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TURKIEWICZ, Rosemary de Oliveira Schoffen. Ações colaborativas para
encaminhamentos da produção e da reescrita textual no ensino fundamental.
2016. 370 páginas. Dissertação (Mestrado em Letras, Área de concentração em
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RESUMO
Desde a década de 1980, o ensino de Língua Portuguesa vem sendo discutido por
estudiosos e pesquisadores, sustentados pelo pressuposto dialógico e interacionista
da linguagem, conforme defendido pelo Círculo de Bakhtin, escopo teórico presente
nas Diretrizes Curriculares do estado do Paraná, que reconhecem o texto-enunciado
como unidade de ensino que se configura em determinado gênero discursivo. Logo,
as propostas de produção de texto na escola deveriam priorizar a interação, haja
vista que para Bakhtin/Volochinov (2014[1929]), a língua só se concretiza em
enunciados concretos dentro de um processo de interlocução. O distanciamento,
entre os professores de Língua Portuguesa, dessa compreensão, faz-nos inferir que
tais pressupostos não foram compreendidos, talvez pela ausência de formação
adequada e/ou período de tempo suficiente para articular teoria e prática conforme o
que rege os documentos. Ao fazermos parte dessa realidade escolar, atuando como
docente da rede estadual, optamos por desenvolver uma pesquisa-ação-críticacolaborativa envolvendo duas docentes de 6° e 9° anos do ensino fundamental, de
um município da região noroeste do estado do Paraná. Assim, nosso olhar se voltou
mais especificamente para o seguinte tema: ações colaborativas da prática docente
no que se refere aos encaminhamentos da produção e da reescrita textual. Essa
opção se justifica por acreditarmos que uma formação continuada embasada nos
princípios da ação colaborativa pode auxiliar com a fundamentação teóricometodológica acerca dos processos de produção e reescrita textual, de modo a
garantir mais segurança para o desenvolvimento de sua prática pedagógica. Esse
propósito investigativo sustentou-se nas seguintes indagações: a)Como um grupo de
professores do 6º ao 9°ano compreende os pressupostos teórico-metodológicos
previstos nas DCE? b)O que tem feito o professor do 6º ao 9°ano, em termos de
encaminhamentos para a produção, correção e reescrita de textos? c)Como nós,
pesquisadora, podemos desenvolver ações colaborativas focadas nas dificuldades
docentes para o encaminhamento da produção, e reescrita textual, de modo a
contemplar as orientações teórico-metodológicas que constam nas DCE? d)Que
alterações teórico-metodológicas são apresentadas a partir das ações de mediação
da pesquisadora? Assim, nosso objetivo geral foi Refletir sobre as ações
colaborativas desenvolvidas em orientações teórico-metodológicas sobre a prática
de produção e reescrita de texto e suas contribuições nos encaminhamentos
didático-pedagógicos nas séries finais do Ensino Fundamental. A pesquisa
circunscreveu-se na área da Linguística Aplicada, sob a concepção de linguagem
explicitada pelo Círculo de Bakhtin, pautando-se nos princípios da teoria históricocultural, a partir dos estudos de Vygotsky e Leontiev, e nas propostas de ensino da
produção textual abordadas, primeiramente, por Geraldi (2007[1984]), passando por
vários pesquisadores da área. Assumimos, como procedimento metodológico, a
pesquisa-ação-crítico-colaborativa, ao promovermos reflexões com as professoras
do ensino fundamental sobre a própria prática a fim de construírem novos
conhecimentos a respeito dos encaminhamentos da produção e da reescrita textual.
Os resultados de todo processo da pesquisa demonstram: a) a compreensão do
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caráter processual da escrita, que compreende as etapas de planejamento,
efetivação da escrita, revisão e reescrita; b) o aprimoramento no desenvolvimento de
atividades de produção e reescrita textual; c) a internalização e a apropriação dos
pressupostos teórico-metodológicos concernentes à concepção de linguagem
interacionista e dialógica; d) necessidade de rever a forma pontual como se
organizam as formações continuadas no contexto do ensino fundamental; e)
necessidade de se investir em orientações teóricas e metodológicas colaborativas
quanto ao trabalho com a escrita, que possibilitem acompanhar a prática pedagógica
nesse contexto de ensino.
Palavras-chave: Pesquisa-ação-crítico-colaborativa;
professores; produção textual; reescrita textual.
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2016. 370. Dissertation (Master‘ degree in Portuguese) – Universidade Estadual do
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ABSTRACT

Since the 1980s, the Portuguese Language teaching has been discussed by scholars
and researchers, based on language‘s supposed dialogue and interaction, as
defended by the Bahktin Circle, which is the theory found in the official Curricular
Guidelines (DCE) of Parana State (Brazil), which recognize the mentioned text as a
teaching unit that happens in a certain discursive genre. Thus, the proposals of text
productions in school should prioritize interaction, considering that for
Bakhtin/Volochinov (2014[1929]), language is materialized only in concrete
enunciates within a process of dialogue. The distance of such premises
comprehension by Portuguese Language teachers leads to the inference that such
premises were not fully understood, perhaps by the absence of adequate training
and/or a period of time sufficient to articulate theory and practice, according to the
document‘s requirements. Being part of this school reality, teaching classes in public
schools, we have chosen to develop a critical-collaborative-action-research involving
two 6th to 9th graders teachers of middle school, in a Northwestern city in Parana
State. Therefore, the focus was specifically to the following theme: collaborative
actions in the teaching practice concerning to the production and texts rewriting.
Such option is justified by an understanding that continued training, based in
principles of collaborative actions can help with theory-methodology premises of
writing and rewriting texts, which guarantees a safer pedagogical practice
development. Such investigation purpose is sustained by the following questions: a)
How do 6th to 9th graders teachers understand the theory and methodology premises
present in the DCE? b) What have 6th to 9th graders teachers been doing regarding to
the orientation for writing and rewriting texts? c) how can we researchers develop
collaborative actions focused on teachers‘ difficulties related to their orientation for
writing and rewriting texts, as to consider the theory and methodology orientations
present in the DCE? d) What changes in theory and methodology are introduced
based on the researcher‘s mediation actions? In such a way, this paper‘s main
purpose was to think about the collaborative actions developed in the theory and
methodology orientations regarding the practice of production and text rewriting and
their contributions to the theory and methodology orientations in the final grades of
middle school. This research is has its foundations in Applied Linguistics, under the
conception of language as presented by the Bakhtin Circle, supported by the
principles of historical and cultural theory, from the studies of Vygotsky, Luria, and
Leontiev, and from the text writing premises proposed first by Geraldi (2007[1984]),
passing by some other researchers in this field. We assume, as a methodology
proceeding, the methodology principle of critical-collaborative-action research, as we
promote reflections with middle school teachers on their own practice, in order to
build new knowledge about the methodology orientations on production and rewriting
of a text. The results of the whole research process show: a) the understanding of
the process of text writing which comprehends the steps of planning, actual writing,
revising, and rewriting; b) the improvement of activities of development for writing and
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rewriting texts; c) the internalization and appropriation of the theoretical and
methodological premises concerning the concept of language as interaction and
dialogue; d) the need to review the way how to continue to offer teacher´s training in
the middle school context; e) the need to invest in collaborative theory and
methodology orientations regarding the work with writing, which enables the followup of the pedagogical practice in this teaching context.
Keywords: critical-collaborative-action research; Continue teacher´s training; Text
production; Text rewriting.

10

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AL CAEd/
UFJF –
CBPR –
CLT –
DCE –
EF –
EM –
EJA –
FC –
FE –
FPS –
LA –
LD –
LP –
NDP
NDR
NRE –
OLP _
PACC –
PCN –
PQ –
PTD –
QI –
QPM –
SD –
SAEP –
SEED/PR –
TCE –
ZDP –

Análise Linguística
Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação
Universidade Federal de Juiz de Fora
Currículo Básico para a Escola Pública do estado do Paraná
Consolidação das Leis Trabalhistas
Diretrizes Curriculares Estaduais
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Educação de Jovens e Adultos
Formação Continuada
Funções Elementares
Funções Psicológicas Superiores
Linguística Aplicada
Livro Didático
Língua Portuguesa
Nível de Desenvolvimento Potencial
Nível de Desenvolvimento Reall
Núcleo Regional de Educação
Olimpíada de Língua Portuguesa
Pesquisa-ação-crítico-colaborativa
Parâmetros Curriculares Nacionais
Pesquisa Qualitativa
Plano de Trabalho Docente
Qualitativa Interpretativista
Quadro Próprio do Magistério
Sequência(s) Didática(s)
Sistema de Avaliação da Educação Básica do Paraná
Secretaria de Estado da Educação do Paraná
Termo de Consentimento Livre Esclarecido
Zona de Desenvolvimento Proximal

da

11

LISTA DE FIGURAS
Figura 01
Figura 02
Figura 03
Figura 04
Figura 05
Figura 06
Figura 07
Figura 08
Figura 09
Figura 10
Figura 11
Figura 12
Figura 13
Figura 14
Figura 15
Figura 16
Figura 17
Figura 18
Figura 19
Figura 20
Figura 21
Figura 22
Figura 23
Figura 24
Figura 25
Figura 26
Figura 27
Figura 28
Figura 29
Figura 30
Figura 31
Figura 32
Figura 33
Figura 34
Figura 35
Figura 36
Figura 37
Figura 38
Figura 39
Figura 40
Figura 41
Figura 42
Figura 43
Figura 44
Figura 45
Figura 46
Figura 47
Figura 48

Elementos que encaminham uma proposta de produção textual
para a interação.................................................................................
Tabela Diagnóstica............................................................................
Exemplo de Correção Indicativa .......................................................
Correção Resolutiva: sobreposição no texto ....................................
Correção Resolutiva por acréscimo de termos ao texto ...................
Correção Resolutiva via deslocamento de trechos do texto .............
Correção Resolutiva no pós texto .....................................................
Recorte da listagem compilada por Ruiz (2013[2001]) .....................
Exemplo de Correção Textual Interativa ...........................................
Recorte de material impresso sobre o gênero Poema .....................
Poemas de Leminski .........................................................................
Gênero poema: Comando de produção 1 ........................................
Texto 1 – Primeira versão – orientações para revisão .....................
Texto 2 – Primeira versão – correção ...............................................
Varal de poemas ...............................................................................
Texto Sonho – primeira versão corrigida ..........................................
Gênero poema: Comando de produção 2 ........................................
Sistematização ............................................................................
Orientações sobre relato reflexivo .................................................
Comando de Produção 3 ..................................................................
Texto 1 – Bullying – Primeira versão ..............................................
Texto 2 – Bullying – Segunda versão ...............................................
Material entregue aos alunos ............................................................
Criação do cenário de uma das cenas (parte5) ................................
Cena finalizada para a transposição da fábula em HQ (parte5) .......
Cena produzida para a transposição da fábula em HQ (parte 2) .....
História em Quadrinhos Completa ....................................................
Atividade de resposta interpretativa ..................................................
Comando de produção selecionado do livro didático .......................
Correção textual interativa 1 .............................................................
Correção textual interativa 2 .............................................................
Correção textual interativa 3 .............................................................
Plano de P2 – Primeira Versão .........................................................
Planejamento do texto – rascunho – Aluna 3 ...................................
Lista de constatações sobre o gênero artigo de opinião..................
Diagnóstico: dificuldades apresentadas/ número de alunos ............
Texto1 selecionado para reescrita coletiva ......................................
Texto3 selecionado para reescrita coletiva....................................
Texto3 em processo de reescrita coletiva .....................................
Texto3 reescrita coletiva – última versão ......................................
Texto3 reescrita individual de uma das alunas..................................
Correção textual interativa 1..............................................................
Correção textual interativa 2 .............................................................
Circulação dos textos produzidos: O Mural ......................................
Envelope da carta em análise ..........................................................
Lista de constatações sobre o gênero carta familiar ........................
Tabela diagnóstica preenchida por P2 durante a correção ..............
Carta produzida por Aluno 4 – Versão final ...................................

97
109
111
112
112
113
113
114
115
171
174
175
178
178
179
181
184
185
185
186
187
188
196
197
197
197
198
200
227
239
240
241
275
301
303
306
310
311
312
314
315
317
318
319
325
331
333
337

12

LISTA DE QUADROS
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro

1
2
3
4

Quadro 5
Quadro 6
Quadro 7
Quadro 8
Quadro 9
Quadro 10
Quadro 11
Quadro 12
Quadro 13
Quadro 14
Quadro 15
Quadro 16
Quadro 17
Quadro 18
Quadro 19
Quadro 20
Quadro 21
Quadro 22
Quadro 23
Quadro 24
Quadro 25
Quadro 26
Quadro 27
Quadro 28
Quadro 29
Quadro 30
Quadro 31
Quadro 32
Quadro 33
Quadro 34
Quadro 35
Quadro 36
Quadro 37
Quadro 38

Caracterização do funcionamento escolar ................................
Perfil das professoras colaboradoras da pesquisa ....................
Etapas da pesquisa e procedimentos para a geração de dados
Cronograma/Síntese dos conteúdos trabalhados nas aulas
observadas Etapa: Diagnóstico Inicial 1.....................................
Cronograma/Síntese dos conteúdos trabalhados nas aulas
observadas Etapa: Diagnóstico Inicial 2 ....................................
Roteiro de estudos – FC e sessões reflexivas ...........................
A lista de constatações sobre o resumo escolar acadêmico .....
Reescrita Coletiva e Individual ...................................................
Procedimentos para a geração de dados: o diagnóstico...........
Questões propostas para a Entrevista Semiestruturada ............
Síntese do roteiro norteador das observações .......................
Gênero Poema: Encaminhamentos ...........................................
Gênero Poema: Correção e reescrita ......................................
Gênero Poema: Correção e reescrita na segunda produção .....
Gênero Relato Reflexivo: Encaminhamentos ............................
Gênero Relato Reflexivo: Produção e reescrita .........................
Gênero Fábula – atividade de leitura .........................................
Gênero Fábula: continuação ......................................................
Gênero História em Quadrinhos (HQ) ........................................
Aulas do segundo momento de observação ..............................
Síntese do diagnóstico inicial .....................................................
Procedimentos realizados durante as Ações Colaborativas e
Diagnóstico Final .....................................................................
Síntese dos textos de embasamento para a FC .....................
Relato de experiência aplicada em sala de aula (atividade de
P2) ...........................................................................................
Análise apresentada pelo grupo de professoras na FC .............
Ações realizadas nas sessões reflexivas ...................................
Plano de Trabalho - P1: Primeira versão ...................................
Textos indicados para leitura e aprofundamento teóricometodológico ...........................................................................
Plano de P1 – Segunda versão ...............................................
Comando de produção – segunda versão .................................
Plano de P1 – Versão Final ........................................................
Plano de P2 – Segunda Versão .................................................
Plano de P2 – Versão Final.........................................................
Recorte de material didático .......................................................
Questões propostas por P2 (recorte do material didático) .........
Comando para a produção de carta familiar ...........................
Legenda de correção .................................................................
Comparativo da prática docente quanto ao ensino da escrita.

32
34
36
40
41
45
106
122
124
126
169
170
176
180
183
185
191
193
195
199
205
208
212
222
227
248
251
255
259
260
265
280
283
296
326
329
334
347

13

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO ..........................................................................................................15

1 CARACTERIZAÇÃO METODOLÓGICA DA PESQUISA......................................24
1.1

A PESQUISA QUALITATIVA INTERPRETATIVISTA.......................................24

1.2

A PESQUISA-AÇÃO-CRÍTICO-COLABORATIVA............................................27

1.3

O CONTEXTO ESCOLAR E OS SUJEITOS DA PESQUISA...........................30

1.3.1 O lócus da pesquisa: realidade municipal e dos estabelecimentos de
ensino................................................................................................................31
1.3.2 Os sujeitos da pesquisa....................................................................................33
1.3.2.1 As Colaboradoras...........................................................................................33
1.3.2.2 A Pesquisadora..............................................................................................35
1.4 AS ETAPAS DA PESQUISA ..............................................................................35
1.5 PROCEDIMENTOS PARA A GERAÇÃO DE DADOS.........................................37
1.5.1 Entrevista ..........................................................................................................37
1.5.2 Observação de aulas.........................................................................................39
1.5.3 Sessões Reflexivas e FC..................................................................................43
2 A PRODUÇÃ0 E A REESCRITA DE TEXTOS NA ESCOLA: PRESSUPOSTOS
SUBJACENTES....................................................................................................48
2.1 CONTEXTO HISTÓRICO E ALGUNS CONCEITOS
BAKHTINIANOS..................................................................................................49
2.1.1 A Concepção Dialógica de Linguagem.............................................................54
2.1.2 A Interação Verbal ............................................................................................60
2.1.3 O Discurso em Bakhtin......................................................................................64
2.1.4 O Texto-enunciado............................................................................................67
2.1.5 Os Gêneros Discursivos....................................................................................70
2.2 VYGOTSKY E ALGUNS CONCEITOS CHAVES................................................76
2.3 CONCEPÇÕES DE LINGUAGEM E DE ESCRITA.............................................84
2.4 A PRODUÇÃO TEXTUAL EM UMA PERSPECTIVA DIALÓGICA E
INTERACIONISTA DE LINGUAGEM.........................................................................89
2.4.1 Os comandos de produção...............................................................................95

14

2.4.2 Planejamento da escrita....................................................................................98
2.4.3 A efetivação da produção do texto..................................................................100
2.4.4 Encaminhamentos para a reescrita textual.....................................................101
2.4.4.1 A revisão de texto pelo aluno.......................................................................104
2.4.4.2 Correção/Avaliação pelo professor..............................................................106
2.4.4.3 Atividades de reescrita.................................................................................117
3 MOMENTO DE DESCREVER: O DIAGNÓSTICO INICIAL.................................124
3.1 INICIANDO A INTERAÇÃO: A ENTREVISTA....................................................125
3.2 OBSERVAÇÕES DAS AULAS: UM PRIMEIRO OLHAR PARA
OS ENCAMINHAMENTOS DE ENSINO...........................................................169
3.2.1 Análise das Observações: Turma A................................................................170
3.2.2 Análise das Observações: Turma B................................................................190
3.3 SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO INICIAL..............................................................201
4 AÇÕES COLABORATIVAS E PRÁXIS PEDAGÓGICA .....................................207
4.1 A FORMAÇÃO DOCENTE: ESTUDOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS
E SESSÕES REFLEXIVAS ..............................................................................209
4.1.1 Os encaminhamentos e comandos para a produção textual .........................214
4.1.2 Etapas da Revisão e da Reescrita de textos ..................................................231
4.2 PLANO DE TRABALHO DOCENTE E SESSÕES REFLEXIVAS......................247
4.2.1 Interações com P1...........................................................................................249
4.2.2 Interações com P2...........................................................................................269
4.3 PRÁXIS PEDAGÓGICA E MEDIAÇÃO COLABORATIVA: MOMENTO
DE RECONSTRUIR.................................................................................................286
4.3.1. O trabalho pedagógico e colaborativo com P1..............................................288
4.3.2. O trabalho pedagógico e colaborativo com P2..............................................320
4.3.3. Diagnóstico final: avanços e limites...............................................................339
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....................................................................................349

REFERÊNCIAS........................................................................................................356
APÊNDICES......................................................................................................................363
ANEXOS..................................................................................................................366

15

INTRODUÇÃO

O ensino de Língua Portuguesa (doravante, LP) pautado nos pressupostos
teóricos do círculo de Bakhtin, cuja compreensão de linguagem é dialógica e
interacional, encontra-se presente nas Diretrizes Curriculares Estaduais (DCE)
(PARANÁ, 2008), documento que foi elaborado a partir de um processo de
discussão e reflexão com professores e equipe pedagógica.
Esses pressupostos teóricos, que foram propagados inicialmente por Geraldi
(1984), ao apresentar a linguagem como forma de interação, têm permeado as
discussões curriculares e a elaboração de documentos referenciais no Estado,
desde a década de 1990, pois essas reflexões já se delineavam na construção do
Currículo Básico para a Escola Pública do estado do Paraná (CBPR) (PARANÁ,
1990). Tal documento impulsionou as discussões acerca de uma mudança
metodológica, ao reconhecer o texto como princípio norteador para as aulas de LP.
Alguns anos depois, com a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN,
de ora em diante) (BRASIL, 1997, 1998), a concepção interacionista da linguagem
foi divulgada amplamente, estendendo a compreensão do trabalho com a língua
para os gêneros do discurso, embora o documento não apresente essa proposta de
forma tão aprofundada como é descrita nas DCE (PARANÁ, 2008).
Na condição de professora da Educação Básica há cerca de vinte anos,
sabemos que a rede pública estadual de ensino pauta, teoricamente, seu trabalho
pedagógico em tais referenciais, os quais apontam, em maior ou menor
profundidade teórica, para a relevância de desenvolver um estudo discursivo da
linguagem, que contemple ações didáticas voltadas à interação verbal. Os
documentos defendem, ainda, a importância de uma produção escrita competente
como condição para a aprendizagem progressiva dos alunos, quando enfatizam ―a
noção de adequação na produção de textos, reconhecendo a presença do
interlocutor e as circunstâncias da produção‖ (PARANÁ, 1990, p.51).
Todavia, mesmo décadas após as primeiras discussões quanto à concepção
de linguagem explicitada nos documentos (CBPR, PCN e DCE) e suas possíveis
influências na prática com a produção e reescrita textual, parece-nos que,
didaticamente, o ensino de LP está centrado em uma orientação formal-sistêmica
que privilegia o exercício de escrita, em detrimento da produção para a interação. Se
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o texto é reconhecido nos documentos (PCN e DCE) como unidade de ensino que
se configura em determinado gênero discursivo, as propostas de produção textual
na

escola

deveriam

priorizar

a

interação

verbal,

haja

vista

que,

para

Bakhtin/Volochinov (2014[1929]), a língua só se realiza em enunciados concretos,
dentro de um processo de interação. O distanciamento, na escola, dessa
compreensão, leva-nos a inferir que tais pressupostos não foram compreendidos
pelos professores da educação básica, talvez pelo fato de não ter ocorrido uma
formação adequada e/ou período de tempo suficiente para articular a teoria com a
prática.
Como consequência, têm se destacado, constantemente, indagações postas
pela sociedade e pelo próprio sistema educacional, acerca dos resultados obtidos
pelos estudantes brasileiros quanto à prática da escrita. Tais questionamentos
partem, muitas vezes, dos dados observados através de Avaliações Externas e
Internas realizadas nas escolas de Educação Básica, os quais vêm demonstrando
que os alunos do Ensino Fundamental apresentam muitas lacunas e fragilidades
quanto à expressão da linguagem escrita.
Os resultados das últimas avaliações sistemáticas realizadas no Paraná –
Sistema de Avaliação da Educação Básica do Paraná (SAEP – 2013)1. –
apresentaram índices insatisfatórios quanto a diversos conteúdos de LP. Assim
como esses dados do SAEP mostram a pouca proficiência leitora dos alunos, nossa
experiência como professora na rede estadual, bem como o relato de colegas
docentes comprovam a dificuldade que os alunos apresentam na produção escrita,
principalmente no 6° ano.
Na perspectiva de registrar esses dados e de torná-los mais confiáveis,
fizemos uma enquete com professores de LP2 que atuavam no 6º ano da Educação
1

Sistema criado em 2012 com a proposta de trazer dados que complementassem as informações
resultantes das avaliações do governo federal, como a Prova Brasil e o SAEB, através da realização
de provas anuais organizadas em duas etapas: no início do ano para alunos do 6º ano do ensino
fundamental e da 1ª série do Ensino Médio e ao final do ano letivo, ao 9° ano do Ensino Fundamental
e 3ª série do Ensino Médio. O teste é composto de 26 questões objetivas de cada uma das disciplinas
avaliadas: Língua Portuguesa (LP) e Matemática, abordando um eixo central para cada disciplina. Em
Língua Portuguesa, esse eixo é a leitura, prática que perpassa todas as disciplinas da escola.
Informações disponíveis em: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/
2
Enquete realizada em junho de 2014, período em que atuávamos como Coordenadora da área de
LP no Núcleo Regional de Educação de Goioerê. Foi encaminhada a aproximadamente 30
professores de nove municípios que atuavam especificamente nos 6° anos, via ferramenta Google
Docs, e poderia ser respondida por escola. A pesquisa era de colaboração, não sendo obrigatória a
participação. Tivemos o número de 14 formulários preenchidos por professores de quatro municípios
dos quais trouxemos os dados sintetizados.
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Básica, questionando-os a respeito das dificuldades quanto à produção textual
escrita, apresentadas pelos alunos que chegam a esta etapa escolar.
Conforme relato dos docentes, os educandos estão chegando à segunda
etapa do Ensino Fundamental com pouca noção de como produzir textos;
apresentam dificuldades para diferenciar gêneros simples e comumente explorados
no trabalho escolar como fábula, carta, bilhete, conto; têm dificuldades para
reconhecer a construção composicional e a finalidade dos gêneros; compreendem a
prática da escrita apenas como registro de ideias individuais, sem envolvimento com
a situação de produção, com os interlocutores, ou seja, não reconhecem nas
atividades de uso da linguagem, nenhum caráter social; apresentam, ainda,
problemas quanto à pontuação, concordância, ortografia, coesão e coerência; e
dificuldade acentuada em transpor ideias e argumentos para o papel. Os relatos
registram, também, a negação do estudante em revisar ou reescrever o próprio
texto.
Reconhecendo, portanto, de um lado, o distanciamento didático da proposta
curricular pelo fato de, muitas vezes, o professor não a compreender e, de outro, a
dificuldade dos alunos quanto à prática de produção escrita; e entendendo que a
pesquisa pode contribuir com ambas as situações, propomos esta pesquisa cujo
tema se volta para ações colaborativas da prática docente no que se refere aos
encaminhamentos da produção e da reescrita textual.
O tema selecionado motiva-nos a responder as seguintes questões:
 Como um grupo de professores do 6º ao 9°ano compreende os
pressupostos teórico-metodológicos previstos nas DCE?
 O que tem feito o professor do 6º ao 9°ano, em termos de
encaminhamentos para a produção e reescrita de textos?
 Como nós (pesquisadora) podemos desenvolver ações colaborativas
focadas nas dificuldades docentes para o encaminhamento da produção e
da reescrita textual, de modo a contemplar as orientações teóricometodológicas que constam nas DCE?
 Que alterações teórico-metodológicas são apresentadas a partir das
ações de mediação da pesquisadora?

Para buscar respostas a tais indagações, traçamos, como objetivo geral:
Refletir sobre as ações colaborativas desenvolvidas em orientações teórico-
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metodológicas sobre a prática de produção e reescrita de texto e suas contribuições
nos

encaminhamentos

didático-pedagógicos

nas

séries

finais

do

Ensino

Fundamental.
Na perspectiva de alcançar esse propósito, delimitamos os seguintes
objetivos específicos:
a. Descrever os conhecimentos internalizados quanto ao processo de ensino
da produção, perpassando a correção e a reescrita textual.
b. Diagnosticar as dificuldades docentes quanto ao trabalho com a produção
e a reescrita de texto em sala de aula.
c. Colaborar,

mediando

reflexões

teórico-metodológicas

sobre

os

encaminhamentos para a produção e a reescrita textual.
d. Constatar se houve alterações quanto às concepções de linguagem e de
escrita e, consequentemente, nos encaminhamentos metodológicos após
a realização das ações colaborativas.
Ao nos reportar ao professor e aos encaminhamentos que tem dado à
produção e à reescrita de texto, entendemos que é necessário investigar se há
articulação entre o discurso teórico propagado pelos documentos curriculares,
especialmente pelas DCE (PARANÁ, 2008), e a práxis pedagógica no ensino de LP.
Esta preocupação se sustenta nos estudos de Costa-Hübes, para quem ―qualquer
procedimento metodológico é orientado, direta ou indiretamente, por tendências
pedagógicas que, de uma forma ou de outra, atravessam os encaminhamentos
didáticos direcionando para o quê e para como ensinar‖ (COSTA-HÜBES, 2009, p.
130).
Para

tanto,

optamos pela

realização de

uma

pesquisa-ação-crítico-

colaborativa, por entendermos que será preciso nos envolver com os professores
participantes da pesquisa, de modo que atuem também como pesquisadores, a fim
de elaborarmos, por meio de ações colaborativas, Planos de Trabalho, de forma que
as ações planejadas possam de fato chegar à sala de aula.
Acreditamos que a pesquisa-ação-crítico-colaborativa constitui a forma mais
indicada para ações de formação docente, pois possibilita que os sujeitos da
pesquisa configurem-se como colaboradores, que olham para a própria prática,
traçando um processo de (re)construção do conhecimento. Em contrapartida, nosso
papel como pesquisadora é o da mediação colaborativa que pretende auxiliar o
professor a repensar sua prática quanto ao trabalho com a produção e a reescrita
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textual. Para que esta pesquisa ocorra tal como planejada, ―precisamos de um
processo longo e constante de reflexão-ação-crítica com os profissionais que fazem
o ato educativo acontecer‖ (JESUS; ALMEIDA; SOBRINHO, 2005, p. 01). Esse
processo envolve diagnóstico, reflexão, planejamento e ação no sentido de
(re)organizar a prática docente.
Para as ações colaborativas, esta pesquisa encontra seu alicerce na
perspectiva vygotskyana, a qual, segundo Angelo (2015), ―concebe que o
conhecimento se forma no interior das relações sociais, evidenciando-se, assim, o
papel do outro como mediador colaborativo do processo de construção dos saberes‖
(ANGELO, 2015, p. 21).
Diante do exposto, justificamos a importância desta pesquisa por envolver
pesquisadora e professoras em um processo de reflexão sobre a prática docente em
um contexto: a sala de aula. Nesse âmbito, compreendemos que a mediação
colaborativa pode contribuir significativamente com o processo de ensino, ao
promover, junto com as docentes, reflexões sobre embasamentos teóricometodológicos e sobre a organização de ações pedagógicas.
Para dar conta do proposto, esta pesquisa sustenta-se, teoricamente, nos
pressupostos bakhtinianos, haja vista ser este o referencial teórico que dá
sustentação à proposta de ensino de LP vigente no Estado do Paraná, por meio das
DCE (PARANÁ, 2008); na Teoria Histórico-cultural amparada nos estudos de
Vygostsky (1991[1984]), Leontiev (2004[1978], 2011[2005]) e Luria (2005[1990],
2011[2005]); nos estudos sobre a produção e reescrita textuais propostos por
Geraldi (2007[1984], 2013[1991], 2010); Ruiz (2013[2001]); Menegassi (2003, 2004,
2007, 2010); Lopes-Rossi (2006, 2012); Costa-Hübes (2008, 2009, 2012, 2014);
Gonçalves (2011, 2013); entre outros. Assim, centra-se na concepção interacionista
e dialógica da linguagem, perpassando os conceitos elaborados pelo Círculo de
Bakhtin: dialogismo, discurso, enunciado/texto e gêneros discursivos, a partir dos
quais procuramos ressaltar a natureza interacional e dialógica da linguagem; e nos
princípios

vygotskyanos

da

internalização

do

conhecimento

a

partir

da

transformação dos processos interpessoais em intrapessoais, a qual se consolida
por meio da mediação.
Assumir esse referencial teórico significa reconhecer que a linguagem se
concretiza em contextos, os quais a influenciam e, ao mesmo tempo, são por ela
influenciados. Desse modo, não é possível abordar a língua apenas por meio de
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estudos linguísticos descontextualizados, de uma forma sistêmica formal, apenas
como objeto, uma vez que para Bakhtin: ―Na linguagem, como objeto da linguística,
não há nem pode haver quaisquer relações dialógicas: estas são impossíveis entre
os elementos no sistema da língua‖ (BAKHTIN, 2015[1929], p. 208).
Vygotsky, assim como Bakhtin, concebe o homem com um ser histórico, cuja
consciência é engendrada pelas relações sociais, possibilitadas pela mediação da
linguagem. Para o autor, as funções do desenvolvimento ―aparecem duas vezes:
primeiro no nível social, e depois, no nível individual‖ (VYGOTSKY, 1991[1984],
p.41), o que gera os processos interpessoais que se transformam em intrapessoais,
constituindo, assim, a internalização, que só se realiza por meio da interação com o
outro. Segundo Freitas (2013[1997]),
O outro é, portanto, imprescindível, tanto para Bakhtin como para
Vigotski. Sem ele o homem não mergulha no mundo sígnico, não
penetra na corrente da linguagem, não se desenvolve, não realiza
aprendizagens, não ascende às funções psíquicas superiores, não
forma a sua consciência, enfim, não se constitui como sujeito
(FREITAS, (2013[1997], p. 305).

Esse caráter social da língua, apoiado nos estudos bakhtinianos e
vygotskyanos e em outros autores que estabelecem diálogo com esses conceitos,
constitui o eixo articulador desta pesquisa colaborativa.
Assim, ao olhar para a prática de produção e reescrita textual, sustentamonos na compreensão de que a escrita é interação, tem uma função social, implica
necessariamente os sujeitos do discurso, de forma que se tenha o que dizer e para
quem dizer (GERALDI, 2007[1984]), em uma concepção de escrita como trabalho
(MENEGASSI, 2010).
Pautadas nessa compreensão teórica, na perspectiva de responder às
perguntas de pesquisa e atingir aos objetivos traçados, desenvolvemos a pesquisa à
luz da Linguística Aplicada e, assim como todos os estudos fundamentados nessa
área, partimos de uma situação real de uso da linguagem, ao irmos a campo para
analisar os problemas e focalizar, precisamente, os encaminhamentos dados à
produção e à reescrita de texto, com vistas a colaborar com o professor nesse
processo didático-pedagógico.
Metodologicamente, esta pesquisa se define como qualitativa interpretativista,
caracterizando-se como pesquisa-ação-crítico-colaborativa. A nossa opção por
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esses pressupostos metodológicos justifica-se por acreditarmos que possibilitam
interagir com as professoras (sujeitos da pesquisa) em seu ambiente natural de
atuação, a fim de conhecer a condução de sua prática relativa à produção e à
reescrita textual com alunos de 6º ao 9°anos, buscando compreender, intervir e
contribuir para a prática docente.
Os sujeitos desta pesquisa constituem-se da própria pesquisadora e de duas
professoras pertencentes ao Quadro Próprio do Magistério (QPM), atuantes nas
séries finais do Ensino Fundamental, em turmas de 6º a 9° anos, de duas escolas
públicas do município de Goioerê, na região noroeste do Paraná, pertencentes à
rede estadual de ensino, na qual somos também professora.
Como instrumentos para geração dos dados, recorremos à entrevista, a
observações de aulas (registradas por meio de áudios e anotações em diário de
campo), a anotações advindas de momentos de Formação Continuada e de sessões
reflexivas,

inseridas

como

ações

de

mediação

colaborativa,

envolvendo

pesquisadora-professoras, organizadas em plano de estudo e de trabalho.
Todos os dados são gerados durante três etapas da pesquisa:
1) Em um primeiro momento, realizamos um diagnóstico inicial, por meio de
entrevistas com quatro docentes3 de diferentes escolas do município, que
atuavam em turmas de 6º ano do Ensino Fundamental, a fim de conhecer e
descrever suas dificuldades quanto ao encaminhamento da expressão
escrita. Na entrevista, também nos propomos a aferir o conhecimento que
essas professoras demonstravam sobre o que regem os documentos oficiais
acerca da prática da escrita e como encaminhavam seu trabalho pedagógico
com a produção e reescrita textual. Em seguida, observamos 20 aulas de
duas das docentes, uma vez que, por se tratar de uma pesquisa de caráter
colaborativo, não seria possível acompanhar de perto o trabalho de todas as
entrevistadas.
2) No segundo momento, a partir dos dados levantados durante o diagnóstico
inicial (entrevista e observação de aulas) e discutidos em uma sessão
reflexiva, delineamos as ações colaborativas, propondo estudos teórico3

Esclarecemos que na etapa inicial da pesquisa, durante o procedimento da entrevista, participaram
um total de 04 professoras de LP, mas, posteriormente, para a observação em sala e planejamento
de ações conjuntas, focamos em apenas duas professoras, com o propósito de garantir maior
proximidade e, consequentemente, poder colaborar com maior êxito com as ações desenvolvidas.
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metodológicos por meio de uma Formação Continuada que organizamos, em
parceria com as professoras (sujeitos da pesquisa), a partir da elaboração de
um Plano de Estudos. Esta atividade foi permeada por sessões reflexivas, no
intuito de informar e confrontar as práticas pedagógicas e culminou na
elaboração de um Plano de Trabalho Docente aplicado em turmas de 6º e 9°
ano.
3) E,

no

terceiro

momento,

para

o

diagnóstico

final,

realizamos

o

acompanhamento da implementação do Plano de Trabalho Docente na sala
de aula, com o propósito de reconhecer se houve mudança ou maior
segurança

teórico-metodológica

das

professoras

quanto

aos

encaminhamentos da produção e reescrita textual, e em que medida essa
possível reconstrução de práticas gerou melhores resultados quanto à
aprendizagem dos alunos.

Em função da sistematização de todo o processo investigativo, organizamos
esta dissertação em quatro capítulos, dispostos da seguinte forma:
 No primeiro, caracterizamos a metodologia da pesquisa e justificamos sua
inserção no âmbito da pesquisa qualitativa interpretativista, como pesquisaação-crítico-colaborativa.

Também

apresentamos

os

instrumentos

e

procedimentos utilizados para a geração de dados que constituem o corpus de
análise.
 No segundo, versamos sobre os estudos bakhtinianos e vygotskyanos, base
teórica em que se ancora este estudo, passando por outros autores que
contribuem para disseminar tais ideias, relacionando-as ao contexto de ensino.
Apresentamos uma reflexão sobre a concepção dialógica e interacionista de
linguagem, sobre os conceitos de discurso, enunciado, texto e gêneros
discursivos. Posteriormente, recorremos a Vygostsky para destacar o papel da
mediação na constituição do processo ensino e aprendizagem, do próprio
sujeito e da relação pesquisadora/professora colaboradora, discutindo
conceitos como internalização, mediação e zona de desenvolvimento proximal.
Por fim, abordamos como estamos compreendendo a produção de texto na
escola, propondo um olhar para todo o processo: encaminhamento, produção
textual, correção e reescrita do texto.
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 No terceiro capítulo, apresentamos resultados da primeira etapa da pesquisa,
qual seja, o diagnóstico inicial que revela as condições de ensino da escrita, a
partir da descrição e análise crítico-interpretativa da entrevista e das aulas
observadas. Salientamos que esta primeira análise fundamenta as demais
etapas da pesquisa.
 No quarto capítulo, no qual contemplamos a segunda e a terceira etapas da
pesquisa, apresentamos o Projeto de Formação Continuada, amparado em
um Plano de Estudos desenvolvido com base no diagnóstico descrito no
capítulo anterior, descrevendo sua implementação. Também discorremos
sobre a elaboração do Plano de Trabalho Docente, uma das ações
empreendida a partir da formação. Relatamos e analisamos as sessões
reflexivas entre as professoras colaboradoras e pesquisadora e o nosso
retorno à sala de aula com vistas a acompanhar a implementação do Plano de
Trabalho e realizar o diagnóstico final. Apresentamos, então, resultados
comparativos entre o diagnóstico inicial e o diagnóstico final – posterior ao
desenvolvimento das ações colaborativas – na perspectiva de responder às
perguntas de pesquisa e alcançar o objetivo traçado.
Por fim, tecemos as considerações finais sobre o trabalho desenvolvido,
sobre os resultados da interação com as docentes por meio da pesquisa-açãocrítico-colaborativa, dos estudos acadêmicos e a prática vivenciada em sala de aula,
observando os possíveis avanços para a prática docente quanto ao trabalho com a
produção

escrita,

proporcionados

dificuldades/limites encontrados.

por

esta

pesquisa,

e

também

as
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1 CARACTERIZAÇÃO METODOLÓGICA DA PESQUISA

Neste capítulo, buscamos caracterizar a metodologia da pesquisa. Situamos o
contexto de sua realização, o cenário, os sujeitos envolvidos e os passos de
investigação, descrevendo as etapas de desenvolvimento do estudo. Também
apresentamos os procedimentos utilizados para a geração de dados, além de
abordarmos a respeito da constituição do corpus de análise.
Conforme Sandín Esteban, ―as práticas de pesquisa, sem uma reflexão
epistemológica e teórica que as sustente, tornam-se mera utilização instrumental de
técnicas e procedimentos‖ (SANDÍN ESTEBAN, 2010, p. XII). Desse modo, situamos
nossos estudos no campo teórico da LA4 e cabe explicitarmos que esta pesquisa,
metodologicamente, inscreve-se como qualitativa interpretativista e pesquisa-açãocrítico-colaborativa.
A seguir, deter-nos-emos sobre cada um desses princípios metodológicos, ao
explicitar suas origens teóricas, históricas e sua pertinência para a condução desta
pesquisa.

1.1 A PESQUISA QUALITATIVA INTERPRETATIVISTA

A pesquisa qualitativa (doravante PQ) vem se firmando nas últimas décadas
como uma abordagem transdisciplinar. Segundo Sandín Esteban (2010), os
múltiplos usos e concepções nas diversas disciplinas geram dificuldades quanto a
uma definição única. Assim, a autora afirma ser mais fácil descrever como ocorre tal
procedimento de pesquisa do que ―fechar‖ em uma definição específica. Contudo,
destaca que é possível apontar algumas características gerais e comuns aos
estudos qualitativos, como: o fato de se desenvolver em contextos naturais de
interação social e não em laboratórios; a ênfase ou atenção dada ao contexto, às
interações e aos comportamentos observáveis; e o fato de incorporar a voz dos
participantes do contexto ou grupo em estudo.
Conforme Sandín Esteban (2010), a PQ envolve sempre uma compreensão
interpretativa da experiência humana e, sendo assim, é possível destacar que seus

4

Justificamos a inserção neste campo teórico no capítulo 2.
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resultados não procedem de modos quantificados, o que nos leva a considerar que
não é desenvolvida de forma tão linear, tão previsível.
Flick (2009) também confirma essa dificuldade em se estabelecer um único
conceito, quando afirma que ―é cada vez mais difícil encontrar uma definição comum
de pesquisa qualitativa que seja aceita pela maioria das abordagens e dos
pesquisadores do campo‖ (FLICK, 2009, p. 8). Segundo o autor, este tipo de
pesquisa há muito criou uma identidade própria (ou podemos pensar em
identidades), uma vez que há muitos enfoques existentes. Contudo, aponta que é
possível identificar algumas características comuns: ―abordar o mundo ‗lá de fora‘ (e
não em contextos especializados de pesquisas como os laboratórios) e entender,
descrever e, às vezes, explicar os fenômenos sociais ‗de dentro‘ de diversas
maneiras‖ (FLICK, 2009, p.8).
Ao afirmar que devemos abordar o mundo lá de fora, o autor enfatiza a
importância de ir a campo, conhecer o ambiente de pesquisa em sua condição
natural. E, ao referir-se em explicar de dentro, o autor aponta uma característica que
incide sobre o que nós propomos neste estudo: o ―olhar de dentro‖ para o contexto
educacional, uma vez que também atuamos como professora da rede de ensino que
constitui o contexto da pesquisa.
Historicamente, a PQ foi se configurando aos poucos e progressivamente,
durante o século XX, ligada às perspectivas epistemológicas interpretativa e
sociocrítica. Por muitos anos, o Paradigma Positivista foi visto como um autêntico
―fazer ciência‖, como se fosse o único e verdadeiro, enquanto que o Paradigma
Interpretativista, de natureza qualitativa, era desprestigiado, mas, aos poucos, foi se
firmando como autêntico fazer científico.
Segundo André (2010), foi no final do século XIX que começaram a surgir
questionamentos acerca do Paradigma Positivista na pesquisa social, época em que
se estabelece um amplo debate, uma verdadeira ―arena‖ sobre os estudos
quantitativos e qualitativos, gerando reflexões sobre a pertinência ou não de se
continuar recorrendo ao método de investigação das ciências físicas e naturais para
o estudo das ciências sociais e humanas.
Naquela época, alguns estudiosos argumentavam sobre a necessidade de
olhar o objeto em seu contexto para a construção de significados. Assim, surgem os
princípios da PQ, a qual se propõe a estudar o fenômeno em seu acontecer natural,
levando em consideração os componentes da situação em suas interações. Tais
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princípios só poderiam se desenvolver sobre um viés interpretativista, no qual o
contexto é assumido como um fator constitutivo dos significados sociais, pois
―compreender as ações humanas é o mesmo que colocar nossa atenção na vida
interior e subjetiva dos atores sociais‖ (SANDÍN ESTEBAN, 2010, p. 59).
Segundo Bortoni-Ricardo (2008), a denominação de interpretativismo reúne
um conjunto de métodos e práticas geralmente empregados na pesquisa qualitativa
(observação participante, estudo de caso, interacionismo simbólico, etc) que têm em
comum o compromisso com a interpretação das ações sociais.
Assim, o Paradigma Interpretativista vem se firmando como base de muitas
PQ, em especial na área educacional, voltadas ao ensino.
É interessante, aqui, ressaltar que a PQ tornou-se muito conhecida no meio
educacional nos anos de 1980, quando passou a ser considerada como a
abordagem adequada a investigações dessa área, por reconhecer marcas da
subjetividade, dos valores e visões de mundo do pesquisador, ao distanciar-se do
Paradigma Positivista e contrapor-se a ele, fato que a torna mais próxima do
Interpretativismo, além de melhor atender às especificidades das ciências humanas.
Segundo Flick, ―nos últimos anos, a pesquisa qualitativa tem vivido um
período de crescimento e diversificação inéditos ao se tornar uma proposta de
pesquisa consolidada e respeitada em diversas disciplinas e contextos‖ (FLICK,
2009, p.7). Prova disso é que atualmente os métodos qualitativos são altamente
utilizados em educação.
Cabe ressaltarmos que uma PQ de base interpretativista não pretende fazer
generalizações, mas compreender o contexto e como os atores sociais (sujeitos)
escolhem e conduzem suas ações.
Em nossa pesquisa, partimos de observações das ações didáticas para
interpretá-las à luz de fundamentos norteadores, com vistas a refletir sobre
caminhos para superação de dificuldades.
Desse modo, assumimos nossa pesquisa como Qualitativa Interpretativista
(QI), pois, segundo Bortoni-Ricardo (2008), ―as escolas, e especialmente as salas de
aulas, provaram ser espaços privilegiados para a condução de pesquisa qualitativa,
que se constrói com base no interpretativismo‖ (BORTONI-RICARDO, 2008, p. 32).
Ao reconhecermos esta pesquisa como QI, estamos assumindo as salas de
aulas observadas como um contexto, um espaço social, no qual professores e
alunos - atores sociais – constituem-se como sujeitos sócio-históricos que vivenciam
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determinados processos de ensino e aprendizagem da escrita, interpretando-os,
construindo suas representações sobre essa rotina escolar. Ao procurarmos
entender e interpretar essa prática pedagógica e seus significados culturais, a partir
da base teórica aqui exposta com vistas à transformação, pautamo-nos no que
afirma Bortoni-Ricardo: ―A pesquisa qualitativa procura entender, interpretar
fenômenos sociais inseridos em um contexto‖ (BORTONI-RICARDO, 2008, p. 34).
Esse contexto é a sala de aula, espaço no qual estamos inseridas como
profissional (professora) e como pesquisadora, o que nos permite definir esta
pesquisa, ainda, como pesquisa-ação-crítico-colaborativa, conforme explicitamos a
seguir.

