país, principalmente no que se refere à formação profissional para

a docência.  Espera-se que tal  trabalho instigue novas inquietações,  pesquisas e

olhares,  servindo  como  uma  pequena  parcela  de  contribuição  na  reflexão  da

formação docente deste país.
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