1.2 A PESQUISA-AÇÃO-CRÍTICO-COLABORATIVA

Em nossa pesquisa estamos propondo, a exemplo de outros pesquisadores
(MAGALHÃES, 2004; CRISTOVÃO, 2004; LIBERALI, 2004; HORIKAWA, 2004;
JESUS, ALMEIDA e SOBRINHO, 2005; PIMENTA, 2005; COELHO, 2011; PORTO,
2014; ANGELO, 2015), uma reconfiguração da pesquisa-ação que é amplamente
utilizada em contextos educacionais. Partimos do seu pressuposto básico –
investigar problemas que emergem em um contexto no qual os sujeitos estão
diretamente envolvidos, tendo a possibilidade de refletir e agir sobre suas próprias
práticas – para um processo de pesquisa-ação-crítico-colaborativa (PACC), no qual
pesquisador externo e os sujeitos envolvidos (no nosso caso, professoras de 6° e de
9° ano) deverão trabalhar juntos, articular suas preocupações, detectar problemas e
planejar ações que almejem ressignificações e mudanças.
As pesquisas que vêm sendo desenvolvidas por esses autores defendem que
a PACC pode constituir uma ferramenta que favoreça a reflexão docente, a crítica e
a negociação mediada pela linguagem. Mesmo que tais autores não partam todos
dos mesmos pressupostos teóricos, trazem o caráter de colaboração como um
princípio fundante para suas pesquisas.
Segundo Magalhães (2004),
Colaborar, em qualquer contexto (pesquisa, formação contínua, sala
de aula), significa agir no sentido de possibilitar que os agentes
participantes tornem seus processos mentais claros, expliquem,
demonstrem, com o objetivo de criar, para os outros participantes,
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possibilidades de questionar, expandir, recolocar o que foi posto em
negociação (MAGALHÃES, 2004, p. 76).

Magalhães (2004) e Liberali (2004)5 abordam quatro ações (momentos) que
envolvem o processo de interpretação dos docentes sobre sua própria prática: a)
momento de descrever (motivado por questões sobre o que faz, descrição que
evidencia o que está por trás da ação); b) informar (envolve uma busca pelos
princípios que embasam as ações); c) confrontar (questões sobre o significado, o
entendimento da prática ancorado em um contexto histórico); d) reconstruir
(relaciona-se com a proposta de emancipação - alternativas para as ações - como
pode agir diferente?). Para análise desses momentos propõem a escritura de diários
reflexivos e sessões de discussão sobre as práticas (sessões reflexivas)6.
Assim, nessas interações ―o foco está em ações de linguagem em que
professores e pesquisadores estejam envolvidos na negociação e na construção de
explicações e compreensões para as possíveis contradições entre suas intenções e
ações‖ (MAGALHÃES, 2004, p. 73-74). Nas PACC, a mediação linguística assume
papel de relevância por constituir ―instrumento de fomento à dialogicidade,
possibilitando a expansão de sentidos e significados que direcionam a elaboração
de novas sínteses, possibilitando [...] a construção de novos conceitos e práticas‖
(COELHO, 2011, p.77).
Liberali (2004), com base em estudos de outros autores (VAN MANEN, 1977;
MAGALHÃES, 2004,) discute o conceito de reflexão em três níveis 7: 1) reflexão
técnica (conhecimento técnico; descrições conceituais – usa-se a teoria para
informar a ação); 2) reflexão prática (ligada à interpretação das práticas sociais,
focada no conhecimento de mundo, no empírico); 3) reflexão crítica (engloba as
anteriores, focando análise de ações pessoais em contextos histórico sociais –
relação teoria e prática - rumo à emancipação).
Assumimos, então, a PACC como perspectiva metodológica por acreditarmos
que a produção do conhecimento não ocorre apenas nas universidades, mas
também por aqueles que vivenciam a experiência escolar no dia a dia. Também
acreditamos, a partir dos estudos dos autores aqui citados, que essa forma de

5

Magalhães e Liberali tomam como base de seus estudos a pesquisa sócio-histórica e o
Interacionismo Sócio-discursivo.
6
Sobre as sessões reflexivas, abordaremos com mais detalhe ainda neste capítulo.
7
Tais níveis serão retomados posteriormente durante as análises das sessões reflexivas.

29

pesquisa pode trazer resultados mais condizentes com a realidade educacional que
constitui nosso contexto de pesquisa, pois consideramos que o professor é também
um pesquisador que tem voz no desenvolvimento do trabalho e atua, junto ao
pesquisador, articulando, a todo o momento, teoria e prática.
Segundo

Pimenta,

nas

PACC

os

professores

―são

provocados

a

problematizar suas ações e a elaborar projetos de pesquisa seguidos de
intervenção‖ (PIMENTA, 2005, p.523), considerando a reflexão crítica e conjunta
com os pesquisadores. A autora enumera algumas características que estruturam
uma PACC, das quais destacamos:
[...] b) partir das necessidades dos professores envolvidos e delas
evoluir, consensualmente, para objetivos de pesquisa; c) [...]
apresenta resultados de alterações das práticas ao longo do
processo. Este, no entanto, requer tempo para se implantar e
amadurecer; d) à medida que os professores se percebem como
capazes de analisar, refletir e alterar suas práticas, eles se
fortalecem como pessoas e como profissionais [...] e) os
pesquisadores da universidade não podem (não lhes compete)
alterar o sistema de ensino [...]. Cabe-lhes fortalecer a
profissionalidade dos professores, por meio de explicitação, registro,
reflexão compartilhada, proposição, realização, acompanhamento e
análise de projetos participativos a partir das necessidades dos
professores e da percepção destes pelos pesquisadores. [...]
(PIMENTA, 2005, p.523).

A última característica enumerada por Pimenta destaca exatamente o papel
da mediação que compete ao pesquisador, na qual se destaca a reflexão
compartilhada e o acompanhamento dos professores a partir de suas necessidades.
Essa abordagem de pesquisa foca o movimento de construção do conhecimento; de
partir do empírico, das inquietações do dia a dia, para a reflexão crítica sobre a
própria prática, proporcionada pela aproximação pesquisador/professor. Tais
características demonstram a importância da colaboração ao longo do processo de
intervenção, que deve estabelecer-se pelo diálogo constante, permeada por estudos
teórico-metodológicos, de forma a auxiliar o docente a estabelecer vínculos entre o
saber teórico e o seu cotidiano escolar.
Sandín Esteban (2010) também aborda o caráter colaborativo na pesquisa
como uma modalidade da pesquisa-ação, ―cujo elemento fundamental reside na
colaboração e no trabalho conjunto entre pesquisadores e educadores‖ (SANDÍN
ESTEBAN, 2010, p. 179). A autora ressalta que essa modalidade constitui ―uma
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forte via de desenvolvimento para a formação e o desenvolvimento profissional do
professorado em todos os níveis acadêmicos‖ (SANDÍN ESTEBAN, 2010, p. 180).
Compreendemos que esta pesquisa se estrutura como PACC porque, a partir
das observações que nos possibilitaram traçar um diagnóstico sobre as dificuldades
das professoras quanto aos encaminhamentos para produção e reescrita de texto,
definimos as colaboradoras e as etapas para o planejamento de ações colaborativas
que evidenciassem a busca por novos conhecimentos, problematização de práticas
e intervenção.
Nossa ação, como pesquisadora, também será constantemente avaliada, já
que estaremos inteiramente envolvidas em todas as etapas da pesquisa. Conforme
Coelho (2011), na pesquisa colaborativa há o princípio da dupla função do
pesquisador, pois ―oportuniza aos professores desenvolverem-se como produtores
de conhecimentos, como também cria espaços de desenvolvimento para ambos,
pesquisadores e docentes‖ (COELHO, 2011, p.81).
É a esse trabalho colaborativo que nos propomos, ao estabelecer uma
relação de cooperação com duas docentes do ensino fundamental atuantes nos 6° e
9° anos. Com esse olhar, procuramos construir um diálogo dinâmico entre teoria e
prática, consolidado na elaboração e desenvolvimento de um Plano de Estudos com
as professoras sujeitos da pesquisa. Por meio da realização de sessões reflexivas,
procuramos mediar momentos de reflexão, de forma que elas pudessem rever,
avaliar e problematizar as ações, rumo a um desenvolvimento mais satisfatório do
ensino e aprendizagem da escrita. Apresentamos, a seguir, o contexto e os sujeitos
da pesquisa.

1.3 O CONTEXTO ESCOLAR E OS SUJEITOS DA PESQUISA

Nesta seção, apresentamos a caracterização do cenário em que ocorreram as
ações colaborativas da pesquisa e, na sequência, traçamos o perfil dos sujeitos.
Primeiramente, apresentamos dados do município para uma melhor visualização do
contexto e passamos à esfera educacional pesquisada, elencando alguns dados
numéricos dos colégios envolvidos.
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1.3.1 O lócus da pesquisa: realidade do município e dos estabelecimentos de ensino

Visando a uma melhor compreensão do contexto e dos sujeitos participantes
de nossa pesquisa, propomo-nos, inicialmente, a traçar um breve perfil do município
sede de nossos estudos. O município de Goioerê, cujo nome provém da língua
Caingangue, na qual GOIO significa ―água‖ e ERÊ ,―limpa e clara‖, compondo a
denominação ―Águas Claras‖, localiza-se na região noroeste do estado do Paraná.
Está situado próximo às cidades de Campo Mourão e Umuarama e dista 530 Km da
capital, Curitiba. Segundo dados do IBGE, conta com 29.018 habitantes8. Sua
economia é baseada na agricultura e possui algumas indústrias nos ramos têxteis e
alimentícios, moveleiro, de Amidos, dentre outras9.
Em sua área educacional, destacamos que o município possui 08
Estabelecimentos de Ensino da rede estadual, dos quais 03 ofertam a segunda fase
do Ensino Fundamental (EF), 01 apenas o Ensino Médio (EM), 03 oferecem ambos
os níveis de ensino e 01 contempla a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Destes,
07 se localizam na área urbana (central e bairros) e 01 estabelecimento no distrito
de Jaracatiá.
Possui, ainda, 04 estabelecimentos da rede privada de ensino e 07 escolas
da rede municipal, as quais contemplam a primeira fase do E F. Conta, também,
com dois centros universitários, um campus da UEM e uma faculdade particular,
Dom Bosco. Em 2014, teve início uma unidade do Instituto Federal do Paraná
(IFPR), até o momento, voltada ao EM.
Nossa pesquisa envolveu, diretamente, duas docentes que atuam em dois
desses estabelecimentos da rede estadual de ensino, que ofertam tanto o EM
quanto a segunda fase do EF, constituindo, esta última etapa, nosso foco de estudo.
Salientamos que obtivemos autorização do Núcleo Regional de Educação de
abrangência (Termo de Ciência – Anexo I) e das direções dos estabelecimentos de
Ensino (Termo de Ciência – Anexo II), aos quais explicamos o caráter do trabalho
desenvolvido.
Os dois colégios onde atuam as docentes localizam-se em bairros próximos a
regiões centrais do município. Um deles tem maior porte, consequentemente, um
maior número de alunos e funcionários. Para melhor visualização dos referidos
8
9

http://cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?codmun=410860
Informações constante em http://www.aciggoioere.com.br/v4/index.php/economia-e-estatistica.
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estabelecimentos, apresentamos o quadro abaixo, identificando os colégios como A
e B:
Quadro 1: Caracterização do funcionamento escolar
Realidade Escolar

Contexto da Pesquisa
Colégio A
02
(Matutino/Noturno)

Colégio B
03
(Matutino/Vespertino/Noturno)

Nº de turmas por turno – 2014

22

45

Nº de turmas por turno – 2015

24

47

643

1361

559

1288

48

67
05
(03:Matutino/02:Vespertino)
05
(03:Matutino/ 02:Vespertino)
04
(02:Matutino/02:Vespertino)

Nº de turnos

Nº de alunos matriculados no
estabelecimento em 2014
Nº de alunos matriculados no
estabelecimento em 2015
Nº de professores
N° de turmas de 6º ano - 2014

02 (Matutino)

N° de turmas de 6º ano - 2015

02(Matutino)

N° de turmas de 9º ano - 2015

02(Matutino)

Número de alunos atendidos
por turma nos 6° anos
observados – 2014
Número de alunos atendidos
por turma no 6° ano
observado – 2015
Número de alunos atendidos
por turma no 9° ano
observado- 2015

28

29

_

31

30

_

Fontes: http://www.consultaescolas.pr.gov.br/ Dados do próprio Estabelecimento de Ensino

Cabe ressaltarmos que, embora as ações docentes observadas durante o
primeiro momento da PACC (diagnóstico inicial) tenham ocorrido no mesmo ano
escolar, 6° ano, as turmas apresentavam alunos de diferentes faixas etárias e
estavam organizadas em diferentes turnos escolares, uma no matutino e outra no
vespertino. Durante o diagnóstico final (momento de confrontar e reconstruir),
acompanhamos as ações docentes em uma turma de 6° (colégio B) e uma de 9° ano
(colégio A), pertencentes aos dois colégios já mencionados, ambas do período
matutino.
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1.3.2 Os sujeitos da pesquisa:

Inicialmente, ressaltamos que, no primeiro momento da PACC (Diagnóstico
Inicial), nossa pesquisa recorreu a dois procedimentos para a geração de dados: a
entrevista e a observação de aulas. Assim, os sujeitos da entrevista constituíram-se
em quatro professoras atuantes em turmas de 6° anos de diferentes escolas da rede
estadual, as quais assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCE –
anexo III), autorizando-nos a registrar as entrevistas em áudio.
As docentes foram entrevistadas para que pudéssemos melhor descrever as
a forma como compreendiam o trabalho com a escrita e reescrita textual em sala de
aula; sobre suas representações teóricas e sobre as dificuldades de expressão
escrita dos alunos ao chegarem nessa etapa escolar.
Nos momentos posteriores da PACC, no intuito de informar, confrontar e
reconstruir as práticas pedagógicas descritas, voltamo-nos apenas para duas
professoras de LP10 das séries finais do Ensino Fundamental, que lecionavam no 6°
e 9° anos, de duas escolas públicas estaduais do município de Goioerê-PR, as quais
atuam há mais de dez anos na educação, pertencentes ao Quadro Próprio do
Magistério (QPM) da rede estadual de ensino. São essas professoras que
caracterizamos, a seguir, como colaboradoras.

1.3.2.1 As Colaboradoras

Descrevemos como colaboradoras as duas docentes que participaram de
todas as etapas e momentos da pesquisa: diagnóstico inicial (momento de
descrever), ações colaborativas (informar e confrontar) e diagnóstico final (confrontar
e reconstruir), as quais constituem sujeitos da PACC.
Ressaltamos que as duas docentes já possuem experiência com os anos
escolares em estudo, inclusive com séries iniciais do Ensino Fundamental e fazem
parte do quadro fixo de funcionários das escolas nas quais lecionam. Ambas
participaram, nos últimos anos, das atividades de Formação promovidas pela SEED,
por meio das quais tiveram contato com o que regem as DCE de Língua Portuguesa.
10

Tendo em vista se tratar de uma pesquisa colaborativa que exige um acompanhamento mais
próximo dos sujeitos ficaria inviável desenvolvê-la com todas as entrevistadas. Assim, focamos em
duas docentes diretamente envolvidas com o trabalho.
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As professoras colaboraram com a entrevista e aceitaram o convite para
participar dos demais momentos da PACC. Ambas se empenharam nos momentos
de estudos, reflexões e elaboração do Plano de Trabalho.
Apresentamos, no quadro 2, um perfil sintetizado das duas professoras que
serão, por nós, denominadas como P1 e P2 para preservar a sua identificação,
garantindo, assim, a ética em pesquisa.
Quadro 2: Perfil das professoras colaboradoras da pesquisa
Professora
Estabelecimento de
atuação
Idade entre
Graduação/Conclusão

Especialização/
Conclusão
Anos de experiência na
área educacional
Anos de experiência
em LP na rede
estadual de ensino
Número de Escolas em
que atuam
Turnos de trabalho
Participação em
Cursos de Formação
Formas de acesso a
textos e pesquisas
teóricas na área de LP

P1

P2

Colégio A

Colégio B

50-54
Letras – Curso Presencial/ 1986
Pedagogia- Curso Presencial/
2007
1-Especialização em
metodologia e didática do
ensino/1983
2-Educação Especial
Inclusiva/2009

40-49
Letras – Curso Presencial/
1993

Linguística Aplicada ao
Ensino de LP/ 2000

30 aproximadamente

20 aproximadamente

20 anos

14 anos

02

01

02
As FC propostas pela rede
estadual

02
As FC propostas pela rede
estadual
Apenas através das FC
propostas pela rede
estadual.

Nas FC da rede e aquisição de
livros e ou revistas científicas.

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir de questionário respondido pelas colaboradoras

Destacamos que, inicialmente, intencionávamos realizar os nossos estudos
apenas focando os encaminhamentos de ensino da produção textual em turmas de
6° anos. No entanto, por tratar-se de uma pesquisa colaborativa, deparamo-nos com
situações inesperadas. Uma das docentes colaboradoras, ao assumir as aulas no
início do segundo ano letivo de desenvolvimento da pesquisa, não conseguiu
permanecer com turmas de 6° anos, o que nos levou a direcionar nosso olhar para o
contexto do ensino fundamental.
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1.3.2.2 A Pesquisadora

Por tratar-se de uma PACC, acreditamos que devemos nos incluir como
participante da pesquisa e, como proponente, cabe destacarmos que também
atuamos como professora da Educação Básica na rede estadual de ensino do
Paraná há 22 anos. Nesse período, lecionamos a disciplina de LP no Ensino
Fundamental e Médio, além de exercermos função de Técnico Pedagógica da
disciplina no Núcleo Regional de Educação (NRE) de Goioerê, onde também
atuamos no setor de Gestão Escolar.
Ingressamos na referida rede em 1994 por contratação através do regime de
Consolidação das leis trabalhistas (CLT), passando a compor o Quadro Próprio do
Magistério (QPM) via concurso público em 1996.
Salientamos que durante o período em que atuamos no NRE (1998-2006/ 20082014), tivemos oportunidade de trabalhar junto aos programas de Formação
Docente, ministrando palestras, capacitações e minicursos tanto na área de Letras
como em Gestão Escolar. Essa experiência nos impulsionou ao escolhermos a
PACC, por acreditarmos no investimento em formações que possibilitem um tempo
maior para reflexão e ação, anseio que trouxemos de nossa prática empírica na
área.

1.4 AS ETAPAS DA PESQUISA
Esta seção tem por finalidade expor uma visão geral da pesquisa por meio da
apresentação da sua organização e procedimentos para geração de dados. Como
foi dito, elegemos a PACC para este percurso investigativo, o qual mantém
conformidade com características básicas de uma investigação-ação, na qual,
segundo Tripp, ―Planeja-se, implementa-se, descreve-se e avalia-se uma mudança
para a melhora de sua prática, aprendendo mais, no correr do processo, tanto a
respeito da prática quanto da própria investigação‖ (TRIPP, 2005, p. 446).
Uma pesquisa que se proponha a auxiliar na transformação das práticas
docentes implica na realização de um diagnóstico do contexto em que tais práticas
estão inseridas. Assim, organizamos, a exemplo de Angelo (2015), três etapas para
esta pesquisa: Diagnóstico Inicial, Ações Colaborativas e Diagnóstico Final das
Ações Pedagógicas, às quais relacionamos os momentos citados por Magalhães
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(2004) para uma reflexão crítica: descrever a realidade do ensino da produção
textual, informar e confrontar os problemas dessa realidade à luz do referencial
teórico, no intuito de promover transformações e reconstrução de práticas a partir
das ações de mediação.
Embora tenhamos focado as ações para cada etapa, elas se relacionam e se
integram durante o processo de reflexão-ação-reflexão possibilitado pelas sessões
reflexivas que permearam as duas últimas etapas da pesquisa.
Para melhor visualização de todo o processo implementado, apresentamos
um quadro síntese das três etapas realizadas:
Quadro 3: Etapas da pesquisa e procedimentos/ações para a geração de dados
Momentos e
Etapas da
Pesquisa

1.Diagnóstico
inicial:
Momento de
Descrever

Perguntas de
pesquisa
Como um grupo de
professores de 6º ao
9°ano
compreende
os
pressupostos
teóricometodológicos
previstos nas DCE?
O que tem feito o
professor do 6º ao
9°ano, em termos de
encaminhamentos
para a produção, e
reescrita de textos?

Como
nós
(pesquisadora)
podemos
desenvolver
ações
2. Ações
colaborativas focadas
Colaborativas: nas
dificuldades
Momento de docentes
para
o
informar e
encaminhamento da
confrontar
produção
e
da
reescrita textual, de
modo a contemplar
as
orientações
teóricometodológicas
que
constam nas DCE?
3. Diagnóstico
final das

Que
teórico-

Objetivos
Descrever
os
conhecimentos
internalizados
quanto ao processo
de
ensino
da
produção
e
da
reescrita textual.
- Diagnosticar as
dificuldades
docentes quanto ao
trabalho
com
a
produção e reescrita
de texto em sala de
aula.
Colaborar
mediando reflexões
teóricometodológicas
sobre
os
encaminhamentos
para a produção, e
reescrita textual.

alterações Constatar se houve
alterações
quanto

Ações para
geração de
dados
Entrevista
com 4
professoras

Período de
geração
dos dados

Out./2014

Observações
e gravações
de aulas de
duas
professoras

Out. nov./
2014

Plano de
Estudos

Mar./2015

Formação
continuada

Abr. a
jul./2015

Sessões
reflexivas

Abr. a
out./2015

Plano de
Trabalho
Docente

Ago. a
out./2015

Observações
de aulas

Set. a
dez./2015
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Ações
Pedagógicas:
Momento de
Confrontar e
Reconstruir

metodológicas
são às concepções de
apresentadas a partir linguagem e de
das
ações
de escrita
e,
mediação
da consequentemente,
pesquisadora?
nos
encaminhamentos
metodológicos após
a realização das
ações colaborativas.

Sessões
reflexivas

Out. a
dez./2015

Entrevista

Dez./2015

Fonte: Elaborado pela pesquisadora

A respeito de cada etapa, abordaremos detalhadamente nos capítulos 3 e 4.
Como esta pesquisa caracteriza-se como PACC, apropriamo-nos de
procedimentos e estratégias para a geração de dados que nos subsidiaram em cada
momento da pesquisa, como: a entrevista, a observação de aulas e a análise
documental (plano de estudos, relatos de aulas, diários, plano de trabalho), sendo
este último decorrente das sessões reflexivas. Passamos agora a detalhar cada
instrumento selecionado para a realização desse percurso.
1.5 PROCEDIMENTOS PARA A GERAÇÃO DE DADOS

Em virtude de a pesquisa compreender três etapas, envolveu um número
considerável de procedimentos e ações. Alguns desses procedimentos foram
realizados em duas das etapas, conforme demonstra o quadro 3, porém, optamos
por descrevê-los de forma geral, uma vez que serão retomados durante os relatos e
análises nos capítulos seguintes.

1.5.1 Entrevista

Como pretendíamos descrever melhor as ações docentes em relação ao tema
de nossa pesquisa, entendemos que a entrevista seria o instrumento que nos
possibilitaria aproximar dos sujeitos para, por meio dos questionamentos, provocálos a descrever suas ações em relação aos encaminhamentos da produção e
reescrita textual.
A entrevista é uma das principais técnicas para geração de dados em uma
pesquisa qualitativa-interpretativista. Um de seus pontos fortes é permitir a interação
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com os sujeitos de pesquisa, o que possibilita a captação imediata de informações e
esclarecimentos sobre elas.
Contudo, pela natureza de nosso trabalho, acreditávamos que essa interação
só poderia ocorrer de forma esperada se não houvesse uma ordem muito rígida
quanto às questões no momento da realização da entrevista; e se as questões
fossem apresentadas de forma mais livre, como uma espécie de roteiro para uma
conversa sobre o tema a que nos propomos investigar. Segundo Lüdke e André, em
Pesquisas da Educação esse modo menos rígido tem sido amplamente utilizado.
Parece-nos claro que o tipo de entrevista mais adequado para o
trabalho de pesquisa que se faz atualmente em educação aproximase mais dos esquemas mais livres, menos estruturados [...] os
informantes que se quer contatar, em geral professores, diretores,
orientadores, alunos e pais, são mais convenientemente abordáveis
através de um instrumento mais flexível (LÜDKE e ANDRÉ, 2011, p.
34).

Assim, optamos pelo tipo de entrevista semiestruturada que se organiza pelo
―uso de questões predeterminadas relacionadas a áreas de interesse na
comunidade de estudo‖ (ANGROSINO, 2009, p. 67). É a essa forma de entrevista
(Apêndices A e B) que nos propomos no intuito de favorecer a interação; partindo
das questões planejadas como norteadoras para que não nos afastássemos do foco
da pesquisa.
Desse modo, a entrevista ocorreu em dois momentos da pesquisa: na fase
inicial, que ocorreu no mês de outubro de 2014, utilizamos seis perguntas que
nortearam a conversa, embora as entrevistadas tivessem liberdade para fazer
observações, articular uma questão com a outra e retomar aspectos de suas falas
em caso de necessidade sem, contudo, afastarem-se muito do tópico em questão.
Foram entrevistadas 04 professoras que trabalhavam com 6º anos e que atuavam
em diferentes escolas estaduais do município de Goioerê-PR. Nesse momento,
realizamos uma conversa mais aberta sobre o tema, com objetivo de descrever
como os professores dos 6° anos, por tratar-se do início da segunda fase do ensino
fundamental, conduzem a prática da produção e reescrita textual; se identificam as
dificuldades de produção escrita dos alunos; e como articulam um trabalho a partir
dessas dificuldades. Tivemos, também, a intenção de descrever, nessa fase, o nível
de conhecimento ou familiaridade que as docentes possuíam acerca dos
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encaminhamentos metodológicos para o trabalho com a produção e a reescrita de
textos constantes nas Diretrizes Curriculares Estaduais (PARANÁ, 2008), principal
documento oficial que norteia a prática docente em Língua Portuguesa na educação
básica do Paraná, o qual se ampara nos pressupostos teóricos do Círculo de
Bakhtin.
O outro momento de entrevista ocorreu na fase final da pesquisa, em
dezembro de 2015, seguindo os mesmos procedimentos da fase anterior, contudo,
apenas as duas docentes colaboradoras de todas as etapas da pesquisa foram
entrevistadas, a fim de incorporarmos sua percepção do processo vivenciado ao
diagnóstico final desta investigação.
Os registros das respostas foram feitos por meio de gravação em áudio, como
sugere Angrosino, ao afirmar que ―a gravação é um modo de assegurar a exatidão
do que é dito‖ (ANGROSINO, 2009, p. 68), além de possibilitar o acesso às
informações, que podem ser ouvidas novamente conforme a necessidade do
pesquisador.
Segundo Lüdke e André (2011), toda entrevista requer alguns cuidados
básicos, como o respeito ao entrevistado, ao seu ponto de vista, local de trabalho,
incluindo-se a garantia de sigilo quanto às informações que devem ser utilizadas
apenas para dados da pesquisa, e o anonimato. Também o tema deve estar
relacionado ao contexto social do entrevistado, de forma que possa fazer parte de
seus anseios e preocupações, pois ―na medida em que houver um clima de estímulo
e de aceitação mútua, as informações fluirão de maneira notável‖ (LÜDKE e
ANDRÉ, 2011, p. 34).
Procuramos seguir os cuidados recomendados pelos autores citados e
acreditamos que como o tema a que nos propomos investigar incide sobre uma
problemática cotidiana das docentes entrevistadas, favoreceu o fluir das informações
de maneira mais natural. Realizamos as entrevistas no próprio estabelecimento de
ensino onde essas professoras atuam.

1.5.2 Observação de aulas

Para auxiliar ainda mais no primeiro momento da PACC, recorremos à
observação como uma das estratégias para a descrição das práticas pedagógicas
com a produção e a reescrita textual. Desse modo, foi realizada durante os meses
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de outubro e novembro de 2014, quando observamos 10 (dez) aulas de cada uma
das duas professoras envolvidas na pesquisa.
Adotamos, então, três formas combinadas para a descrição e registros dos
dados que constituíram parte do nosso corpus de análise: a gravação em áudio,
para posterior transcrição; fotos de encaminhamentos anotados pelo professor no
quadro negro e dos trabalhos produzidos pelos alunos; além de anotações em um
diário de campo. Essas formas de registros foram autorizadas pelas professoras
colaboradoras. Os quadros 4 e 5 sintetizam os conteúdos trabalhados no primeiro
período de observação.

Quadro 4: Cronograma/Síntese dos conteúdos trabalhados nas aulas observadas
Etapa: Diagnóstico Inicial 1
Data da
observação

Quantidade
de aulas
ministradas

20/10/2014

02

21/10/2014

02

03/11/2014

02

04/11/2014

02

Aulas no
Colégio A

Conteúdos abordados e
Síntese das Atividades realizadas
Gênero Poema
-Leitura de Poemas de Paulo Leminski;
-Explanação sobre o gênero a partir de
material impresso: as características do
gênero;
-Atividades de leitura sobre o poema lido
e outros explorando entonação.
Gênero Poema
-Proposta de produção de poema em
grupo;
-Atividades sobre estilo do gênero e
construção composicional.
-Término das Produções
- Início da correção
- Reescrita do texto.
- Organização de um Varal de Poemas.
- Atividade extraclasse: produção de um
poema individual – tema de preferência.
- Correção textual de forma individual.
- ―Passar a limpo‖ no caderno (em casa).
- Realização da aula semanal de leitura a
partir dos livros retirados na biblioteca
escolar.
Texto Reflexivo
- Material impresso sobre as marcas do
estilo do gênero.
- Realização de dinâmica lúdica para
explicar o que é reflexão.
- Atividades de leitura do texto ―O toco do
lápis‖
-Comando de Produção para escrever
definição do termo Bullying.
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10/11/2014

02

-Leitura oral sobre o que escreveram.
-Sistematização das respostas na lousa.
-Retomada sobre o estilo e construção
composicional do Texto reflexivo.
-Produção de texto coletiva (trios) sobre o
Bullying – texto reflexivo.
-Correção: cada grupo é chamado para
correção interativa com eles.

Fonte: Organizado pela pesquisadora

Quadro 5: Cronograma/Síntese dos conteúdos trabalhados nas aulas observadas
Etapa: Diagnóstico Inicial 2
Data da
observação

Quantidade
de aulas
ministradas

06/10/2014

02

07/10/2014

01

09/10/2014

02

Aulas no
Colégio B

Conteúdos abordados e
Síntese das Atividades realizadas
Gênero Fábula
- Apresentação das características do gênero
para que os alunos identificassem sobre o
que abordariam;
- Leitura de uma fábula africana;
- Explanação sobre o texto e sobre o gênero
a partir de diálogo com os alunos;
- Leitura oralizada pelos alunos;
- Contextualização da fábula lida – origem,
autor.
Leitura e análise linguística
- Exploração do uso do artigo definido no
título - efeito de sentido;
- Trabalho com os pronomes utilizados no
texto;
- Atividades de leitura e análise linguística a
partir da fábula em estudo.
- Apresentação para a turma de um livro de
fábulas de Monteiro Lobato;
- Contação de história (fábula) pela docente:
A garça e o lobo
- Exploração oral do texto;
- Relação da moral com ditados populares;
- Proposta de produção de uma nova moral
para o texto;
- Contação de fábulas pelos alunos;
- Pesquisa extraclasse sobre fábulas.
- Organização dos alunos para produção em
grupos;
- Entrega de um envelope contendo gravuras
das personagens da primeira fábula ―O
macaco e o crocodilo‖, em diferentes
expressões e de balõezinhos para HQ;
- Proposta de que cada grupo se
responsabilizasse pela produção de uma
cena da fábula, mas em quadrinhos
(transposição de gênero);
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17/11/2014

02

18/11/2014

01

20/11/2014

02

- Acompanhamento dos trabalhos;
- Ao finalizarem montaram a HQ, juntando
todos os quadros (em A4) num painel de
papel manilha que foi exposto no pátio da
escola.
- Trabalho com a Unidade do Livro didático –
leitura e sentidos da expressão Natureza
morta – leitura de imagens e charge;
- Questão oral para resposta argumentativa
sobre o assunto;
- Projeção de imagens de pinturas e sobre
desmatamento – análise/discussão;
- Atividades de leitura a respeito (livro e
impressas)
- Atividade extraclasse: trazer uma imagem e
recorte de jornal sobre desmatamento.
- Correção das atividades do livro;
- Verificação e discussão sobre os materiais
que trouxeram;
- Análise de uma tirinha – diferenciação entre
fato e opinião.
-Produção de resposta interpretativa a partir
da Tirinha trabalhada
- Correção individual;
- Avaliação bimestral.

Fonte: Organizado pela pesquisadora

Destacamos que os encaminhamentos docentes quanto à produção e à
reescrita de texto com alunos de 6° anos constituíram o foco da observação. Assim,
para dar conta do proposto e não perder detalhes importantes, traçamos um roteiro
definindo os elementos que seriam observados durante as aulas para que melhor
descrevêssemos as ações docentes quanto ao conteúdo observado:
 Os encaminhamentos para a produção textual, realizados tanto de forma
escrita (na lousa, livro, material impresso), quanto de forma oral (quando o
professor conduz oralmente o aluno para a situação de produção textual);
 Se

tais

encaminhamentos

(comandos)

priorizavam

a

interlocução,

possibilitando ao aluno interagir com interlocutores reais (circulação do texto),
por meio de seu texto escrito;
 Quais eram os materiais didáticos utilizados para encaminhar a prática da
produção escrita e como se organizavam os encaminhamentos propostos
para a produção;
 Se nesses encaminhamentos estava presente a preocupação com o gênero
discursivo;
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 A concepção de linguagem que as docentes deixavam transparecer em suas
explanações e ações didáticas;
 Se as docentes concebiam o trabalho com a produção de um texto como um
processo que considera: planejamento, escrita e reescrita;
 Formas de acompanhamento das necessidades do aluno durante o processo
de produção do texto;
 A metodologia e estratégia utilizadas pelas professoras ao corrigir o texto dos
alunos: se apenas apontavam o erro e/ou o corrigiam no texto; se
proporcionavam ao aluno a oportunidade de revisão ou de autoavaliação;
 Se as docentes realizavam atividades de análise linguística, reflexão sobre as
dificuldades de escrita (tanto textuais como discursivas) encontradas.
Ressaltamos que houve um segundo momento de observação durante a
etapa de diagnóstico final para implementação do PTD elaborado pelas professoras
colaboradoras. Momento em que acompanhamos 16 aulas em cada uma das turmas
(6° e 9° anos), durante os meses de setembro a dezembro de 2015, no intuito de
constatarmos alterações quanto às práticas de ensino da escrita averiguadas no
primeiro momento de observação. Salientamos nossa opção por descrever e
analisar as observações finais no capítulo 4, no qual apresentamos o PTD, uma vez
que as aulas observadas decorreram desse processo de planejamento.

1.5.3 Sessões reflexivas e FC

Conforme Magalhães (2004), as sessões reflexivas constituem espaços de
interação entre os sujeitos da pesquisa e têm como meta formar profissionais críticos
que reflitam sobre suas práticas. Numa PACC esse procedimento é fundamental
para construir uma relação inseparável entre a teoria estudada e a prática de sala de
aula.
Em nossa pesquisa, após a primeira etapa de diagnóstico (entrevista e
observação), organizamos, junto com as professoras colaboradoras, as ações
colaborativas que compreenderam encontros de estudos aos quais denominamos de
Formação Continuada (FC, de ora em diante) como parte integrante das sessões
reflexivas. Tais encontros foram planejados, inicialmente, com 58 horas, sendo 36
horas de momentos reflexivos presenciais e as demais para leituras prévias, análise
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de material didático, relatos de aulas ministradas e seleção de textos produzidos
pelos alunos, materiais estes que foram analisados nas sessões reflexivas, a fim de
subsidiar a produção do Plano de Trabalho pelas docentes.
A princípio, essa FC foi planejada para envolver apenas as duas professoras
observadas. Todavia, como essa ação foi comentada na escola, despertou o
interesse de outros professores que nos procuraram pedindo autorização para
participarem dos estudos.
Entendendo que ao ampliar o número de participantes, não perderíamos o
foco – que era as duas professoras observadas - permitimos a participação dos
interessados e o grupo se consolidou com 20 docentes11 atuantes no Ensino
Fundamental.
As duas professoras colaboradoras registraram suas impressões e relatos
sobre esses estudos e sobre as atividades práticas de sala de aula em um diário
reflexivo. A partir de suas anotações, realizamos encontros individuais (sessões
reflexivas), durante e após o período de desenvolvimento da formação, para rever
aspectos necessários,

esclarecer dúvidas e

aprofundar os conhecimentos

necessários para a elaboração do Plano de Trabalho. Esses encontros com cada
professora colaboradora foram registrados em áudio.
Nos momentos de FC e sessões reflexivas, nossos objetivos eram:
a) Aprofundar as reflexões teóricas sobre a perspectiva discursiva e
interacionista da linguagem a partir de estudos de textos de apoio teórico
metodológico;
b) Analisar os encaminhamentos com a produção e reescrita textual e sua
relação com as dificuldades de escrita, promovendo a articulação
teoria/prática;
c) Subsidiar e assessorar teórica e metodologicamente as duas professoras,
sujeitos da pesquisa, quanto à elaboração de um Plano de Trabalho a ser
implementado em sala de aula.
Com esse encaminhamento pretendíamos envolver dois momentos da PACC:
informar para promover uma busca pelos princípios que embasam a formação
11

Em virtude do interesse dos docentes, optamos por criar um Projeto de Extensão que permitiu a
certificação dos professores envolvidos. O Projeto de Extensão, intitulado Produção Escrita na
escola: desafios do ensino e da aprendizagem e coordenado pela Professora Dra. Terezinha da
Conceição Costa-Hübes vinculou-se à Pró-reitoria de Extensão da UNIOESTE e ao Centro de
Educação Comunicação e Artes (CECA), também da UNIOESTE, que emitiram os certificados.
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docente e confrontar, levantando questões sobre o significado e o entendimento da
prática sobre produção e reescrita textual.
Apresentamos um quadro síntese do Plano de Estudos desenvolvido durante
a FC (Quadro 6), ressaltando que esse planejamento foi realizado em função das
necessidades apresentadas pelas professoras durante o momento de descrição, na
etapa de diagnóstico. Outros aspectos foram surgindo ao longo do processo
colaborativo, o que nos levou ao acréscimo de alguns conteúdos, como por
exemplo, as concepções de escrita, nas discussões realizadas durante as sessões
reflexivas, mas estas situações serão relatadas de forma mais aprofundada no
capítulo 4.
Destacamos que, embora nosso foco fosse a prática da escrita, incluímos
textos de apoio e dois encontros sobre a prática da leitura por ser indicado como
necessário pelas professoras colaboradoras que veem tal prática como elemento
que influencia a produção textual.
Quadro 6: Roteiro de estudos – FC e sessões reflexivas
Datas

09/04/2015 a
12/04/2015

13/04/2015
sessões
reflexivas

14/04/2015 a
26/04/2015
27/04/2015
sessões
reflexivas

Conteúdo

Estudo do texto: BARREIROS, Ruth Ceccon; COSTA-HÜBES,
Terezinha da Conceição. Concepções e capacidades de Leitura
para o letramento. In: COSTA-HÜBES, Terezinha da
Conceição. et al. Descritores da Prova Brasil (5ᵒ ano): estudos e
proposições didáticas. São Carlos: Pedro & João Editores,
2014.
Oficina sobre atividades de leitura numa perspectiva discursiva
de linguagem;
Discussão sobre a influência da leitura para o processo de
escrita de textos;
Texto de apoio: Concepção de Leitura e sua Influência na
Elaboração de Questões - Síntese elaborada por Profa. Dra.
Terezinha da Conceição Costa-Hübes
Coordenadora Institucional do Observatório da Educação jun/14
Análise de questões de leitura utilizadas em sala de aula, sejam
do livro didático ou outros materiais, observando se apresentam
foco no texto, no leitor, na interação.
Apresentação e discussão sobre as análises. Exercício de
elaboração de atividades de leitura a partir de textos
selecionados previamente numa perspectiva discursiva de
linguagem.

Carga
horária

2h

4h

4h

4h
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28/04/2015 a
03/05/2015

Estudo do texto: COSTA-HÜBES, Terezinha da Conceição.
Reflexões sobre os encaminhamentos de produção textual:
enunciados em diálogo com outros enunciados. In: Anais do X
Encontro do CELSUL – Círculo de Estudos Linguísticos do Sul
UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná.
Cascavel-PR, 2012.

4h

04/05/2015
sessões
reflexivas

Estudos e reflexões sobre gêneros discursivos e produção
escrita de textos à luz do texto estudado.

4h

05/05/2015 a
10/05/2015
11/05/2015 e
18/05/2015

19/05/2015 a
31/05/2015
sessões
reflexivas

Leitura do texto: COSTA- HÜBES, Terezinha da Conceição.
Análise de textos de alunos dos anos iniciais: orientações para
um possível diagnóstico. Work. pap. 12:14 13(3): 01-20,
Florianópolis, out.dez,2012.
Coleta de amostra de comando de produção escrita
Estudos e reflexões sobre análise diagnóstica de textos escritos
produzidos pelos alunos.
Leitura do texto:
GASPAROTTO, Denise Moreira; MENEGASSI, Renilson José.
Modos de participação do professor na reescrita de alunos:
enfoque na análise linguística. In: Anais do X Encontro do
CELSUL – Círculo de Estudos Linguísticos do Sul UNIOESTE Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Cascavel-PR,
2012.
- Análise diagnóstica de textos de alunos

6h

8h

6h

01/06/2015
sessões
reflexivas

Estudos e reflexões sobre a reescrita de texto na sala de aula.

4h

08/06/2015
sessões
reflexivas

Estudos e reflexões sobre a reescrita de texto na sala de aula.

4h

22/06/2015

Produção de atividades de reescrita de texto

4h

06/07/2015
sessões
reflexivas

Produção de atividades de reescrita de texto

4h

Total

58
horas

Fonte: Elaborado pela pesquisadora e orientadora

Conforme Coelho (2011), ―o papel da pesquisa não é dizer o que o professor
deve fazer, ao contrário, é forjar instrumentos, ferramentas e inteligibilidade para
melhor entender o que acontece na sala de aula‖ (COELHO, 2011, p.74). Foi essa a
nossa intenção junto às professoras colaboradoras.
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Os momentos de FC foram proveitosos e nos possibilitaram relacionar teoria
e prática, além de promover interação entre professores do ensino fundamental. O
mais interessante foi perceber que os encontros provocaram momentos de reflexão
sobre as práticas docentes, um olhar das participantes para suas ações,
problematizando-as; elas conseguiram demonstrar o que já dominavam e aplicavam
dos pressupostos teóricos em estudo e os aspectos que ainda estavam
amadurecendo, demonstrando o que Vygostsky (1991[1984]) denomina de
internalização e apropriação.12
Destacamos que além dos encontros de FC, as sessões reflexivas com cada
docente constituíram ponto fundamental nesta PACC, pois propiciaram refletir sobre
o contexto de ensino de cada professora, aprofundar conteúdos dos textos teóricos
estudados, sanar dúvidas e provocar a desconstrução de práticas cotidianas,
contribuindo para a internalização dos conhecimentos.
Enfim, encerramos este primeiro capítulo sobre a metodologia da pesquisa,
ressaltando a opção por uma pesquisa-ação de caráter crítico e colaborativo, por
entendê-la como adequada para minimizar a distância entre o saber acadêmico e a
prática social. Procuramos demonstrar que o reconhecimento da voz do professor,
de sua experiência cotidiana, mediada pela interação com o pesquisador, pode
possibilitar que a teoria e a prática sejam de fato fatores de uma mesma ação: a
práxis pedagógica. Acreditamos ser este o caminho para que uma pesquisa
educacional possa produzir frutos, levando o professor a problematizar e refletir
sobre sua prática.
No intuito de apresentar nosso alicerce teórico para esta pesquisa,
construímos o próximo capítulo.

12

Esses conceitos serão abordados no capítulo 2, fundamentando a análise sobre a FC que será
descrita no capítulo 4.
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2 A PRODUÇÃO E A REESCRITA DE TEXTOS NA ESCOLA: PRESSUPOSTOS
SUBJACENTES

Ao propormos uma reflexão sobre o ensino de LP com foco na prática de
produção e reescrita textual, e ênfase no desenvolvimento de ações colaborativas
com professores do Ensino Fundamental, pautamo-nos na compreensão da
linguagem como forma de ação, sob uma abordagem dialógica e interacionista, a
qual defende que o trabalho com a língua deve valorizar a interação entre os
sujeitos.
Logo, pelo fato desta pesquisa relacionar-se diretamente ao ensino de LP em
seu ambiente natural (a sala de aula) e envolver professores que atuam nesse
ambiente, justificamos a sua inserção no campo da Linguística Aplicada (LA) que,
segundo Moita Lopes (2006a), não se trata de uma disciplina e sim uma área de
estudos que, para ser responsiva à vida social, precisa ser entendida como
interdisciplinar e até mesmo como ―indisciplinar‖ e ―transgressiva‖ (MOITA LOPES,
2006a, p.19). Essa conceituação demonstra o esforço dos teóricos desta área em
tentar construir conhecimentos que estabeleçam diálogo com outras áreas e que se
voltem para a linguagem, a sociedade, a política, a psicologia e a educação. O
aspecto transgressivo refere-se à premissa de estar engajada em problematizar
situações sociais, no intuito de promover transformação.
Desse modo, podemos nos situar como participantes desta LA descrita por
Moita Lopes (2006a), ao entendermos que as situações de ensino da prática da
escrita no Ensino Fundamental apresentam complexidade e necessidade de
articulação entre os processos de ensino e aprendizagem, envolvendo o uso da
linguagem ―viva‖. Compreendemos que todas as pesquisas na área de LA partem de
uma situação real de uso da língua, logo, devem inserir-se no campo investigado,
para analisar os problemas dessa linguagem com vistas à transformação. Segundo
Moita Lopes (2006b), a LA tem como ―objetivo fundamental a problematização da
vida social, na intenção de compreender as práticas sociais nas quais a linguagem
tem papel crucial‖ (MOITA LOPES, 2006b, p. 102).
É exatamente sobre esse ponto que esta pesquisa incide, pois nos propomos
a adotar salas de aulas dos anos finais do Ensino Fundamental como campo de
pesquisa, onde se realizam as práticas de uso da linguagem em situação de ensino,
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principalmente as práticas de escrita, na perspectiva de compreender e analisar os
problemas e encaminhamentos desta prática, visando à transformação.
Inserida nessa área de estudo (LA), teoricamente esta pesquisa sustenta-se
nos pressupostos do Círculo de Bakhtin e nas contribuições da Teoria HistóricoCultural proposta pelos estudos de Vygotsky (1991[1984]), base teórico-filosófica
sobre a qual discorremos neste capítulo. Nessa direção, destacamos algumas
informações relevantes sobre o contexto em que foram produzidas as obras do
Círculo e tecemos considerações teóricas sobre a natureza social da linguagem,
articulando os conceitos de dialogismo, texto/enunciado, discurso e gêneros
discursivos. Em seguida, destacamos alguns conceitos-chave da abordagem
Histórico-Cultural desenvolvida por Vygotsky, os quais colaboram com os objetivos
desta pesquisa, como: Funções Psicológicas Superiores, Internalização, Mediação e
Zona de Desenvolvimento Proximal.
Finalizando o segundo capítulo, propomo-nos a estabelecer um diálogo entre
as obras do Círculo com a de outros importantes autores/pesquisadores como
Geraldi (2007[1984], 2010, 2013[1991]), Menegassi (2003, 2004, 2007, 2010, 2012),
Costa-Hübes (2008, 2009, 2012, 2014), Faraco (2013) que, nas últimas décadas,
vêm articulando o pensamento bakhtiniano ao ensino de Língua Portuguesa. Por
fim, procuramos tecer um panorama sobre o trabalho pedagógico com a produção e
com a reescrita textual na educação básica, explicitando nossa compreensão sobre
o tema, no intuito de tomarmos parte nesse diálogo polifônico, bem ao estilo
bakhtiniano.
2.1 CONTEXTO HISTÓRICO E ALGUNS CONCEITOS BAKHTINIANOS

O pensamento bakhtiniano revolucionou os estudos linguísticos no século XX,
ao trazer à cena um conceito inovador como princípio para a compreensão da
linguagem: o dialogismo.
As ideias de Bakhtin e dos demais autores do Círculo já se apresentaram ao
público de maneira dialógica, pois a teoria defendida era, também, vivenciada. Os
pressupostos que hoje conhecemos nasceram de diálogos, de conversas e reflexões
travadas entre jovens pensadores e estudiosos de diferentes áreas do conhecimento
que colocavam suas palavras em circulação e que, anos mais tarde, viriam a se
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tornar grandes nomes. As publicações realizadas por esses estudiosos parecem
traduzir o próprio conceito fundante de sua teoria, conforme destaca Ponzio (2013).
Nos anos 20 o trabalho de Mikhail M. Bakhtin (Orël, 1985 – Moscou,
1975), entrelaça-se com aquele de obras publicadas sob o nome de
alguns de seus colaboradores e amigos do chamado ―Círculo de
Bakhtin‖, ao ponto de não poder ser nitidamente distinto do mesmo,
como se fosse uma confirmação da sua tese do caráter ―semi-outro‖
da ―palavra própria‖ e a despeito dos críticos que se obstinam em
estabelecer propriedades e paternidades (PONZIO, 2013, p. 231).

E desse diálogo de vozes e discursos, de palavra própria e palavra outra, foi
se constituindo uma filosofia da linguagem, que nos é revelada ao longo de várias
obras produzidas pelo/no âmbito do Círculo Bakhtiniano.
Segundo pesquisadores como Miotello (2013) e Scherma (2013), desde
muito jovem, Bakhtin inseria-se em círculos de debates, leituras e eventos artísticos,
hábito que foi intensificando-se durante sua vida. Esse fato torna-se perceptível em
alguns trechos da entrevista concedida, pelo autor, a Duvakin em 1973:
B: E aqui, pra começar, talvez vou contar sobre aquele círculo que foi
organizado em São Petersburgo já em 1911-12.
D: Quando o senhor chegou, já existia?
B: Já existia, era ativo. Eu o frequentava quando ia São Petersburgo,
antes ainda de transferir-me para lá de maneira definitiva. Tinha
como líder o meu irmão, Nikolai Mikhailovich Bakhtin. Em essência, o
círculo não tinha uma organização rígida. Não era necessário
nenhuma inscrição. Era um círculo de amigos, digamos, um círculo
de estudantes putchkinianos: pessoas que eram ligadas entre si, seja
por interesses comuns, seja pela Universidade, na qual todos tinham
estudado antes ou continuavam ainda a estudar. Esse círculo
chamava-se ―Omphalos‖
D: O que significa?
B: Significa ―umbigo‖ (BAKHTIN e DUVAKIN, 2008[1973], p.56).

Cabe ressaltarmos, que esse trecho pode ser encontrado na transcrição da
segunda conversa, que data de 01 março de 1973. Na entrevista, o autor discorre
minuciosamente sobre os participantes deste primeiro círculo. Mas é na terceira
conversa, do dia 08 de março do mesmo ano, que faz referência ao que, como
pesquisadores, denominamos ―Círculo de Bakhtin‖:
B: [...] Ao meu redor tinha um círculo que era chamado de ―o círculo
de Bakhtin‖...Isso, ultimamente escrevem muito isso. Incluo nele,
antes de mais nada, Pumpianski, Medvedev Pavel Nikolaevich,
Volochinov. A propósito, todos esses estavam também em Nevel,
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com exceção de Medvedev, na verdade (BAKHTIN e DUVAKIN,
2008[1973], p.144).

Anos de conversas, diálogos, reflexões sobre filosofia, linguagem e arte
amadureceram as discussões, aprofundaram os estudos e estes pensadores
colocaram em cheque algumas tendências consideradas como relevantes quanto ao
estudo linguístico até aquele momento histórico.
Em

Marxismo

e

Filosofia

da

Linguagem

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV

(2014[1929]), uma das principais obras que fundamenta a ―revolução bakhtiniana13‖,
encontramos uma crítica a duas correntes teóricas bem conhecidas naquele
momento histórico, a partir da qual se vai estruturando toda a arquitetura do
pensamento do Círculo: o Subjetivismo Idealista e o Objetivismo Abstrato. Para os
teóricos, ―a primeira tendência interessa-se pelo ato da fala, de criação individual,
como fundamento da língua (no sentido de toda atividade de linguagem, sem
exceção). O psiquismo individual constitui a fonte da língua‖ (BAKHTIN e
VOLOCHÍNOV, 2014 [1929], p.74). E destacam que o interesse dessa orientação é
pelo ato de fala, ressaltando-se sua natureza individual, ou seja, é como se a língua
se

materializasse

em

momentos

individuais

dos

falantes,

que

escolhem

criativamente, no ato de falar, as palavras que estariam disponíveis em um sistema
inerte, pronto para ser usado. Assim, os autores afirmam que os defensores desta
corrente de pensamento tomam a concepção de língua como puramente estética.
Já, o Objetivismo Abstrato ou segunda orientação, conforme denominaram
Bakhtin/Volochinov (2014[1929]), apontaria, como centro organizador de todos os
fatos da língua, o sistema linguístico, composto de formas fonéticas, gramaticais e
lexicais. Este sistema seria um ―arco íris‖ imóvel, como se a língua fosse composta
de elementos linguísticos idênticos a cada enunciação. Nesta orientação, os
elementos estáveis seriam recebidos da comunidade linguística, como algo já posto,
um conjunto de formas dadas, que não pudessem ser alteradas; um sistema
instituído, o que lhe confere um caráter social e não individual como a teoria anterior,
pois, ―se a língua, como conjunto de formas, é independente de todo impulso criador
e de toda ação individual, segue-se ser ela o produto de uma criação coletiva, um
fenômeno social e, portanto, como toda instituição social, normativa para cada
13

Termo cunhado por Augusto Ponzio, um dos maiores estudiosos em Bakhtin na atualidade, que
figura como título de sua obra de 1997, cuja primeira edição brasileira é de 2008, pela Editora
Contexto.
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indivíduo‖ (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014 [1929], p. 81). Os autores criticaram o
fato de tal corrente teórica separar a língua, como sistema de formas, de sua
evolução histórica, como se não houvesse relação nenhuma entre as duas
situações, pois, nessa visão, o sistema de normas, estável e imutável, passa a ser a
substância da língua, de modo que nenhuma influência ideológica possa ser
percebida.
Segundo a análise de Bakhtin e Volochínov, Saussure era um dos maiores
representantes do Objetivismo Abstrato e possuía grande influência sobre a maioria
dos linguistas da época (início do século XX). ―Saussure deu a todas as ideias da
segunda orientação uma clareza e uma precisão admiráveis. Suas formulações dos
conceitos de base da linguística tornaram-se clássicas‖ (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV,
2014 [1929], p. 87).
Diante do exposto, podemos compreender que ambas as correntes são
criticadas pelo Círculo por não darem conta de defender a relevância do aspecto
social nas questões de uso da linguagem. Para os autores, a fala, a palavra, a
língua, o momento da enunciação em que o sistema linguístico é posto em uso,
todos estão inseridos no contexto social.

Assim, na prática viva da língua, a consciência linguística do locutor
e do receptor nada tem a ver com um sistema abstrato de formas
normativas, mas apenas com a linguagem no sentido de conjunto
dos contextos possíveis de uso de cada forma particular. Para o
falante nativo, a palavra não se apresenta como um item de
dicionário, mas como parte das mais diversas enunciações dos
locutores (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2014[1929], p. 98, grifos
nossos).

A palavra, assim concebida, como parte das mais diversas enunciações dos
locutores, assume um caráter ideológico, podendo ser determinada pelas condições
de produção, que envolvem as relações sociais entre os interlocutores. Então,
podemos dizer que a linguagem, para o Círculo, carrega em si uma estabilidade e
uma instabilidade constituídas a partir do entrelaçamento do aspecto social e
histórico. Cada ser humano se relaciona com o outro por meio da linguagem, pela
qual os sentidos são construídos, entrelaçando-se, assim, a língua como sistema e
as condições de enunciação.
Segundo Faraco (2013), inicialmente, o Círculo de Bakhtin não se ocupava
das questões de linguagem como foco central de suas discussões, porém, assim
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que esta passou a ser alvo de suas considerações, tornou-se um elo que unia os
posicionamentos dos diversos participantes.
Ponzio (2013), ao tratar sobre as obras e o pensamento bakhtiniano, ressalta
que ―seu interesse principal é voltado àquilo que podemos chamar de uma filosofia
da literatura, ou teoria da literatura. E a uma ‗filosofia da linguagem‘ como ele
mesmo denominava a sua pesquisa‖ (PONZIO, 2013, p.232).
Bakhtin e Volochínov foram os participantes do Círculo que mais se
dedicaram a escrever sobre as questões de linguagem (FARACO, 2013),
construindo, ao longo do tempo, uma verdadeira filosofia da linguagem, mais
precisamente nos escritos realizados durante o período de 1920-1930, em um
verdadeiro entrelaçar de suas vozes, no diálogo e na responsividade.
Esse período de intensa construção de uma filosofia da linguagem fica calado
por um longo espaço de tempo, quando Bakhtin é exilado para a Ásia e o Círculo
desfeito. Conforme Faraco (2013), ―sobre o pensamento construído em conjunto nos
anos 1920, cairá um pesado silêncio de mais de trinta anos‖ (FARACO, 2013, p. 34).
Mesmo com o círculo desfeito, a comunhão de ideias, o diálogo com os
primeiros escritos, acompanharam os estudos de Bakhtin até o fim de sua vida. Ele
continuou a produzir, publicar e foi traduzido para outros países, o que trouxe seu
legado ao ocidente, até nós.
Por tratar-se de conceitos filosóficos, mesmo no campo da linguagem, sua
leitura torna-se, muitas vezes, complexa, apresentando termos que nem sempre são
facilmente compreendidos. Essa dificuldade de compreensão pode ser acentuada
pela própria natureza dialógica de sua escrita, pois como bem definiu Brait, ―no
conjunto dos estudos do Círculo, nenhum conceito significa isoladamente. Todos os
termos – científicos, filosóficos, linguísticos, enunciativos, discursivos – ganham
corpo na articulação com os demais‖ (BRAIT, 2012, p.11).
Destacamos, contudo, que em nenhum momento o autor e seus
companheiros tenham descrito ou proposto um método científico formal; o que eles
nos deixaram foram orientações, conceitos e princípios para nossos estudos. Em
diálogo com essas obras, muitos autores (FIORIN, 2012[2006]; SOBRAL, 2009;
BRAIT, 2008, 2012; 2013[1997]; MIOTELLO, 2013; FARACO, 2013, entre outros)
vêm atuando como verdadeiros ―explicadores‖ de alguns termos, não no sentido de
fechar o conceito em uma descrição pura e simples, mas de abrir caminhos para
circular as palavras e ideias, articulá-las, com a pretensão de desvendar alguns
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posicionamentos diante da linguagem viva, como ―ato responsivo‖, como diálogo. E,
é nesse sentido que trazemos as vozes de Bakhtin e desses estudiosos, procurando
estabelecer relações dialógicas entre construtos teóricos, estudos da linguagem e
ensino de língua, principalmente quanto ao trabalho pedagógico com a produção
escrita.
Inicialmente, para abrir o diálogo, abordamos a concepção dialógica da
linguagem, estendendo a discussão aos conceitos de dialogismo, discurso,
enunciado, texto e gêneros discursivos.

2.1.1 A Concepção Dialógica de Linguagem
A concepção dialógica da linguagem proposta pelo Círculo de Bakhtin vai se
delineando ao longo de suas obras. Contudo, fica mais evidente com a publicação
de Marxismo e Filosofia da Linguagem (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV 2014[1929]),
quando os autores, ao analisarem as correntes teóricas do Subjetivismo Idealista e
do Objetivismo Abstrato, apontam o que poderíamos chamar de ―limites‖ dessas
teorias e começam a introduzir os princípios de uma nova concepção, a qual se
constitui nas relações dialógicas.
Sob essa orientação filosófica, Bakhtin defende a ―natureza dialógica da
própria vida humana‖ (BAKHTIN, 2015[1929], p.348), por entender que qualquer
situação de comunicação verbal está condicionada por forças sociais, por relações
estabelecidas entre os interlocutores, por valores presentes na sociedade em que
vivem. E são essas relações complexas que vão constituir as relações dialógicas.
Ao compreendermos que as relações dialógicas se dão entre discursos, entre
vozes sociais, fica nítido que tais relações não podem existir se considerarmos, no
estudo da linguagem, apenas o campo linguístico: ―Qualquer confronto puramente
linguístico ou grupamento de quaisquer textos abstrai forçosamente todas as
relações dialógicas entre eles enquanto enunciados integrais‖ (BAKHTIN, 2015
[1929], p. 209).
A partir dessas considerações iniciais, entendemos que o dialogismo é um
princípio fundante para o pensamento bakhtiniano; constitui um conceito-chave, de
base filosófica e discursiva; e alicerça todas as proposições do Círculo, o que o torna
muito amplo. E, em virtude dessa amplitude, a dialogicidade pode apresentar-se de
formas ou dimensões diversas. Recorremos, então, para esta discussão, aos
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estudos de Sobral (2009) que, ao explicar os conceitos bakhtinianos, procurou
distinguir o dialogismo em três planos distintos, que podem ser resumidos nos
seguintes aspectos:
1. Como condição essencial do próprio ser e dos sujeitos – o sujeito só vem a
existir na relação com outros sujeitos.
2. O sentido nasce de diálogos entre formas de enunciados, com discursos que
o antecedem (passados) e/ou o precedem (futuros).
3. Dialogismo como forma de composição de todos os enunciados/discursos,
tanto monológicos quanto dialógicos, uma vez que para o Círculo não há
composição monológica.
O primeiro plano é de natureza mais geral, pois designa a condição essencial
do próprio ser e agir dos sujeitos. ―O sujeito só vem a existir na relação com outros
sujeitos‖ (SOBRAL, 2009, p.35). Assim, a sua existência funda-se na interação entre
o eu e o outro, raiz do ser social. Nessa dimensão, temos a marca do sujeito, da
subjetividade, construída pelas relações sociais vivenciadas. A própria constituição
identitária do sujeito é marcada pela relação com o outro. Desde que nascemos,
temos que interagir com os que vieram antes de nós e, nesse contato, afetamos o
outro e somos por ele, de alguma forma, afetados. Há um dialogismo na própria vida
do ser, pois sua consciência é social e histórica, demonstrando uma posição
axiológica partilhada com as vozes sociais e com a realidade na qual está inserido.
Não há uma única voz social, mas várias relações e papeis que constituem o ser
como tal. Essa inter-relação compõe um princípio geral para o dialogismo. Conforme
Miotello e Moura,
Toda relação é sempre uma interação. Uma atividade entre dois ou
mais. Essa é sua natureza. Toda relação é uma relação de poder,
entre dois ou mais, que mexe, que tira do lugar, que desloca, que
constitui. [...] Dialógico é que junta, o que relaciona qualquer que seja
a relação (MIOTELLO e MOURA, 2013, p.55).

Nessas relações, quer sejam harmoniosas ou conflitantes, a linguagem
sempre se apoia em dois sujeitos: um eu que enuncia algo, e o outro, o interlocutor,
a quem se tem algo a dizer. A relação de interação entre os seres humanos,
mediada pela linguagem, é que possibilita o nosso crescimento, pois nos tira do
lugar, desloca, ―coloca em cena‖ os nossos valores em relação a nós mesmos e ao
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outro, nos constitui. Essas considerações se sustentam nas ideias do Círculo, pois
conforme palavras de Bakhtin, Volochinov:
Através da palavra defino-me em relação ao outro, isto é, em última
análise, em relação à coletividade. A palavra é uma espécie de ponte
lançada entre mim e os outros. Se ela se apoia em mim numa
extremidade, na outra apoia-se sobre o meu interlocutor. A palavra é
o
território
comum
do
locutor
e
do
interlocutor.
(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2014[1929], p. 117).

A palavra, nesse contexto, é compreendida como um signo ideológico,
carregado de vivências que possibilitam a interação entre os sujeitos (ponte), não
apenas uma palavra solta como num dicionário, mas posta em relação a algo, a
alguém. É nessa interação entre um eu e o outro que ocorrem as relações
dialógicas, pois, segundo Bakhtin, ―a linguagem só vive na comunicação dialógica
daqueles que a usam‖ (BAKHTIN, 2015[1929], p. 209). Desse modo, a linguagem
traz em si a semente da responsividade14, uma vez que cabe ao interlocutor reagir
de alguma forma ao enunciado. Gera-se, assim, o diálogo, concebido em sentido
amplo, no qual se aceita ou refuta-se o que foi dito, podendo surgir a contra palavra.
O segundo plano descrito por Sobral diz respeito ao diálogo ―entre formas de
enunciados/discursos

passados,

que

já

foram

produzidos

e

formas

de

enunciados/discursos futuros, que podem vir a ser produzidos‖ (SOBRAL, 2009,
p.36). Ao organizarmos nossos discursos o fazemos em constante diálogo entre
enunciado/discursos anteriores, que o precedem ou que podem gerar possibilidade
para uma nova resposta.
Esta dimensão refere-se a relações de sentido entre os enunciados, ao
diálogo entre eles, pois todo texto-enunciado é perpassado sempre por outro que o
antecedeu, uma vez que, ao constituir o seu discurso, o locutor ampara-se na
palavra do outro, em um atravessamento de discursos e vozes, no qual um
enunciado (re)configura-se tendo em vista o contexto. Sobre essa (re)configuração
de algo já proferido em dada situação, Bakhtin destacou que:

Em qualquer momento do desenvolvimento do diálogo existem
massas imensas e ilimitadas de sentidos esquecidos, mas em
determinados momentos do sucessivo desenvolvimento do diálogo,
14

Para o Círculo, toda enunciação surge como uma ―resposta‖ ou ―réplica‖ ao que de alguma forma
já foi enunciado. Refere-se, também, a possíveis reações e enunciações futuras a um enunciado.
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em seu curso, tais sentidos serão relembrados e reviverão em forma
renovada (em novo contexto). Não existe nada absolutamente morto:
cada sentido terá sua festa de renovação (BAKHTIN, 2015[1979] p.
410).

Nessas palavras, o autor ressalta o diálogo entre os próprios enunciados no
curso social e histórico. O discurso permanece vivo nas palavras escritas e a cada
situação de interação pode movimentar-se, articular presente e passado,
contribuindo para a constituição da consciência coletiva do sujeito.
Esse aspecto do dialogismo, de interligar discursos que estão separados pela
questão espacial e temporal, também foi ressaltado na obra Marxismo e Filosofia da
Linguagem, quando os autores demonstraram que a relação dialógica vai muito
além de um diálogo face a face entre sujeitos e afirmaram que ―toda enunciação,
mesmo na forma imobilizada da escrita, é uma resposta a alguma coisa e é
construída como tal. Não passa de um elo na cadeia dos atos de fala‖. (BAKHTIN,
VOLOCHINOV, 2014[1929] p.101). Essa definição destaca que um textoenunciado15 pode estar ―respondendo‖ a outro e que, este, encontra-se apenas
provisoriamente

concluído,

já

que

outros

textos-enunciados

podem

surgir

contrapondo-o, ou reafirmando-o, prolongando seus sentidos, interligando-se a ele
como o próximo elo da corrente de interação verbal, pois ―Toda inscrição prolonga
aquelas que a precederam, trava uma polêmica entre elas, conta com as reações
ativas da compreensão, antecipa-as‖ (BAKHTIN, VOLOCHINOV, 2014[1929] p.101).
Com essas palavras, os autores nos lembram do quanto essa relação entre
locutor e interlocutor, entre texto e leitor, nem sempre é harmoniosa. Ninguém aceita
passivamente o que lhe é dito ou imposto, mas reage com a sua contrapalavra –
princípio da responsividade. Conforme Ponzio (2010),

Cada texto, escrito ou oral, está ligado dialogicamente com outros
textos, é calculado em consideração de possíveis outros textos, que
ele pode produzir como reação, antecipando possíveis respostas,
objeções, e se orienta em referência a textos anteriormente
produzidos aos quais alude, replica, objeta, ou dos quais procura
apoio, retomando-os, imitando-os, aprofundando-os, etc (PONZIO,
2010, p. 37).

Quando Ponzio afirma que um texto se orienta em “referência a textos
anteriormente produzidos”, destaca o diálogo atemporal que se estabelece entre o
15

O conceito de texto-enunciado será tratado adiante, ainda neste capítulo.
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que é produzido em diferentes momentos histórico-sociais. Essa afirmação nos leva
a compreender que tudo que lemos, ouvimos e todos os textos com os quais
tivemos contato passam a integrar os nossos discursos, os nossos textosenunciados (orais ou escritos), pois os ecos dos discursos de outros autores se
fazem sentir em nossa voz que, de alguma forma, a outros discursos alude, replica,
objeta. Assim, o dialogismo encontra-se presente nas vozes que atravessam nossos
discursos; na forma como vemos o mundo; nos valores sociais dos grupos com os
quais interagimos; nas palavras do outro que referendamos ou refutamos, uma vez
que as vozes podem ser convergentes ou divergentes.
Tais reflexões nos rementem ao terceiro plano citado anteriormente, o qual se
refere ao dialogismo como ―representação do diálogo no discurso‖, mas que ―não se
restringe às réplicas ‗mostradas‘ de uma interação na superfície textual‖ (SOBRAL,
2009, p. 36). Desse modo, mesmo que não haja marcas formais de diálogo como
aspas, por exemplo, todo discurso está dialogando com outro que já foi enunciado
em dado momento. Segundo Sobral, mesmo que ―haja formas monológicas e formas
dialógicas, para o Círculo nenhum enunciado/discurso pode ser constitutivamente,
intrinsecamente, monológico‖ (SOBRAL, 2009, p. 37).
Nessa dimensão dialógica, na constituição do discurso, usa-se a palavra
alheia para ressaltar a própria. Ou seja, há a incorporação da voz do outro na
estrutura composicional de um enunciado, podendo-se citar abertamente a palavra
alheia ou de forma indireta, na qual nem sempre há clareza da indicação da palavra
do outro, mas esta se faz sentir de forma velada. O diálogo do outro enriquece o
próprio discurso de quem enuncia. Conforme Bakhtin,
O nosso discurso da vida prática está cheio de palavras de outros.
Com algumas delas fundimos inteiramente a nossa voz, esquecendonos de quem são; com outras, reforçamos as nossas próprias
palavras, aceitando aquelas como autorizadas para nós; por último,
revestimos terceiras das nossas próprias intenções, que são
estranhas e hostis a elas (BAKHTIN, 2015[1929], p. 223).

Nessa compreensão do conceito, o dialogismo refere-se ao fato de outros
discursos constituírem a nossa consciência, provocando embates, levando à
negação ou aceitação da palavra alheia, em um jogo de forças pela linguagem, no
qual as vozes do outro rapidamente interagem com a nossa e já se tornam parte de
nós mesmos, de nossa essência. Diante disso, reafirmamos o pensamento
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bakhtiniano: ―quanto a mim, em tudo eu ouço vozes e relações dialógicas entre elas‖
(BAKHTIN, 2015[1979], p.409-410).
Para o Círculo, mesmo a consciência individual é formada pelas relações
sociais, assim, quando um sujeito entra em ―contato‖ consigo mesmo, já está
rompendo a comunicação monológica, pois o que ―diz‖ a si próprio carrega marcas
de vivências e valores constituídos na relação com o outro, o que torna esse
aparente monólogo, dialógico. Se relacionarmos este aspecto ao campo psicológico,
podemos associar ao que Vygostsky denominou de internalização, ou seja, uma
reorganização dos estados psicológicos pela influência do que vem do campo social.
Cabe destacarmos que, como o dialogismo é um princípio que foi se
constituindo ao longo das obras do círculo, é possível a cada obra perceber uma
nova perspectiva que ampare a discussão sobre esse conceito, como se fosse
sendo ―construído‖, aprofundado a cada publicação. Nessas publicações, chamanos a atenção o fato de que há sempre um interlocutor real ou virtual para as
relações que se estabelecem de forma verbal. Nas palavras de Bakhtin e
Volochinov, ―não pode haver interlocutor abstrato; não teríamos linguagem comum
com tal interlocutor abstrato; não teríamos linguagem comum com tal interlocutor,
nem no sentido próprio nem no figurado‖ (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2014[1929], p.
116).
Podemos, então, compreender que a palavra dirige-se em função do outro,
das relações dialógicas com um interlocutor real (físico), com o qual se pode
interagir face a face, nas relações que ocorrem no meio social de convívio, ou um
interlocutor virtual (presumido), o qual pode constituir um representante médio do
grupo social no qual o locutor esteja inserido. O interlocutor virtual também pode ser
representado pelas ideologias da época histórica/social na qual ocorre a enunciação.
Nesse sentido, compreendemos que o nosso discurso é, em grande parte,
determinado pelo interlocutor e pela natureza da interação, os quais podem
configurar uma ―relativa estabilidade‖ quanto à forma de enunciar, quanto ao
conteúdo temático veiculado, que se constituirá conforme os valores ideológicos e
históricos que permeiam essa interação.
O diálogo é, assim, compreendido como uma alternância de vozes, de
discursos entre sujeitos que, em um acabamento provisório, constroem seus
enunciados prenhes de palavras/signos ideológicos de outro(s), que nascem de
determinadas condições sócio históricas. Cada enunciador utiliza-se de palavras
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próprias e palavras outras, pois ―cabe ao outro me fazer viver, existir, e para isso tem
que me incompletar. [...] Ele precisa me responder, se dirigir a mim como
respondente sempre. Tarefa do outro no diálogo é a resposta‖ (MIOTELLO e
MOURA, 2013, p. 52).
Os enunciados respondem a uma situação extraverbal com a qual estejam
envolvidos, às condições reais de vida, aos valores, aos papéis sociais, aos
elementos do contexto. A leitura dos elementos da situação de produção está
presente no enunciado produzido, como uma resposta, uma conclusão axiológica,
uma réplica à situação extraverbal inclusa em uma conversa, em uma interação
social, o que sempre lhe confere um caráter responsivo.
Segundo Faraco, para os estudiosos do Círculo, ocupar-se do diálogo, é
preocupar-se ―com o que ocorre nele, isto é, com o complexo de forças que nele
atua e condiciona a forma e as significações do que é dito ali. Interessam-lhe, de
fato, as forças que se mantêm constantes em todos os planos da interação social‖
(FARACO, 2013, p.61). Desse modo, o dialogismo está indissoluvelmente ligado à
interação, conceito que discutiremos a seguir.

2.1.2 A Interação Verbal

Conforme Faraco (2013), a interação foi tema de reflexão filosófica desde o
Século XVIII e ―dentre todos os filósofos que puseram o foco de suas reflexões na
interação, foi Bakhtin o que mais avançou em termos de uma análise da linguagem‖
(FARACO, 2013, p. 156).
Sabemos, a partir dos estudos de diversos autores (PONZIO, 2010, 2013;
FARACO, 2013, entre outros), que Bakhtin foi ávido leitor de vários pensadores e
filósofos e que entre esses autores já havia reflexões e estudos sobre a relação eu e
o outro, mas foi o Círculo de Bakhtin que conseguiu articular essa relação (eu/outro)
às questões da linguagem, ao estabelecer o dialogismo como um dos pilares para a
interação.
Nos textos do Círculo, percebe-se que há um vínculo entre interação e
dialogismo. O próprio discurso interior nasce das relações dialógicas estabelecidas
com as palavras-signos que são apreendidas do mundo exterior; com outros
enunciados e com a necessidade de interação com o outro. A própria linguagem é
alicerçada na necessidade de interação entre os sujeitos, os quais estão inseridos

61

em uma situação histórica e social, podendo essa interação ser de natureza
imediata ou mais ampla. Para Bakhtin/Voloshinov,
A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema
abstrato de formas linguísticas nem pela enunciação monológica
isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo
fenômeno social da interação verbal, realizada através da
enunciação ou das enunciações. A interação verbal constitui assim a
realidade fundamental da língua (BAKHTIN/VOLOSHINOV,
2014[1929], p. 127).

Dessa forma, os condicionantes externos presentes em cada enunciação
podem influenciar a forma de enunciar, a entoação do que é dito, pois os elementos
extraverbais introduzem um aspecto valorativo na relação que se estabelece entre
os interlocutores. Esse ―tom‖ pode considerar as condições e papéis sociais
assumidos pelos sujeitos que interagem, pois ―a enunciação enquanto tal é um puro
produto da interação social, quer se trate de um ato de fala determinado pela
situação imediata ou pelo contexto mais amplo que constitui o conjunto das
condições

de

vida

de

uma

determinada

comunidade

linguística‖

(BAKHTIN/VOLOSHINOV, 2014[1929], p. 126).
A Interação é, por princípio, dialógica, ligada à concepção ampla de diálogo
que vai muito além do plano face a face entre os interlocutores. Para o Círculo, é o
fundamento da relação entre os sujeitos históricos e sociais, a raiz dos sentidos.
Tem a ver com contato direto ou indireto entre os sujeitos, aos seus conhecimentos
e valores partilhados, ideologias, necessidades e interesses.
Geraldi (2013[1991]), amparado nesses pressupostos, defende que a
interlocução pode ser compreendida como espaço de produção de linguagem e de
constituição de sujeitos, o que, segundo o autor, significa reconhecer que a língua
não é algo pronto, um sistema do qual o sujeito se apropria conforme suas
necessidades, mas, sim, um processo que se constrói e reconstrói. A Interação
verbal funciona como um jogo, no qual há objetivos a serem alcançados que
aproximam os interlocutores pela construção de significados, nem sempre
harmônicos. Nesse processo, a cada troca com o outro nos momentos de interação,
a consciência dos sujeitos vai se constituindo.
Ainda que os interlocutores possam compartilhar algumas de suas
crenças, sempre se está reorganizando, pelos discursos, as
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representações que se fazem do mundo dos objetos, de suas
relações e das relações dos homens com o mundo e entre si
(GERALDI, 2013[1991]), p.27).

Sobral (2009) ressalta que a interação é parte constitutiva do sentido, o qual
só poderá existir se servir como resposta, como réplica a alguma situação ou
enunciado, ao que já foi ―dito‖ em algum momento, no plano concreto da vida social.
Para o autor, o Círculo, ao discutir o conceito de Interação, demonstra, assim como
ocorre com o dialogismo, vários níveis desse conceito amplo, ao longo de sua obra.
Sobral descreve, assim, quatro níveis de interação organizados por grau de
amplitude. São eles:
1. Nível de intercâmbio verbal do ponto de vista da enunciação projetada no
enunciado, o qual se refere às marcas deixadas pela situação material da
interação.
2. Nível do contexto imediato do intercâmbio social. É mais amplo e mais
abstrato do que o anterior, pois considera os papéis e posições sociais dos
interlocutores envolvidos na interação.
3. Nível do contexto social mediato - Plano de organização social e histórica dos
participantes da interação; considera as exigências que aspectos como o tipo
de lugar (espaço) e o momento (tempo histórico) impõem aos participantes da
interação.
4. Nível do horizonte social e histórico – envolve a interação entre pessoas de
diferentes gerações e culturas, que podem estar distantes no tempo/espaço.
Para Sobral, o primeiro nível embora seja o mais limitado, constitui a base
para os demais. Compreende o aspecto físico da Interação, as circunstâncias e
meios que propiciarão e influenciarão a interação, deixando marcas tanto na forma
de enunciar, quanto de responder ou reagir a ela. No segundo, entram em ação os
papéis sociais ocupados pelos sujeitos que participam de uma interação verbal.
Papéis esses que existem de forma abstrata, mas que permitem determinada forma
de dizer, o que dizer e a quem dizer. O terceiro nível leva em consideração o
ambiente cultural e particular de se manifestar as situações de interação. As
relações entre grupos sociais. O quarto nível seria o mais amplo de todos. Envolve a
―situação pessoal, social e histórica dos participantes e as condições materiais e
institucionais imediatas e mediatas em que ocorre o intercâmbio verbal‖ (SOBRAL,
2009, p.44). Nesse nível, há a possibilidade de um sujeito interagir com enunciados
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produzidos em outro tempo/espaço, em diferentes culturas, cuja reação/interação
será afetada pelos discursos divergentes e pelas relações dialógicas.
Assim, é perceptível que além da interação imediata entre os interlocutores
pode-se estabelecer a interação com o discurso materializado em um texto escrito e
impresso, o que possibilita a interação texto-leitor e, consequentemente, autor-textoleitor.
Todo discurso nasce da interação entre sujeitos, vinculado aos elementos da
situação social mais ampla ou mais imediata, do confronto com o outro, do
intercâmbio verbal, sempre respondendo a outras vozes, ao outro que o constitui.
―Qualquer enunciação, por mais significativa e completa que seja, constitui apenas
uma

fração

de

uma

corrente

de

comunicação

verbal

ininterrupta‖

(BAKHTIN/VOLOSHINOV, 2014[1929], p. 128).
Nesse processo de comunicação ininterrupta produzimos intercâmbios
verbais com os outros até mesmo de forma inconsciente, recorrendo a outras vozes,
outros discursos. Nesse contínuo processo de trocas, há uma alternância dos
sujeitos do discurso. Cada enunciado apresenta um acabamento provisório, no qual
o locutor conclui momentaneamente seu projeto de dizer para passar à palavra ao
outro. Essa alternância entre os interlocutores pode ser compreendida como uma
característica da própria interação verbal. ―A língua constitui um processo de
evolução ininterrupto, que se realiza através da interação verbal social dos
locutores” (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 2014[1929], p. 132).
No caso da palavra escrita, nem sempre há um interlocutor fisicamente
presente no momento de sua produção, mas nossa palavra tem sempre uma
orientação para o outro, sempre se dirige a alguém – o interlocutor. Conforme
indicado pelo Círculo, ―a enunciação é o produto da interação de dois indivíduos
socialmente organizados e, mesmo que não haja um interlocutor real, este pode ser
substituído pelo representante médio do grupo social ao qual pertence o locutor‖
(BAKHTIN/VOLOSHINOV, 2014[1929], p. 116).
É pela interação que nos constituímos e construímos nossos discursos,
conceito que abordaremos na próxima subseção.
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2.1.3 O Discurso em Bakhtin

Uma das primeiras obras do Círculo a trazer a discussão sobre o discurso foi
o texto produzido em 1926, Discurso na vida e discurso na Arte, assinado por
Bakhtin e Volochinov, no qual os autores explicitam que:

Na vida, o discurso verbal é claramente não auto-suficiente. Ele
nasce de uma situação pragmática extraverbal e mantém a conexão
mais próxima possível com esta situação. Além disso, tal discurso é
diretamente vinculado à vida em si e não pode ser divorciado dela
sem perder sua significação (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1926, p. 04).

Nessa perspectiva, o discurso contempla uma dimensão verbal (linguística) e
extraverbal (extralinguística), ancorado na situação social, em seus aspectos
históricos e culturais, uma vez que, do ponto de vista da significação, essas
dimensões não são autônomas, independentes, pois o discurso verbalizado está
intimamente vinculado à situação de enunciação, à vida e só se constitui numa
situação histórica e social. Nas palavras de Bakhtin, ―as relações dialógicas são
extralinguísticas. Ao mesmo tempo, porém, não podem ser separadas do campo do
discurso‖ (BAKHTIN, 2015[1929], p. 209).
Nesse mesmo texto, o autor ressalta, ainda, que em um discurso, o qual
denominou de enunciado concreto, há sempre uma parte perceptível, materializada
em palavras, e a outra, a presumida, que nasce da enunciação, dos conhecimentos
partilhados entre interlocutores e que nem sempre precisam ser concretizados em
palavras.
Na concepção dialógica apresentada pelo Círculo, o discurso é concebido
como manifestação real da linguagem, ―a língua em sua integridade concreta e viva‖
(BAKHTIN, 2015[1929], p. 207), conforme descrito pelo autor na obra Problemas da
Poética em Dostoiévski. Sendo assim, é de natureza social, vinculado às relações
sociais, às situações de interação e não pode ser separado das condições de
produção que o cercam.
O discurso constitui-se do texto enquanto materialidade linguística, somado
às condições de produção do enunciado, nas quais estão inseridos os papéis ou
funções sociais dos locutores, o momento histórico, com suas ideologias e valores
culturais. Não pode ser compreendido como algo estável, concluído, com sentido
totalmente definido, pois só significa se levarmos em conta seu processo de
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produção, haja vista que todo sentido se constrói numa situação histórica e social.
Isso demanda considerar o discurso em suas duas dimensões ou polos: o do texto
(elementos linguísticos) e do discurso em si (elementos extralinguísticos que o
originaram). Segundo Brait, ―A abordagem do discurso não pode se dar somente a
partir de um ponto de vista interno ou, ao contrário, de uma perspectiva
exclusivamente externa. Excluir um dos polos é destruir o ponto de vista dialógico‖
(BRAIT, 2012, p.23).
Para Bakhtin, ―o discurso é por natureza dialógico‖ (BAKHTIN, 2015[1929], p.
209). Logo, tem a ver com os efeitos de sentido entre os interlocutores, nasce
sempre como uma resposta a outros discursos já proferidos, num constante diálogo,
mesmo que muitas vezes este discurso de outrem não esteja explícito, já que outras
vozes podem estar permeando a voz que enuncia, conforme já abordado na seção
anterior.
Se o discurso é dialógico, pressupõe a ação e a interação entre sujeitos.
Conforme Sobral,
O discurso vem a existir fundamentalmente mediante um processo
de produção de sentidos realizados por, para e entre sujeitos. Logo,
como não se pode entender seus sujeitos ou protagonistas, uma
definição de discurso que não envolva uma definição dos sujeitos
discursivos levando em conta seu ser socioistórico concreto e sua
constituição no próprio discurso é incompleta (SOBRAL, 2009, p.
101).

Cabe destacarmos que o sujeito na visão bakhtiniana constitui-se como
produtor de textos, de linguagem e discursos pela interação com seu interlocutor (o
outro) e, ao mesmo tempo, é constituído pela linguagem e pelos discursos que
produz.
Segundo Faraco (2013), ―o sujeito mergulhado nas múltiplas relações e
dimensões da interação socioideológica, vai-se constituindo discursivamente,
assimilando vozes sociais e, ao mesmo tempo, suas inter-relações dialógicas‖
(FARACO, 2013, p. 84). Trata-se de um sujeito que tem uma consciência individual
(subjetiva) marcada pelo dialogismo, cujo ―mundo interior é uma arena povoada de
vozes sociais em suas múltiplas relações de consonâncias e dissonâncias‖
(FARACO, 2013, p. 84). Assim, temos um sujeito heterogêneo, marcado pelas vozes
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com as quais interagiu e interage, o que nos leva a defini-lo como um sujeito, de
certa forma, coletivo.
Desse modo, confirmamos as palavras de Fiorin, quando diz que ―o discurso
ganha sentido e identidade na relação com outros discursos, que ele cita, parodia,
estiliza, com que concorda, de que discorda‖ (FIORIN, 2012[2006], p. 151). Ao
enfatizar essa relação com outros discursos, o autor reafirma o princípio bakhtiniano
do dialogismo, o que confere historicidade ao discurso. A essa relação dialógica
entre diferentes discursos, o autor denomina de interdiscursividade. Numa análise
discursiva dialógica é imprescindível perceber o diálogo existente com os discursos
sociais, com os valores atribuídos por um determinado grupo social do qual fazem
parte os interlocutores deste enunciado.
Outro aspecto que fica evidente na obra bakhtiniana ao abordar o discurso, é
a bivocalidade. No discurso bivocal, temos uma dupla orientação da palavra. A que
expressa o discurso do autor do enunciado, e a do outro que é introduzida para
enriquecer esse novo enunciado. Segundo Bakhtin (2015[1929]), é possível ―usar o
discurso de um outro para os seus fins pelo mesmo caminho que imprime nova
orientação semântica ao discurso que já tem sua própria orientação e a conserva.
[...] Em um só discurso ocorrem duas orientações semânticas, duas vozes‖
(BAKHTIN, 2015[1929]), p.216-217).
Contudo, ao incorporamos a voz do outro, o fazemos para distanciarmo-nos
do que ela expressa, refutando-a ou para confirmá-la. Segundo Rodrigues:

O discurso bivocal encontra-se tanto na construção do movimento
dialógico de assimilação quanto no movimento dialógico de
distanciamento, embora pareça mais "visível', produzir mais efeitos
no segundo caso. No movimento dialógico de distanciamento, tem-se
uma situação de bivocalidade de orientação dupla. [...] Os limites
entre a posição do autor e o outro discurso, o embate entre essas
diferentes posições valorativas materializam-se no discurso em
certos traços seus, tais como no aspeamento de determinadas
palavras, na ironia, na negação, em determinados operadores
argumentativos, traços que simultaneamente enquadram e
introduzem esse discurso do outro (RODRIGUES, 2001, p. 158).

Para Faraco, ―nossos enunciados são sempre discurso citado, embora nem
sempre percebidos como tal, já que são tantas as vozes incorporadas que muitas
delas são ativas em nós sem que percebamos sua alteridade (na figura bakhtiniana,
são palavras que perderam as aspas)‖ (FARACO, 2013, p. 85).
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Enfim, conforme assevera Bakhtin, ―as palavras do outro, introduzidas na
nossa fala, são revestidas inevitavelmente de algo novo, da nossa compreensão e
da nossa avaliação. Isto é, tornam-se bivocais‖ (BAKHTIN, 2015[1929], p.223). É
através do discurso que se manifestam as ideologias e que se constroem sentidos
para um enunciado produzido.
Convém lembrarmos que, para os componentes do Círculo, o conceito de
discurso encontra-se imbricado aos conceitos de texto e de enunciado. Textoenunciado e discurso intrinsicamente relacionados, constituem o centro da
perspectiva dialógica da linguagem. Contudo, optamos por abordar esses conceitos
individualmente, na tentativa de possibilitar uma melhor compreensão, sem
negarmos sua articulação nas interações mediadas pela linguagem. Assim,
passamos a discutir o conceito texto-enunciado na próxima subseção.

2.1.4 O Texto-enunciado

No artigo O problema do texto na linguística e na filologia e em outras
ciências humanas (produzido nos anos de 1959-1961) que hoje está publicado na
obra Estética da Criação Verbal (BAKHTIN, 2015[1979], p. 307 a 335), o autor assim
se refere ao termo texto: ―o texto é a realidade imediata (realidade do pensamento e
das vivências). [...] Onde não há texto, também não há objeto da pesquisa e de
pensamento‖ (BAKHTIN, 2015[1979], p.307). Nestas palavras já podemos
vislumbrar que texto não está circunscrito a uma materialidade dos elementos da
língua, tomados de um sistema linguístico normativo, mas sim, articulado aos
elementos extraverbais – das vivências – que de alguma forma se fizeram presentes
na realidade que o produziu. No mesmo artigo, encontramos ainda outra definição:
―texto como conjunto coerente de signos‖ (BAKHTIN, 2015[1979], p. 307).
Segundo Brait (2012), se relacionarmos esta definição ao conceito de signo
ideológico

expresso

na

obra

Marxismo

e

Filosofia

da

Linguagem

(BAKHTIN/VOLOSHINOV, 2014[1929]), poderemos chegar a uma concepção de “texto
como conjunto coerente de signos ideológicos” que, segundo a autora, “[...] percorre
todos os escritos do Círculo” (BRAIT, 2012, p.12).
Assim, o conceito de texto abarca uma materialidade linguística expressa em
signos que são ideológicos, ou seja, compreendem os papéis sociais e valores
culturais constituídos. Nessa perspectiva, percebemos que o texto pode ser
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compreendido como enunciado, pois segundo o próprio Bakhtin, ―dois elementos
que determinam o texto como enunciado: a sua ideia (intenção) e a realização dessa
intenção. As inter-relações dinâmicas desses elementos, a luta entre eles, que
determina a índole do texto‖ (BAKHTIN, 2015[1979], p. 308).
Diante desse posicionamento do autor, entendemos que o texto é um
enunciado por possuir uma intenção (informar, anunciar, provocar à reflexão, etc) e
por realizar essa intenção. Nasce, portanto, de uma situação de interação, e
constitui-se também pelo extralinguístico, pois o texto não se esgota em suas
marcas linguísticas e pode gerar possibilidades de réplicas, reações do outro, dito de
outro modo, pode gerar a responsividade, apresentando um ―acabamento‖
provisório. Conforme Bakhtin,
Os limites de cada enunciado concreto como unidade da
comunicação discursiva são definidos pela alternância de sujeitos do
discurso, ou seja, pela alternância dos falantes. Todo enunciado [...]
tem, por assim dizer, um princípio absoluto e um fim absoluto: antes
do seu início, os enunciados de outros; depois do seu término, os
enunciados responsivos de outros. [...] O falante termina o seu
enunciado para passar a palavra ao outro ou dar lugar à sua
compreensão ativamente responsiva (BAKHTIN, 2015[1979], p. 275).

Para Brait, ―o conceito bakhtiniano de texto produzido pelos trabalhos de
Bakhtin/Volovhinov afasta-se de uma concepção que o colocaria como autônomo,
passível de ser compreendido somente por seus elementos linguísticos‖, (BRAIT,
2012, p. 10). Dessa forma, o texto contemplaria o que o autor denomina de polos. O
polo do sistema da linguagem, o qual pode ser sempre repetido e reproduzido; e o
polo discursivo, no qual o texto é visto como enunciado, que se compõe das
relações dialógicas, dos discursos, da enunciação que é irrepetível, pressupondo
destinatários reais ou virtuais, já que ―o acontecimento da vida do texto, isto é, a sua
verdadeira essência, sempre se desenvolve na fronteira de duas consciências, de
dois sujeitos” (BAKHTIN, 2015[1979], p. 311).
Ao referir-se à vida do texto ligada a dois sujeitos, o autor articula texto à
concepção dialógica da linguagem e retoma a discussão entre as relações históricosociais do eu e o outro, reconhecendo que, como estrutura, o texto adquire forma
conforme o que determinam os elementos extralinguísticos. Os conceitos de
enunciado e discurso se interpenetram na ―definição‖ de texto, pois ―o enunciado é
um elo na cadeia da comunicação discursiva e não pode ser separado dos elos
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precedentes que o determinam tanto de fora quanto de dentro, gerando nele atitudes
responsivas‖ (BAKHTIN, 2015[1979], p. 300).
Assim, em nosso trabalho, sempre que nos referirmos a texto, o
compreenderemos como texto-enunciado, pois o texto bakhtiniano toma essa
dimensão ao estabelecer vínculo com o contexto, com a situação histórica e social
em que surge, extrapolando a materialidade linguística, ou melhor dizendo,
formando um todo orgânico entre sistema da língua e situação de enunciação.
Conforme Bakhtin/Voloshinov,
Quando cortamos o enunciado do solo real que o nutre, perdemos a
chave tanto de sua forma quanto de seu conteúdo – tudo que nos
resta é uma casca linguística abstrata ou um esquema semântico
igualmente abstrato (a banal ―ideia da obra‖, com a qual lidaram os
primeiros teóricos e historiadores da literatura) – duas abstrações
que não são passíveis de união mútua porque não há chão concreto
para sua síntese orgânica (BAKHTIN, 1926, p.10).

Cabe ressaltarmos que o próprio autor, em alguns momentos de sua obra,
substitui o termo texto por enunciado, o que comprova que texto para Bakhtin
extrapola a materialidade linguística.
Ao referir-se especificamente a enunciado, o autor explica:
O enunciado nunca é apenas um reflexo, uma expressão de algo já
existente fora dele, dado e acabado. Ele sempre cria algo que não
existia antes dele, absolutamente novo e singular, e que ainda por
cima tem relação com o valor. [...] Contudo, alguma coisa criada é
sempre criada a partir de algo dado (BAKHTIN, 2015[1979], p.
326).

Com estas palavras, o autor remete ao que no pensamento do Círculo é
descrito como o que é dado, que pode constituir-se dos elementos linguísticos, do
sistema fonético, ou seja, daquilo que pode ser repetível nos diferentes enunciados.
E, ao que é criado, o novo, o discurso-enunciado, o qual é irrepetível, singular,
embora nem sempre totalmente inovador, uma vez que pode reiterar marcas
históricas e sociais, valores de dada cultura, signos presentes em outros discursos,
pois, como destaca o autor, ―alguma coisa criada é sempre criada a partir de algo‖.
O que é dado, o que é criado, constrói-se no momento da enunciação, da
interação entre os sujeitos históricos no interior de uma atividade ocorrida em
determinado campo ou esfera social. Em virtude dessa interação social e histórica, o
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texto-enunciado tomará a forma de um gênero do discurso, de acordo com o projeto
discursivo do falante. Sobre esse aspecto, abordamos na subseção que segue.

2.1.5 Os Gêneros Discursivos

Em consonância com o que foi discutido nas seções anteriores, destacamos
outro importante conceito inerente à perspectiva discursiva da linguagem: o gênero
discursivo. O termo gênero, dentro dos estudos linguísticos, ficou por muito tempo
circunscrito aos estudos literários e só passou a circular nos meios que se ocupam
dos estudos da linguagem, a partir da divulgação das obras do Círculo Bakhtiniano.
Este conceito foi abordado, de forma mais especifica, no texto Gêneros do
Discurso, o qual foi escrito por Bakhtin entre os anos de 1952-1953, cujos
fragmentos foram publicados inicialmente em 1978, pela revista Estudos Literários e,
atualmente, encontra-se, na íntegra, em Estética da Criação Verbal (BAKHTIN,
2015[1979], p. 261 a 306).
Nesse texto, o conceito que, na época, estava muito restrito aos estudos
literários, passa a ser visto de forma ampla, articulado ao uso da linguagem nos
diversos campos de atividade humana. Nas palavras do autor, ―todos os diversos
campos da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem. Compreende-se
perfeitamente que o caráter e as formas desse uso sejam tão multiformes quanto os
campos da atividade humana‖ (BAKHTIN, 2015[1979], p.261).
Esses campos de atividade geram práticas sociais relativas à organização de
determinada sociedade, que podem diferir conforme a localização geográfica, a
época histórica e os valores culturais do grupo. Tais práticas também podem ter
alterações ao longo do tempo, transformarem-se, exigindo algumas atitudes novas
dos seres humanos e, consequentemente, tornar outras obsoletas, o que reitera a
multiplicidade, a variedade no uso das formas de linguagem, organizadas por meio
de enunciados.
Segundo Machado (2013), ―a partir dos estudos de Bakhtin foi possível mudar
a rota dos estudos sobre os gêneros [...]. Graças a essa abertura conceitual é
possível considerar as formações discursivas do amplo campo da comunicação‖
(MACHADO,

2013,

p.152).

Esse

campo

da

comunicação

pode

incluir
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diálogos/discursos do cotidiano e outros mais complexos desenvolvidos em esferas
institucionais, científicas, artísticas, escolares, etc.
A esse respeito, o próprio texto bakhtiniano apresenta uma distinção entre os
gêneros primários - aqueles que ocorrem no dia a dia, de forma mais simples como
o diálogo do cotidiano, cuja aprendizagem geralmente é espontânea – e os gêneros
secundários – de natureza mais complexa, como um romance, anúncio publicitário,
enfim, aqueles que surgem em convívios culturais mais elaborados e desenvolvidos,
os quais se manifestam, predominantemente, de forma escrita.
Porém, segundo o autor, os gêneros secundários, ao serem produzidos,
podem absorver e incorporar os primários, os quais passam a ser partes
constitutivas desses gêneros mais complexos, o que os afasta da realidade concreta
em que, inicialmente, foram produzidos. Nas palavras do autor,
No processo de sua formação eles incorporam e reelaboram diversos
gêneros primários (simples), que se formaram nas condições de
comunicação discursiva imediata. Esses gêneros primários, que
integram os complexos, aí se transformam e adquirem um caráter
especial: perdem o vínculo imediato com a realidade concreta e os
enunciados reais alheios (BAKHTIN, 2015[1979], p.263).

Segundo Bakhtin (2015[1979]), os gêneros primários e secundários (orais e
escritos) materializam os discursos nos diferentes usos sociais da linguagem,
valendo-se tanto dos elementos linguísticos, do sistema da língua, quanto das
necessidades contextuais, que emergem da situação histórico-social. Assim, os
conceitos de enunciado e gêneros se relacionam porque ambos se constituem em
duas dimensões: uma verbalizada em palavras estruturadas pelo sistema linguístico
e outra discursiva, calcada nas condições históricas e sociais, no caráter axiológico
e nas ideologias presentes no momento da enunciação.
Em alguns momentos da obra bakhtiniana, esses conceitos aparecem tão
imbricados que não é possível fazer uma distinção. Conforme o próprio autor
aponta, ―faz-se necessária uma noção precisa da natureza do enunciado em geral e
das particularidades dos diversos tipos de enunciado (primários e secundários), isto
é, dos diversos gêneros do discurso‖ (BAKHTIN, 2015[1979], p. 264-grifos nossos).
Quando o autor menciona diversos tipos de enunciados, podemos inferir que os
gêneros é que possibilitam essa materialização do enunciado, com particularidades
próprias e relativamente estáveis. Essa possível regularidade advém das
padronizações das próprias relações e interações ocorridas no interior de
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determinado campo social. Diante dessa natureza do enunciado, Bakhtin assim
define gênero: ―cada enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização
da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais
denominamos gêneros do discurso‖ (BAKHTIN, 2015[1979], p. 262).
Segundo Fiorin (2008), Bakhtin não se refere a gênero como um produto e,
sim, como um processo que nasce da interação e do uso da linguagem nos campos
de ação do dia a dia, conferindo-lhe um caráter de enunciado. Os enunciados
concretizam os projetos de dizer em diversos campos da atividade humana,
conforme as necessidades de interação, o que configura essa relativa estabilidade
na forma de enunciar, descrita por Bakhtin, sempre realizada em um gênero
discursivo.
Ao imprimir à linguagem um caráter social, o pensamento bakhtiniano
possibilita-nos entender que qualquer texto-enunciado se concretiza (materializa-se)
em um gênero que, por sua vez, está relacionado às esferas sociais da atividade e
interação humana. ―A utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e
escritos), concretos e únicos que emanam dos integrantes duma ou doutra esfera da
atividade humana‖ (BAKHTIN, 2015[1979], p. 279).
Por ser assim, compreendemos que não somos nós que criamos ou
―inventamos‖ gêneros; ao contrário, eles nos são dados historicamente. Nós os
aprendemos em nossas vivências sociais e culturais. Nas palavras de Costa-Hübes,
―Os gêneros do discurso são construtos teóricos, históricos e culturais que carregam
em si a linguagem em toda sua plenitude de vida‖ (COSTA-HÜBES, 2014, p. 21).
Logo, é impossível realizarmos uma interação oral ou escrita (ou não verbal) sem
recorrermos a algum gênero, em um campo de atividade humana, mesmo que ao
elegermos tal gênero o façamos por conhecimento empírico, sem termos total
consciência de sua existência.
Conforme Rodrigues, ―outro aspecto a ser relembrado é a plasticidade dos
gêneros e os limites muitas vezes tênues entre eles, resultando em entrecruzamento
e intersecções de características de gêneros próximos‖ (RODRIGUES, 2001, p.
104). Essa plasticidade ou maior padronização do gênero é que nos permite dizer
que há ao mesmo tempo uma estabilidade e uma instabilidade na forma de
organização do enunciado, uma vez que para Bakhtin,
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A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas
porque são inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade
humana e porque em cada campo dessa atividade é integral o
repertório de gêneros do discurso, que cresce e se diferencia à
medida que se desenvolve e se complexifica um determinado campo
(BAKHTIN, 2015[1979], p. 262).

Essa organização do projeto discursivo contempla, conforme o próprio
Bakhtin enumerou, três dimensões constitutivas: tema, estilo e construção
composicional.
Para

compreendermos

esses

elementos

constitutivos

do

gênero,

primeiramente precisamos retomar o princípio do pensamento bakhtiniano: o
dialogismo. Segundo Ponzio, ―Bakhtin ocupa-se da palavra para evidenciar nela a
presença de uma outra palavra que a torna inteiramente dialógica (PONZIO, 2013,
p. 231). Esse princípio se faz presente na constituição do texto/enunciado
materializado no gênero discursivo, pois nas proposições do Círculo, todas as
manifestações verbais funcionam dialogicamente. Desse modo, as relações
dialógicas permearão o tema do enunciado, as escolhas lexicais e linguísticas do
estilo e os ―padrões‖ mais estáveis da construção composicional.
O caráter dialógico pressupõe o diálogo constante com os gêneros
produzidos anteriormente, suscitados pelos mesmos campos de atividade, pois a
palavra compreendida como signo se aproxima de outros signos já conhecidos, em
que a própria compreensão pode ser vista como resposta. Nesse sentido, ―cada
enunciado deve ser visto antes de tudo como uma resposta aos enunciados
precedentes de um determinado campo‖ (BAKHTIN, 2015[1979], p. 297).
A partir dessas considerações, percebemos o quanto o conteúdo temático ou
tema está estreitamente ligado à enunciação, sendo, como esta, irrepetível, uma vez
que se encontra amparado no tempo e espaço em que se constitui, na relação entre
os participantes das interações que naquele momento ocupam/desenvolvem certos
papéis sociais, carregados de vivências e valores ideológicos exigidos pelo
momento da interação. ―O tema da enunciação é na verdade, assim como a própria
enunciação, individual e não reiterável. Ele se apresenta como a expressão de uma
situação histórica concreta que deu origem à enunciação‖ (BAKHTIN/VOLOSHINOV,
2014[1929], p.133).
Quando ligamos o tema à enunciação, o tomamos como concreto, um
fenômeno histórico, totalmente articulado ao contexto, numa situação de interação,
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pois, ―a enunciação está na fronteira entre a vida e o aspecto verbal do enunciado;
ela, por assim dizer, bombeia energia de uma situação da vida para o discurso
verbal, ela dá a qualquer coisa linguisticamente estável o seu momento histórico
vivo, o seu caráter único‖ (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1926, p.10).
Fica evidente que a visão de tema apresentada pelo Círculo é muito mais
ampla, abarcando tanto o assunto a ser tratado no enunciado, quanto à situação de
interação. O tema contempla a vida e o aspecto verbal; está situado entre o verbal
(situação linguística) e o não verbal (extralinguístico). Carrega os valores ideológicos
– palavra signo que une o locutor e o interlocutor - está aberto à contrapalavra que
àquele antecipa e espera. Palavra que é ―tema puro. Sua significação é inseparável
da situação concreta em que se realiza. Sua significação é diferente a cada vez de
acordo com a situação‖ (BAKHTIN, 2014[1929], p. 135).
O tema se constrói tanto pelos elementos da situação social (momento
histórico, interlocutores, campo da atividade) quanto pelos elementos verbais
(recursos expressivos). Configura o conteúdo ideológico que se torna dizível em um
gênero discursivo. Segundo Geraldi, ―o tema se apoia sobre uma estabilidade da
significação dos recursos expressivos. Esta estabilidade, traço de união entre
interlocutores, se fundaria na historicidade de sua presença em interações
anteriores, com os sentidos que lhe foram atribuídos‖ (GERALDI, 2013[1991], p.1819).
Nos enunciados concretos (gêneros discursivos), as finalidades de cada
referido campo são definidas também ―pelo estilo da linguagem, ou seja, pela
seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua‖ (BAKHTIN,
2015[1979], p. 261). Assim, escolhas de elementos verbais e não verbais, do léxico,
das relações lógico-discursivas, dos posicionamentos presentes no gênero, tem a
ver com estilo, que podem ser determinados pela situação de interação e pelos
interlocutores.
A situação e os participantes mais imediatos determinam a forma e o
estilo ocasionais da enunciação. Os estratos mais profundos da sua
estrutura são determinados pelas pressões sociais mais substanciais
e duráveis a que está submetido o locutor (BAKHTIN/VOLOSHINOV,
2014[1929], p. 118).

Desse modo, o estilo não é estático, pois há uma ação do locutor, uma opção
do autor dentre as possibilidades da linguagem ao produzir um discurso expresso
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em um gênero discursivo. Contudo, embora os elementos linguísticos passem pela
escolha do locutor, não podemos pensar que há uma total liberdade para essa
escolha, uma vez que, conforme evidenciou Bakhtin, há uma pressão social que
influencia a forma de expressão em dado gênero e situação. As opções linguísticas
são determinadas, em grande parte, pelos papéis sociais, natureza da interação,
ideologias partilhadas pelo grupo social, valores presumidos entre os interlocutores e
marcas dadas pelo próprio campo de ação. Essas possibilidades linguísticas
atreladas aos fatores elencados acabam por constituir marcas do estilo do gênero.
―Em cada campo existem e são empregados gêneros que correspondem às
condições específicas de dado campo; é a esses gêneros que correspondem
determinados estilos‖ (BAKHTIN, 2015[1979], p. 266).
Assim, abordar as marcas de estilo não é apenas definir um elemento de
forma pontual, mas considerá-lo na relação que mantém com o conteúdo temático,
com o extralinguístico e com as relações de interação entre o locutor e o interlocutor
pretendido, com a necessidade cultural e social de comunicação que leva à escolha
de determinados gêneros, que melhor realizem aquele projeto de dizer. Conforme
Bakhtin, ―O estilo é indissociável de determinadas unidades temáticas‖ e ainda
reforça que ―O estilo integra a unidade de gênero do enunciado como seu elemento‖
(BAKHTIN, 2015[1979], p. 266).
O estilo está ligado ao conteúdo temático e, ao trazer traços de determinado
gênero, une-se à construção composicional, que está bastante ligada às marcas do
estilo do gênero. Esta traz, em si, particularidades de um determinado campo da
atividade humana, organizadas estruturalmente, de modo a demonstrar seus
aspectos mais ―estáveis‖, pois carrega a preocupação com a forma, com a
materialização dos gêneros, retomando sua dimensão linguística, sem perder de
vista o contexto.
Ao considerarmos a construção composicional, compreendemos que cada
gênero, conforme os campos de atividade humana, tem uma forma distinta de
organizar seus enunciados. E que a opção por uma organização formal que pode
contemplar: parágrafos, título, cenas, imagens, texturas, ilustrações, uso de
determinados elementos linguísticos, lexicais, gramaticais, enfim, toda a ―forma‖, o
―como dizer‖, deve estar em consonância com o que é relevante para a interação,
para provocar ou evocar sentidos pretendidos entre os interlocutores.
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Podemos dizer que a construção composicional se refere àqueles elementos
que são típicos de cada gênero e que propiciam a concretização de algumas ideias
e não de outras, conforme a ―exigência‖ de determinado campo de atuação e
interação humana.
Todo gênero contempla, assim, uma parte verbal, expressa pelas escolhas
dos elementos da língua que a realiza, e uma parte extraverbal, não expressa
linguisticamente, mas que é composta pela situação social, perceptível pelas
condições ideológicas e históricas da própria existência humana, a qual pode ser
materializada pela linguagem. Segundo Faraco, ―o ponto de partida de Bakhtin é a
estipulação de um vínculo orgânico entre a utilização da linguagem e a atividade
humana‖ (FARACO, 2013, p. 126).
A capacidade de uso da linguagem é inerente ao ser humano e está na base
de seu desenvolvimento, o qual não é inato, mas resulta da interação social. Tal
fator foi considerado no pensamento do Círculo e também está relacionado aos
pressupostos de Vygotsky (1991[1984]).
Embora Bakhtin e Vygotsky tenham focos de investigação diversos, uma vez
que o primeiro está voltado à linguagem na área da Linguística, enquanto que o
segundo voltou-se às questões do desenvolvimento humano da linguagem na área
da Psicologia, podemos perceber pontos de convergência em suas obras. O
principal desses pontos é o fato de ambos verem o ser humano como um todo, cujo
desenvolvimento da linguagem é também fruto das relações sociais, do meio em
que este ser age e interage. Ambos se referem à presença do outro como
desencadeador das atividades mentais para internalização.
Em nossa pesquisa, procuramos estabelecer um diálogo entre os conceitos
de ambos, por nortearem as ações colaborativas. Assim, na próxima seção
abordamos alguns aspectos da teoria vygotskyana que fundamentaram nossos
estudos.

2.2 VYGOTSKY E ALGUNS CONCEITOS-CHAVE
Conforme destacamos anteriormente, esta pesquisa propôs-se a embrenharse no campo da pesquisa-ação-crítico-colaborativa (PACC), fundando-se nas
relações entre os sujeitos sociais, nas interações mediadas. Esse tipo de pesquisa,
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segundo Angelo (2015), articula-se às ideias difundidas por Vygotsky (1991[1984])16
e seus colaboradores como Leontiev (2004[1978]) e Luria (2005 [1990]), os quais
delinearam a Teoria Histórico Cultural17 que se apoia nos pressupostos do
materialismo histórico dialético de Marx.
Vygotsky18 parte do princípio de que ―qualquer processo psicológico, seja o
desenvolvimento do pensamento ou do comportamento voluntário, é um processo
que sofre mudanças a olhos vistos‖ (VYGOTSKY, 1991[1984], p. 44). Assim, sobre a
égide da abordagem dialética, afirma que ―estudar alguma coisa historicamente
significa estudá-la no processo de mudança‖ (VYGOTSKY, 1991[1984], p. 46).
A esse respeito, Freitas esclarece que o autor ―compreende que todos os
fenômenos devem ser estudados como um processo em movimento e mudança,
buscando-se conhecer sua gênese e transformação‖ (FREITAS, 2013[1997], p. 299).
Explica que a história de cada fenômeno constitui-se dessas mudanças tanto
quantitativas quanto qualitativas.
Vygotsky procurou explicar essas mudanças em relação à Psicologia. Propôs
que os estudos e pesquisas sobre o comportamento humano considerassem os
processos e não apenas os objetos. Desse modo, o trabalho concentrar-se-ia nos
processos de estabelecimento das formas superiores do comportamento humano. A
esse respeito, estabeleceu uma diferenciação entre o que denominou de Funções
Elementares (FE) e Funções Psicológicas Superiores (FPS). As primeiras funções
caracterizam-se por serem determinadas por estimulações externas, procedentes do
contato com o ambiente, que geram uma resposta praticamente automatizada.
Conforme Angelo (2015), ―são de base biológica e implicam dependência do
ambiente externo‖ (ANGELO, 2015, p. 39). Já, as FPS advêm de uma estimulação
interna, autogerada, formam-se ao longo do processo de internalização, pois
reconstituem as funções peculiares às relações sociais estabelecidas pelo sujeito,
nas quais os signos (como a linguagem) passam a ter um papel fundamental.
A linguagem, para Vygostsky, é vista como um instrumento psicológico de
mediação simbólica, como um produto cultural adquirido no contato social, que se
16

Estamos considerando os anos de publicação no Brasil das traduções das obras de Vygotsky e
seus colaboradores.
17
A teoria histórico-cultural também é conhecida como abordagem sociointeracionista. Representam
essa corrente teórica, Lev Semenovitch Vygotsky, Alexei Nikolaevich Leontiev, Alexander
Romanovich Luria e Vasili Vasilievich Davydov .
18
Salientamos que encontramos, nas obras que lemos, o nome Vygotsky grafado de diferentes
formas. Preferimos utilizar, neste trabalho, a grafia Vygotsky, mas mantivemos nas citações
bibliográficas as grafias dos originais.
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internaliza pela interação com o outro. Segundo Freitas, ―são, portanto, os signos
que realizam a mediação do homem com os outros e consigo mesmo, constituindo,
portanto, a única forma adequada para investigar a consciência humana‖ (FREITAS,
2013[1997], p. 303).
Para o autor, as FPS como a memória, a conscientização, a capacidade de
escolhas e decisões, de ler, de escrever, entre outras têm origem social e histórica,
pois vão consolidando-se na participação do sujeito em interação com outros
sujeitos. Assim, podemos defini-las como uma reconstituição das relações
interpessoais (entre pessoas) para as intrapessoais (interior ao sujeito), pois a
interação é sempre capaz de provocar mudanças. O processo interpessoal refere-se
à relação com o outro mediada pela linguagem em um espaço social e histórico que
articula o que é familiar e o que é estranho.
Cerutti-Rizatti, Daga e Dias (2014) ao abordarem sobre a importância desse
processo interpessoal para a Formação de leitores, o denominaram de
intersubjetividade, processo que, segundo as autoras, considera a historicidade das
relações com o outro, presente no interior de grupos sociais específicos e que pode
ser mediado pelo interlocutor mais experiente, incidindo sobre o que Vygostsky
conceituou como Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) ou Imediato, conceito
que será aprofundado durante esta seção. Conforme as autoras:
Parece-nos que de uma ação com tal propósito de articulação entre o
familiar e o estranho depende, em boa medida, a apropriação de
novos modos de ler, de novas formas de construir sentidos, da
vivência de novos encontros com outros não familiares, na conhecida
discussão vigotskiana (2000 [1978]) acerca do papel do interlocutor
mais experiente ao incidir sobre a zona de desenvolvimento imediato
do aprendiz (CERUTTI-RIZATTI; DAGA e DIAS, 2014, p. 228).

A partir dessa mediação via linguagem e pela relação com um interlocutor
mais experiente, o conhecimento pode passar ao nível intrapessoal ou, conforme o
termo adotado pelas pesquisadoras citadas, intrassubjetivo. Esse nível corresponde
à forma como o sujeito interage com o conhecimento mediado, como o compreende
e o torna seu. A linguagem é, assim, o instrumento que propicia a mediação para
esse processo de transformação e, consequentemente, de internalização.
Cerutti-Rizatti, Daga e Dias (2014) chamam a atenção para a importância dos
dois polos: intersubjetivo e intrassubjetivo e ressaltam que não haverá aprendizagem
real se focarmos apenas em um dos dois polos, num ensino polarizado.
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A relevância das discussões acadêmicas para a qualificação da ação
escolar implica necessariamente uma convergência entre ambos os
polos, e fazê-lo requer uma ancoragem epistemológica que não
dissocie cognição e interação; e mais, que conceba interação em
todas as contingências da relação do ‗eu‘ com o ‗outro‘, isto é, tome
essa relação no espectro situado da história e da cultura (CERUTTIRIZATTI; DAGA e DIAS, 2014, p. 227).

Essa afirmação é condizente, uma vez que Vygotsky procurou construir uma
visão totalizadora da realidade e do homem, contrário à dicotomia entre subjetivo e
objetivo presentes no pensamento de sua época histórico-social. Conforme Freitas
(2013[1997]), a base dialética dos pressupostos discutidos por Vygotsky (e, também,
pelo Círculo de Bakhtin) não permite dicotomias que levem a fragmentação de um
fenômeno, pois ―Tudo está em movimento. Todo movimento é causado por
elementos contraditórios que coexistem posteriormente numa nova totalidade‖
(FREITAS, 2013[1997], p. 300).
Esse movimento do interpessoal para o intrapessoal é que possibilita a
internalização do conhecimento. Para Vygostsky, ―a internalização das atividades
socialmente enraizadas e historicamente desenvolvidas constitui um aspecto
característico da psicologia humana; é a base do salto qualitativo da psicologia
animal para a psicologia humana‖ (VYGOTSKY, 1991[1984], p.41).
Somente os seres humanos têm a capacidade de aprender com os saberes
construídos historicamente por seus antepassados e tudo que foi internalizado pelo
sujeito, em algum momento, já foi externo a ele. A esse respeito Vygotsky esclarece
que:
O processo de internalização consiste numa série de
transformações:
a) Uma operação que inicialmente representa uma atividade externa
é reconstruída e começa a ocorrer internamente. É de particular
importância para o desenvolvimento dos processos mentais
superiores a transformação da atividade que utiliza signos, cuja
história e características são ilustradas pelo desenvolvimento da
inteligência prática, da atenção voluntária e da memória.
b) Um processo interpessoal é transformado num processo
intrapessoal. [...] primeiro, entre pessoas (interpsicológica), e, depois,
no interior da criança (intrapsicológica). [...] Todas as funções
superiores originam-se das relações reais entre indivíduos humanos.
c) A transformação de um processo interpessoal num processo
intrapessoal é o resultado de uma longa série de eventos ocorridos
ao longo do desenvolvimento.(VYGOTSKY, 1991[1984], p.41).
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A internalização vai se constituindo conforme as atividades mentais realizam
esses movimentos de transformação, o que demanda tempo, pois esse processo de
reconstruir internamente as atividades externas proporcionadas pelas relações com
os objetos e as pessoas, durante a interação social, ocorre aos poucos. A esse
respeito, Menegassi e Ohuschi (2007), ao realizarem uma reflexão sobre a
aprendizagem e ensino da escrita, apontam que
O processo da escrita se inicia por uma relação interpessoal, com a
construção do conhecimento a partir de uma relação social de
interação, a qual leva o indivíduo ao segundo momento, intrapessoal,
idiossincrático, em que há a incorporação do processo anterior e a
sedimentação do conhecimento, em que as palavras alheias se
tornam palavras próprias do produtor (MENEGASSI e OHUSCHI,
2007, p. 244-245).

Esse aspecto da sedimentação do conhecimento é imprescindível para que
ocorra a internalização e a apropriação do novo conhecimento. O tempo que um
sujeito precisa para sedimentar o que lhe foi ensinado ou mediado de alguma forma,
difere conforme o nível de conhecimento prévio, de familiaridade e de complexidade
que ―exigem‖ as práticas sociais e culturais em que está inserido.
O princípio básico que rege a teoria é de que o ser humano se constitui nas
interações com o mundo, com o outro e que essas interações ocorrem de forma
indireta, mediadas por instrumentos ou meios artificiais. Para Vygotsky, além do
meio social, os instrumentos de mediação agem sobre as FPS, pois
O uso de meios artificiais - a transição para a atividade mediada muda, fundamentalmente, todas as operações psicológicas, assim
como o uso de instrumentos amplia de forma ilimitada a gama de
atividades em cujo interior as novas funções psicológicas podem
operar (VYGOTSKY, 1991[1984], p. 40).

É importante destacarmos que a expressão ―mediação‖ em termos
vygotskyanos, não tem a ver com as teorias que defendem apenas reações
estímulo-resposta, mas caracteriza um processo de relação entre o sujeito e o
mundo que pode ser intermediado por um elemento que se coloca como auxílio
entre um estímulo e uma resposta, demonstrando a complexidade desse processo,
no qual ―o indivíduo modifica ativamente a situação estimuladora como uma parte do
processo de resposta a ela‖ (VYGOTSKY, 1991[1984], p. 15).
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O autor faz uma distinção entre esses instrumentos mediadores: a)
Instrumentos concretos/materiais – aqueles que têm função mediadora orientada
para o externo, o que leva à influência do ser humano sobre o objeto, o qual é
transformado pelo homem; b) Instrumentos Psicológicos – aqueles que promovem
mediação interna, foco no controle do próprio indivíduo que se utiliza dos signos
para auxiliar a lembrar, comparar, relatar, etc. A linguagem tem papel fundamental
nessa mediação interna. Segundo Luria, ―a atividade verbal, além de ser um meio de
generalização e uma fonte de pensamento, é também um meio para regular o
comportamento‖ (LURIA, 2011[2005], p. 111).
Esses dois tipos de instrumentos mediadores podem ser combinados e
promoverem a aprendizagem e o desenvolvimento.
Na medida em que esse estímulo auxiliar possui a função específica
de ação reversa, ele confere à operação psicológica formas
qualitativamente novas e superiores, permitindo aos seres humanos,
com o auxílio de estímulos extrínsecos, controlar o seu próprio
comportamento. O uso de signos conduz os seres humanos a uma
estrutura específica de comportamento que se destaca do
desenvolvimento biológico e cria novas formas de processos
psicológicos enraizados na cultura (VYGOTSKY, 1991[1984], p. 30).

Quando nos propomos a uma PACC, procuramos criar esses momentos de
mediação via linguagem, por meio de trocas entre pesquisadora e colaboradoras, de
forma a provocar o movimento de internalização, construção de novos significados e
reelaboração dos conceitos apreendidos, com o intuito de gerar uma responsividade.
Como o processo não é nada passivo, nem imediato, nos leva a considerar o que
Vygostsky definiu em seus estudos como Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP).
O conceito de ZDP foi criado pelo pesquisador após rejeitar três das
concepções teóricas sobre a relação entre desenvolvimento e aprendizado vigentes
nas pesquisas em Psicologia da época. A primeira dessas teorias considerava os
processos de desenvolvimento e aprendizado como totalmente independentes, para
a qual o aprendizado apenas se utilizava de avanços do desenvolvimento sem,
contudo, alterá-lo. A segunda, ao contrário da primeira, propagava que aprendizado
é desenvolvimento, que constituem processos inseparáveis, misturados, mas
reduzia a aprendizagem à mera formação de hábitos. Já, a terceira posição
apresentava uma tentativa de superar os extremos das outras duas e combiná-las.
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Assim, o desenvolvimento passaria por dois processos que influenciavam-se
mutuamente: a maturação e o aprendizado.
Para Vygotsky, ―o aprendizado das crianças começa muito antes delas
frequentarem a escola. Qualquer situação de aprendizado com a qual a criança se
defronta na escola tem sempre uma história prévia‖ (VYGOTSKY, 1991[1984], p.
56). Afirma que aprendizagem e desenvolvimento estão inter-relacionados, mas há
diferenças entre o aprendizado escolar e o não escolar. Portanto, propõe analisar os
níveis de desenvolvimento, distinguindo-os em Nível de Desenvolvimento Real, que
pressupõe o que o sujeito consegue realizar por si, sem auxílio do outro; e o Nível
de Desenvolvimento Potencial, o qual abrange o que o sujeito consegue realizar
com auxílio de outro. À distância entre esses níveis – real e potencial – constitui a
ZDP. Nas palavras do autor: ―zona de desenvolvimento proximal define aquelas
funções que ainda não amadureceram, mas que estão em processo de maturação,
funções que amadurecerão, mas que estão presentemente em estado embrionário‖
(VYGOTSKY, 1991[1984], p.58).
Vygostsky e seus alunos comprovaram esses níveis de desenvolvimento ao
trabalharem com crianças através da proposição de testes e tarefas de diferentes
graus de dificuldade; analisaram o que elas conseguiam realizar sozinhas e quais
problemas conseguiam resolver após fornecimento de pistas ou algum tipo de
orientação. Perceberam que, embora o nível real fosse semelhante em crianças de
mesma idade, poderia diferir quanto ao que conseguiam fazer com auxílio. Segundo
os pesquisadores ―nunca consideraram a noção de que aquilo que a criança
consegue fazer com ajuda dos outros poderia ser, de alguma maneira, muito mais
indicativo de seu desenvolvimento mental do que aquilo que consegue fazer
sozinha‖ (VYGOTSKY, 1991[1984], p.57).
Em nossa pesquisa, considerar a ZDP proposta por Vygotsky é fundamental,
pois representa as etapas de desenvolvimento ainda não consolidadas; momentos
em que a intervenção colaborativa pode instigar reflexões, ações e produzir frutos;
auxiliar novas aprendizagens que poderiam não ocorrer sem a mediação do outro,
pois segundo o pensamento vygotskyano ―aquilo que é a zona de desenvolvimento
proximal hoje, será o nível de desenvolvimento real amanhã‖ (VYGOTSKY,
1991[1984], p.58).
É nessa ZDP que as interações entre pesquisadora e professoras
colaboradoras podem potencializar a aprendizagem em estado de maturação,
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auxiliando-as quanto à construção de conhecimento em um nível superior ao que
lhes seria possível alcançar sozinhas, ao inseri-las em atividades coletivas e práticas
mediatizadas pelos conhecimentos teórico-metodológicos aqui descritos e pela
realidade observada em sala de aula. Segundo Gonçalves (2011),

a aprendizagem é a responsável por criar a zona de desenvolvimento
proximal, que é a distância entre o nível de resolução de uma tarefa
que uma pessoa pode alcançar atuando sozinha e o nível que pode
alcançar com a ajuda de um colega mais competente ou experiente
para a tarefa (GONÇALVES, 2011, p. 38-39).

À luz desses conceitos e princípios vygotskyanos, procuramos, no âmbito de
nossa pesquisa, promover a vivência de processos de internalização dos conteúdos
estudados via formação continuada (FC) e através das reflexões empreendidas
durante as sessões reflexivas, com a intenção de contribuirmos para a
transformação de algumas práticas pedagógicas no e do próprio processo de
ensino.
Durante as etapas da pesquisa, acreditamos ter mobilizado estímulos
externos ao trazer à discussão novos encaminhamentos e pressupostos, os quais
foram, em alguma medida, reconstruídos via confronto com o conhecimento prévio
do professor colaborador, mediados por sua prática pedagógica em sala de aula,
pela interação professor/pesquisador, teoria/prática, possibilitando a transformação
de um processo interpessoal para o intrapessoal. Essa transformação não é algo
que ocorre imediatamente, não corresponde a uma assimilação e compreensão
imediata e passiva dos conceitos teóricos e metodológicos que estão sendo
apresentados e discutidos, mas vai se constituindo na interação, na interiorização,
pois nas reconstruções internas de tudo que é recebido e discutido, os conceitos vão
sendo sedimentados, o que se fez sentir ao longo de todo o processo. ―O processo,
sendo transformado, continua a existir e a mudar como uma forma externa de
atividade por um longo período de tempo, antes de internalizar-se definitivamente‖
(VYGOTSKY, 1991[1984], p.41).
Além de subsidiar nossas ações colaborativas, os processos descritos por
Vygotsky (interpessoal, intrapessoal) e os conceitos da internalização e mediação
estarão

subjacentes

a

todo

o

trabalho

que

empreendemos

com

os

encaminhamentos pedagógicos para a prática da produção e reescrita textual.
Segundo Menegassi e Ohuschi, ―os aspectos da interação verbal proposta por
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Bakhtin/Volochinov (1992), associados à visão sócio-interacionista de Vygotsky
(1998), constituem a escrita como interação‖ (MENEGASSI e OHUSCHI, 2007,
p.253). A esse respeito, abordaremos a seguir.
2.3 CONCEPÇÕES DE LINGUAGEM E DE ESCRITA

Todos esses conceitos abordados anteriormente sustentam uma concepção
de linguagem que se faz presente, atualmente, nos referenciais curriculares para o
ensino de Língua Portuguesa: a Concepção Dialógica e Interacionista da linguagem.
―Dessa forma, a linguagem é vista como fenômeno social, pois nasce da
necessidade de interação (política, social, econômica) entre os homens. Tendo
como base teórica as reflexões do Círculo de Bakhtin a respeito da linguagem‖
(PARANÁ, 2008, p.49).

Essa concepção de linguagem foi fortalecida, no país, a partir dos anos de
1980, época em que nossos educadores e pesquisadores começaram a ter maior
acesso aos escritos do Círculo de Bakhtin, que vinha revolucionando o campo da
Linguística. Além disso, passaram a entrar em contato com as primeiras traduções
de textos de Vygotsky, que abordavam ideias inovadoras para o campo da
Psicologia, ao defender que o desenvolvimento humano não está atrelado apenas
às questões biológicas hereditárias e, sim, à linguagem e às interações sociais, o
que leva o conhecimento a ser construído via mediações pelas relações históricas e
culturais.
A partir das contribuições desses estudos empreendidos nos campos da
Filosofia, da Linguística e da Psicologia alterou-se a concepção de linguagem
defendida nos meios acadêmicos e educacionais até aquele momento. Segundo
Costa-Hübes,
A linguagem, sob tal perspectiva teórica, deixou de ser interpretada
somente como resultado do pensamento organizado ou como
estrutura cognitiva e linguística, mas foi reconhecida como símbolo
sócio e historicamente construído a partir de necessidades reais de
interação do homem geradas pelo trabalho, para atender às práticas
sociais com a linguagem (COSTA-HÜBES, 2008, p. 107).

É a partir dessa concepção que se propõe a reorganização do ensino de
Língua materna, em esfera nacional e estadual. Segundo as DCE (PARANÁ, 2008),
―ensinar a língua materna, a partir dessa concepção, requer que se considerem os
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aspectos sociais e históricos em que o sujeito está inserido, bem como o contexto de
produção do enunciado, uma vez que os seus significados são sociais e
historicamente construídos‖ (PARANÁ, 2008, p. 49).
Contudo, no texto do próprio documento encontramos um reconhecimento de
que, nas práticas de ensino da disciplina, ainda há dificuldades quanto à vivência
dessa concepção defendida.
O ensino de Língua Portuguesa seguiu, e em alguns contextos ainda
segue, uma concepção de linguagem que não privilegia, no processo
de aquisição e no aprimoramento da língua materna, a história, o
sujeito e o contexto, como destaca Travaglia (2000), pautando-se no
repasse de regras e na mera nomenclatura da gramática tradicional.
(PARANÁ, 2008, p.48).

Como professora da rede estadual há vários anos, temos percebido que a
maioria dos docentes conviveu como profissional ou como aluno com diferentes
concepções de linguagem que, indiretamente, podem influenciar sua forma de
trabalho e até mesmo a compreensão dos fundamentos teóricos que embasam os
referenciais curriculares.
Na vivência de grande parte dos profissionais, ao menos três concepções de
linguagem fizeram parte de suas formações: a) linguagem como a expressão do
pensamento; b) linguagem como instrumento de comunicação; c) linguagem como
forma de interação. Tais concepções geraram diferentes formas de compreender o
ensino de LP e, consequentemente, o ensino da produção textual, foco de nossa
pesquisa. Conforme Menegassi,
O ensino da produção textual escrita em língua materna passou, ao
longo da história da educação brasileira, por várias concepções de
escrita, que se estabeleceram em função das concepções de
linguagem e de ensino vigentes em cada período histórico. Assim,
são conhecidas quatro concepções de escrita: escrita com foco na
Língua; escrita como dom/ inspiração; escrita como consequência;
escrita como trabalho (MENEGASSI, 2010, p.16 - grifos nossos).

Sobre essas concepções de escrita e sua relação com as diferentes
concepções de linguagem passamos a discorrer a seguir, na perspectiva de
estabelecer relações entre esses dois elementos.
A linguagem vista como expressão do pensamento é a concepção que
embasa o que denominamos de ensino tradicional, voltado à primazia dos estudos
gramaticais. Segundo Costa-Hübes, ―sob à luz de tal concepção, filósofos e outros
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estudiosos acreditavam que a linguagem era um dom individual, produzida no
interior da mente dos indivíduos. Por isso, estava a serviço do pensamento, já que
era considerada a sua forma de tradução‖ (COSTA-HÜBES, 2008, p.85).
Nessa perspectiva, a língua era vista como um sistema pronto, dado, do qual
o indivíduo, de forma racional, podia escolher os elementos linguísticos que melhor
pudessem expressar seu pensamento. Em se tratando da aprendizagem da língua,
pautava-se no ensino de regras e nomenclaturas, com longas listas de exercícios
para o aprendiz ―treinar‖ o que aprendeu, acreditando-se que o fato de conhecer
bem as regras gramaticais levaria ao seu bom uso no momento da escrita. A esta
concepção de linguagem, correspondem as concepções de escrita citadas por
Menegassi (2010): a escrita com foco na língua, a escrita como dom/inspiração e a
escrita como consequência.
À primeira caberia uma centralização nos aspectos formais no momento da
escrita, primando pelo bom uso da norma padrão da língua. A ênfase do trabalho
docente em relação à produção recairia sobre o ato de corrigir erros de grafia,
desvios de concordância, sintaxe, etc. À segunda, caberiam atividades que
contemplassem a produção escrita a partir de um título ou tema, sem um trabalho
prévio e sem considerar nenhum aspecto de interação. Segundo Menegassi (2010),
nessa segunda perspectiva ―o aluno deverá buscar em seus conhecimentos e nas
informações que conhece, subsídios para escrever um texto; para isso, basta que
tenha o ‗dom divino‘ ou a ‗inspiração divina‘ para produzi-lo‖ (MENEGASSI, 2010, p.
18). Tal abordagem teria como resultado textos sem intenções ou finalidades
marcadas, sem interlocutores, nem objetivos. Partia-se da compreensão de que se o
indivíduo não organizasse a própria fala ou a escrita, não conseguiria pensar direito
e não teria o dom de expressar o seu pensamento.
Esta perspectiva está articulada à corrente teórica denominada pelo Círculo
de Subjetivismo Idealista, a qual, segundo Bakhtin/Voloshinov (2014[1929]),
apresenta o momento da enunciação como um ato individual, monológico, incapaz
de expressar uma consciência coletiva, construída pela interação. Para os
defensores desta corrente teórica, tudo que é essencial encontra-se na atividade
interior, ou seja, o centro organizador de toda a expressão é o psiquismo individual e
qualquer exteriorização apenas traduz o que foi gerado pela individualidade criadora.
Contrários a esta concepção, os integrantes do Círculo explicitaram que ―o centro
organizador de toda enunciação, de toda expressão, não é interior, mas exterior:
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está situado no meio social que envolve o indivíduo‖ (BAKHTIN/VOLOSHINOV,
2014[1929], p. 125).
Ainda sob a égide de tal perspectiva, é que se ampara a concepção da escrita
como consequência, por meio da qual se entende que o texto é produzido como
forma de comprovar a participação em determinada atividade, como um registro ou
relatório. Sua principal razão de ser é gerar um produto a ser avaliado, sem
considerar, sequer, o tempo que cada aluno leva para sedimentar as informações
recebidas. Assim, o foco da escrita estaria no texto.
Esse aspecto de não conceder um tempo para que o aluno internalize o
conhecimento antes de produzir um texto, contraria um princípio básico da
aprendizagem apontado por Vygotsky (1991[1984]), o qual defende que a
internalização é a transformação de um processo interpessoal em intrapessoal e
que, para que se efetive, é necessário um período maior de tempo, fator que é
negado ao aprendiz quando se concebe a escrita como consequência.
A segunda concepção, conhecida como linguagem como instrumento de
comunicação, está atrelada aos estudos estruturalistas da língua que remonta aos
anos de 1920, os quais tinham, entre seus precursores, Ferdinand de Saussure.
Para esse estudioso, a língua é vista como um código que nos é dado socialmente.
Sob essa orientação teórica, compreende-se que os signos linguísticos já estão
prontos, cabendo aos interlocutores apenas utilizá-los. Essa concepção foi
denominada pelo Círculo de Objetivismo Abstrato, pois denota uma compreensão da
língua como uma forma de representação abstrata de um objeto, do ponto de vista
formal, independente de fatores externos.
Dessa compreensão de língua surgiram várias vertentes de ensino, incluindo
os estudos mais formalistas e a teoria da comunicação, os quais tiveram grande
repercussão nos anos de 1970-1980. Segundo Costa-Hübes,
Sob esse viés teórico, a linguagem passou a ser concebida,
principalmente pelos seguidores da teoria saussuriana, não só como
representação do pensamento, mas também como uma estrutura
concreta, um código, passível de ser analisado internamente. [...]
Pode-se dizer que, na década de 1970, a linguagem foi concebida
como um instrumento de comunicação e a língua entendida como um
conjunto de signos que se combina para estabelecer a comunicação
(COSTA-HÜBES, 2008, p. 87/88).
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Estas primeiras concepções de escrita destacadas por Menegassi (2010) têm
suas raízes nas concepções de linguagem articuladas às correntes teóricas que
foram contestadas pela obra bakhtiniana, pois para os autores do Círculo ―o
subjetivismo individualista está errado em tomar, da mesma forma que o objetivismo
abstrato,

a

enunciação

monológica

como

seu

ponto

de

partida

básico‖

(BAKHTIN/VOLOSHINOV, 2014[1929], p. 126).
Delineados os fundamentos das duas primeiras concepções de linguagem,
abordamos os princípios da terceira, a linguagem como forma de interação, que
constitui a concepção que defendemos e sobre a qual se assentam os princípios
desta pesquisa e dos referenciais teóricos para o ensino de LP no estado do Paraná.
Sob essa perspectiva, o ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa
visa aprimorar os conhecimentos linguísticos e discursivos dos
alunos, para que eles possam compreender os discursos que os
cercam e terem condições de interagir com esses discursos. Para
isso, é relevante que a língua seja percebida como uma arena em
que diversas vozes sociais se defrontam, manifestando diferentes
opiniões (PARANÁ, 2008, p.50).

Ao contrário das outras perspectivas, nesta concepção, considera-se a
enunciação dialógica, em que possam ser percebidas as diversas vozes sociais em
diálogo. A produção escrita é vista como trabalho, o que pressupõe a compreensão
de que se trata de um processo, no qual o texto será escrito, revisto, reescrito, até
uma versão final.
Koch e Elias (2015) defendem que a concepção de escrita como trabalho é a
que melhor atende a uma concepção discursiva e interacionista de linguagem. As
autoras a denominam como escrita com foco na interação e afirmam que
Nessa concepção interacional (dialógica) da língua, tanto aquele que
escreve como aquele para quem se escreve são vistos como
atores/construtores sociais, sujeitos ativos que – dialogicamente – se
constroem e são construídos no texto. [...] o sentido da escrita,
portanto é produto dessa interação (KOCH E ELIAS, 2015, p. 34/35grifos das autoras).

Segundo Menegassi (2010), a denominação ―trabalho‖ faz referência a todo o
processo consciente de planejar, revisar e reescrever um texto, o que naturalmente
gera reflexão e ação, tanto para o professor quanto para o aluno. É a concepção de
escrita que têm suas raízes na perspectiva interacionista da linguagem, que tem
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respaldo em Geraldi (2007[1984]), um dos primeiros pesquisadores a traçar uma
proposta de ensino de LP sob a égide da Linguística da Enunciação ou Linguística
Interacional.
Segundo Geraldi, (2013[1991]), a produção de textos (orais e escritos)
constitui o ponto de partida e também o ponto de chegada para o processo de
ensino/aprendizagem da língua. Mas esta centralidade da produção textual só pode
ser compreendida numa concepção de linguagem que considere os sujeitos
concretos em interação.
A partir desta breve retomada sobre a entrada do texto na sala de aula como
cerne para o trabalho com as práticas de leitura e escrita na escola, cabe-nos
analisar como a produção de textos – foco de nossa pesquisa – vem sendo
compreendida em termos de concepção teórica e de efetivação nas salas de aula.
Faz-se imprescindível pensarmos que a concepção de linguagem assumida
pode auxiliar ou prejudicar muito o ensino de produção textual, se esta for pautada
unicamente nos aspectos linguísticos ou estruturais do texto. Conforme Lopes-Rossi
(2012), ―o desenvolvimento da capacidade de produção escrita do aluno para sua
atuação nas diferentes esferas de participação social fica muito prejudicado se o
ensino basear-se unicamente na organização e nos aspectos linguísticos dos textos‖
(LOPES-ROSSI, 2012, p. 226).
Assim, no intuito de aclararmos como estamos concebendo a produção
textual à luz do dialogismo e do interacionismo, propusemo-nos, na próxima seção,
a apresentar discussões intercaladas com o que regem os documentos curriculares,
travando, mais uma vez, um diálogo (na perspectiva bakhtiniana do termo) com
autores que ao longo de suas pesquisas vêm se debruçando sobre o tema. Assim,
pautamos as discussões em Geraldi (2007[1984], 2013[1991], 2010); Antunes
(2003); Menegassi (2003, 2004, 2007, 2010, 2012); Costa-Hübes (2008, 2009, 2010,
2012, 2014); Gonçalves (2011, 2013); Lopes-Rossi (2006, 2012); Ruiz (2013[2001]);
dentre outros, sem perder de vista os preceitos bakhtinianos.

2.4

A PRODUÇÃO TEXTUAL EM UMA
INTERACIONISTA DE LINGUAGEM

PERSPECTIVA

DIALÓGICA

E

Trabalhar a Produção textual nas aulas de LP, concebendo a linguagem como
dialógica e interacionista, desde há muitos anos constitui uma preocupação e até
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mesmo um desafio aos professores, principalmente no ensino fundamental. Durante
décadas, o assunto vem sendo debatido e já foi alvo de muitos estudos e, mesmo
que em termos teóricos esteja até bem delineado, na prática vivencia-se muitas
lacunas quanto à articulação teoria-prática.
Historicamente, as ideias de Geraldi começaram a propagar-se a partir da
década de 1980, quando o autor assume, em um de seus textos publicados no livro
O Texto na sala de aula (2007[1984]), a linguagem como dialógica e como forma de
interação (recorrendo aos preceitos teóricos bakhtinianos), apresentando, assim, a
concepção interacionista da linguagem.
Nessa mesma obra, o autor questionou o trabalho realizado com a produção
de texto na escola, que apagava o aluno como autor, criando o que ele chama de
―jogo da escola‖, motivado por uma escrita higienizada, seguidora de normas, mas
sem projeto discursivo, sem a necessidade de dizer do educando. A esse processo
ele denominou de redação escolar, entendendo que ―Na redação, não há um sujeito
que diz, mas um aluno que devolve ao professor a palavra que lhe foi dita pela
escola‖ (GERALDI, 2007[1984], p. 128). E apresentou o seu contrário, uma
produção escrita em que se perceba o aluno como um sujeito que tem o que dizer e
para quem dizer por meio da produção de um texto. Essas reflexões estão
amparadas em Bakhtin (2015[1979]) quando diz que ―um traço essencial
(constitutivo) do enunciado é o seu direcionamento a alguém, o seu endereçamento”
(BAKHTIN, 2015[1979], p.301 – grifos do autor).
Desse modo, o que Geraldi (2007[1984]) definiu como ―redação‖ não
constituiria um processo de interlocução. Para o autor, ―escrever é um gesto próprio,
que implica necessariamente os sujeitos do discurso [...] ‗exercício de redação‘
sempre foi pensado como um exercício, em que o sujeito só treinava‖ (GERALDI,
2010, p.166).
Relacionamos a terminologia ―redação escolar‖ utilizada por Geraldi
(2007[1984]), ao que Costa-Hübes (2012a) define como ―exercício de escrita‖:
A produção de texto como exercício de escrita são as atividades de
produção textual em função do trabalho com determinado(s)
conteúdo(s) da disciplina, objetivando ensinar o aluno a escrever. Por
exemplo: introduzir ou concluir um texto, a partir de um fragmento
dado; [...] Essas propostas de produção se esvaziam em si mesmas,
já que uma vez atendido ao solicitado, o texto é avaliado (corrigido)
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pelo professor, encerrando-se aí o exercício de escrita (COSTAHÜBES, 2012a, p.10).

A produção de texto como exercício de escrita encontra raízes na concepção
de linguagem como expressão do pensamento, em que a escrita se foca no texto e é
vista apenas como um sistema pronto, no qual as regras devem ser assimiladas
para se escrever bem. Ou, ainda, na escrita como um dom, por meio da qual se
compreende que os indivíduos devem transpor para o papel suas representações
mentais, sem levar em conta o ―outro‖, o processo de interação.
Geraldi, em sua obra Portos de Passagem (2013 [1991]), sistematizou o que
considerava necessário à produção textual. Segundo sua sistematização, as
condições são que:
a) se tenha o que dizer;
b) se tenha uma razão para se dizer o que se tem a dizer;
c) se tenha para quem dizer o que se tem a dizer;
d) o locutor se constitui como tal, enquanto sujeito que diz oque diz
para quem diz [...]; e) se escolhem as estratégias para realizar (a),
(b), (c) e (d) (GERALDI, 2013 [1991], p. 160).

Para o autor, estabelecer essas condições equivale a devolver a palavra ao
aluno, possibilitando-lhe constituir-se em um locutor efetivo, capaz de interagir com
um interlocutor real, em uma situação de interação verdadeira. Ao professor não
caberia, nessa visão, um papel passivo, mas sim, o de definir e estimular situações
reais de interlocução, para que os textos produzidos tivessem como destino o outro,
o interlocutor. Ou seja, criar possibilidades para que o aluno produtor de textos
tenha, de fato, razões para dizer e para quem dizer.
Assim, produzir texto na escola, orientado pelo viés da interação, significa
articular a linguagem com seus interlocutores, de modo que o discurso se
estabeleça por meio do texto-enunciado em produção. Para que isso se concretize,
é importante garantir, ao aluno, no encaminhamento da produção textual, clareza
quanto aos seus propósitos discursivos. Nesse sentido, a ―produção do texto exige
articulações entre situação, relação entre interlocutores, temática, estilo do gênero e
estilo próprio, o querer dizer do locutor, [...] para além da superfície linguística do
texto‖ (GERALDI, 2010a, p.168).
Cabe-nos ressaltar, então, que há diferença significativa entre um ensino de
produção textual pautado em concepções de escrita que tenham foco no texto em si
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ou que tomem a língua como dom, e aquele que assume uma concepção de língua
interacionista e, consequentemente, de escrita como trabalho.
Desse modo, ao tomarmos a produção escrita como interação verbal entre os
sujeitos, não podemos deixar de considerar as palavras de Bakhtin/Volochinov,
quando afirmam:
A palavra dirige-se a um interlocutor: ela é função da pessoa desse
interlocutor: variará se se tratar de uma pessoa do mesmo grupo
social ou não, se esta for inferior ou superior na hierarquia social,
se estiver ligada ao locutor por laços sociais mais ou menos
estreitos (pai, mãe, marido, etc). Não pode haver interlocutor
abstrato; não teríamos linguagem comum com tal interlocutor
abstrato (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2014, p. 116, grifos do autor).

Esta forma de conceber a palavra, como forma de interagir com um
interlocutor (real ou virtual19) norteia as reflexões que fazemos sobre o ensino de
produção escrita. Segundo Geraldi (2010b), ―Produzir um discurso (ou um texto)
exige muito mais do que conhecer as formas relativamente estáveis dos gêneros
discursivos: há que se constituir como locutor, assumir o papel de sujeito discursivo‖
(GERALDI, 2010b, p. 81).
Contudo, ao longo dos anos, vários pesquisadores têm observado que as
atividades com a produção de textos na escola ainda vêm revestidas de uma
artificialidade. Segundo Antunes (2003), ―a prática de uma escrita sem função,
destituída de qualquer valor interacional, sem autoria e sem recepção (apenas para
‗exercitar‘), uma vez que, por ela, não se estabelece a relação pretendida entre a
linguagem e o mundo, entre o autor e o leitor do texto‖ (ANTUNES, 2003, p.26/27).
Uma escrita que não considera a situação de interlocução, de circulação dos textos,
negando o princípio da interação verbal.
Segundo Lopes-Rossi (2012), os estudos a respeito da produção textual
publicados durante a década de 1980 já traziam temas como a Interação na
Produção da escrita e apontavam algumas condições do trabalho pedagógico com a
escrita como inadequadas, a saber:
As condições de produção das redações do modo como a escola
tradicionalmente as praticava foram consideradas inadequadas por:
• artificialidade das situações produção, pois a redação na escola
não se configurava um texto autêntico, de efetiva circulação social;

19

Interlocutor Virtual: termo bakhtiniano que se refere a alguém ou a um público que o locutor tem em
mente como possível interlocutor.
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• descaracterização do aluno como sujeito no uso da linguagem; o
aluno escrevia para cumprir uma tarefa, consequentemente,
faltavam-lhe objetivos de escrita e um real leitor (exceto o professor);
• artificialidade dos temas propostos ou pouca possibilidade de
interesse dos alunos nesses temas;
• falta de etapas de planejamento, organização das ideias, revisão e
refacção do texto;
• atitude bastante comum do professor de comportar-se como
corretor do texto do aluno apenas no nível microestrutural
(gramatical) (LOPES- ROSSI, 2012, p. 226).

Esses aspectos levantados pela autora corroboram com o que foi apontado
por Antunes (2003) e retomam vários aspectos do que foi discutido por Geraldi
(2007[1984]), como a descaracterização do aluno como autor, a negação de sua
voz, a ausência de circulação social do texto e a incompreensão da escrita como
processo.
Além destes, Lopes-Rossi (2012) destaca outro ponto que merece a nossa
atenção: o fato de muitas propostas para o trabalho com a produção textual,
tradicionalmente, basearem-se na tipologia textual clássica, como narração,
descrição e dissertação. Esse fato é relevante, uma vez que nossas observações
durante a pesquisa revelaram, em alguns momentos, que ainda hoje se confunde
tipologia textual e gêneros discursivos. Segundo Lopes-Rossi (2012)
É pertinente destacar, para marcar as diferenças entre um ensino de
produção escrita focado em tipos textuais e um ensino focado em
gêneros discursivos, [...] na vida cotidiana, não se solicita a alguém
que faça uma descrição. As pessoas necessitam descrever objetos,
propriedades, pessoas, sintomas de doenças, sentimentos. Em cada
caso, no entanto, o tipo descritivo de organização do discurso
atualiza-se em diferentes gêneros discursivos (LOPES-ROSSI,

2012, p. 227).
Esses encaminhamentos didáticos constatados pela autora demonstram
propostas de produção textual que em nada se assemelham ao que se escreve fora
da escola, nas situações de interlocução presentes na sociedade. Nas palavras de
Geraldi (2007[1984]),
Antes de mais nada, é preciso lembrar que a produção de textos na
escola foge totalmente ao sentido de uso da língua: os alunos
escrevem para o professor (único leitor, quando lê os textos). A
situação de emprego da língua é, pois, artificial. Afinal, qual a graça
em escrever um texto que não será lido por ninguém ou que será
lido apenas por uma pessoa (que por sinal corrigirá o texto e dará
nota para ele)? (GERALDI, 2007[1984], p.65)
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Ao focalizarmos a atividade de produção textual como interação, como
trabalho, compreendemos que se trata de um processo que compreende várias
etapas integradas: 1) os comandos que encaminham a proposta de produção; 2) o
planejamento da escrita; 3) a efetivação do texto; 4) a revisão, a correção e a
reescrita. Essas etapas também foram sugeridas por Antunes (2003) quando afirma
que: ―A escrita compreende etapas distintas e integradas de realização
(planejamento, operação e revisão) as quais, por sua vez, implicam da parte de
quem escreve uma série de decisões‖ (ANTUNES, 2003, p. 54).
Amparadas em tais construtos teóricos, as DCE (PARANÁ, 2008), embora
não apontem para um único encaminhamento metodológico para o trabalho com a
prática da escrita, preconizam que para a produção de textos na escola, devem ser
contempladas as três etapas sugeridas por Antunes (2003), as quais são
interdependentes, denominando-as como: Planejar, Escrever e Reescrever.
• inicialmente, essa prática requer que tanto o professor quanto o
aluno planejem o que será produzido: é o momento de ampliar as
leituras sobre a temática proposta; ler vários textos do gênero
solicitado para a escrita, a fim de melhor compreender a esfera social
em que este circula; delimitar o tema da produção; definir o objetivo e
a intenção com que escreverá; prever os possíveis interlocutores;
pensar sobre a situação em que o texto irá circular; organizar as
ideias;
• em seguida, o aluno escreverá a primeira versão sobre a
proposta apresentada, levando em conta a temática, o gênero e o
interlocutor, selecionará seus argumentos, suas ideias; enfim, tudo
que fora antes planejado, uma vez que essa etapa prevê a anterior
(planejar) e a posterior (rever o texto);
• depois, é hora de reescrever o texto, levando em conta a intenção
que se teve ao produzi-lo: nessa etapa, o aluno irá rever o que
escreveu, refletir sobre seus argumentos, suas ideias, verificar se os
objetivos foram alcançados; observar a continuidade temática;
analisar se o texto está claro, se atende à finalidade, ao gênero e ao
contexto de circulação; avaliar se a linguagem está adequada às
condições de produção, aos interlocutores; rever as normas de
sintaxe, bem como a pontuação, ortografia, paragrafação. (PARANÁ,
2008, p.69/70- grifos nossos).

Nessas etapas, evidencia-se, ainda, uma atitude de interação entre professoraluno-texto. Procuramos, nas próximas subseções, destacar esse processo
dialógico que ocorre nessas etapas. Embora constituam partes de um mesmo
processo, analisamos separadamente as ações desenvolvidas por alunos e
professores em cada fase, no intuito de explicitarmos com maior propriedade cada
procedimento. Iniciamos, assim, com os comandos de produção.
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2.4.1 Os comandos de produção

No

trabalho

pedagógico

com

a

prática

discursiva

da

escrita,

os

encaminhamentos das propostas de produção de texto são reveladores da
compreensão de linguagem que norteia o ensino de LP. Sendo assim, a produção
escrita em sala de aula precisa propiciar ao aluno a compreensão de que a
linguagem escrita não é um processo separado, desvinculado de suas vidas, mas,
sim, articulada ao uso da escrita no campo social, do qual fazem parte.
Desse modo, as DCE (PARANÁ, 2008), embasadas na concepção dialógica e
interacionista da linguagem, orientam que ―o aperfeiçoamento da escrita se faz a
partir da produção de diferentes gêneros, por meio das experiências sociais, tanto
singular quanto coletivamente vividas‖ e afirmam: ―é preciso que o aluno se envolva
com os textos que produz e assuma a autoria do que escreve, visto que ele é um
sujeito que tem o que dizer‖ (PARANÁ, 2008, p. 56).
Assim, o documento preconiza a necessidade de um trabalho com a
linguagem em uso, dimensão difundida no conteúdo estruturante: o discurso
enquanto prática social, ressaltando que ―a prática da escrita constitui uma ação
com a linguagem‖ (PARANÁ, 2008, p. 70). Os gêneros são apresentados como
integrantes dos conteúdos básicos, ou seja, como pontos de partida para a
organização das Propostas Curriculares. Conforme as DCE, o conteúdo básico é
―composto pelos gêneros discursivos; pelas práticas de leitura, oralidade, escrita e
da análise linguística, para serem abordados conforme as esferas sociais de
circulação‖ (PARANÁ, 2008, p. 90).
Nesses termos, ao organizar um encaminhamento de produção de texto,
deve-se levar em conta o gênero a ser produzido e sua relação com o contexto.
Dentre os encaminhamentos realizados pelo docente para a produção escrita na
escola, se faz presente a proposição de um comando 20 para essa produção, seja de
forma oral ou escrita. Este constitui um dos procedimentos didáticos recorrentes na
prática do professor, do qual vai depender a natureza e a qualidade da produção
textual, uma vez que nossas escolhas composicionais, ao elaboramos um comando,
podem estar articuladas aos pressupostos teórico-metodológicos defendidos e

20

Termo que adotamos, em consonância com Menegassi (2003) e Costa-Hübes (2012), para fazer
referência ao encaminhamento escrito ou até mesmo oral realizado pelo docente para apresentar
uma proposta de produção textual.
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conduzir o aluno a produzir, a ter o que dizer para alguém, ou apenas levá-lo a uma
escrita artificializada.
Segundo Costa-Hübes, ―ensinar o aluno a produzir textos, significa conduzir
encaminhamentos que orientem para a produção concreta de enunciados,
organizados por meio de um gênero discursivo‖ (COSTA-HÜBES, 2012a, p.9). A
autora alerta que dependendo da forma como encaminhamos a produção textual,
podemos estar priorizando o exercício de escrita (que sirva apenas para fixar alguns
conteúdos estudados) em detrimento da produção de texto (atividade de interação).
Embora pareça algo simples e já reconhecido como procedimento pedagógico
realizado pelos professores de LP, nem sempre se tem clareza da importância da
organização desse ―comando‖ e de como efetivá-lo em sala de aula. É sobre essa
ação do professor que se assentam princípios fundamentais para a produção, como
o estabelecimento da situação de interlocução e a definição do interlocutor. É a partir
desse primeiro encaminhamento que se desenvolverá a primeira fase da produção:
o planejamento do texto.
A finalidade de uma produção escrita em situação de convívio social é
determinada pela própria interação entre os sujeitos, mas, em situação de ensino,
deve ser mediada pelo professor ao provocar uma necessidade de interlocução e
planejar as formas de circulação do texto. Segundo Menegassi, ―o lugar de
circulação do texto a ser produzido, conduz o aluno à observação do gênero textual,
da finalidade da produção e, também, do uso que fará da linguagem‖ (MENEGASSI,
2003, p. 57).
Os comandos de produção devem nascer da situação de interação, de uma
necessidade real de dizer/escrever. Conforme Costa-Hübes:
As práticas de produção de texto devem priorizar a interação com
outro(s) interlocutor(es). Para isso, o ensino da língua escrita só irá
acontecer quando conseguirmos mediar momentos de aprendizagem
por meio dos quais o aluno possa ―mergulhar‖ em situações reais de
interação. Em outras palavras: o aluno só aprenderá a escrever se
vivenciar práticas cotidianas de uso da escrita ( COSTA-HÜBES,
2012a, p. 10).

Para maior clareza, recorremos mais uma vez à autora, que esquematizou a
figura seguinte, amparada, por sua vez, em Geraldi (2013[1991]) quando discorre
sobre as condições de produção. Na figura 1, a autora apresenta os elementos que

97

minimamente devem constar em um encaminhamento (comando) de produção
escrita.
Figura 1: Elementos que encaminham uma proposta de produção textual
para a interação

Fonte: Costa-Hübes (2012a, p. 11)
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encaminhamento da produção textual, Costa-Hübes (2012) está em consonância
com as ideias bakhtinianas, pois ao propor que os encaminhamentos da produção
textual contemplem a esfera social, os interlocutores, o gênero, o tema, a finalidade
e as estratégias de produção, o próprio aluno-autor conseguirá inserir-se em
situação de interlocução, o que favorecerá a compreensão da escrita como forma de
interação.
Essa preocupação com a completude e com elementos mínimos que devem
constar em um comando de produção encontra-se também nos referenciais oficiais,
segundo os quais ―a maneira de propor atividades com a escrita interfere de modo
significativo nos resultados alcançados. Diante de uma folha repleta de linhas a
serem preenchidas sobre um tema, os alunos podem recorrer somente [...] a
estratégias de preenchimento‖ (PARANÁ, 2008, p. 69).
Dentre os elementos mencionados por Costa-Hübes, encontra-se a definição
do gênero discursivo a ser produzido. As DCE corroboram com a importância de se
definir um gênero em conformidade com a situação de interlocução proposta, ao
especificar que:
O aperfeiçoamento da escrita se faz a partir da produção de
diferentes gêneros, por meio das experiências sociais, tanto singular
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quanto coletivamente vividas. O que se sugere, sobretudo, é a noção
de uma escrita como formadora de subjetividades, podendo ter um
papel de resistência aos valores prescritos socialmente. A
possibilidade da criação, no exercício desta prática, permite ao
educando ampliar o próprio conceito de gênero discursivo
(PARANÁ, 2008, p. 56).

Outro elemento destacado é a definição de um interlocutor, pois o fato de ter
determinado a quem se dirige um texto, traz a certeza de que está produzindo para
alguém que irá ler, favorece o projeto de dizer, a adequação da linguagem e dos
elementos do próprio gênero conforme sua finalidade comunicativa. Não podemos
deixar de mencionar que na obra bakhtiniana são descritos diferentes tipos de
interlocutores: a) o real, que consiste na figura mais próxima, mais concreta; b) o
virtual: alguém ou um público que se tem em mente como possível interlocutor; c) o
superdestinatário: formado por um grupo social ao qual o locutor pertence, ou uma
ideologia que esteja permeando a situação de interlocução.
Segundo Menegassi e Ohuschi, ―em situação de ensino da escrita, o
professor precisa mostrar que, para escrever, deve-se considerar um interlocutor e
não se constituir como o único interlocutor do aluno‖ (MENEGASSI; OHUSCHI,
2007, p. 236), pois ele pode se constituir momentaneamente como um interlocutor
real, mas haverá o interlocutor virtual, aquele que se pretende alcançar com o texto,
indicado no comando de produção.
Assim, concordamos com as palavras de Menegassi (2003): ―A consciência
desse processo recursivo na construção de comandos de produção textual
oferecidos em situação de ensino é necessária e pertinente ao professor que os
elabora‖ (MENEGASSI, 2003, p. 58).
Conscientes desses conceitos que subjazem uma proposta de trabalho
pedagógico com a escrita e da importância de ter os elementos de produção bem
delineados no comando, com uma situação de interlocução bem definida, inicia-se a
fase de planejar o que escrever.

2.4.2 Planejamento da escrita

Nesta etapa do processo de produção textual, cabe ao aluno pensar no como
quer dizer e o que vai dizer. É o momento de planejar a organização textual. É uma
etapa de definição e preparação na qual se elaboram as estratégias para a
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produção, contemplando a escolha do gênero que melhor atenda a situação de
interlocução, o modo como irá escrever, envolvendo aspectos como tema, formas
linguísticas, sequência de ideias, delimitação do assunto, adequação da linguagem
aos interlocutores, aos objetivos e intenções, enfim, volta-se para o conteúdo
temático, estilo e construção composicional do enunciado tendo em vista
determinado gênero. Nessa perspectiva, Lopes-Rossi Assevera:
No planejamento da produção, ao definir o assunto e o esboço geral
do texto, o aluno precisa considerar a função comunicativa do
gênero, sua temática e suas condições de circulação. A partir do
público-alvo que sua produção vai atingir (de acordo com o objetivo
final do projeto) ele define exatamente o tema de sua produção e os
aspectos do tema que merecem ser abordados. (LOPES-ROSSI,

2006, p.7).
A opção por essas estratégias não ocorre de forma aleatória, mas em função
do que se quer dizer e a quem.

Cabe ao professor, nesse momento, apontar

caminhos possíveis para que o aluno, ao produzir seu texto oral ou escrito, consiga
decidir-se pela forma de como fazê-lo. Esses caminhos podem ser empreendidos
conforme a metodologia utilizada pelo docente, podendo compreender atividades de
reconhecimento do gênero, no qual a pesquisa pode ser utilizada; além de levar
para sala diferentes textos do mesmo gênero para serem analisados.
O planejamento é uma fase que contempla não somente a ação do aluno,
mas a do professor21, conforme observa Menegassi (2003): ―essa fase evidencia-se,
mais especificamente, no trabalho do aluno sobre a construção do texto, contudo,
sua origem está no professor e no planejamento que realiza para as aulas de
produção de textos‖ (MENEGASSI, 2003, p.78).
Cabe, pois, ao professor, planejar as formas que possibilitem a compreensão
da proposta de interlocução, as atividades de leitura para reconhecimento do gênero
e exploração do estilo por meio de encaminhamento de análise linguística, sem
perder de vista a interação verbal que ali se constitui.
Após planejar é preciso concretizar, efetivar a escrita do texto. Sobre esse
aspecto, discorremos a seguir.

21

Sobre as ações do professor quanto ao planejamento das atividades prévias à proposta de
produção textual, abordaremos com maior profundidade no Capítulo 4 ao descrevermos a FC e as
Sessões Reflexivas.
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2.4.3 A efetivação da produção do texto

Etapa que corresponde à materialização do que foi planejado; é o registro
escrito que se segue às estratégias elaboradas pelo interlocutor; é o momento em se
efetivam as decisões lexicais, sintáticas, aspectos de coesão, procurando garantir a
coerência do texto e a pertinência quanto à situação concreta de interação. Referese às decisões quanto aos elementos do estilo e da construção composicional do
gênero, em conformidade com o conteúdo temático.
As relações de intertextualidade e interdiscursividade se farão presentes
nesta etapa do processo, sem perder de vista que a relação interlocutiva será a base
para essa produção, conforme palavras de Geraldi (2010a): ―se tivermos resolvido o
que temos a dizer, para quem dizer, razões para dizer, então estaremos em
condições de escolher estratégias de dizer, porque elas dependem de nosso
assunto, de nossas razões, de nossos interlocutores‖ (GERALDI, 2010, p. 98).
Assim, o locutor estará atento para que os itens planejados sejam cumpridos,
buscando a melhor maneira de expressar o seu dizer, a clareza do que está
expondo, articulando aos elementos linguísticos, os presumidos e partilhados com o
seu leitor,
A atividade de escrita é, então, uma atividade interativa de
expressão, de manifestação verbal das ideias, informações,
intenções, crenças ou dos sentimentos que queremos partilhar com
alguém, para, de algum modo, interagir com ele. Ter o que dizer é,
portanto, uma condição prévia para o êxito da atividade de escrever.
Não há conhecimento linguístico que supra a deficiência do ―não ter
o que dizer‖ (ANTUNES, 2003, p.45 – grifos da autora).

Antunes recupera, nesse trecho, vários aspectos do processo de produção
numa concepção de escrita como trabalho. O ter o que dizer remete ao princípio do
estabelecimento de uma situação de interlocução real para a escrita. Partilhar com
alguém – o interlocutor – valores e conhecimentos demanda a construção dos
sentidos do texto e o equilíbrio quanto às lacunas deixadas pelo produtor, conforme
o grau do que é partilhado entre os interlocutores.
Durante esta etapa, o aluno já procede a uma primeira revisão textual, às
vezes espontaneamente, podendo alterar o que julgar conveniente para esta
primeira versão do texto. É preciso lembrar que não é fácil para o aluno alcançar a
compreensão do caráter processual da escrita, de forma a entender que o texto que
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julgava concluído, constitua apenas a primeira versão. É papel do professor, como
mediador do processo, ir demonstrando que o texto pode ter várias versões.
É de suma importância que o professor acompanhe todo o processo,
interagindo com o aluno-autor durante a produção, de modo a orientar sempre que
for necessário, auxiliando-o quanto à compreensão da situação interlocutiva. Como
afirmam Menegassi e Ohuschi,
Na escrita, a mediação ocorre desde as atividades com o trabalho de
leitura, em que o mediador contribui para a construção de sentidos
do texto, continua durante as discussões realizadas, ao possibilitar a
voz e a vez do aluno, e prossegue em todo o processo da produção
escrita (MENEGASSI; OHUSCHI, 2007, p.234).

Após o ―acabamento provisório‖ do texto, iniciam-se as etapas que
compreendem a reflexão sobre o que foi produzido. Nessa fase de mediação,
pretende-se estabelecer um diálogo entre professor-texto e, posteriormente,
professor-aluno. Discutimos, a seguir, sobre as condições e encaminhamentos para
efetivação desse diálogo.

2.4.4 Encaminhamentos para a reescrita textual

A Produção textual, como já foi dito anteriormente, é um processo que
envolve várias etapas: planejamento da escrita, efetivação do texto, correção (via
leitura/análise do professor) e reescrita. Tais etapas estão integradas, são inerentes
à prática de produção do texto e os próprios documentos curriculares (PCN e DCE)
indicam a necessidade de proceder à revisão e à reescrita:
Por meio desse processo, que vivencia a prática de planejar,
escrever, revisar e reescrever seus textos, o aluno perceberá que a
reformulação da escrita não é motivo para constrangimento. O ato de
revisar e reformular é antes de mais nada um processo que permite
ao locutor refletir sobre seus pontos de vista, sua criatividade, seu
imaginário (PARANÁ, 2008, p. 70).

A reescrita é o momento de voltar ao texto para considerá-lo dentro de uma
situação de interação. Contudo, no cotidiano das salas de aula do Ensino
Fundamental, nem sempre essas etapas são consideradas como partes de um todo
e a mais ―negligenciada‖ é a reescrita textual. As razões para que esta etapa nem
sempre seja efetivada são diversas. Segundo Gonçalves (2013), os elementos
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dificultadores de sua concretização partem de diferentes naturezas, das quais
destaca:
[...], além dos referentes às condições do trabalho docente, tais como
a excessiva carga horária de trabalho semanal, a grande quantidade
de textos para corrigir e a falta de tempo para isso; são apresentados
outros, de caráter didático, relativos às metodologias utilizadas tanto
nas propostas de produção quanto na correção (GONÇALVES, 2013,
p.10).

Neste trabalho, nosso foco incide sobre as dificuldades de caráter didático, no
intuito de auxiliar os professores em sua atuação prática, pois as dificuldades
advindas das condições de trabalho não serão transformadas repentinamente.
A partir de uma visão processual de escrita, o texto produzido é visto como
um processo, passível de revisões e, consequentemente, de escrita de novas
versões. Em um trabalho pedagógico que se sustente na concepção interacionista e
dialógica da linguagem e que adote a concepção de escrita como trabalho, essa
provisoriedade do texto produzido deve ser encarada como uma fase da prática da
escrita, mas esta só será vista como tal, se demonstrada pela ação docente.
Essa ação é perpassada por práticas de revisão e correção do texto, o que
envolve a necessidade de repensar a natureza das correções, pois é evidente, nas
atitudes dos estudantes, quanto aos textos que produzem, a compreensão do ato de
revisar apenas como ―caça‖ aos desvios normativos (erros) e não como forma de
tornar o texto mais interessante e adequado a uma situação de interlocução. Se
esse fato é perceptível em nossos educandos, talvez possa ser decorrente de
práticas de escrita na escola realizadas de forma mecânica e estrutural, nas quais a
ação pedagógica tenha sido restrita a dois momentos pontuais: apresentação de um
comando de produção e a correção do texto produzido.
Se assumirmos apenas um papel de ―corretor‖ no processo de produção
textual, afastando-nos da cumplicidade, da cooperação e da mediação para que o
texto produzido cumpra o seu papel de interagir via escrita, estaremos tomando a
produção como mero exercício de escrita, cuja repetição contínua, aliada ao bom
uso das regras da norma culta, seria suficiente para tornar o educando proficiente no
uso da língua. Conforme Geraldi (2013[1991]) alerta: ―ser professor já não pode
mais ser o exercício puro e simples da capatazia (ou o exercício de gerência). É ser
do aluno um interlocutor ou mediador entre o objeto de estudos (no caso, o texto) e
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a aprendizagem que se vai concretizando nas atividades de sala de aula‖
(GERALDI, 2013[1991], p.112).
É fato que nenhum processo de reescrita nascerá espontaneamente do
aluno-autor. Só será possível via mediação pedagógica. Assim, o papel docente
para alcançar a desejável atividade contínua de reescrita por parte do educando,
passa pela compreensão da importância da mediação docente nesse processo.
A mediação no processo de aprendizagem é apontada por Vygotsky, como
fator responsável por estabelecer as condições de desenvolvimento da zona de
desenvolvimento proximal, ou seja, daquele espaço onde o aprendiz consegue
realizar uma atividade com a ajuda de alguém mais experiente, neste caso, o
professor. É um espaço que surge pela interação com o outro, num processo de
interlocução entre professor-aluno.
Quando trazemos esta questão da mediação, de ser interlocutor do aluno
durante a ―correção‖ do texto em oposição a uma ―caça ao erro‖, não estamos
querendo dizer que não se deve mais corrigir os erros ortográficos do aluno, mas
estamos propondo que se realize em sala de aula uma forma de encaminhamento
de modo que o aluno volte ao texto, sob orientação do professor, para confrontar o
que esperava alcançar com o discurso, e o que efetivamente conseguiu concretizar.
Esse encaminhamento, segundo Geraldi (2013[1991]) faz com que ―Cada um sendo
um outro, portanto uma possível medida, o confronto dos pontos de vista fazem da
sala de aula um lugar de produção de sentidos‖ (GERALDI, 2013[1991], p.112).
No momento de análise dos textos produzidos pelos educandos, o professor
deve levar em conta que o aluno já apresenta alguns conhecimentos sistematizados,
consolidados e outros que se encontram em desenvolvimento, o que é denominado
por Vygotsky (1991[1984]), consecutivamente, de seu conhecimento real e potencial.
É sobre esse conhecimento potencial que a mediação do professor deve incidir,
criando situações que propiciem atuar em relação ao que de fato a criança ainda
não domina. Segundo Costa-Hübes, ―Nesse caso, a mediação se daria a partir de
situações reais de escrita, tomando o texto do aluno (produzido para essa situação
de interação) como revelador dos aspectos já internalizados pela criança, bem como
daqueles ainda não abstraídos‖ (COSTA-HÜBES, 2012a, p.6).
É preciso termos claro que, na concepção teórica assumida nesta pesquisa, a
qual também fundamenta os próprios documentos oficiais de referência curricular no
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estado, a palavra é sempre vista como signo ideológico, o qual sempre se dirige a
um interlocutor.
A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido
ideológico ou vivencial. É assim que compreendemos as palavras e
somente reagimos àquelas que despertam em nós ressonâncias
ideológicas ou concernentes à vida (BAKHTIN/VOLOCHINOV,
2014[1929] p. 99 - grifos do autor).

Se as palavras enunciadas pelos estudantes em seus textos estão
carregadas de sentido ideológico ou vivencial, o foco na leitura não pode centrar-se
apenas nos aspectos linguísticos, mas em perceber as reações e ressonâncias que
elas despertam. Segundo as próprias DCE: ―o refazer textual deve ser, portanto,
atividade fundamentada na adequação do texto às exigências circunstanciais de sua
produção‖ (PARANÁ, 2008, p. 70).
De modo geral, podemos dizer que a etapa da reescrita tem uma relação de
dependência com a correção e a revisão, pois é resultado destas. Para maior
clareza destes encaminhamentos a serem realizados, discorremos na sequência,
sobre cada um deles de forma mais específica.
2.4.4.1 A revisão de texto pelo aluno
A revisão de texto constitui uma etapa que mostra de forma mais evidente a
escrita processual, pois exige tanto o trabalho do próprio aluno/locutor, como do
professor. Embora estejamos focando a revisão feita pelo aluno antes do processo
de correção do professor, temos clareza que essa etapa ocorre durante todo o
processo. Inicia durante a escrita da primeira versão, prossegue depois de dada por
finalizada essa primeira produção e é inerente à atividade de reescrita. Também
ocorre durante a correção, quando passa a ser atividade realizada pelo professor.
Assim, revisão e reescrita constituem processos complementares.
Porém, nesta subseção, focaremos apenas a revisão que o aluno faz de seu
texto, momento em que se torna crítico de sua própria produção, percebendo
problemas que não percebera antes. Como o processo é bastante complexo e exige
um nível de abstração maior, dificilmente o aluno encontrará sozinho as
inadequações linguístico-discursivas, sem a mediação de alguém mais experiente
quanto às atividades de escrita, no caso, o professor.
Diante dessa necessidade de mediação docente, optamos por inserir em
nossa pesquisa estudos apresentados por Gonçalves (2011, 2013) quanto ao uso de
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um recurso pedagógico que auxiliasse o professor quanto a essa tarefa de propiciar
formas de revisão. Esse autor, amparado nas proposições de um grupo de
pesquisadores genebrinos22, aliou às etapas de correção e revisão textual, um
instrumento denominado de lista de controle/constatações como uma ferramenta por
meio da qual o professor é levado a interagir com seu aluno a respeito do texto
produzido.
Cabe destacarmos que o autor apresentou este recurso para ser inserido
durante o desenvolvimento de uma Sequência Didática (SD), procedimento didático
que adota em seus trabalhos, de forma a permitir ao educando uma análise mais
profícua de sua própria produção, em que possa comparar a sua primeira versão
com as escritas posteriores.

Acerca desse procedimento, o autor assim se

pronunciou: ―temos o objetivo de apresentar outra forma de intervenção na produção
inicial do aluno, chamada aqui de correção interativa associada à lista de
controle/constatações‖ (GONÇALVES, 2013, p. 22).
Como podemos perceber, a lista de controle/constatações seria realizada
junto com a correção interativa (sobre a qual abordaremos no próximo tópico),
porém, em nossa pesquisa, adaptamos essa proposta e a desenvolvemos como
uma forma de revisão realizada após a primeira versão de um texto produzido, de
forma a possibilitar um primeiro olhar do aluno para o seu próprio texto, constituindo
uma perspectiva de autoavaliação. Contudo, essa revisão pode ser mediada pelo
docente, que propõe a elaboração da lista. Para Gonçalves, ―a lista possibilita ao
professor intervir no gênero produzido e, num processo dialógico, construir uma
(res)significação para o texto do estudante‖ (GONÇALVES, 2013, p. 24).
A lista de constatações não constitui um único instrumento pontual a ser
reproduzido, mas um parâmetro para que cada educador possa elaborar, de
preferência em conjunto com os alunos, a sua lista, que melhor atenda àquela
situação de ensino. De forma geral, as questões dessa lista devem estar voltadas às
características do gênero e dos critérios levados em consideração durante a
correção dos textos. Esse instrumento permite que o trabalho com a revisão
considere as peculiaridades de cada gênero, do ponto de vista da produção e da
recepção do texto. Segundo Gonçalves, ―a lista de controle/constatações é uma
ferramenta importante para aferir o progresso (ou não) de um estudante numa
22

Estamos nos referindo aos autores Bain, Scheneuwly e Dolz, autores que propuseram a proposta
da SD e das listas de constatações – grille de controle.
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prática linguageira específica. Ou seja, cada gênero deve possuir a sua lista de
constatações de sua constituição‖ (GONÇALVES, 2013, p. 26). Apresentamos,
abaixo, no Quadro 7, um exemplo dessa ferramenta pedagógica:
Quadro 7: A lista de constatações sobre o resumo escolar acadêmico
1) Antes de resumir, você detectou a questão discutida, os argumentos, o ponto-devista defendido, o ponto-de-vista rejeitado e a conclusão?
2) Seu resumo apresenta dados como o nome do autor do texto resumido e o título
do texto original?
3) Você selecionou as informações prioritárias, de modo que o professor possa
avaliar sua compreensão global do texto?
4) Seu resumo é compreensível por si mesmo, isto é, é possível compreendê-lo sem
ler o texto original?
5) Evitou emitir suas próprias opiniões?
6) O resumo escolar produzido está adequado ao seu interlocutor-professor e ao
suporte escolar?64 Conseguiu transmitir o efeito de sentido desejado?
7) Você atribuiu, a partir da leitura, diferentes ações ao agir do autor do texto
original? Procurou traduzir estas ações por verbos adequados? Você se refere a
ele de formas diferentes?
8) Seu resumo mantém as relações sintático-semânticas (explicação, causa,
conclusão) do texto original?
9) Você eliminou expressões facilmente inferidas pelo contexto tais como
expressões sinônimas, explicações ou exemplos?
10) Não
existem
desvios
gramaticais
tais
como
pontuação,
frases
truncadas/incompletas, erros ortográficos, etc.?
Fonte: GONÇALVES, 2011, p.157.

Ressaltamos que as listas podem ser usadas de várias formas: pelo
estudante ao revisar o seu texto; pelo professor ao corrigir ou para encaminhar a
revisão; por um colega ao revisar o texto do outro; após a primeira versão do texto
ou ao final de uma SD.
Acreditamos que, a partir do uso da lista, o aluno procede à revisão do texto o
que pode gerar uma primeira reescrita, uma vez que os dois processos estão
interligados e não podem ser dissociados da etapa da correção, sobre a qual nos
deteremos a seguir.

2.4.4.2 Correção/Avaliação pelo professor

O conceito de correção por nós adotado nesta pesquisa é compreendido
como a análise e a leitura que o professor faz do texto produzido pelo aluno para
propor encaminhamentos de revisão e reescrita. Assim, concordamos com Ruiz
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(2013[2001]) que ao definir correção diz: ―é o trabalho que o professor (visando à
reescrita do texto do aluno) faz nesse mesmo texto‖ (RUIZ, 2013[2001], p.19).
Para que o processo de correção dos textos se efetive, o professor necessita
ter conhecimentos científicos sobre a língua e a concepção de linguagem que
norteia seu trabalho pedagógico, confrontando-os com a concepção expressa nos
documentos escolares. É necessário ter clareza teórica que lhe possibilite proceder
ao diagnóstico das dificuldades demonstradas pelos alunos em suas produções.
Essa questão da análise das produções é fator primordial numa concepção de
escrita enquanto trabalho que compreende a produção textual como um processo,
pois dessa primeira ―avaliação‖ resultará o encaminhamento para a análise
linguística, atividade imprescindível para a concretização da reescrita textual. São
nessas análises e encaminhamentos para o aluno que se manifesta a compreensão
do docente quanto à linguagem. Conforme Menegassi e Ohuschi,
O professor, no papel de mediador entre o texto e o aluno, promove
um diálogo com ambos e não apenas o corrige e o devolve ao seu
produtor, mas, aponta caminhos para ele dizer o que pretendeu dizer
na maneira como escolheu, pois assim, sofrerá transformações e
consequentemente melhorará sua escrita (MENEGASSI; OHUSCHI,
2007, p.242).

A etapa da correção atribui ao professor o papel de interlocutor real naquele
momento, numa situação de interação, pois, após a leitura (compreensão) que faz
do texto do aluno, propõe intervenções para a transformação ou aprimoramento da
produção. Ao voltar-se novamente ao seu próprio texto, rever e reconstruir o que
escreveu, o aluno realiza uma leitura intrapessoal, pois, a partir da mediação do
professor (relação interpessoal), se torna o outro de si mesmo e interage com o
texto, ativando suas FPS (VYGOTSKY,

1991[1984]), internalizando novos

conhecimentos que serão posteriormente exteriorizados.
Como mediadores, é importante focalizar, no momento em que estamos lendo
o texto do educando, suas possíveis fragilidades para, em momento posterior,
planejar encaminhamentos que favorecerão o amadurecimento da produção escrita
e a superação das dificuldades. É fundamental, nessa etapa de correção, analisar
quais conteúdos foram internalizados pelo aluno, sobre quais apresenta maior
domínio e quais ainda não foram assimilados. Dessa forma, temos que analisar
diferentes aspectos discursivos e linguísticos presentes nessa primeira versão do
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texto, a fim de realizar encaminhamentos condizentes para que o aluno realize uma
reflexão/ação sobre o que escreveu.
Na tentativa de criar alguns critérios de análise linguístico-discursivos com o
intuito de auxiliar o docente nesta análise, um grupo de pesquisadores e estudiosos
da teoria dos gêneros (conforme pressupostos bakhtinianos), coordenados por
Costa-Hübes e Baumgartner, elaboraram um instrumento de análise que permite
mapear as inadequações recorrentes nos textos produzidos pelos educandos. Esse
instrumento foi denominado de Tabela Diagnóstica e vem sendo utilizado com êxito
por professores da educação básica da região oeste do Paraná, o que nos levou a
inseri-la em nossa pesquisa.
A Tabela Diagnóstica foi apresentada aos docentes em nossas ações
colaborativas, através da FC realizada e, posteriormente, discutida com as
professoras colaboradoras durante as sessões reflexivas, conforme descreveremos
no capítulo 4. Cabe-nos, nesse momento, apresentá-la em conformidade com os
pressupostos teóricos que lhes são subjacentes.
A elaboração dessa tabela se deu à luz da concepção sociointeracionista,
ancoradas nos pressupostos de Bakhtin e Vygostsky, considerando os aspectos
sociais de linguagem e aspectos do conhecimento real e potencial do aluno.
Conforme Costa-Hübes (2012b), os critérios de análise propostos foram agrupados
em três componentes: ―1) o gênero textual produzido, levando-se em consideração a
situação social de produção; 2) a materialidade linguística do texto; e 3) os aspectos
ortográficos que convencionalizam a escrita‖ (COSTA-HÜBES, 2012b, p.8). O
objetivo dessa tabela é orientar o professor no momento de ler (corrigir) o texto do
aluno, no sentido de apontar para alguns aspectos que devem ser considerados em
uma situação de produção escrita.
No primeiro componente, a proposta é que o professor verifique, no texto do
aluno, se, a partir do comando dado, ele se atentou para os aspectos sociais da
linguagem pertinentes à interação estabelecida, o campo social onde circulará o
texto, as influências do suporte e a adequação do próprio gênero à situação de
interlocução, observando-se a função social e aspectos do conteúdo temático, estilo
e construção composicional do gênero solicitado.
O segundo componente direciona o olhar do professor para a materialidade
do texto produzido, sem perder de vista a situação de produção que motivou aquela
proposta. Constituem critérios de análise, nesse item, os fatores de textualidade
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como coerência e coesão, variante linguística adequada ao gênero em questão e
elementos pertinentes à normatização da variante selecionada.
O

terceiro

componente

está

voltado

à

sistematização

da

escrita,

contemplando aspectos como ortografia e acentuação.
Contudo, destacamos que, conforme Costa-Hübes, ―os itens elencados na
tabela não podem ser vistos de modo aprisionado, pois eles se inter-relacionam, já
que estamos tratando não apenas de aspectos formais do texto, mas, acima de
tudo, de questões discursivas‖ (COSTA-HÜBES, 2012b, p.6). No intuito de
verificarmos como estes componentes se articulam, apresentamos a figura 2:

Figura 2 : Tabela Diagnóstica
Conteúdos avaliados no texto

1. GÊNERO/ SITUAÇÃO SOCIAL
1.1. Atende à necessidade de interação
estabelecida (Quem? p/ quem? O quê?
Quando? Onde? – contexto de produção)?
1.2 Está adequado à esfera de circulação?
1.3 Está adequado ao suporte físico de
circulação?
1.4 Abrange satisfatoriamente o tema?
1.5 Atende ao formato do gênero?
1.6 Expressa o domínio da capacidade de
linguagem que o gênero requer (narrar,
relatar, argumentar, expor ou descrever
ações)?
2. TEXTO
2.1 Apresenta clareza / coerência:
2.1.1 Tem progressão?
2.1.2 O grau de informatividade é
adequado?
2.1.3 Apresenta ideias contraditórias?
2.2 Uso adequado dos mecanismos de
coesão:
2.2.1 Referencial
2.2.2 Sequencial
2.3 A variante linguística selecionada é
adequada à situação?
2.4 Uso adequado dos circunstanciadores
de tempo/lugar/modo etc. em textos
predominantemente narrativos?
2.5 Emprego adequado dos verbos
(pessoa/modo/tempo)?
2.6 Emprego adequado da concordância
verbal?
2.7 Emprego adequado da concordância
nominal?
2.8 Adequação vocabular?

Aspectos não Dominados – ND/ Marcar X
Nome dos Alunos
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2.9 Pontuação adequada?
2.10 Paragrafação adequada?
3 ASPECTOS ORTOGRÁFICOS
3.1 Uso adequado de letras maiúsculas?
3.2 Traçado das letras é legível?
3.4 Ortografia correta?
3.5 Segmentação adequada das palavras?
3.6 Problemas de Hipercorreção?
3.7 Acentuação adequada?
Fonte: COSTA-HÜBES (2012b)23

A Tabela Diagnóstica subsidia o planejamento do professor quanto as suas
atividades de reescrita, pois possibilita ter uma visão geral das produções textuais
da turma, favorecendo o levantamento de aspectos comuns a serem revisados com
os educandos, principalmente por meio de reescrita coletiva, via mediação do
docente.
Salientamos que a Tabela, embora elaborada para auxiliar a primeira fase do
Ensino Fundamental, contém aspectos que continuam sendo aprofundados na
segunda fase, constituindo um encaminhamento pertinente a ser utilizado e, se
necessário, adaptado conforme a realidade de cada ano.
As propostas aqui discutidas configuram-se como formas de enfrentamento
de processos de correção superficiais que ainda persistem em alguns momentos de
nossa prática docente. Para reverter essa situação, necessitamos de uma análise
mais profunda quanto ao tipo de correção que empreendemos em sala de aula.
Para tanto, recorremos a estudos e pesquisas realizados por Menegassi
(2012) e Ruiz (2013[2001]), amparados, por sua vez, nas discussões de Serafini
(1989). Dentre esses estudiosos, Serafini foi a primeira a debruçar-se sobre as
formas de correção que se fazem presentes na atuação em sala de aula. Em seus
trabalhos, elencou seis princípios fundamentais para uma correção eficaz,
destacando que essa prática não deve ser ambígua e precisa estar adequada à
capacidade do aluno. Assim, identificou três tipos de correção: Correção Indicativa,
Correção Resolutiva e Correção Classificatória, constatando maior incidência das
duas primeiras, as quais, segundo a autora, são insuficientes para que o aluno
consiga repensar sua produção. Considerou a última (Classificatória) como a mais
23

Tabela produzida pelos professores participantes do Grupo de Estudos de Língua Portuguesa, no
ano de 2011, coordenado pelas Profas. Dras. Terezinha da Conceição Costa-Hübes e Carmen
Teresinha Baumgartner, ambas do Curso de Letras da UNIOESTE – Cascavel/PR e publicada em
Costa-Hübes (2012).
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satisfatória, naquele momento histórico-social, aos princípios de correção, uma vez
que os erros são identificados e classificados por termos convencionados entre
professor e aluno, proporcionando atitude de reflexão por parte do educando para
resolver o que lhe é apresentado como problema.
Em nossa pesquisa, retomamos esta discussão através dos estudos de Ruiz
(2013[2001]), uma vez que a autora, ancorada nos estudos de Serafini (1989),
realizou uma nova análise dessas formas de correção e apontou a existência de
outra forma, a qual denominou de Correção Textual Interativa. Vamos nos deter
sobre o enfoque dado por Ruiz a cada uma delas.
Iniciamos com a Correção indicativa, a qual geralmente constitui-se de
marcas junto à margem do texto, expressas por um signo, como X, chave, ou outra
notação, mas também ocorre no próprio corpo da produção textual, quando a
palavra ou expressão que apresenta algum problema (conforme a ótica do
professor) aparece circulada ou sublinhada. Nesta forma de correção, o professor
limita-se a indicar o problema, ou anotar observações muito vagas sobre ele.
Segundo Ruiz (2013[2001]), essas indicações podem aparecer acompanhadas de
―expressões breves, na sequência linguística próxima à ocorrência do problema‖
(RUIZ, 2013, p.38[2001]). Essa forma de correção é exemplificada na Figura 3:
Figura 3: Exemplo de Correção Indicativa

Fonte: Ruiz (2013[2001], p.40)

Para Ruiz, nesse tipo de correção o professor, de forma geral, apenas indica
onde o aluno deve proceder a alterações, como se oferecesse pistas, porém, cabe
ao aluno compreender qual problema está sendo apontado e procurar resolvê-lo.
Muitas vezes o educando não consegue realizar uma reescrita do texto mediada por
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essa forma de correção por não compreender bem a natureza do problema indicado
ou, mesmo que a compreenda, pode não saber como solucioná-lo.
Na segunda forma de Correção, denominada de resolutiva, é o professor
quem corrige todos os problemas no texto do aluno. Tal adequação textual se dá
conforme a leitura que o docente faz do texto, a partir de sua compreensão do que o
educando tenha escrito, ou seja, reescreve trechos da produção sob sua ótica,
detêm-se a solucionar para o aluno os problemas linguísticos, de concordância,
ortografia, léxico, coerência. Segundo Ruiz, ―a resolutiva é uma tentativa de o
professor assumir, pelo aluno, a reformulação de seu texto‖ (RUIZ, 2013[2001],
p.41), a qual pode ser realizada através de substituição, supressão ou adição de
termos, além de deslocamentos de partes do texto. Se a ortografia de uma palavra
está errada, o professor escreve a palavra corretamente, acima ou abaixo daquela,
realizando o mesmo tipo de intervenção com frases ou períodos.
Os exemplos contidos nas figuras 4, 5 e 6 ilustram o tipo de correção
resolutiva, demonstrando, respectivamente, uma correção sobreposta ao texto do
aluno, uma realizada por acréscimo de termos e outra via deslocamento de trechos.

Figura 4: Correção resolutiva: sobreposição no texto

Fonte: Ruiz (2013[2001], p.42)

Figura 5: Correção Resolutiva por acréscimo de termos ao texto

Fonte: Ruiz (2013[2001], p.42)
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Figura 6: Correção Resolutiva via deslocamento de trechos do texto

Fonte: Ruiz (2013[2001], p.43)

No exemplo da Figura 6, podemos observar o deslocamento da frase ―E o
seu? ‖- o que ocasionou a supressão de um parágrafo. Contudo, ao aluno coube
apenas acatar tal reformulação, não lhe cabendo nenhum processo de reflexão
sobre seu próprio texto. Fato idêntico ocorreu nas correções demonstradas nas duas
primeiras figuras.
Geralmente, as resoluções são realizadas no corpo do próprio texto, mas, em
alguns casos, o professor o faz no espaço em branco após o texto escrito, ou,
conforme a denominação cunhada por Ruiz (2013[2001]), no pós texto. Vejamos um
exemplo na Figura 7.

Figura 7: Correção Resolutiva no pós texto

Fonte: Ruiz (2013[2001], p.4)

Para Ruiz (2013[2001]), a maior parte das correções resolutivas ocorre no
corpo do próprio texto e, muitas vezes, vem acompanhada da indicativa, conforme
podemos verificar na figura 7. Segundo a autora,
O grande proveito possível que o aluno pode tirar, em função de uma
intervenção do professor em seu texto, é aquele que advém também
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de um esforço pessoal seu para a correção dos próprios erros. Uma
correção resolutiva poupa o aluno desse esforço, reduzindo-o à
simples tarefa de copiar o texto com as soluções já apontadas pelo
professor (RUIZ, 2013[2001], p.61).

Esse fator leva o educando a acreditar que a tarefa de revisar o texto é do
professor e não sua, gerando atitudes como a entrega da primeira versão do texto
produzido com a certeza de que seu trabalho foi concluído e, para o professor,
acaba ficando a ingrata tarefa de corrigir mecanicamente aspectos estruturais e
normativos. Ou, ainda, esse tipo de intervenção pode explicar a origem da
expressão ―passar a limpo‖, a qual é largamente utilizada nos meios escolares.
A Correção classificatória, que foi apontada como positiva por Serafini (1989),
constitui uma indicação do problema encontrado no texto, por meio de uma
classificação, composta por um conjunto de símbolos, os quais, de alguma forma, se
relacionam com a natureza do problema indicado. Dessa forma, proporciona ao
aluno a oportunidade de autocorreção, uma vez que os símbolos são previamente
esclarecidos ao educando. Diante de um período com problemas quanto à
acentuação, por exemplo, o professor escreve a letra ―A‖, possibilitando ao aluno
inferir a natureza do problema.
Segundo Ruiz (2013[2001]), cada professor estabelece um sistema de
símbolo, o que gera diferentes listagens de classificação. Alguns códigos são
extremamente claros quanto ao que se espera que o aluno realize, enquanto outros
podem gerar ambiguidade. Ruiz, em pesquisa realizada, tentou codificar todos esses
símbolos metalinguísticos em uma lista (Figura 8), como segue.

Figura 8: Recorte da listagem compilada por Ruiz (2013[2001])

Fonte: Ruiz (2013[2001], p.46)
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Além dessas três formas de correção, Ruiz (2013[2001]) percebeu em seus
estudos uma forma diferente de intervenção, a qual era composta por comentários
mais extensos, anotados, geralmente, após o texto do aluno (pós-texto), como se
fossem bilhetes para dialogar com o educando acerca do conteúdo de seu texto e/ou
da revisão que deveriam fazer. A essa correção, a autora denominou de Textual
Interativa.
A Correção Textual Interativa permite dialogar com o aluno mesmo que este
não esteja presente fisicamente no momento da correção e indica, além de ―cobrar‖
uma reformulação, os aspectos positivos da produção, como podemos observar na
Figura 9:
Figura 9: Exemplo de Correção Textual Interativa

Fonte: Ruiz (2013[2001], p.48)

Um fato relevante apontado por Ruiz (2013[2001]) é que ocorre no trabalho
docente um hibridismo dessas formas de correções, em que a Indicativa aparece
como parte integrante da Classificatória, da Resolutiva e mesmo da Textual
Interativa. Dificilmente estas aparecem de forma ―pura‖. Infelizmente, ainda está
muito presente em grande parcela das correções realizadas em algumas escolas,
uma junção entre Indicativa e Resolutiva, duas formas que pouco auxiliam na
interação com o aluno.
A correção Textual Interativa, embora compreenda um aspecto dialógico e
interacional bem mais amplo, pode apresentar uma maior ou menor possibilidade de
reflexão sobre a escrita, pois pode incidir sobre problemas mais superficiais ou mais
profundos do texto, conforme a maturidade teórica do professor que a utiliza.
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Não podemos deixar de mencionar que Ruiz (2013[2001]) atribuiu às
correções Indicativa, Classificatória e Textual Interativa um caráter dialógico, por
estas considerarem a presença do outro, com o qual o professor procura interagir,
mesmo que em diferentes níveis de interação. E destacou que a Resolutiva seria a
única essencialmente monológica, porque não traz nenhuma preocupação com a
responsividade do aluno, nem com a necessidade de que este solucione alguma
questão, pois esta já se encontra resolvida no corpo do texto. O monologismo desta
forma de correção se revela na ausência de espaço para a voz do aluno.
Em nossa pesquisa consideramos, também, outra forma de correção
conforme proposta por Simioni (2012) que, embasada nas propostas de Ruiz e
Serafini, procurou adaptar essas formas conforme a realidade de seu trabalho
pedagógico com crianças da primeira fase do Ensino Fundamental, combinando-as.
Assim, propôs o que denominou de Correção Classificatória Interativa, combinando
a Classificatória (apresentada por Serafini (1989) à Textual Interativa (proposta por
Ruiz (2013). Segundo a pesquisadora:
Compreendemos que a associação dessas etapas foi imprescindível
e trouxe avanços significativos no desenvolvimento da escrita dos
alunos. Ao adotarmos a correção denominada por nós de
classificatória interativa, conseguimos maior proximidade com os
alunos. Além disso, sentimos que essa proximidade ocasionou mais
segurança por parte deles, para tirar dúvidas e expor suas ideias
(SIMIONI, 2012, p. 181).

Na realidade, ao descrever o seu trabalho, ela enfatizou que após criar uma
legenda de correção, procurou sentar lado a lado com cada aluno e, ao mesmo
tempo em que chamava a atenção, por meio da legenda, para o problema que havia
constatado, orientava-o, dialogando face a face, quanto à reescrita, discutindo
acerca do modo que esse problema pudesse ser sanado.
Consideramos, então, que as duas últimas formas de correção descritas
(Textual Interativa e Classificatória Interativa) se encontram em consonância com os
objetivos de nossa pesquisa e com a concepção de linguagem e de escrita
adotadas. Feitas essas considerações, concluímos que o professor em seu papel de
co-autor do texto de seus alunos, torna-se um colaborador no processo de revisão e
pode preparar os alunos para a reescrita, etapa da qual tratamos a seguir.
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2.4.4.3 Atividades de reescrita

A prática de reescrita em textos escolares começou a ser discutida no
contexto brasileiro após as propostas quanto à concepção de linguagem e ensino
que, como já foi dito, tiveram maior divulgação a partir dos anos de 1980, levando à
publicação de novos referenciais curriculares, nos quais a prática de análise
linguística inseriu-se como um dos eixos para se trabalhar as práticas de leitura e
escrita.
A Análise linguística (AL) proposta por Geraldi (2007[1984]) está fundamentada
numa concepção interacionista da linguagem e propõe que se faça a reflexão sobre
os elementos expressivos da língua em situação real de uso e não como um
conjunto de regras e nomenclaturas. O autor diferencia as atividades com a
linguagem em epilinguísticas e metalinguísticas, sendo que as primeiras referem-se
a uma reflexão sobre a linguagem, sobre as formas de dizer (compreendendo o
discurso, as condições de produção), enquanto que o segundo grupo de atividades
constitui um falar sobre a linguagem, compreendendo a língua como um objeto,
centrada em aspectos ortográficos e estruturais.
Segundo as DCE, ―quando se assume a língua como interação, em sua
dimensão linguístico-discursiva, o mais importante é criar oportunidades para o
aluno refletir, construir, considerar hipóteses a partir da leitura e da escrita de
diferentes textos‖ (PARANÁ, 2008, p.60-grifos nossos). Assim, a AL deve perpassar
as práticas de leitura e de escrita, oportunizando a compreensão de como a língua
funciona, de modo a contemplar a articulação entre as escolhas linguísticas e as
condições de produção dos textos.
Quando nos referimos à escrita, cabe considerarmos a afirmação de
Menegassi e Ohuschi ao defenderem que não podemos conceber a escrita ―apenas
como sinônimo de produção textual, mas como uma prática social que possui três
eixos: a leitura, a produção textual e a análise linguística, uma vez que não há como
se trabalhar com a produção textual, sem se trabalhar com os outros dois eixos de
ensino‖ (MENEGASSI; OHUSCHI, 2007, p.231). Concordamos com os autores, pois
ao assumirmos a escrita como trabalho, não conseguimos dissociar os três eixos. A
leitura se faz presente desde o momento de planejamento da escrita (atividades que
precedem a produção) até o momento da revisão, no qual o professor precisa
estabelecer sua leitura do texto do aluno e, o aluno, por sua vez, precisa ler os
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encaminhamentos do professor e interagir com o seu próprio texto, analisando os
elementos expressivos que utilizou.
No momento da reescrita, esse voltar ao texto e rever os aspectos discursivos
e linguísticos constitui uma prática de AL. Geraldi já abordava essa questão em seus
primeiros textos:
A análise linguística que se pretende partirá não do texto ‗bem
escritinho‘, do bom autor selecionado pelo ‗fazedor de livros
didáticos‘. Ao contrário, o ensino gramatical somente tem sentido
para auxiliar o aluno. Por isso partirá do texto dele [...] a prática de
análise linguística deve se caracterizar pela retomada do texto
produzido na aula de produção (GERALDI, 2007[1984] p. 74).

Embora a reescrita através da AL esteja presente nos documentos oficiais
desde essa época, ainda não está totalmente compreendida, uma vez que os
próprios documentos a apresentam de forma ainda tímida, com indicações gerais de
que deve ser realizada, mas sem muitas descrições de como efetivá-la na prática da
sala de aula.
Mesmo que os documentos não deem conta de aprofundar a questão, o fato
de mencionarem sua necessidade gerou muita discussão a respeito, o que
despertou o interesse de vários pesquisadores quanto ao tema.

Segundo Fiad

(2010), várias foram as bases teóricas que proporcionaram o desenvolvimento de
pesquisas sobre reescrita em nosso país, entre elas: o modelo psicolinguístico de
Hayes e Flower (1980), adaptado por Kato (1986); - a abordagem sóciointeracionista baseada em Vygotsky, que ressalta a dimensão reflexiva do ato de
escrever; a linguística da enunciação associada à crítica genética, além de
conhecimentos advindos dos campos da Educação, Análise do discurso, Teoria da
Enunciação, entre outros.
Dentre essas bases teóricas citadas pela autora, figuram as que
fundamentam nossa pesquisa, pois estamos articulando a interação verbal
destacada como princípio pelo Círculo de Bakhtin aos pressupostos de Vygotsky
acerca dos movimentos interpessoal e intrapessoal que levem à internalização do
conhecimento,

considerando

o

que

o

sujeito

já

internalizou

como

seu

desenvolvimento real e o que está em processo como seu desenvolvimento
potencial.
Para abordarmos os encaminhamentos que promovem a refacção textual, é
interessante

esclarecermos

que há

diferentes interpretações,

nos estudos
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linguísticos, quanto ao termo ―reescrita‖. Em nossa pesquisa o estamos concebendo
conforme a posição adotada por Fiad, como ―trabalho que é realizado pelo autor do
texto, quando retorna a seu próprio escrito e realiza algumas operações com a
linguagem, que fazem com que o texto se modifique em vários aspectos possíveis‖
(FIAD, 2010, p.2). Salientamos que nos referenciais curriculares (DCE), o termo
reescrita também é concebido como uma reformulação da escrita.
Segundo Fiad (2010), a reescrita pode referir-se aos aspectos enunciativos
mais gerais e aos processos individuais que demonstram as diferentes fases do
aprendizado. A reescrita pode ser realizada de forma individual ou coletiva. ―O
refazer textual pode ocorrer de forma individual ou em grupo, considerando a
intenção e as circunstâncias da produção e não a mera ‗higienização‘ do texto do
aluno, para atender apenas aos recursos exigidos pela gramática‖ (PARANÁ, 2008,
p.70).

Ruiz explica que a reescrita individual pode ocorrer de diferentes formas, das
quais destaca: a) por meio da reelaboração de todo o texto (reescrita total) – nova
versão do texto; b) através de apagamento de trecho(s) da versão original –
reescrita parcial sobreposta à original; c) na forma de uma ―errata‖ simplificada, em
sequência ao texto, onde se apresenta(m) forma(s) substitutiva(s) – reescrita parcial
não sobreposta à original (RUIZ, 2013[2001], p. 18).
As DCE (PARANÁ, 2008) também confirmam que a reescrita pode se dar de
forma total ou parcial, quando orientam: ―Por meio do texto dos alunos, num trabalho
de reescrita do texto ou de partes do texto, o professor pode selecionar atividades
que reflitam e analisam os aspectos: discursivos [...]; textuais [...]; estruturais [...] e
normativos [...]‖ (PARANÁ, 2008, p. 70/80).
Tais procedimentos (reescrita total ou parcial) são utilizados nas escolas de
Ensino Fundamental em maior ou menor incidência e seu (in)sucesso está
diretamente ligado à forma de conceber a correção: como higienização, resolutiva,
numa perspectiva monológica, ou de forma interativa, promovendo uma volta ao
texto, mediando as operações linguístico-discursivas, numa perspectiva dialógica.
Assim, é importante pensarmos sobre o que acontece durante a reescrita de texto
individual, seja ela parcial ou total. Que conhecimentos são acionados para que o
aluno consiga retomar o seu texto numa atitude reflexiva a ponto de modificá-lo,
significativamente?
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Embora estejamos descrevendo cada etapa separadamente, no momento da
reescrita, a revisão estará intrínseca ao processo. O aluno também estará
alternando-se como leitor e produtor de texto o tempo todo. Esse processo de leitura
gerará a compreensão em uma dupla orientação: ler/compreender o próprio texto e
ler/compreender os encaminhamentos do professor, ou seja, compreender a leitura
realizada pelo docente daquele texto. Somente por esta tentativa de descrevermos o
processo que se instaura durante a reescrita, já é possível perceber sua
complexidade e o grau de interação que se instala entre o professor e o aluno/autor;
entre o texto e o autor; entre o texto, o professor e o autor.
Conforme Menegassi e Ohuschi, amparados nas ideias de Vygotsky,
abordaram:
O processo da escrita se inicia por uma relação interpessoal, com a
construção do conhecimento a partir de uma relação social de
interação, a qual leva o indivíduo ao segundo momento, intrapessoal,
idiossincrático, em que há a incorporação do processo anterior e a
sedimentação do conhecimento, em que as palavras alheias se
tornam palavras próprias do produtor, quando ele escreve a primeira
versão de seu texto. Em seguida, volta para a relação de interação,
em que o mediador (interlocutor real) faz as intervenções
necessárias para a transformação do sujeito e, consequentemente,
de seu texto. (MENEGASSI; OHUSCHI, 2007, p.244/245).

Nesse processo de que a escrita parte da relação interpessoal temos a
confirmação de que a necessidade de dizer vem do campo social, das condições de
produção, o que reafirma que não podemos perder de vista a importância da
situação de interlocução. Além disso, no momento da reescrita (orientada pelos
princípios da AL) o aluno estará ―movimentando‖ conhecimentos linguísticodiscursivos, sem perder de vista a situação de interlocução que motivou aquela
produção – razão de todo o dizer. ―O refazer textual deve ser, portanto, atividade
fundamentada na adequação do texto às exigências circunstanciais de sua
produção‖ (PARANÁ, 2008, p.70).
Ao proceder a essa adequação, o aluno autor, em conformidade com o que
for apontado pelo professor nos encaminhamentos feitos durante a correção, pode
atender o que lhe foi proposto de forma total, parcial ou até mesmo extrapolar as
reformulações solicitadas pelo docente. Contudo, há casos em que o aluno não
apresenta reformulações, muitas vezes por não compreender as solicitações do
professor.
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Quando o aluno procede às reformulações pode fazê-las de várias formas.
Segundo Gasparotto e Menegassi (2012), pode utilizar as seguintes operações
linguístico-discursivas: adição ou acréscimo de frases e palavras; supressão de
termos ou frases; substituição de um segmento; deslocamento de termos, frases,
palavras, etc.
Quando o aluno realiza essas operações linguístico-discursivas é porque
houve um processo de correção que possibilitou-lhe analisar e compreender o texto
que produziu, além de ser um indício de que o professor vem realizando em sala,
desde as atividades com a leitura, um trabalho com a AL.
Não podemos deixar de considerar que quando se trata do Ensino
Fundamental (foco de nossa pesquisa), o professor deve considerar vários aspectos
quanto aos encaminhamentos para a reescrita, como a idade, os conhecimentos
prévios dos alunos para conseguir estabelecer a forma de mediação adequada, com
atividades de análise linguística condizentes para o processo de revisão e reescrita
do texto.
Assim, como professores, não podemos considerar como natural entregar aos
alunos um texto com os problemas todos resolvidos, mas a partir da correção,
utilizando instrumentos como a Tabela Diagnóstica, podemos efetuar um
levantamento das situações de inadequações da escrita naquele contexto e, então,
elaborar atividades de AL a partir dessas ocorrências. Para isso, faz-se necessário
selecionar textos representativos das maiores dificuldades para uma reescrita
coletiva.
A reescrita coletiva deve envolver a participação de todos os alunos da turma,
a partir de questionamentos e mediações do docente, e das sugestões de
modificações, de supressão, acréscimo, etc. dos alunos, as quais podem ser
acatadas ou não. Para esse tipo de atividade, devemos, como professores, planejar
bem a situação para que não se torne cansativa e que seja compreendida pelos
educandos como um processo natural de aprendizagem e não de crítica. É
importante selecionarmos qual(is) aspecto(s) constituirá(ão) o foco do trabalho, sem
a preocupação de querer esgotar todos os problemas em uma única reescrita
coletiva. Conforme Geraldi, ―o professor deverá selecionar apenas um problema. De
nada adianta querermos enfrentar de uma vez todos os problemas que podem
ocorrer num texto produzido por nosso aluno‖ (GERALDI, 2007[1984] p. 74).
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Quando formos encaminhar a reescrita individual, devemos planejar se será
total ou parcial, e ter clareza de que o aluno irá realizá-la com maior ou menor
profundidade,

conforme

as

mediações

e

interações

(observações

e

questionamentos) via texto produzido. Para este tipo de reescrita é que a lista de
constatações poderá somar-se aos processos de correção.
De forma geral, amparados nos estudos dos autores aqui citados,
procuramos sistematizar o que abordamos sobre a reescrita textual por meio de um
quadro, no qual indicamos o que tais estudos apresentam de propostas para
efetivação em turmas do Ensino Fundamental.

Quadro 8: Reescrita Coletiva e Individual
Encaminhamentos para Reescrita Coletiva

Encaminhamentos para Reescrita
Individual
Leitura dos textos dos alunos sem esquecer o Leitura dos textos dos alunos sem esquecer o
princípio do texto: interagir. Considerar os princípio do texto: interagir. Considerar os
aspectos discursivos e linguísticos e não aspectos discursivos e linguísticos e não
apenas normativos.
apenas normativos.
Selecionar aspectos inadequados que sejam Encarar a primeira produção como um
comuns à maioria dos alunos com auxílio da ―rascunho‖, uma primeira versão.
Tabela Diagnóstica.
Selecionar parágrafos dos textos (que
apresentem
os
mesmos
tipos
de
inadequações) para serem apresentados à
sala, visando a uma reescrita coletiva.

Utilizar a lista de constatações para uma
primeira revisão do texto e, a partir dessa
análise, encorajar as primeiras tentativas de
reescrita.

Selecionar um texto representativo dos Utilizar as formas de correção textual
problemas apresentados pela sala para interativa ou classificatória interativa para
reescrita coletiva.
encaminhar a reescrita individual de todo o
texto, ou de partes.
Ter o cuidado de selecionar poucos problemas Preparar atividades de análise linguística,
para cada reescrita coletiva.
focalizando os aspectos que o aluno não
domina.
Fonte: Organizado pela pesquisadora

Após realizado todo o processo (planejamento, revisão e reescrita), o texto
deverá cumprir sua função social, deverá circular, proporcionando a interação
esperada no momento do estabelecimento da situação de interlocução, apresentada
no comando da produção. Conforme ressaltam as DCE (PARANÁ, 2008):
Para dar oportunidade de socializar a experiência da produção
textual, o professor pode utilizar-se de diversas estratégias, como:
afixar os textos dos alunos no mural da escola, promovendo um
rodízio dos mesmos; reunir os diversos textos em uma coletânea ou
publicá-los no jornal da escola; enviar cartas do leitor (no caso dos
alunos) para determinado jornal; encaminhar carta de solicitação dos
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alunos para a câmara de vereadores da cidade; produção de
panfletos a serem distribuídos na comunidade; entre outros
(PARANÁ, 2008, p.70).

A esse respeito trataremos com maior propriedade no capítulo 4, ao
analisarmos as situações de sala de aula.
Feitas as considerações acerca dos pressupostos teóricos, das concepções e
dos conceitos subjacentes à nossa pesquisa, apresentamos, no próximo capítulo, a
primeira etapa da pesquisa: O Diagnóstico Inicial.
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3 MOMENTO DE DESCREVER: O DIAGNÓSTICO INICIAL

Nosso propósito, neste capítulo, é apresentar resultados do primeiro momento
da pesquisa, qual seja, da descrição, conforme Magalhães (2004) e Liberali (2004),
constituindo a etapa de diagnóstico inicial. Para melhor visualizarmos o que está por
trás das ações dos professores, recorremos à entrevista e à observação de aulas.
Entendemos que esse momento constitui parte essencial num processo de PACC,
uma vez que nos permitiu descrever o contexto e as práticas pedagógicas em uso.
Salientamos, porém, que a descrição apresentada neste capítulo será
permeada por nossas reflexões, uma vez que ao colocarmo-nos, também, como
sujeitos da PACC, consideramos ser importante refletir sobre as ações docentes e
suas compreensões subjacentes.
Ao longo desta etapa, buscamos responder às seguintes perguntas de
pesquisa: a) Como um grupo de professores do 6º ao 9°ano compreende os
pressupostos teórico-metodológicos previstos nas DCE? b) O que tem feito o
professor do 6º ao 9°ano, em termos de encaminhamentos para a produção e
reescrita de textos?
Para alcançarmos nosso intento e gerar os dados necessários para o
diagnóstico, recorremos aos seguintes procedimentos e instrumentos:

Quadro 9: Procedimentos para a geração de dados: o diagnóstico
Procedimentos e instrumentos
-Entrevista Semiestruturada (gravada em áudio) com quatro
professoras da rede estadual de ensino, atuantes em 6° anos da
Educação Básica no município de Goioerê-PR.
-Observações de aulas ministradas por duas das docentes
entrevistadas, em turmas de 6° anos, gravadas em áudio e
registradas em diário de campo.

Período de
realização
Outubro e Novembro
de 2014
Outubro e Novembro
de 2014

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

Assim,

objetivamos,

neste

capítulo: a) descrever os conhecimentos

internalizados quanto ao processo de ensino da produção, e da reescrita textual; b)
diagnosticar as dificuldades docentes quanto ao trabalho com a produção e a
reescrita de texto em sala de aula.
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Nessa perspectiva, na seção 3.1 apresentamos as compreensões reveladas
pelos professores na entrevista em relação às dificuldades linguístico-discursivas
dos alunos que chegam a esta etapa escolar; pressupostos que subjazem às DCE;
trabalho efetuado em sala de aula com as práticas de produção e reescrita textual.
Na seção 3.2, descrevemos e analisamos as observações efetuadas em sala de
aula, organizadas em duas subseções: 3.2.1 e 3.2.2, nas quais apresentamos uma
reflexão sobre como as compreensões das docentes se revelam nas práticas de
produção e reescrita textual em sala de aula, ao descrevermos as observações
efetuadas. Por fim, na seção 3.3, sistematizamos uma síntese do primeiro momento
da pesquisa, constituindo o diagnóstico inicial.
3.1 INICIANDO A INTERAÇÃO: A ENTREVISTA

Como o tema de nossa pesquisa está voltado para as ações colaborativas da
prática docente no que se refere aos encaminhamentos da produção e da reescrita
textual, propomo-nos, primeiramente, a descrever as compreensões e ações
docentes sobre os encaminhamentos de produção e reescrita textual e a
familiaridade com os pressupostos teórico-metodológicos previstos nas DCE
(PARANÁ, 2008).
Para tanto, realizamos uma entrevista com quatro professoras do ensino
fundamental que ministravam a disciplina de LP em quatro escolas da rede estadual
no município de Goioerê-PR, no ano de 2014. Tais docentes atuavam nos sextos
anos, início da etapa em estudo. A entrevista ocorreu em dias alternados, durante o
mês de outubro de 2014, conforme a disponibilidade de cada docente entrevistada.
As questões foram previamente elaboradas, constituindo uma entrevista
semiestruturada, com vistas à obtenção de informações e dados relevantes para o
desenvolvimento do trabalho e, para maior inteligibilidade, foram registradas em
áudio, com autorização das participantes. Para garantir a ética na pesquisa, as
professoras entrevistadas assinaram um termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (que se encontra no anexo III).
No quadro abaixo, apresentamos os questionamentos propostos:
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Quadro 10: Questões propostas para a Entrevista Semiestruturada
1. Com quais dificuldades de produção escrita os alunos chegam ao 6º ano do Ensino
Fundamental?
2. Como você tem trabalhado em termos de produção e reescrita de textos para sanar
essas dificuldades?
3. Que limitações você encontra para desenvolver seu trabalho com vistas a superar as
dificuldades apresentadas pelos alunos?
4. Em que medida consegue aplicar os encaminhamentos teóricos metodológicos
previstos nas Diretrizes Curriculares e na Proposta Curricular da própria escola?
5. Qual o impacto desse trabalho nos resultados quanto à produção escrita de seus
alunos?
6. Como você encaminha o trabalho com a produção e a reescrita textual?
Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

Na sequência, passamos a descrever e analisar as respostas obtidas das
quatro professoras entrevistadas. As respostas estão acompanhadas de nossas
reflexões, no intuito de estabelecer um diálogo entre o que nos apresentam as
professoras a partir de suas práticas e o que discutimos teoricamente.
Justificamos nossa opção por designar as docentes com um sistema de
códigos assim definidos: P1; P2; P3 e P4, o que corresponde a Professora 01,
Professora 02 e assim sucessivamente. Ressaltamos que as professoras tinham a
liberdade, ao longo da entrevista, de retomar pontos de questões anteriores, o que
ocorreu praticamente com todas as entrevistadas. Assim, em alguns momentos,
houve a necessidade de intervirmos na exposição, com vistas à melhor clareza dos
fatos narrados e retomados. Em nossas intervenções, nesses momentos,
identificamo-nos como E (Entrevistadora).
Realizamos entrevistas individuais com P1 e P2, enquanto que, P3 e P4
optaram pela entrevista em grupo focal (FLICK, 2009). Por ser uma entrevista
semiestruturada, constituiu-se num ambiente de conversa mais informal, o que
gerou, em alguns momentos, certo distanciamento do foco da questão, o qual era
por nós rapidamente retomado. Desse modo, optamos em suprimir os trechos que
mais se afastaram da discussão pretendida, identificados pela notação [...].
Com o intuito de compreendermos a realidade escolar em que estas
professoras atuam e, também, de perceber se realizam um diagnóstico inicial quanto
às dificuldades linguístico-discursivas apresentadas por seus alunos para o
planejamento de suas práticas pedagógicas, questionamos:
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1.Com quais dificuldades de produção escrita os alunos chegam ao 6º ano do
Ensino Fundamental?
As respostas foram as mais variadas. Apresentamos, nos excertos seguintes,
partes delas que dialogaram com o questionamento levantado.
P1: Eu acredito que primeiro é eles entenderem qual o caminho
tomar, porque quando você apresenta uma proposta, de gênero
textual, eles sempre perguntam assim: ―Professora, mas como que
eu vou fazer?‖ É a primeira pergunta. Eu acredito assim que eles
contam ainda muito com o amparo do professor, eles ainda querem
que novamente você chegue individualmente pra cada um que você
dê um suporte, depois que eles iniciam eu percebo que eles
conseguem ter uma direção e eles têm inspiração porque a gente
tem dado suporte. [...] Chegam com muita dependência do professor
para iniciar o texto, imaturidade.
[...]
A dificuldade que eu vejo deles é mesmo na ortografia, eu vejo que
eles têm muita dificuldade na ortografia; eles têm muita dificuldade
na concordância e vejo também que eles têm assim... um
vocabulário limitado.
[...]
Quando você coloca um texto argumentativo eu já vejo que eles têm
dificuldade, eles não conseguem muitas vezes localizar o assunto
principal do texto, então eu acredito que é falta de leitura eu percebo
que é uma sala que não teve muita ênfase nas séries iniciais na
leitura [...]

P2: Eu noto que os alunos vêm praticamente sem nenhum pré
requisito em redigir um texto e além disso é muito erro de ortografia,
eles não conseguem colocar no papel o pensamento deles...
começam a escrever um texto, dali a pouco mudam aquela linha de
pensamento, já colocam outro que não tem nada a ver com o que
escreveram no começo. Fica difícil! [...].
E a falta de leitura? Vejo muita dificuldade de leitura desde o quarto
ano, quinto... pra encaminhar pro sexto já é uma deficiência muito
grande, pois a gente percebe que eles não têm lido muito nesse
período. Agora aqueles que leem bem mesmo, eu vejo que são bons,
eles desenvolvem rapidamente o pensamento e vão num
pensamento só, eles não mudam a história, até eles acabam se
saindo muito bem, enquanto que... vamos supor, dez por cento dos
alunos ficam perdidos... não tem uma linha de pensamento.
[...]
Falta conhecimento prévio, pré requisito da leitura e da escrita...
muitos erros de ortografia, eu não entendo o que os alunos
escrevem! [...] Dificuldades de coerência... e de coesão. Por mais
que você fale dos conectivos, das conjunções, que servem para ligar
uma ideia com a outra, eles se perdem... só usam o aí, aí, aí ... [...]
E outra coisa: eles escrevem sem pontuação nenhuma.
P3: No início do ano, quando eles chegam, dá até aquele desespero,
―Meu Deus do Céu, não tem noção de nada...‖ depois, o desespero
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vai passando. Quando vai chegando neste período assim, tem uma
grande porcentagem da sala de aula que já conseguiu evoluir
bastante. É aquilo que você fala não dá ainda pra trabalhar assim:
este gênero, aquele gênero, mas pra falar num todo... principalmente
o gênero narrativo, mesmo, eles dominam bem até.
E: Gênero de tipologia narrativa?
P3: É da tipologia narrativa...[...]: a preocupação da gente quando
eles chegam é porque tem muitos erros gramaticais, na verdade, não
tem noção de paragrafação [...] A minha preocupação é porque
realmente eles não têm, às vezes, ideia mesmo do que escrever...
eles chegam assim: ―O que que eu vou escrever? Ah, mas tem que
escrever? Quantas linhas tem que escrever?‖ Eles têm uma
preocupação muito grande mesmo. [...]
P4: Eu noto assim: que o professor de primeiro ao quinto, ele tem
trabalhado muito só fábulas, porque eu vejo na narrativa deles
quando tem produção assim, que eles colocam assim no final: ―e
foram felizes para sempre...‖ ―e todos foram felizes...‖
P3: Conto...
P4: É...Eu vi que está sendo mais trabalhado contos, com períodos
assim curtos, tipo: eles acham que produção de texto é assim, quatro
linhas... e eles fazem aquela estruturação de produção de texto como
se fossem frases, aí você diz: ―Não, não quero frases. Eu quero que
vocês escrevam sobre o assunto, igual a professora explicou no
quadro; igual nós fizemos em conjunto com a sala toda, que a
professora iniciou e todos foram aprimorando, dando ideias e
acrescentando para formar aquele texto, pra ver aquele corpo ali do
texto bonitinho, perfeito, com os travessões ali, com as pontuações,
tudo bonitinho e vocês continuam com frases e tudo finalização de
contos ―foram felizes para sempre‖... ―foram felizes...‖ [...] Que eu
observo na biblioteca, quando estou lá também, junto com os
pequenos eu observo, assim, que o professor faz aquela leitura
dirigida bem... daqueles livrinhos beeem... uma historinha de quatro
linhas...
P3: Mas ainda quando escrevem, eu até não me preocupo muito
não. Se eles fizerem relato de contos... está ótimo! A minha
preocupação é porque realmente eles não têm, às vezes, ideia
mesmo do que escrever... [...] Então, eu não me preocupo muito até
que eles fiquem narrando por um bom tempo, não, eu não ligo que
eles contem que foram ―felizes para sempre‖... Até porque eu
trabalho muito história também... eu conto muita história e uma das
coisas que eu começo com eles é isso: quando eu conto uma história
eu peço que eles recontem oralmente, entende? Porque está
trabalhando resumo, embora não tenha trabalhado a técnica de
resumo.

A partir das respostas aqui registradas, duas das professoras entrevistadas
(P1, P2) apontam para a falta de leitura nas séries iniciais, como uma das principais
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causas das dificuldades dos educandos quanto à produção escrita, o que nos leva a
inferir que concebem a leitura como um fator de influência ou até como determinante
para o desenvolvimento da escrita, conforme o que consta nos excertos destacados
de P1: “[...]eles não conseguem muitas vezes localizar o assunto principal do texto,
então eu acredito que é falta de leitura”; de P2: ―Vejo muita dificuldade de leitura
desde o quarto ano, quinto... pra encaminhar pro sexto já é uma deficiência muito
grande, pois a gente percebe que eles não têm lido muito nesse período. Agora
aqueles que leem bem mesmo, eu vejo que são bons[...] eles acabam se saindo
muito bem”. Há nesses comentários duas situações a considerar: por um lado, as
observações das docentes (principalmente de P2) demonstram uma visão simplista
de que a leitura seria uma ―solução‖ para todos os problemas da escrita; por outro
lado, revelam a importância da leitura de textos de apoio para o encaminhamento da
produção textual.
As respostas das professoras confirmam o que tem sido discutido por
Menegassi (2004) em suas pesquisas, quando constata o fato do trabalho com a
produção de textos partir sempre da interação via texto de apoio. Para o autor, ―essa
interação, pressuposta pelo sócio-construtivismo como sendo mediada pelo
professor, leva a efeito a produção de sentidos que se estabelece entre o aluno (no
caso, o leitor) e o texto, a partir de diálogos desencadeados pelo professor‖
(MENEGASSI, 2004, p.106).
Contudo, o autor alerta que, para a mediação, há de se ter o cuidado com a
forma de estabelecer essa interação, pois o professor deve encaminhar a leitura de
modo que o aluno construa a produção de sentidos, caso contrário ―ao interagir com
o texto, o professor acaba por apresentar ao aluno sua leitura e, consequentemente,
altera o texto, a partir da produção de sentido que lhe confere, alterando também a
visão do aluno sobre sua própria leitura‖ (MENEGASSI, 2004, p.108).
Na afirmação de P4, temos o acréscimo de um novo dado, ao deixar entrever,
em sua fala, que a leitura pode tanto auxiliar como atrapalhar o processo de escrita,
dependendo da forma como o professor conduz essa leitura, ou seja, como realiza
os encaminhamentos metodológicos, os quais emanam de sua concepção de
linguagem e de leitura. Em sua resposta, P4 faz uma crítica indireta à forma de se
encaminhar a produção escrita nos anos iniciais e mesmo quanto à escolha da obra
para leitura, à qualidade literária dos contos que estão sendo trabalhados, quando
diz “o professor faz aquela leitura dirigida bem... daqueles livrinhos beeem... uma
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historinha de quatro linhas...”, apontando para as adaptações reduzidas de contos
infantis,

presentes

em

muitas

bibliotecas

escolares.

Essa

crítica

aos

encaminhamentos docentes nos primeiros anos do EF nos possibilita refletir e
questionar se aos professores desse nível de ensino tem sido oportunizada a
participação em formações continuadas a respeito das práticas de leitura e escrita, a
partir da concepção discursiva e interacionista da linguagem.
No que tange, ainda, à pergunta de número 1, P1 afirma: “eles não
conseguem muitas vezes localizar o assunto principal do texto”. A docente indica
uma dificuldade relacionada à prática da leitura, que acredita trazer consequências
para a prática da escrita e incidir sobre a dificuldade do educando em delimitar um
tema. Já, P4, discute sobre a dificuldade do educando em manter a unidade
temática, “Eu quero que vocês escrevam sobre o assunto, igual a professora
explicou”.
P1 e P3 constatam que os educandos apresentam menor dificuldade em
produzir os gêneros de tipologia narrativa. Para P1, “Quando você coloca um texto
argumentativo eu já vejo que eles têm dificuldade”. A docente, ao destacar a
dificuldade em relação a gêneros cuja tipologia seja predominantemente
argumentativa, indiretamente aponta que em textos de outras tipologias não há tanta
dificuldade. Já P3 denota explicitamente o maior domínio de gêneros da tipologia
narrativa: ―gênero narrativo, mesmo, eles dominam bem, até”. Contudo, deixa
transparecer nessa fala uma aparente confusão quanto aos gêneros e tipologia.
Dessa forma, questionamos, no momento da entrevista, “Gênero da tipologia
narrativa? ”, ao qual P3 responde afirmativamente.
P4 apresenta uma momentânea dificuldade em distinguir conto de fadas e
fábula, quando diz: “Eu noto assim: que o professor de primeiro ao quinto, ele tem
trabalhado muito só fábulas, porque eu vejo na narrativa deles quando tem produção
assim, que eles colocam assim no final: “e foram felizes para sempre...” “e todos
foram felizes...” Nesse momento, ela é auxiliada por P3 que chama a atenção para o
equívoco, ao dizer: “Conto...” Essa situação pode denotar algumas dificuldades de
compreensão teórica, ou apenas em expressar-se no momento da fala, por tratar-se
de uma situação de entrevista, afetada pelos elementos que a envolvem
(pesquisador, gravador, pesquisa etc.), uma vez que a própria P3 auxiliou P4 a
perceber sua confusão entre os gêneros.
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Esse aspecto remete-nos ao que foi apontado por Lopes-Rossi (2012) a
respeito da dificuldade dos docentes em compreender que o trabalho com gêneros
discursivos difere da tipologia clássica: descrição, narração e dissertação.
Embora os outros dois professores não tenham indicado de forma direta que
os educandos tenham maior facilidade para produzir gêneros da tipologia narrativa,
P4 reconhece, em seus comentários, que as crianças conhecem, bem ou mal, a
marcas do estilo e da construção composicional de contos de fadas.
De modo geral, a questão 1 pretendia diagnosticar as dificuldades linguísticodiscursivas dos alunos quando chegam no 6º ano. Sob essa ótica, percebemos que
duas das entrevistadas apontaram para o que Costa-Hübes definiu como ―os
aspectos ortográficos que convencionalizam a escrita‖ (COSTA-HÜBES, 2012, p.8),
ao indicarem as questões de ortografia como um grande problema. Segundo P1, ―A
dificuldade que eu vejo deles é mesmo na ortografia, eu vejo que eles têm muita
dificuldade na ortografia; P2 reafirma: “muitos erros de ortografia, eu não entendo o
que os alunos escrevem!”. Esta última professora demonstra ainda um elemento que
vem sendo considerado um agravante quanto à correção das produções textuais, o
fato da letra estar ilegível. A ilegibilidade do texto torna-o inacessível ao leitor. Por
isso, esse é um aspecto que deve realmente preocupar o professor para que busque
trabalhar com o traçado da escrita. Por outro lado, a ênfase em constatar como
maior dificuldade os aspectos de ortografia, pode denotar uma preocupação maior
com a forma (normatização), ou seja, com a ―higienização da escrita‖.
Quanto à posição de P1, sua resposta evidencia elementos que apontam para
a materialidade linguística do texto: “eles têm muita dificuldade na concordância e
vejo também que eles têm assim... um vocabulário limitado”. Segundo Costa-Hübes
(2012), no estudo desta dimensão são considerados os aspectos físicos do texto, os
quais não podem ser dissociados da situação de produção, pois a configuração
linguística deve atender ao processo de interação. Nesse sentido, temos também
um problema discursivo, ter o que dizer e para quem dizer, ou seja, a questão da
escolha do léxico, do vocabulário, passa pela necessidade de compreensão de
quem constitui o interlocutor do enunciado a ser produzido. Conforme Antunes
(2003), não podemos negar a presença do outro (do leitor) no processo de escrita. É
ele quem orienta o nosso dizer.
P3, diferentemente das demais, demonstra preocupação com as dificuldades
discursivas dos alunos que chegam ao 6°ano, quando declara “A minha
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preocupação é porque realmente eles não têm, às vezes, ideia mesmo do que
escrever... [...] Mas ainda quando escrevem, eu até não me preocupo muito não. Se
eles fizerem relato de contos... está ótimo! A minha preocupação é porque realmente
eles não têm, às vezes, ideia mesmo do que escrever‖. Entretanto, esse tipo de
dificuldade pode nos apontar, enquanto pesquisadores, para uma situação a ser
problematizada: em que medida o professor, tanto dos anos iniciais quanto do
próprio 6ᵒ ano, está preparado para conseguir realizar um trabalho de uso social da
linguagem? Será que o comando de produção está contemplando os elementos
necessários para que o aluno compreenda-se como um sujeito que tem o que dizer?
De forma geral, podemos perceber que P3 ressaltou dificuldades ligadas ao
plano do conteúdo, do discurso, do ter o que dizer, além da preocupação com a
pontuação e a paragrafação que, embora estejam relacionados à materialidade
verbal do texto, constituem elementos importantes para a produção do sentido e
devem estar adequadas à situação interlocutiva. A ênfase da entrevistada a estes
aspectos nos faz pressupor que está olhando para a linguagem como forma de
interação, embora não consiga, ainda, perceber a importância dos elementos
essenciais no comando de produção que conduzam o educando a uma situação de
interlocução, para que tenha o que dizer e a quem dizer.
Os comentários de P4 apontam para uma preocupação maior com a forma,
―pra ver aquele corpo ali do texto bonitinho, perfeito, com os travessões ali, com as
pontuações” e, nesse caso, suas palavras remetem a uma compreensão de texto
como estrutura, distanciando-se, assim, do conceito de texto como enunciado.
Todavia, relata, no mesmo recorte, que realiza um trabalho de estruturação coletiva
de textos ―igual a professora explicou no quadro; igual nós fizemos em conjunto com
a sala toda, que a professora iniciou e todos foram aprimorando, dando ideias e
acrescentando para formar aquele texto”, o que demonstra tentativa de atividade de
reescrita coletiva, conforme orienta Geraldi: ―para desenvolver uma possível aula
enfrentando problemas de ordem textual, o professor poderá escolher uma redação
para exercício em grande grupo‖(GERALDI, 2007[1984]), p. 75).
P2 ressalta a questão da progressão textual, da sequência lógica de ideias,
fatores importantes para o texto tanto enquanto estrutura (sistema), quanto para o
plano do conteúdo temático (discurso). “Dificuldades de coerência... e de coesão.
Por mais que você fale dos conectivos, das conjunções, que servem para ligar uma
ideia com a outra, eles se perdem... só usam o aí, aí, aí ...”.

Nesse excerto,
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podemos perceber vários problemas linguísticos e discursivos presentes. A questão
da coerência que está diretamente ligada ao conteúdo temático, ao contexto de
produção, bem como aos aspectos coesivos que tanto auxiliam para a significação e
que demandam conhecimento da função das classes gramaticais no texto. A
professora chama atenção para um problema complexo no ensino de produção
escrita: coerência e coesão textual. E, devido a sua complexidade, trata-se de
conteúdos que não basta mencioná-los - “por mais que você fale”- e mostrá-los aos
alunos; é preciso trabalhá-los sistematicamente e reiteradamente. O último
comentário de P2 - “só usam aí,

aí, aí”- desvela outro aspecto, as marcas da

oralidade transpostas para a escrita, para estabelecer a sequência das ideias,
funcionando, assim, como conectivos sequenciais.
Em um trecho da fala de P2, ela diz: “eles não conseguem colocar no papel o
pensamento deles”. Tais palavras apontam para a influência da concepção de
linguagem como expressão do pensamento, ao demonstrar certa ênfase ao
conteúdo interior, como se fosse dissociado do contexto. Da mesma forma, quando
P1 diz “...eu percebo que eles conseguem ter uma direção e eles têm inspiração...”,
parece-nos retomar essa mesma concepção, partindo do pressuposto de que P1
entende que o ato da produção textual depende da inspiração do aluno.
Embora a primeira questão fizesse referência apenas às dificuldades
apresentadas pelos alunos, as docentes revelaram dados de sua prática pedagógica
e até mesmo fizeram uma autoavaliação de seus encaminhamentos, nos seguintes
excertos: P1: “Eu acredito assim que eles contam ainda muito com o amparo do
professor, eles ainda querem que novamente você chegue individualmente pra cada
um que você dê um

suporte, depois que eles iniciam eu percebo que eles

conseguem ter uma direção...”; P3: ―No início do ano, quando eles chegam, dá até
aquele desespero, „Meu Deus do Céu, não tem noção de nada, isso e aquilo...‟
depois, agora, o desespero vai passando. Quando vai chegando neste período
assim, tem uma grande porcentagem da sala de aula que já conseguiu evoluir
bastante”; P4: ―Não, não quero frases. Eu quero que vocês escrevam sobre o
assunto, igual a professora explicou no quadro; igual nós fizemos em conjunto com a
sala toda”; P3: “Até porque eu trabalho muito história também [...] quando eu conto
uma história eu peço que eles recontem oralmente, entende? Porque está
trabalhando resumo, embora não tenha trabalhado a técnica de resumo”. Esse dado
é relevante, pois demonstra um processo de reflexão do professor sobre sua prática,
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sobre o que tem dado certo ou não, e a preocupação em mudar a realidade
diagnosticada. Interpretamos essa atitude como um primeiro passo para assumir-se
como professor pesquisador, o que constitui elemento primordial em nossa
pesquisa.
Em síntese, pudemos perceber que todas as entrevistadas apontaram alguns
problemas comuns relativos à produção escrita dos alunos quando chegam ao
6°ano: paragrafação, pontuação, dificuldade em manter a unidade temática, maior
domínio apenas dos gêneros de tipologia narrativa, problemas quanto à coerência e
coesão. Ressaltaram, em menor ou maior grau, a dificuldade em ter o que dizer,
aspecto esse que pode retratar um problema de expressão escrita do aluno ou pode
ser de (in)compreensão diante de um comando de produção que não contribui para
que o educando perceba o texto como parte de um processo de interação.
Antes de passarmos à próxima questão, queremos esclarecer que, como a
entrevista ocorreu de forma mais descontraída, em alguns momentos as
entrevistadas sentiram-se à vontade para relatar acontecimentos de sala de aula e
demonstraram divagações quanto ao cerne das questões. Em decorrência disso,
tivemos que intervir algumas vezes para que não nos afastássemos do foco.
Com o objetivo de averiguar se os professores partem das dificuldades
(indicadas no questionamento anterior) para o planejamento das práticas de
produção e reescrita, esta última contemplando, também, atividades de análise
linguística, propusemos a seguinte questão:

2. Como você tem trabalhado em termos de produção e reescrita de textos
para sanar essas dificuldades?
Iniciamos, então, com as considerações de P1:
P1: Eu vi que no gênero fábula que eu trabalhei, eles tiveram um
avanço maior porque eles gostam [...] eu trabalho sempre uma vez
semanalmente leitura; então, eu acho assim que se foi falho a leitura
[...] na hora da produção isso impede. [...] Eu vejo que eles gostam
mais de fábula! [...] o conto também eu vejo como eles absorvem [...].
Tô trabalhando com os alunos e imprimi uma folha pra cada e
trabalhamos até a Velha Generosa [...] assim distribui um texto para
cada um e eles depois fizeram a produção [...]
E: E de produção e reescrita, você tem conseguido fazer alguma
atividade de reescrita?

135

P1: [...] Então assim, eu caminhei com eles na fábula, caminhei em
texto argumentativo... e eu tô vendo que tá tendo um crescimento...
[...] agora, como que eu faço essa correção com eles? Eu retomo, eu
chamo individualmente cada aluno; eu tento colocar pra eles
enquanto eu tô passando uma outra atividade... então... a gente tem
feito isso... de forma mais individual, mesmo porque eu vejo que eles
não têm ainda muita maturidade porque ao passo que eu até tentei
fazer essa correção na lousa, mas eu percebo que eles se dispersam
porque o texto não é dele; é como se assim: o aluno quer atenção
quando o texto é dele quando é do colega ele não prende atenção
não. [...] Quando a gente traz um texto e pontua erros de um aluno,
os demais satirizam. Assim, você vê a retração deles quando coloca
um texto no coletivo. ―Ah, o meu texto eu não quero‖ [...]. Eles têm
um caderno de anotações sobre o que leem.

P1 iniciou sua fala ressaltando a preferência dos alunos pelo gênero Fábula e
que, por esse motivo, foi o gênero trabalhado em que mais percebeu progresso dos
alunos. Como havia enfatizado na questão anterior sobre as dificuldades quanto à
leitura, relatou “eu trabalho sempre uma vez semanalmente leitura; então, eu acho
assim que se foi falho a leitura [...] na hora da produção isso impede” e destacou que
os alunos ―tem um caderno de anotações sobre o que leem”. P1 denota, em seu
relato, que realiza, sistematicamente, um trabalho semanal com a leitura, mas sua
fala nos leva a inferir que este é voltado aos textos literários, aos livros da Biblioteca
Escolar. Não há indícios, em sua reposta, sobre a forma como encaminha esse
trabalho com a leitura. Inferimos que o caderno é utilizado para sínteses ou
preenchimento de fichas de leitura, sem demonstrar uma relação direta com o
encaminhamento de produção textual (embora a síntese constitua um texto
produzido), no sentido de reconhecimento do gênero, por exemplo.
Podemos depreender de sua resposta que há, contudo, um trabalho com
leitura de textos de apoio ao encaminhar a produção de determinado texto. Esse
aspecto pode ser observado no trecho “e imprimi uma folha pra cada e trabalhamos
até a Velha Generosa [...] distribui um texto para cada um e eles depois fizeram a
produção [...]”, no qual P1 relata o encaminhamento com o conto. A utilização dos
textos de apoio retoma o que já foi observado por Menegassi (2004) sobre a tríplice
interação: texto de apoio-aluno-professor.
Quanto à correção e reescrita, P1 declarou que realiza a correção junto com o
aluno, individualmente, mas não há elementos em sua resposta que possam
esclarecer-nos se o aluno reescreve o texto ou se apenas apaga e refaz algumas
partes (reescrita parcial in loco, conforme pontua Ruiz (2013[2001]). “Eu retomo, eu
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chamo individualmente cada aluno; eu tento colocar pra eles enquanto eu tô
passando uma outra atividade... então... a gente tem feito isso... de forma mais
individual”. A respeito de atividades de reescrita coletiva, P1 esclarece que não
realiza por dois motivos:

1°): os alunos dispersam “... eu até tentei fazer essa

correção na lousa, mas eu percebo que eles se dispersam porque o texto não é
dele; é como se assim: o aluno quer atenção quando o texto é dele quando é do
colega ele não prende atenção”. 2°) os alunos sentem-se incomodados pelo seu
texto ser alvo de discussão coletiva. “Quando a gente traz um texto e pontua erros
de um aluno, os demais satirizam. Assim, você vê a retração deles quando coloca
um texto no coletivo. „Ah, o meu texto eu não quero‟.”
Nesse último trecho, P1, ao tentar realizar a reescrita coletiva, demonstra
pontuar erros e entende que isso retrai o aluno. Embora não fique muito clara a
natureza dessas inadequações, podemos inferir que sejam de ortografia e
concordância, uma vez que são os elementos apontados pela docente na questão 1
e porque, geralmente, os problemas ortográficos (aliados à forma como é
demonstrada uma versão ―correta‖) são os que mais causam atitudes irônicas nos
alunos. Assim, a dificuldade de P1 em trabalhar com a reescrita coletiva pode estar
associada aos aspectos que está selecionando para essa revisão coletiva. Segundo
Geraldi (2007[1984]), quando o professor escolhe um texto para trabalhar com o
―grande grupo‖, essa produção ―será transcrita na lousa sem erros ortográficos‖
(GERALDI, 2007[1984], p.75). Desse modo o objetivo na reescrita coletiva é
analisar, primeiramente, o que o aluno tem a dizer e as estratégias que utilizou, o
―como dizer‖.
Vejamos, agora, o que nos responde P2 acerca do mesmo questionamento.
P2 : Quando eu vejo que eles estão com muita dificuldade, aquele
texto que eles produziram naquela aula, [...] Eu tento reestruturar
junto com eles, pra eles verem o que fizeram de errado... Depois eu
trago vários textos e vou trabalhando a leitura e a interpretação e
mostro pra eles como que é aquela narrativa, como foi realizado
aquele enredo, aquele texto... depois eu vou e ―jogo‖ outra produção
textual para eles, pra ver se houve melhora ali. A partir, então, de
vários textos que eu dei para entender que a narrativa segue uma
linha e ver se eles entenderam o que eu passei, se houve um
progresso, ali... têm muitos deles que conseguem melhorar, até.
E: Então, por exemplo, você deu um texto narrativo e eles produzem
mal aí você traz um texto narrativo pronto bem escrito e faz análise e
depois tem uma nova produção para verificar os resultados?
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P2: Às vezes tem textos narrativos que em cima daquele texto eu
peço pra eles reproduzirem outro texto...Pra ver se eles
conseguem... às vezes eu dou até um tema...
Mais ou menos isso que eu faço: eu pego o tema que foi trabalhado,
entendeu? Nós lemos aquele tema, discutimos e fazemos a
interpretação. Depois, eu dou vários temas para eles desenvolverem,
mas em cima daquela argumentação que já foi dita antes, de um
tema já abordado, eles vão produzir outro texto, mas colocando as
ideias deles; isso aí no texto argumentativo, mas narrativo já... eu
parto mais das figuras... do desenho, também.
Eu dei, no sétimo ano, o filme do Rio, depois eu dei as perguntas do
enredo do filme e depois pedi para eles escreverem, fazer um
resumo, narrando, contando do jeito deles...o que eles entenderam
do filme. Eles escreveram, mas muitos deles saíram fora...
E: A tua ideia era um resumo?
P2: Era um resumo. Pra ver se eles conseguem memorizar e ter
sequência lógica, muitos deles saíram fora... eles começaram o
começo e já jogaram o final.
E: As gravuras que você falou, também são para trabalhar essa
questão da sequência?
P2: É, da sequência. Eu uso gravura tanto de gibi, como trago o que
tiro da internet... até da tirinha também [...]
P2: Eles leem o livro e muitos contam oralmente pra mim e tem
aqueles que são muito tímidos... que não é muito fácil contar que a
pessoa fica nervosa, né? Mas tem aqueles que são mais
desinibidos... Eles vão à frente e contam, narram muito bem a
história. Agora, têm aqueles que têm timidez, eles não narram,
preferem escrever.. O máximo que eles podem colocar ali, pra mim,
quando eu peço esse resumo do livro - que eu peço muito o resumo
do livro - escrevem no máximo sete ou oito linhas. Eu falo: ―O gente,
vai valer 100 isso daqui, não é 20 é 100. Quero que vocês escrevam,
deem sua opinião, também, depois do resumo, seu conceito sobre o
livro que você leu, sobre o enredo, se houve o começo, o meio, o
fim... o conflito que mais pontuou ali!‖ Como é que fala? O clímax,
que eu peço para eles colocarem também...

A docente também enfatiza um trabalho de correção individual, o que pode
ser comprovado no excerto ―Eu tento reestruturar junto com eles, pra eles verem o
que fizeram de errado” e relata que, ao diagnosticar a dificuldade na primeira
produção, traz vários textos daquele gênero para trabalhar com leitura e análise,
visando a uma nova produção. ―Depois eu trago vários textos e vou trabalhando a
leitura e a interpretação e mostro pra eles como que é aquela narrativa, como foi
realizado aquele enredo, aquele texto... depois eu vou e “jogo” outra produção
textual para eles, pra ver se houve melhora ali.”
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Nessa resposta, P2 demonstra preocupação com as dificuldades do
educando e que procura, realmente, formas para sanar as dificuldades
diagnosticadas.

Contudo,

os

textos

que

poderiam ser

utilizados

para

o

reconhecimento do gênero em estudo são apresentados depois da primeira
produção. Essa postura pode demonstrar uma tentativa de se aproximar dos
encaminhamentos realizados em uma SD, conforme proposto por Dolz, Noverraz e
Schnewly (2004), procedendo a uma primeira produção como diagnóstico para o
planejamento de oficinas. P2 avalia que, com esse trabalho, ―muitos deles
conseguem melhorar, até”. É perceptível que procura trabalhar a leitura “vou
trabalhando a leitura e a interpretação” e a construção composicional “mostro pra
eles como que é aquela narrativa, como foi realizado aquele enredo, aquele texto”.
Porém, não percebemos nenhuma indicação que demonstre a importância de
abordar o contexto de produção.
P2 descreve, ainda, a forma como procura encaminhar a produção de
gêneros de tipologia argumentativa, ao relatar: ―Mais ou menos isso que eu faço: eu
pego o tema que foi trabalhado, entendeu? Nós lemos aquele tema, discutimos e
fazemos a interpretação. Depois, eu dou vários temas para eles desenvolverem,
mas em cima daquela argumentação que já foi dita antes, de um tema já abordado,
eles vão produzir outro texto, mas colocando as ideias deles; isso aí no texto
argumentativo”. Esse excerto demonstra, mais uma vez, a presença dos textos de
apoio nas aulas de produção textual, a partir dos quais retoma o tema para que a
produção dos alunos incida a respeito. É interessante perceber que procura discutir,
dar voz ao aluno, contudo, o motivador para a produção torna-se muito mais o tema
do que uma situação de interação via linguagem escrita. É perceptível que realiza
atividades de leitura “discutimos e fazemos a interpretação”, mas não menciona
nenhum trabalho de análise linguística.
Nos trechos “Às vezes tem textos narrativos que em cima daquele texto eu
peço pra eles reproduzirem outro texto”; “Eles leem o livro e muitos contam
oralmente pra mim e tem aqueles que são muito tímidos [...] Agora, têm aqueles
que têm timidez, eles não narram, preferem escrever‖, P2 indica a realização do que
definimos como exercícios de escrita, pois não há uma situação de interação
proposta e sim atividades para desenvolver sequência de ideias, identificação de
pontos principais do texto, apresentar a ordem cronológica dos fatos, entre outros.
Segundo Costa-Hübes (2012), essas atividades se dão ―em função do trabalho com
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determinado(s) conteúdo(s) da disciplina, objetivando ensinar o aluno a escrever‖,
mas não constituem uma interlocução, com um projeto de dizer e ―esvaziam em si
mesmas‖ (COSTA-HÜBES, 2012, p.10).
P2 relata outros encaminhamentos semelhantes, em uma tentativa de ensinar
o gênero resumo. “Eu dei, no sétimo ano, o filme do Rio, depois eu dei as perguntas
do enredo do filme e depois pedi para eles escreverem, fazer um resumo, narrando,
contando do jeito deles...o que eles entenderam do filme. Eles escreveram, mas
muitos deles saíram fora...” [...].

Além de demonstrar uma confusão teórica no

encaminhamento do resumo, a intencionalidade do gênero parece diluída, pois
destaca o interesse em desenvolver aspectos de organização temporal: “Era um
resumo. Pra ver se eles conseguem memorizar e ter sequência lógica, muitos deles
saíram fora... eles começaram o começo e já jogaram o final”.
Ainda a esse respeito, destaca “eu peço muito o resumo do livro - escrevem
no máximo sete ou oito linhas. Eu falo: „O gente, vai valer 100 isso daqui, não é 20
é 100‟.” Há uma produção mais voltada à avaliação da compreensão da leitura do
livro, do que enfoque sobre o resumo. O que está em evidência, nesse
encaminhamento, é a nota que será atribuída à produção textual. Nesse caso,
estimula-se o aluno a produzir um texto em troca da nota que lhe será atribuída. Por
outro lado, conforme Menegassi (2003), a ausência de uma finalidade para a
produção de um texto deixa perceptível o didatismo da situação.
Em relação ao encaminhamento para o resumo, nota-se uma hibridização
com o gênero resenha, conforme o trecho: “Quero que vocês escrevam, deem sua
opinião, também, depois do resumo, seu conceito sobre o livro que você leu, sobre o
enredo, se houve o começo, o meio, o fim... o conflito que mais pontuou ali!” Isso
revela que há uma incompreensão teórica sobre o que é e como se organiza um
resumo.
Nas respostas de P2, ressaltamos que a professora reconhece a importância
de trabalhar com as dificuldades diagnosticadas e que esses aspectos salientados
quanto à sequência lógica de ideias e ordem cronológica dos fatos foram apontados
por ela, na questão 1, entre as principais dificuldades dos alunos. Assim, houve
coerência da resposta com o questionamento realizado, além de demonstrar que
vem empreendendo esforços na busca de sanar essas dificuldades. Entretanto,
trouxe outros elementos para nossa pesquisa: a ausência de uma situação de
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interlocução no comando de produção; uma aparente predominância de exercícios
de escrita, além de certa confusão e incompreensão dos gêneros resumo e resenha.
Nos episódios de interação com as docentes P1 e P2, não houve menção a
situações de circulação dos textos, possibilitando-nos inferir que as professoras se
constituem como principal interlocutor dos textos produzidos. Porém, segundo
Menegassi e Ohuschi, ―em situação do ensino da escrita, o professor precisa
mostrar que, para escrever, deve-se considerar um interlocutor e não se constituir
como o único interlocutor do aluno‖ (MENEGASSI; OHUSCHI, 2007, p. 236).
Trazemos, então, as respostas de P3 quanto à questão 2:
P3: Assim: todos os textos deles eles têm que escrever e ler. Então,
que é a primeira noção do que eles estão escrevendo, então eles já
sabem que vão escrever e que vão apresentar aquilo lendo. Depois,
conforme eu vou corrigindo e eu até corrijo ainda destacando muito
de vermelho... ainda corrijo bastante isto, às vezes a lápis ali, do
ladinho deles, mas... chamo alguns, conforme o andamento da sala,
eles vêm até ali e a gente vai falando um pouquinho... E este ano eu
quase não fiz reestruturação coletiva, não. Mais chamando individual.
Vou marcando e, agora, mesmo, nós estamos com uma atividade
que eles têm que reescrever, só que eles não gostam. Tem que
reescrever, mas eles reclamam bastante quando tem que refazer.
[...]
Até no processo de estar escrevendo sempre, eles vão sanando, é
uma coisa meio que automática do aluno, assim... É meio
automático. No início do ano a gente tem esse desespero mesmo,
mas a gente vai pro quadro escrevendo e mostrando onde é a
paragrafação, onde que mudou de ideia... e conforme o tempo, eles
vão automaticamente mudando. Vão atingindo isso... acho que é
uma espécie de maturidade mesmo...
E: Em termos de faltar ideia pra escrever, quanto à questão
discursiva, ter o que escrever, manter uma coerência temática, eles
chegam com essa dificuldade?
P3: Apresentam bastante. É... por exemplo, pra trabalhar um
determinado tema, eu, às vezes, dou até algumas perguntinhas, a
princípio, e falo que pode juntar aquelas perguntinhas para montar o
texto... Eu faço tipo de um roteiro para dar o encaminhamento.

Nos excertos acima, a professora inicia com um posicionamento diferente do
que registramos em P1 e P2, ao evidenciar outro interlocutor aos textos produzidos,
além do professor. “Assim: todos os textos deles eles têm que escrever e ler. [...]
então eles já sabem que vão escrever e que vão apresentar aquilo lendo‖. Deixa
claro que os alunos sabem que vão ler seu texto na sala “que é a primeira noção do
que eles estão escrevendo”. Nesse recorte, P3 revela uma tentativa de estabelecer
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uma interlocução e circulação do texto, mesmo que seja apenas entre os colegas de
sala. Demonstra ter noção da importância de estabelecer um interlocutor para a
escrita, que compreende a linguagem como interação e não apenas como sistema
normativo. Essa perspectiva é confirmada pela DCE (PARANÁ, 2008) quando
enfatiza que se deve ―empregar a língua em diferentes situações de uso, saber
adequá-la a cada contexto e interlocutor‖ (PARANÁ, 2008, p.54).
Ao dizer ―a gente vai pro quadro escrevendo e mostrando onde é a
paragrafação, onde que mudou de ideia... e conforme o tempo, eles vão
automaticamente mudando. Vão atingindo isso”, P3 evidencia uma prática, ainda
que tímida, de análise linguística em seu trabalho.
Também é possível perceber que, na tentativa de sanar as dificuldades de
expressão dos alunos, tenta realizar um trabalho com roteiros de perguntas. Esse
procedimento didático pode auxiliar os alunos com muitas dificuldades, mas, se for
utilizado constantemente nos encaminhamentos da produção, poderá afastar tal
encaminhamento da concepção defendida, pois direciona muito o projeto de dizer do
locutor, o que pode gerar uma padronização.
No que se refere ao trabalho de correção, P3 relata “eu até corrijo ainda
destacando muito de vermelho... ainda corrijo bastante isto, às vezes a lápis ali, do
ladinho deles, mas... chamo alguns, conforme o andamento da sala, eles vêm até ali
e a gente vai falando um pouquinho...”. Nesse trecho, P3 parece fazer uso da
correção indicativa e resolutiva, conforme descritas por Serafini (1989) e Ruiz
(2013[2001]). Porém, ao chamar o aluno para sentar-se ao seu lado, demonstra uma
tentativa de correção interativa, realizada face a face, mas não esclarece a natureza
dos aspectos destacados nesta correção e nem a periodicidade.
A respeito da reescrita, P3 ressalta: “E este ano eu quase não fiz
reestruturação coletiva, não”; demonstrando conhecimento e experiência anterior
com atividades de reescrita coletiva, embora reconheça que não tem realizado esse
procedimento como antes. P3 foi a única entrevistada a afirmar o fato dos alunos
terem de refazer, reescrever o texto todo, o que pode indicar a noção da escrita
como processo, ou seja, um mesmo texto passar por várias versões.
Para finalizar a discussão dessa segunda questão, trazemos uma análise da
resposta de P4.
P4: Eles reproduzem esses textos resumidos na escrita [...] Dois
dias na semana é só para isso, né... eu levo eles para a biblioteca e
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a gente vai fazer esse processo de escrita e reescrita na biblioteca,
de um em um. [...] e aí a gente vai sanando o que está errado, o que
pode ser corrigido, por que que ele tá fazendo aquilo de novo,
tornando a fazer o mesmo erro... e aí a gente vai...do começo do ano
até o meio do ano assim; do meio do ano pra frente você vai
respirando, a coisa vai desenrolando, mas no início do ano é assim...

P4 iniciou sua explanação com uma retomada sobre as dificuldades da leitura
(a qual não reproduzimos aqui), afastando-se um pouco do foco da segunda
questão. Reforçou sua opinião sobre a influência da leitura na escrita, indicando, em
sua fala, que o contato com obras de baixa qualidade, pode levar a uma produção
textual superficial, conforme o trecho: “Eles reproduzem esses textos resumidos na
escrita”.
Quanto à reescrita, reforça o que já tinha indicado na questão 1, de que
realiza a correção de forma individual, contudo, deixa entrever uma acentuada
preocupação com o que pode ser corrigido. Demonstra uma visão dicotômica entre
certo e errado. “[...] e aí a gente vai sanando o que está errado, o que pode ser
corrigido, por que que ele tá fazendo aquilo de novo, tornando a fazer o mesmo
erro”. Entretanto, também denota uma tentativa de encaminhar o aluno para análise
e reflexão de sua escrita: “por que que ele tá fazendo aquilo de novo, tornando a
fazer o mesmo erro”. Logo, P4 demonstra comprometimento com a produção do
aluno e uma noção da importância de rever o texto, de analisar linguisticamente,
mas ainda há influências das demais concepções de linguagem na forma de
conduzir essa correção.
Quanto ao encaminhamento para a reescrita, parece realizar o que Ruiz
(2013[2001]) denomina de reescrita parcial in loco, que pode ocorrer de duas
formas: ―ou por meio de uma reescrita sobreposta‖, por exemplo, com presença de
borrões para anular a forma anterior, ou ―por meio de apagamento da primeira
versão‖ (RUIZ, 2013[2001], p. 59) de algumas partes (trechos), com posterior
reescrita parcial.
Passamos à questão seguinte:
3. Que limitações você encontra para desenvolver o seu trabalho com vistas a
superar as dificuldades que os alunos apresentam?
Em resposta a esta questão, P1 voltou a enfatizar a imaturidade dos alunos
como uma das principais causas da dificuldade para encaminhar seu trabalho com o
6° ano, pois acredita que essa imaturidade resulta em dispersão, conforme destaca:
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P1: Da imaturidade que eu vejo. [...] você tem que estar sempre
envolvendo eles, [...] quando você percebe que eles estão se
dispersando tem que parar, tem que direcionar novamente tua
metodologia porque senão você não produz. Dispersam bastante. [...]
no sexto ano, eu sempre deixo uma carteira comigo, ali do lado,
então eu chamo um por um e eu sempre tenho assim um caderno de
anotações e você vai perceber que tudo pra eles, assim, é:
―professora vale nota?‖
Tudo que você faz eles querem que você viste, tanto que outro dia
eu falei: Gente, eu não tenho tempo de vistar tudo! eu vou vistar,
mas... semanalmente, não necessariamente cada aula... [...]

P1 salienta que para conseguir trabalhar as dificuldades dos alunos tem que
atender de forma individual: “sempre deixo uma carteira comigo, ali do lado, então
eu chamo um por um e eu sempre tenho assim um caderno de anotações‖. Mas
reclama que os alunos dão importância apenas ao que será avaliado “tudo pra eles,
assim, é: „professora vale nota‟?‖ Quanto a esse comportamento dos alunos
apontado pela professora, podemos inferir que constitui um hábito gestado pela
própria cultura escolar. Em determinados momentos históricos, as práticas escolares
enfatizaram muito esse aspecto avaliativo, que foi sendo naturalizado nas ações da
escola, tornando-se uma prática rotineira com a qual é difícil romper. Geraldi já
alertava sobre esse aspecto, na década de 1980: ―O primeiro deslocamento a fazer,
de um lado, é o da função-aluno que escreve uma redação para uma funçãoprofessor que a avalia e, de outro lado, o próprio ato de produção escolar de textos‖
(GERALDI, 2007[1984], p.128). Com essas palavras, o autor chama a atenção para o

fato de o professor constituir-se apenas como avaliador dos textos dos alunos,
cobrando adequações que os prepare para escrever num futuro, sem considerar o
que esse sujeito tem para dizer agora. Tal atitude não é coerente com a concepção
interacionista da linguagem, para a qual o professor deve primar por situações de
interlocução. Segundo o autor: ―é impossível manter uma coerência concebendo o
aluno como aquele que se exercita para o futuro‖ (GERALDI, 2007[1984], p.128).
Outro fator ressaltado por P1 refere-se à questão do pouco tempo para
realizar todas as correções e acompanhamento das atividades escolares: ―Gente, eu
não tenho tempo de vistar tudo! eu vou vistar, mas... semanalmente, não
necessariamente cada aula”. A fala de P1 denuncia a falta de condições de trabalho
do professor que assume um número expressivo de aulas, inviabilizando, com isso,
o acompanhamento necessário aos alunos. Antunes (2003) ressaltou essa situação
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como decorrente da falta de políticas públicas de valorização do professor, ―o qual
não pode ser visto como único responsável por todos os problemas da escola‖
(ANTUNES, 2003, p. 17). Por outro lado, essa situação prejudica o aluno que nessa
fase de ensino – 6° ano - necessita da anuência do professor para sentir-se mais
seguro em relação às atividades que realiza.
No intuito de aclararmos o que P1 havia abordado, anteriormente, sobre a
correção individual, “chamando aluno por aluno”, questionamos:
E: Você falou que você atende de forma individual e tem um
caderninho onde anota as dificuldades?
P1: Não. Eu vou anotando na folha, na folhinha deles, na folha do
texto; eu coloco depois eu explico pra eles: ―Olha, a professora
colocou aqui... você tá repetindo... pra eles reverem. Não consegui
fazer caderno separado...o de leitura ainda consegui.... Eles perdem
a folha do texto corrigido que devia ser reescrito.

No que tange a esse questionamento, P1 esclareceu que não conseguiu que
os alunos tivessem um caderno específico para produção de texto e que estes
produzem seus textos em folhas avulsas, nas quais ela efetua as anotações para
encaminhar a revisão: ―Eu vou anotando na folha, na folhinha deles, que após
corrigidas deveriam ser reescritas”. Podemos perceber, no trecho destacado, que há
uma tentativa de proceder à correção textual interativa (Ruiz, 2013 [2001]), quando
diz “na folha do texto; eu coloco depois eu explico pra eles: “Olha, a professora
colocou aqui,... você tá repetindo... pra eles reverem”. Entretanto, não temos como
averiguar a natureza das correções indicadas ao aluno, já que no trecho citado é
possível apenas entrever que faz referências a aspectos da coesão referencial: “tá
repetindo”. Para P1, o fato do educando não ter um caderno específico para
produção textual constitui um problema, ou pelo menos um complicador, para as
atividades de reescrita, pois enfatiza que: “muitos acabam perdendo o texto sem
reescrever”. Por outro lado, o fato dela também não ter um caderno ou uma forma
sistemática para anotar as dificuldades dos alunos, para fazer uma espécie de
diagnóstico,

pode

constituir

um

problema

para

o

acompanhamento

da

aprendizagem.
De modo geral, P1 considera como dificuldades para o seu trabalho
pedagógico com a prática da escrita: a imaturidade dos alunos que chegam ao 6°
ano; a preocupação excessiva com a nota; a falta de tempo para as atividades e o
fato dos alunos perderem os textos corrigidos, dificultando-lhes a reescrita textual.
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Entretanto, é necessário ponderarmos sobre a questão da imaturidade, pois,
em seu relato, P1 fez referência a atitudes comuns ao ano escolar (6°) e à faixa
etária dos alunos, além de citar procedimentos consolidados pela própria escola,
como a preocupação com a nota, por exemplo.
`

No que tange ainda à questão 3, P2 também se refere a um desses aspectos

como dificuldade para sua prática pedagógica. Ela enfatiza a falta de tempo como
um complicador para efetuar as correções dos textos. Vejamos suas respostas:
P2: Quando eu paro um momento para corrigir um por um... eu
corrijo em casa, ou na hora atividade, corrijo um por um, ali, você não
consegue na sala de aula. Quando você tá corrigindo, você para para
corrigir, mas mesmo que você dê uma atividade extra pra fazer, eles
tumultuam, não conseguem. A gente não consegue passar
totalmente uma correção definida, assim... o que a gente espera que
ele faça, ali, naquele momento, que corrija, que arrume, que
acrescente...
Falta de interesse, eles não têm interesse nenhum. Principalmente
os do sexto ano. Têm ali, 20 ou 15 alunos que tem interesse; (total
de 30 alunos) [...] a dificuldade maior deles é prestar atenção pra
fazer um trabalho sério... tá difícil!
E:Problema de comportamento, então?
P2: O comportamento e a vontade. Porque se fulano não faz, o outro
também não faz. [...]
A gente se preocupa, também, que às vezes o conteúdo fica a
mercê... eu tive aquela pretensão de trabalhar aquele conteúdo:
narração, dissertação ou descrição numa linha só, mas daí a gente
fica preocupada com o livro didático. Eles perguntam: ―Você não vai
mais usar o livro didático?
[...]Tem escola que tem todos os equipamentos como data show

preparados, mas aqui não; falta isso, então desanima [...] falta apoio
nesse sentido [...]

P2, ao enfatizar o pouco tempo para correção do grande número de textos, o
comportamento dos educandos e a falta de equipamentos pedagógicos, focaliza
aspectos que estão relacionadas às condições estruturantes da escola que
interferem ou enfraquecem as condições didáticas.
É possível constatarmos em sua fala, que demonstra uma grande
preocupação em atender os alunos, em encaminhar a revisão do texto e que,
conforme suas possibilidades procura resolver a situação, passando uma atividade
extra aos demais, enquanto atende a correção textual individualmente. Contudo,
reconhece que ainda assim há tumulto e pouco sucesso quanto à correção e
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revisão. E acrescenta ―Falta de interesse, eles não têm interesse nenhum...
principalmente os do sexto ano.”
Essa falta de interesse pode ser relacionada com o próprio encaminhamento
da atividade de reescrita. Por tratar-se de uma atividade complexa, que demanda,
conforme Vygotsky (1991[1984]), uma estimulação interna, autogerada, por
constituir-se uma FPS, o aluno precisa compreender a função social dessa prática.
Quando isso não ocorre, ele não se interessa por ela. Cabe a nós, professores,
mediarmos essa prática de modo a intervirmos na ZDP ou imediato do aprendiz.
Esse movimento que parte do interpessoal para o intrapessoal é que possibilita a
internalização do conhecimento.
Ao final da fala de P2, vislumbramos um distanciamento conceitual, no
seguinte trecho: “A gente se preocupa, também, que às vezes o conteúdo fica a
mercê... eu tive aquela pretensão de trabalhar aquele conteúdo: narração,
dissertação ou descrição numa linha só, mas daí a gente fica preocupada com o
livro didático”. Ao afirmar que o conteúdo fica à mercê e expressar a preocupação
em usar o livro didático até o final (vencer o conteúdo), P2 demonstra características
de um ensino conteudístico, que vigorou por muitos anos em nosso país.
Há uma preocupação de P2 com o que ensinar ―eu tive aquela pretensão de
trabalhar aquele conteúdo: narração, dissertação ou descrição numa linha só”,
porém, demonstra dificuldades de compreensão quanto ao que regem os
referenciais curriculares. Novamente P2 revela uma insegurança teórica quanto ao
trabalho com os gêneros discursivos (indicados pelas DCE) e a tipologia clássica:
Descrição, Narração, Dissertação. As DCE (PARANÁ, 2008), apontam para a
necessidade de superar essa forma reducionista, ao enfatizar o trabalho com os
gêneros discursivos.
Ao longo de suas considerações, P2 demonstrou indícios de que concebe o
trabalho a partir da leitura e produção textual de gêneros discursivos como
insuficiente para contemplar todos os conteúdos de LP, o que nos remete aos
conteúdos da gramática normativa. Por outro lado, revela-se uma profissional
comprometida com seus alunos, mas insegura quanto à concepção teórica a seguir.
Apresenta marcas de uma formação fragmentada, vivenciada nos anos como
acadêmica e como profissional, demonstrando que conviveu com diferentes
concepções de linguagem ao longo desse processo. No entanto, apresenta muita
vontade de desvencilhar-se desse ranço tradicional; por outro, teme o novo e a
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pressão social, “Eles perguntam: “Você não vai mais usar o livro didático?” Ruiz, em
suas pesquisas, ressaltou que ―enquanto não houver uma mudança na concepção
de linguagem do professor, que traga em seu bojo uma mudança na concepção de
escrita, muito pouco se verá mudar na escola‖ (RUIZ, 2013[2001], p.167). Essa
mudança não se faz repentinamente. É necessário que o professor compreenda
melhor as concepções de linguagem para percebê-las em suas práticas.
Em síntese, P2 possibilitou-nos entrever dois focos diferentes para as causas
das dificuldades em seu trabalho: por um lado, atribui a dificuldade didática às
condições de trabalho e estruturantes da escola; por outro, demonstra algumas
fragilidades e contradições teórico-metodológicas entre o que almeja e o que
consegue realmente compreender da concepção de linguagem adotada nos
referenciais curriculares oficiais.
Passamos, então, às considerações de P3 acerca da terceira questão:
P3:Tinha uma época que eu trabalhava muito a reestruturação no
quadro, hoje a gente não consegue trabalhar; até por causa da
conversa, do barulho... Eu me lembro que eu tinha no ano passado,
um sexto ano que eu conseguia fazer reestruturação...
reestruturação em dupla, fazia bastante técnicas assim, mas hoje eu
não consigo com estes sextos anos aqui da tarde.
P3: [...] Tem chegado com muita dificuldade de leitura. Aqui mesmo,
nós temos alguns alunos que nossa... demora pra você concretizar a
alfabetização deles, ainda. É muito lento nesse sentido... eu faço um
trabalho de leitura constantemente na sala de aula.

P3 também registrou duas dimensões quanto às dificuldades que encontra
em realizar seu trabalho com a reescrita textual: A primeira refere-se ao
comportamento inadequado, à indisciplina dos alunos. “Tinha uma época que eu
trabalhava muito a reestruturação no quadro, hoje a gente não consegue trabalhar;
até por causa da conversa, do barulho...”; aspecto que também foi ressaltado por
P2. A segunda enfatiza os problemas de alfabetização em que se depara com os
alunos de sextos anos, que demonstram dificuldades acentuadas de decodificação
e, consequentemente, de interpretação. ―Tem chegado com muita dificuldade de
leitura. Aqui mesmo, nós temos alguns alunos que nossa... demora

pra você

concretizar a alfabetização deles”.
P3 retoma aspectos relacionados às dificuldades dos alunos, já indicados na
questão 1, mas acrescenta, ainda, o caso de alunos que não chegam
adequadamente alfabetizados à segunda fase do ensino fundamental.
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A docente revela compreensão da importância da escrita como processo, ao
enfatizar que já trabalhou com reescrita coletiva, porém reconhece que não tem
realizado essa prática a contento. Essa percepção de que não está realizando uma
atividade que anteriormente fazia com maior regularidade, a qual compreende ser
necessária, demonstra um processo de autorreflexão sobre a própria atuação
docente, um olhar para o que consegue, de fato, realizar em sala de aula. Segundo
Jesus, Almeida e Sobrinho (2005), ―faz-se necessário trabalhar com os profissionais
da educação de maneira que eles, sendo capazes de compreender e refletir sobre
as suas práticas, sejam também capazes de transformar lógicas de ensino‖. Esse é
o princípio básico para realizar uma PACC.
Na sequência, apresentamos as respostas de P4 a esta mesma questão.
P4: Eu vejo também que o professor pela questão de ser 40 alunos,
35 alunos... o professor também não tem aquela visão ou às vezes
ele pode até ter... mas como ele vai sanar tudo, né? E você vê que
em sala de aula existem aqueles probleminhas de troca de letras...
dificuldades ortográficas
P4: Alfabetizar mesmo. Quando você fala também de parágrafos...
eles se perdem... [...] Então você tem que ler o texto, tem que
desmembrar o texto todinho para eles, para entenderem o que é um
parágrafo, que tipo de texto, o que está falando o texto, quais são os
personagens do texto, qual a intencionalidade do texto... tudo isso a
gente tem que trabalhar e explicar minuciosamente item por item,
cada texto que você lê em sala... todas as aulas!

P4 destaca, também, as dificuldades quanto à leitura e à alfabetização, além
de citar conhecimentos básicos da estrutura textual como elementos que dificultam o
trabalho pedagógico por parte do professor e retoma a questão da ortografia, que
enfatizou na questão1. Contudo, refere-se à troca de letras, aspecto que necessita
de investigação mais profunda, pois nem sempre constitui somente um problema de
aprendizagem da ortografia. Acentua, ainda, uma limitação oriunda da própria
organização do sistema de ensino, quando denuncia o excessivo número de alunos
por turma, o que prejudica, principalmente, os sextos anos. Essa situação soma-se
ao que foi apontado por P1, P2 e P3, ao destacarem os problemas de
comportamento e da organização do tempo escolar, que, conforme já discutimos,
constituem limites impostos pela organização estrutural da educação.
Em síntese, as docentes apontaram como causas de dificuldades para a
prática pedagógica, alguns problemas comuns, como o tempo limitado para

149

proceder à correção e acompanhamento de todas as atividades de produção (P1 e
P2);

a

falta

de

interesse

por

parte

dos

alunos

e

comportamento

inadequado/indisciplina (P2 e P3) e problemas de alfabetização (P3 e P4). Os
demais aspectos foram peculiares a cada docente, conforme já abordado na análise
dos excertos das respostas de cada docente entrevistada.
No intuito de averiguarmos como as docentes compreendem os pressupostos
teórico-metodológicos presentes nas DCE, fizemos o seguinte questionamento:
4. Em que medida consegue aplicar os encaminhamentos teóricometodológicos24 previstos nas Diretrizes Curriculares e na Proposta Curricular
da própria escola?
P1 iniciou sua resposta, procurando associar à questão anterior, atendo-se a
explicar as causas que dificultam colocar tais pressupostos em prática, como
verificamos no trecho abaixo:
P1: Eu acho que consigo em partes. Com alguns alunos consigo,
não digo 100%, mas têm alunos que você não consegue, porque, por
exemplo, a falta ali é muito grande. A gente não tem uma sequência,
porque os alunos do sexto, percebo assim: choveu, eles não vêm pra
escola. Muita falta. [...] Então, muitas vezes você planeja uma aula,
mas deixa naquele dia, porque sexto ano, como que vai deixar um
encaminhamento.... Passei um trabalhinho sobre numeral, porque o
conteúdo é vasto e você tem que dar pelo menos uma noção. De
uma turma de 28, 10 alunos apresentaram. [...]
A gente nota que a família não tem comprometimento com eles, trata
como se fosse primário, se não veio hoje, vem amanhã. Vejo que
isso fragmenta o trabalho.

P1 atribui a dificuldade para implementar o que consta nas DCE à ausência
de uma continuidade no trabalho pedagógico, gerada pelo excessivo número de
faltas dos educandos do 6° ano, que também não realizam as atividades
extraclasses. Embora não tenha falado a respeito de nenhuma dificuldade quanto à
compreensão dos pressupostos teórico-metodológicos, ao enfatizar que os
educandos

não

entregam

as

atividades

solicitadas,

P1

mencionou

o

encaminhamento de um trabalho que se assemelha às atividades de caráter mais
normativo: ―Passei um trabalhinho sobre numeral, porque o conteúdo é vasto e você
tem que dar pelo menos uma noção. [...]”. Com essa fala, a docente denota uma

24

Referência ao previsto no documento quanto ao trabalho com os gêneros discursivos nas práticas
de produção e reescrita de texto. Esse aspecto foi esclarecido durante a entrevista.
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preocupação em dar conta do ―vasto‖ conteúdo, mesmo que este não esteja
diretamente articulado às práticas de leitura, oralidade e escrita, eixos da disciplina.
Essa prática demonstra certa incoerência quanto à metodologia prevista nas DCE
(PARANÁ, 2008), uma vez que a respeito do trabalho a ser empreendido com os
conteúdos gramaticais, o documento prevê:
Considerando a interlocução como ponto de partida para o trabalho
com o texto, os conteúdos gramaticais devem ser estudados a partir
de seus aspectos funcionais na constituição da unidade de sentido
dos enunciados. Daí a importância de considerar não somente a
gramática normativa, mas também as outras, como a descritiva, a
internalizada e, em especial, a reflexiva no processo de ensino de
Língua Portuguesa (PARANÁ, 2008, p. 78).

Exatamente pelo fato da questão focalizar a compreensão dos pressupostos
das DCE (PARANÁ, 2008), é que esse encaminhamento nos inquietou. Assim,
procuramos saber mais a respeito e tentamos provocar a reflexão com a seguinte
pergunta:
E: Quanto à tua compreensão do que está nas Diretrizes, de como
aplicar, você acha difícil?
P1: Eu acho que a grande dificuldade, volto a dizer, é a leitura, a falta
de leitura deles dificulta trabalhar a partir do texto. Eles não pegam
um livro, a literatura, porque eles não têm hábito, não têm o estímulo
da família.
Quanto aos encaminhamentos de produção, de estar estipulando um
gênero, quanto a isso, você não tem problema?
P1: Quanto aquilo não tem problema, tenho caminhado. Caminhei
com o gênero fábula, foi tranquilo. Tudo que você traz, você
consegue, mas não consegue satisfatoriamente. [...] Se você está
trabalhando com gênero fábula e pede uma pesquisa pra eles...,
metade não vem e a gente se sente impotente. [...] Trabalhei a
fábula, bastante o conto, a narração, o texto informativo... de
revistas. Estou no conto, agora. Trabalhei na produção. [...] E história
em quadrinho também já trabalhei, antes. [...]

Ao retomar a questão, P1 enfatiza, novamente, que a dificuldade de leitura do
educando atrapalha a condução de uma prática de ensino de LP que considera o
texto como cerne do trabalho pedagógico, afastando-se do foco da indagação. E
afirma “Quanto aquilo não tem problema, tenho caminhado” referindo-se ao nosso
questionamento acerca de algum problema em compreender o que rege as DCE
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(PARANÁ, 2008). Salienta que ―Tudo que você traz, você consegue, mas não
consegue satisfatoriamente. [...].” Nesse trecho responde subjetivamente à questão,
pois podemos inferir que consegue aplicar parcialmente os encaminhamentos
previstos no documento. Ressalta a falta de compromisso dos alunos como
elemento que compromete a ação docente: “Se você está trabalhando com gênero
fábula e pede uma pesquisa pra eles...”. Esse comentário, de forma indireta, aponta
para uma das atividades que realiza para o reconhecimento do gênero. P1
demonstra ter conhecimento de vários gêneros sugeridos no quadro das DCE e de
que procura inseri-los em seu trabalho com a linguagem, quando cita: Trabalhei a
fábula, bastante o conto, a narração, o texto informativo... de revistas. Estou no
conto, agora. Trabalhei na produção. [...] E história em quadrinho também já
trabalhei, antes.

Demonstra, ainda, compreender que alguns gêneros favorecem

mais o trabalho com a prática da leitura, enquanto outros permitem uma condução
das duas práticas: leitura e escrita, aspecto que é ressaltado nas DCE: ―Destaca-se,
ainda, que ao escolher um gênero nem sempre todas as práticas serão abordadas‖
(PARANÁ, 2008, p. 90).
Contudo, sua fala também permite observar certa confusão entre gênero e
tipologia, fato que já se fez presente nas falas das outras entrevistadas, nas
questões anteriores.
Passamos à análise da resposta de P2 à mesma questão:
P2: Olha, eu tenho assim, pelo número de alunos e a disciplina, é
que está a dificuldade. [...] Você prepara sua aula pra começar a falar
de um gênero textual, vamos supor, a fábula, você prepara, mas o
aluno, a sala não corresponde a expectativa que você queria atingir e
você acaba desmotivando. [...] A dificuldade pra trabalhar com isso
tudo é a indisciplina, principalmente com o nono ano. Agora, o sexto
ano ainda se consegue alguma coisa. Os gêneros narrativos que eu
consigo melhor: História em quadrinhos, narrativa, fábula, o conto
também e o resumo. Tudo que eles assistem, perguntam se tem que
fazer resumo. Poema eu trabalhei um pouco, esporadicamente.
E: Você tem uma certa dificuldade de trabalhar com os elementos do
gênero - conteúdo temático- estilo -construção composicional,
conforme indicado nas DCEs?
P2: Não vou mentir, eu tenho dificuldade. Tenho muita dificuldade
porque você prepara, tenta, mas... [...] dificuldade principalmente
quanto ao comportamento, indisciplina.
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A docente, assim como P1, inicia sua resposta justificando que as
dificuldades em realizar o trabalho conforme as DCE (PARANÁ, 2008) estão
relacionadas à indisciplina e ao desinteresse de grande parte dos educandos. E, ao
longo de sua exposição, vai demonstrando sua compreensão acerca dos
encaminhamentos constantes nesses referenciais. Reconhece a importância de
inserir os gêneros discursivos em suas aulas, e busca enumerar os gêneros com os
quais já trabalhou com o sexto ano. “Os gêneros narrativos que eu consigo melhor:
História em quadrinhos, narrativa, fábula, o conto também e o resumo”. Contudo, no
trecho “Tudo que eles assistem, perguntam se tem que fazer resumo” podemos
notar um distanciamento conceitual, pois denota influência da concepção de escrita
como consequência (MENEGASSI, 2010). A postura dos alunos (descrita pela
entrevistada) revela estarem acostumados a esse tipo de atividade de escrita vista
como forma de registro ou comprovação de que tenham assistido ao filme indicado;
todavia, não podemos afirmar que P2 foi quem inseriu essa prática aos educandos,
em suas aulas, mas pode estar reforçando algo assimilado desde as séries
anteriores, contrariando a concepção de escrita defendida pelas DCE (PARANÁ,
2008), que asseveram: ―quando a escrita é supervalorizada e descontextualizada,
torna-se mero exercício para preencher o tempo. Tais valores afastam a linguagem
escrita do universo de vida dos usuários‖ (PARANÁ, 2008, p. 68).
P2 tem uma postura inicial de reconhecimento de suas fragilidades, ao
afirmar: “Não vou mentir, eu tenho dificuldade”. No entanto, desloca o
questionamento ao denotar em suas palavras que essa dificuldade não advém de
suas limitações teóricas, mas em decorrência dos alunos que são indisciplinados. A
professora fugiu, assim, da resposta solicitada, ou por não entender a questão ou
por não querer admitir suas limitações teóricas.
Nas respostas de P1 e P2 a essa questão houve certo deslocamento do foco
da pergunta, passando do conceitual para as dificuldades didáticas, atribuídas aos
alunos.
Passemos às respostas de P3 e P4 que foram entrevistadas em ―grupo focal‖
(FLICK, 2009), fato que favoreceu o surgimento de outros assuntos durante as
interações, ocasionando certa divagação e relatos de práticas que adentraram o
foco das questões 5 e 6. Entretanto, procuramos analisar os elementos dos relatos
de suas práticas, para perceber em que medida estão coerentes com os
documentos oficiais (foco da questão em análise).
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P3: (quanto aos comandos de produção) É mais na oralidade
mesmo, a gente fala. ―Quem é que vai ver isto?‖ Acho que quando
eles escrevem só pra eu corrigir, eles não se preocupam tanto. Na
medida em que eu peço que eles vão ler em sala, eles já melhoram
um pouquinho, porque eles sabem que os colegas também estão
ouvindo. Eu não chego a falar essa questão de interlocutor, quem vai
ouvir, mas sinto que quando digo: o texto, vocês caprichem porque
nós vamos ler em sala. Sinto que capricham.

P3 enfatizou que utiliza os comandos de produção conforme os elementos
indicados pelas Diretrizes, mas de forma oral. Ressaltou, em sua fala, um fator
primordial para a concepção de linguagem como interação: a presença de um
interlocutor. “Acho que quando eles escrevem só pra eu corrigir, eles não se
preocupam tanto. Na medida em que eu peço que eles vão ler em sala, eles já
melhoram um pouquinho, porque eles sabem que os colegas também estão
ouvindo”. Mesmo esse interlocutor constituindo-se dos colegas de sala, a professora
reconhece que os alunos melhoram o texto quando é destinado a alguém. Assim,
demonstra compreender a necessidade de ter em vista um interlocutor para os
textos produzidos em sala de aula, em conformidade com o que é previsto no
documento referencial. Segundo Geraldi, ―o outro é a medida: é para o outro que se
produz o texto. E o outro não se inscreve no texto apenas no seu processo de
produção de sentidos na leitura. O outro insere-se já na produção, como condição
necessária para que o texto exista (GERALDI, 2013[1991], p.102).
Em sua resposta, P4 também considera que atende ao previsto nas DCE,
mas não de forma integral.
P4: Na realidade que chega pra nós, 100% não. [...] No início é
preocupante, do sexto para o sétimo, sim, mas no início não, [...] a
gente fica até com medo de não vencer, não colocar em prática o
que precisa... dá agonia, ver como eles chegam.... [...]

Ao afirmar “Na realidade que chega pra nós, 100% não. No início é
preocupante”, atribui o não atendimento integral das DCE às dificuldades
apresentadas pelos alunos quanto à leitura e escrita ao chegarem ao 6° ano, sem
mencionar nenhum outro obstáculo. No intuito de conseguirmos perceber em que
medida compreende o encaminhamento quanto à prática da escrita previsto no
documento (foco da questão 4), indagamos:
E: O que deveria constar num encaminhamento de produção textual
que elementos vocês costumam pedir ou que vocês acham que é
importante ter no comando de produção textual?

154

P3: Geralmente eu dou muita sequência do que vem no livro
didático, se eu estou trabalhando aquele capítulo... os nossos livros
didáticos têm ajudado nesse sentido. Ao final do capítulo, sempre
tem ―Agora é sua vez‖ e aí que é o momento dele... ou ―Você é o
escritor‖, não me lembro bem como é... então,
já tem o
encaminhamento... então, a gente já vai fazer a leitura daquele
encaminhamento e tem aquele que possivelmente você vai ter que
chegar individual com ele, porque não vai compreender só naquela
leitura, ele vem novamente perguntar, mas a maioria já consegue.

P3 afirma que o livro didático utilizado tem auxiliado; o que nos permite inferir
que, para a docente, o livro adotado está contemplando os encaminhamentos para a
produção, previstos nas DCE (PARANÁ, 2008). Como a docente explicou que utiliza
mais os comandos do Livro didático (doravante LD), procuramos compreender como
estes se configuram.
E: E os encaminhamentos do livro didático, que elementos têm
trazido no comando de produção?
P3: Eu acho até bom. Agora, por exemplo, nós estamos trabalhando
relatos, uma parte de relatos pessoais. No início do ano, até eu achei
bem interessante e acredito que eu até tenha para fazer uma
comparação, porque eu questiono sempre quando eles chegam e por
escrito, nome, onde mora, quantos irmãos tem, nome do pai, da mãe,
essas coisas assim... um pouquinho do relato pessoal deles e agora
eu achei até bem interessante que tem novamente essa parte de
relato, mas já, assim, colocando algumas preferências, gostos que
eles tenham, marcas pessoais... umas coisas bem legais... e o livro
traz bem específico e eles criaram.. Agora dá até pra você fazer
uma comparação daqueles primeiros textos quanto que eles
evoluíram para chegar até aqui; no mesmo estilo quase, não é o
mesmo gênero, igualzinho, mas... próximo... e ficou bacana! Assim...
o livro tem um bom encaminhamento, eu acho que na hora de
escrever... ele coloca um bom enunciado, compreensível, bem
interessante...

Em resposta a nossa questão, P3 relatou exemplos de seu trabalho com a
produção de relatos, comparando um encaminhamento elaborado por ela, no início
do ano letivo, ―eu questiono sempre quando eles chegam e por escrito, nome, onde
mora, quantos irmãos tem, nome do pai, da mãe, essas coisas assim... um
pouquinho do relato pessoal deles” a um comando do LD: ―tem novamente essa
parte de relato, mas já, assim, colocando algumas preferências, gostos que eles
tenham, marcas pessoais... umas coisas bem legais... e o livro traz bem específico”.
Nessa descrição do trabalho realizado por P3, pressupomos que no início do ano
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não houve a pretensão de elaborar o gênero relato, embora o texto que produziram
tenha ficado próximo a esse gênero. Já, no livro, o gênero vem determinado no
comando “traz bem específico”. Dessa forma, o comando apresentado no livro,
aparentemente está mais consoante com as DCE, quando assevera que: ―caberá ao
professor selecionar os gêneros a serem trabalhados, não se prendendo à
quantidade, mas sim, preocupando-se com a qualidade do encaminhamento, com a
compreensão do uso do gênero e de sua esfera de circulação‖ (PARANÁ, 2008,
p.78). Esse fato é confirmado pela professora ao afirmar: ―o livro tem um bom
encaminhamento, eu acho que na hora de escrever... ele coloca um bom enunciado,
compreensível”.
A professora demonstra ter consciência de que não havia solicitado a
produção de um relato no início do ano e consideramos relevante sua iniciativa de
averiguar se houve avanços quanto à expressão escrita de uma produção para
outra. ―Agora dá até pra você fazer uma comparação daqueles primeiros textos
quanto que eles evoluíram para chegar até aqui; no mesmo estilo quase, não é o
mesmo gênero, igualzinho, mas... próximo... e ficou bacana!”
No que tange à mesma questão, P4 tentou explicar como realiza, junto ao
aluno, o trabalho que antecede a produção de texto.
P4: Só que eu tenho feito assim com o sexto ano... [...]Eu faço a
leitura do texto e eles ouvem e aí eu vou discutir o texto com eles. Eu
faço pergunta sobre o texto pra eles e aí a gente inicia o trabalho
com esse texto e aí eu digo: ―ficou claro para vocês o que acontece
no texto, qual a intenção do texto, o que o personagem queria?‖
Tudo isso a gente faz antes de ir para a atividade...

P4 parece realizar atividades prévias à proposta de produção, envolvendo
práticas de leitura a partir da apresentação de um texto de apoio, ―a gente inicia o
trabalho com esse texto‖. Há indícios, nas atividades de leitura, de predomínio de
questões com foco no texto, na decodificação, conforme o trecho: “ficou claro para
vocês o que acontece no texto? O que o personagem queria?”, além de uma
tentativa em marcar a função social do gênero, ao questionar: “qual a intenção do
texto?” Todavia, a situação de entrevista não é suficiente para vislumbrar todo o
trabalho realizado em sala a partir do texto. Na tentativa de obter informações que
demonstrassem a compreensão de todo o processo de produção conduzido pela
docente, intervimos mais uma vez:
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E: Mas e na produção? Você passa mais encaminhamento, você usa
mais o livro didático também? Gosta de criar?
P4: Eu busco mais fora, outro texto.
E: E na hora deles produzirem, fica claro para eles o gênero que vão
produzir?
P4: Fica. Daí eu digo para eles: ―Esse texto é o quê?‖ Eles falam:
―Fábulas‖. Muito bem, fábulas! Agora nós vamos produzir as nossas
fábulas e eles produzem porque eles sabem tudo quais são os itens
que tem numa fábula, porque já foi trabalhado e aí eles produzem...

P4 salientou que busca encaminhamentos para a produção textual diferentes
do livro didático; sempre traz um texto de apoio do gênero a ser produzido e
determina o gênero para o aluno. Embora ela tenha comentado, no início da
entrevista, que nas séries iniciais trabalha-se muito com conto e fábula, em seu
exemplo, indica que no 6°ano continua prevalecendo o trabalho com um desses
gêneros.
A questão número 5 está associada à de número 4, no intuito de
compreender se as docentes, a partir do trabalho pedagógico pautado nas DCE,
conseguem perceber algum impacto sobre a produção de seus alunos.

5. Qual o impacto desse trabalho (com o que prevê as DCE) nos resultados quanto à
produção escrita de seus alunos?
P1: Melhora a produção. Eu percebo que do início do ano para
agora, houve um avanço. Eles estão tendo mais autonomia, mais
liberdade de escrita. Eles eram muitos presos, tinham muito medo de
escrever, falavam assim: “E se eu escrever errado?” Acho bom
pontuar que sempre perguntam: “Com quantas linhas?” A
preocupação deles é com a quantia de linhas, então falo para eles
que se preocupem em escrever, que depois vamos colocar uma
meta... Eu trabalho em cima de metas, não podem ser pequenos
demais; e tem alunos que querem escrever além, eu explico que a
produção de texto também é limitada, dependendo da proposta
textual. Como foco na leitura eu tenho visto avanço. Eu fiz uma ficha
de leitura e cada aluno, em cada livro, tenta responder nesse
caderninho e vejo que isso ajudou para a produção. [...]

Para P1, é possível perceber avanços ao longo do ano letivo e ressalta a
autonomia dos educandos como um fator de progresso na aprendizagem. Sua
resposta é coerente se recuperarmos que, nas questões anteriores, enfatizou a
imaturidade como uma das dificuldades do aluno em acompanhar o processo de
produção textual e como um complicador para o professor realizar seu trabalho.
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Também denota que percebe melhoria na leitura e está convicta que esta influencia
o processo de produção textual. Atribui esse avanço ao trabalho que vinha
realizando, como confirma no excerto: ―Como foco na leitura eu tenho visto avanço.
Eu fiz uma ficha de leitura e cada aluno, em cada livro, tenta responder nesse
caderninho e vejo que isso ajudou para a produção.”
A docente afirma, ainda, que os alunos tinham grande preocupação com o
número de linhas a serem escritas e quanto aos possíveis erros de ortografia: “E se
eu escrever errado?” Essa atitude dos educandos pode ter raízes em experiências
anteriores em que a produção de texto ocorreu. P1 tenta romper com essa visão
sobre a prática de produção: ―que se preocupem em escrever, que depois vamos
colocar uma meta... Eu trabalho em cima de metas, não podem ser pequenos
demais; e tem alunos que querem escrever além”; entretanto, declara que observa
também o número de linhas (metas), o que pode demonstrar uma postura mais
estruturalista da linguagem. Procura, assim, relacionar o tamanho do texto em
conformidade com a proposta de produção ―eu explico que a produção de texto
também é limitada, dependendo da proposta textual”. Ao demonstrar essa
preocupação, vislumbramos uma tentativa de focar os aspectos discursivos,
considerando às necessidades linguísticas e composicionais a partir do contexto de
produção do texto.
Na sequência, focalizamos as considerações de P2:
P2: O impacto não está sendo muito, pela dificuldade do interesse e
de conseguir desenvolver a aula. E tem aqueles que se acomodam e
não estão nem ai. Às vezes tenho preparado um texto e penso que
vou explicar e que vai ter um Debate, mas fico decepcionada.
Trabalhei com dois nonos, por exemplo, sobre o idoso, [...]o nono A e
B da manhã. [...] com uma turma foi uma riqueza, primeiro eu fiz o
debate sobre o idoso, fizeram uma pesquisa sobre o estatuto do
idoso em grupo, debateram, depois o debate depois produziram um
texto argumentativo sobre o tema e debateram na sala sem eu
corrigir ainda. Saíram textos ricos, pois houve a interação no debate
de pontos de vista um do outro. Já na outra turma, eu não consegui
fazer o mesmo trabalho. Varia de turma pra turma, a vontade até o
nível social influencia também. [...] tem aluno que não tem sonho. [...]

P2, como já relatou na questão 4 que tem tido dificuldades em realizar o
trabalho em sala com tais pressupostos, reconhece que ―o impacto não está sendo
muito, pela dificuldade do interesse e de conseguir desenvolver a aula”. Todavia,
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apresenta um relato de prática que define como ―uma riqueza”. Em seu relato,
apresenta uma proposta de produção desenvolvida com o 9° ano e reconhece que,
em dois momentos dessa atividade (debate e apresentação do texto escrito aos
colegas), houve interação entre os alunos. Enfatiza que, a partir dessa interação, os
alunos produziram textos bem interessantes. P2 aparenta ser uma profissional que
busca colocar em prática a concepção interacionista da linguagem, talvez
impulsionada pelos próprios referenciais curriculares do Estado, contudo, apresenta
dificuldades de compreensão da proposta. Ela também esclarece que encaminhou a
mesma atividade em duas turmas, mas obteve êxito apenas em uma delas; a esse
respeito, atribuiu o insucesso à falta de interesse da turma.
Ao perceber que quando propôs uma interação, mesmo que entre colegas de
sala, obteve melhores resultados, a docente confirma o pressuposto bakhtiniano:
―Um traço essencial (constitutivo) do enunciado é o seu direcionamento para
alguém, o seu endereçamento‖ (BAKHTIN, 2015[1979], p.301), pois comprova que a
palavra deve dirigir-se sempre a um interlocutor. O fato de terem vivenciado uma
situação de interlocução acarretou melhoria nos textos, confirmando o que nos foi
apontado por Geraldi (2007[1984]) sobre a importância de, na produção textual, ter o
que dizer, para quem dizer e para que dizer. Fica nítido que a docente tentou
organizar esse trabalho, mas conforme suas possibilidades e nível de compreensão
sobre esses conceitos.
Já, P3, ao responder a questão, salientou que, para ter uma melhor
percepção do impacto do trabalho, o professor deveria acompanhar o aluno ao longo
do ensino fundamental:
P3: Eu gosto de acompanhar o aluno quando tenho oportunidade,
porque daí você vê essa diferença realmente no progresso da leitura,
da escrita. Uma turma de oitavo que eu tenho já é outra coisa, Eles
exigem: tem que ter uma aula de leitura na semana. Eles trazem
coisas pra eu ver...diferente [...] Acompanhar as turmas, desde o
sexto. Porque é possível ver o quanto evoluíram. [...] Você vê o
progresso. Hoje, (no oitavo) pode colocar para dar a opinião deles
até sobre política, uma porção de coisas... é diferente o
encaminhamento daí. Mas no sexto ano eu não tenho muito essa
preocupação, eu peço que eles escrevam, porque eu acho assim se
eles escrevem eles vão sanando essas dificuldades, tem que perder
o medo de escrever, eles têm que escrever, nem que não chegou ao
objetivo que eu queria, mas ele escreveu, produziu.
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É relevante salientar que esse acompanhamento reivindicado por P3 torna-se
possível em situações em que o professor pertence ao Quadro Próprio do Magistério
(QPM), caso da professora em questão, porém, nem sempre o professor QPM opta
por essa forma de trabalho com vistas à continuidade com a mesma turma; muitos
preferem atuar com várias turmas de mesmo ano escolar.
P3 ressalta que com os alunos do 6°ano sua preocupação é proporcionar
situações em que escrevam e percam o medo de expressarem-se por meio da
linguagem escrita: “tem que perder o medo de escrever, eles têm que escrever; nem
que não chegou ao objetivo que eu queria, mas ele escreveu, produziu”. Cabe
destacarmos que este aspecto do “medo de escrever” já foi apontado por P1,
demonstrando que há mesmo uma preocupação nesse sentido quanto aos alunos
que chegam ao 6°ano. Essa ênfase ao ―medo de escrever‖ nos leva a crer que o
convívio desses alunos com situações de escrita esteve muito marcado pela
dicotomia certo/errado ao longo de sua experiência escolar.
Ao destacar “nem que não chegou ao objetivo que eu queria, mas ele
escreveu, produziu”, a professora demonstra uma preocupação em dar voz ao
aluno, que ele se veja como alguém que pode escrever, que tenha algo a dizer e
não apenas devolver algo que lhe foi ensinado. Contudo, não fica claro em sua fala
a situação de interlocução proposta, conforme previsto nas DCE. Assim,
questionamos:
E quanto a utilizar os elementos indicados nas DCE, interlocutor,
situação de interlocução, saber que irá circular, ser reescrito, dá
impacto?
P3 Tendo o interlocutor é diferente. Com certeza dá impacto, mas
esse ano eu quase não fiz esse trabalho de expor texto, só de ler pra
sala. Eu fazia mais, de poemas mesmo, eu expunha aqui no
corredor. Mas este ano, com essa turma eu não consegui muita
exposição de textos no pátio como eu fazia antes. A turma está mais
difícil. [...]

P3 reconhece que a certeza de escrever para alguém, com um interlocutor
determinado, causa impacto: ―Tendo o interlocutor é diferente. Com certeza dá
impacto”. Torna a comentar que com a turma do 6° desse ano não tem conseguido
circular muito o texto e cita exemplos de anos anteriores. A docente entrevistada tem
compreensão do que é previsto nas DCE (PARANÁ, 2008) e na concepção
interacionista da linguagem quanto à circulação dos textos, pois a mesma já
enfatizou esse aspecto na questão 4, ao relatar a leitura dos textos em sala.
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No que tange a esta questão, P4 não se manifestou especificamente; como já
explicitamos anteriormente, suas respostas adentraram muito à questão 6, a qual
analisamos a seguir.
A questão 6 retoma alguns aspectos já abordados nas questões anteriores,
mas focaliza uma visão geral sobre como as docentes compreendem a produção: se
apenas como o ato de produzir um texto de forma pontual, ou se a concebem como
um processo que envolve as etapas: planejamento, efetivação da escrita, correção e
reescrita, uma vez que na concepção que adotamos e que é referendada pelas DCE
(PARANÁ, 2008) ―as condições em que a produção acontece determinam o texto‖
(PARANÁ, 2008, p. 56).

6. Como você encaminha o trabalho com a produção e a reescrita textual?
Iniciamos com as considerações de P1:
P1: No livro didático sempre faço algumas leituras, mas na produção
eu prefiro trazer outros textos, acho que chama mais a atenção dos
alunos, porque no livro eu procuro trabalhar a interpretação e a
produção, claro, mas sem muita ênfase (do uso do livro) se traz um
texto diferenciado o aluno já tem assim outro estímulo, fica muito
mais feliz. Trago sempre um texto de apoio. Discutimos e eles fazem
a interpretação; fazemos a leitura, um debate, eu pergunto pra cada
um.... só que eu percebo uma limitação; tem aqueles que não
interagem, que passam a pergunta, que não tem como tirar algo
dessas crianças. Depois, eu peço a produção individual Todos fazem
e eu faço a leitura, faço a correção e peço para passarem no
caderno. Vejo, hoje, uma satisfação maior em produzir... Quando
comecei com a turma, vi que tinham mais medo de escrever. Agora
são mais soltos.
E: Sempre que você traz um comando para a produção, pede para
produzir um texto do mesmo gênero do texto de apoio ou traz para
motivar a produção de outro gênero, a partir do mesmo assunto?
P1: Às vezes é do mesmo, às vezes é de outro. Às vezes eu trago
três textos para fazer uma produção final. Às vezes trago um
desenho, um vídeo... sempre tento mesclar [...]
A maioria das propostas trago diferente do livro didático. [...] A
correção é sempre individual.

A docente introduz as aulas de produção textual com textos de apoio e
prefere elaborar seus comandos, diferenciando-os dos propostos pelo LD.
Esclareceu-nos que nem sempre o texto produzido é do mesmo gênero do texto de
apoio: ―Às vezes é do mesmo, às vezes é de outro”. Como atividades que precedem
à proposta de produção e efetivação da escrita, recorre à leitura, discussão e debate
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acerca do texto. É possível perceber que P1 realiza um processo sistematizado em
seu trabalho, que podemos sintetizar nos seguintes passos:
1) Apresentação de um texto de apoio;
2) Leitura e discussão sobre o texto apresentado;
3) Proposta de produção textual;
4) Produção do texto (efetivação da escrita)
5) Correção do texto pela professora;
6) O aluno passa o texto para o caderno, arrumando-o.
Nesse processo empreendido por P1 há uma tentativa de demonstrar ao
aluno que a primeira escrita do texto constitui apenas a primeira versão, entretanto,
exige apenas uma reescrita no caderno, assim, inferimos que as correções ocorrem
de forma mais pontual, com poucas situações de reflexão do aluno quanto a
aspectos discursivos do texto, com o ter o que dizer. Nossa afirmação se deve a
ausência de um passo importante no processo desenvolvido pela docente, a
circulação do texto, o que nos remete à compreensão de que não houve, durante o
comando da produção, uma situação de interlocução proposta. Ao final da entrevista
com a docente, indagamos se gostaria de acrescentar algo, então ressaltou:
P1: Sempre lanço um estímulo, no sentido, assim, que escrever, a
leitura, produção de texto é você viajar... Digo que tem que ter um
encantamento pelas palavras, entrar na história, entrar no
personagem. Num texto tem que Imaginar que as suas palavras
podem virar um livro, podem virar uma poesia e isso faz com que se
identifiquem. Às vezes conto uma história, muitas vezes com
entonação de vozes quando leio o material para eles, então isso
mexe com eles, penso que não dá para lançar uma ideia, ou produzir
um gênero textual se não colocar para eles emoção, sonhos, um
estímulo... procuro sensibilizar... [...] Outro dia, com uma contação de
história, fui envolvendo a sala e disse que todos têm essa
capacidade de escrever algo que chame a atenção de quem está
lendo. [...] Que eles devem ler e procurar ter as palavras certas para
a ocasião. Eu demoro uma aula para fazer um encantamento [...]

P1 tenta motivar a escrita, papel que na concepção por nós defendida, seria
desempenhado pela situação de interlocução proposta. Essa preocupação em
encantar pode estar relacionada à inspiração, remetendo à concepção de
linguagem como expressão do pensamento; ou pretende referir-se à leitura e
produção de textos da esfera literária, pois realizou a contação de histórias, falou
de sonho, emoção: ―é você viajar”... “Imaginar que as suas palavras podem virar
um livro, podem virar uma poesia e isso faz com que se identifiquem”. Embora não
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haja referência sobre a situação de interlocução, há uma tentativa de mostrar aos
alunos que os textos circulam: ―pode virar um livro”. Há indícios de preocupação
em demonstrar que eles têm o que dizer e os textos (neste caso os literários) têm
uma função social.
P2 inicia sua resposta explicando que os alunos produzem no caderno de
Português e não em folhas avulsas:
P2: O aluno faz no caderno de português (referindo-se à produção
de texto). Digo: Vocês escreveram, agora passem a limpo com
caneta. Eles passam no caderno arrumando.

A docente compreende que o texto tem mais de uma versão e procura
trabalhar esse aspecto com os alunos. Porém, quando solicita “passem a limpo
com caneta” nos leva a pressupor que realiza a correção dos textos de forma
indicativa e resolutiva (SIMIONI,1989; RUIZ, 2013[2001]) mais voltada a uma
higienização do texto. Não parece requerer do aluno que reescreva como um todo,
contemplando reformulações de trechos, adequações discursivas, mas, sim,
alterações pontuais. Com a intenção de compreender melhor como ocorria o
processo de correção, indagamos:
E: Você já indica a correção no texto ou pede para que eles
aumentem alguma ideia, algum parágrafo, como você coloca?
P2: Sim, eu chamo, corrijo e eles reescrevem. [...] Se não seguiu a
coesão e coerência, ele fragmentou, peço que refaça dessa forma...
(citou um exemplo) O aluno veio e fez rapidinho naquela aula que foi
de leitura. Ele reescreveu e não perdeu o foco. Fez a pontuação que
não tinha feito. Antes fragmentou, até matou a ideia do texto. [...]

Ao responder à indagação, ressaltou que corrige e os alunos reescrevem; ao
dizer “refaça dessa forma”, nos possibilita inferir que resolveu, para o educando, a
inadequação textual, atribuindo-lhe o papel de ―passar a limpo‖. Assim, o aluno faz
rapidamente a alteração, pois lhe compete apenas transcrever. Isso fica pressuposto
no trecho: ―O aluno veio e fez rapidinho naquela aula que foi de leitura”. Quanto à
pontuação, ela afirma: ―Fez a pontuação que não tinha feito”; demonstra que o aluno
fez o que não havia conseguido na primeira versão do texto e inferimos que o
encaminhamento da docente se deu de outra forma; possivelmente corrigiu
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indicando o que faltava, ao passo que o aluno teve que pensar a respeito, voltar ao
texto, para solucionar essa inadequação.
Ainda no que diz respeito à questão, abordou mais alguns aspectos sobre sua
forma de trabalho:
P2: No argumentativo é o debate. Mas eu sempre trabalho em cima
de um texto. Pego sempre um texto, por exemplo, um texto sobre a
adolescência que trabalhei do livro didático; depois peguei da internet
outro texto, que tem a mesma ideia com argumentação diferente,
uma tese formada, defendida. Então trabalhei a interpretação, depois
eu pedi o texto. Nos narrativos, sempre trago texto de apoio. [...]
[...]
Eu uso mais o livro didático, porque a partir daí eu preparo minha
aula. Por exemplo, tem texto de opinião ou narrativo, eu estudo essa
parte do livro e a partir dali vou procurar outros textos para
enriquecer a aula que está ali no livro. [...] Já, do filme eu peguei
apenas uma questão provocativa que fizesse uma reflexão sobre o
filme [...] todos fizeram o texto, mas uns saíram fora, outros fizeram
como eu pedi. [...] eu não queria resumo do filme. Queria a
argumentação deles, fiz o questionamento: que tipo de lição de vida
o filme nos mostra? [...].Cada aula eu chamo na minha carteira e
corrijo de três, quatro textos. Uma aluna não teve erro de ortografia,
não teve nada, fez um texto argumentativo sobre a pergunta que eu
fiz [...].

Nesse excerto podemos depreender que P2, nas aulas de produção textual,
sempre utiliza textos de apoio para atividades prévias de leitura e compreensão.
Ressalta que, para os textos em que predominam a tipologia argumentativa, realiza
debates a partir de diversos textos sobre o mesmo assunto, com pontos de vista
diferentes. Só depois desse trabalho inicial, propõe a produção. Essa afirmação se
apresenta coerente com o relato de prática que a docente expôs ao responder a
questão 4, na qual ressaltou a realização de um debate e posterior produção de
texto sobre o tema do estatuto do idoso, contudo não demonstrou o gênero a ser
produzido em nenhuma das duas respostas.
O material utilizado como base para a preparação das aulas é o LD, ao qual
complementa com textos advindos de outras fontes. Enfatiza o uso de filmes,
exemplificando com um trabalho realizado com a adaptação cinematográfica da obra
A culpa é das estrelas, cujo relato, por ser longo e não se ater ao foco de nossa
pesquisa, não transcrevemos aqui. Contudo, ao relatar esse trabalho, procurou
exemplificar como encaminha a produção a partir de um filme, como destacou no
trecho: “Já, do filme eu peguei apenas uma questão provocativa que fizesse uma
reflexão sobre o filme, [...] todos fizeram o texto, mas uns saíram fora, outros fizeram
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como eu pedi eu não queria resumo do filme. Queria a argumentação deles, fiz o
questionamento: que tipo de lição de vida o filme nos mostra?” É possível perceber
que o comando de produção não foi adequado. Os alunos compreenderam de
formas diferentes a situação proposta. Alguns fizeram resumo, talvez por estarem
acostumados a resumirem o que leem e o que assistem na escola (prática
naturalizada em diferentes disciplinas escolares); ou porque não houve uma
necessidade de interação proposta e nem quanto ao gênero a ser produzido. A
questão provocativa parece estar mais ligada a uma resposta argumentativa (gênero
comumente utilizado na esfera escolar) visando à leitura, à produção de sentidos do
texto de apoio, no caso o filme, do que a uma proposta de produção a ser planejada,
escrita e reescrita.
Para encerrar a entrevista, indagamos se gostaria de acrescentar algo mais e
P2 ressaltou que:
P2: É difícil falar só de uma série (sexto ano), porque trabalho em
todas as turmas. Eu fiquei muito tempo fora de sala, antes eu tinha
muito material [...] mas perdi um pouco o rumo, agora estou me
encaixando [...] mas eu gosto de aprender. [...]

Nesse trecho, a professora justifica-se por não ter conseguido focar suas
respostas apenas quanto ao 6° ano, conforme havíamos solicitado no início da
entrevista, porém esse fato não comprometeu os dados, uma vez que
procuraremos perceber se estes encaminhamentos são estendidos ao longo do
ensino fundamental, como um todo e se geram impacto na aprendizagem da
produção escrita dos educandos. Ao longo das explanações, tanto P2 quanto P3
demonstraram alguns aspectos sobre a continuidade do processo com turmas mais
avançadas, o que estaremos observando em nossos trabalhos. Outro aspecto
relevante em sua fala é ter reforçado, novamente, a sua posição de interesse
quanto a aprender, demonstrando que, mesmo com tais precariedades de
materiais que apoiem seu trabalho e reconhecendo suas fragilidades quanto à
compreensão teórica, tenta nortear uma prática didática mais compatível com a
proposta que fundamenta o ensino de LP no Estado do Paraná por meio das DCE.
Quanto à mesma questão, P3 respondeu:
P3 Eu me preocupo em iniciar com texto menor, gosto de iniciar com
bilhetes, explorar a linguagem formal e informal, que pode ser usada,
depois passo para a Carta familiar, embora não é mais tão usada,
acho que é importante. [...] Eu gosto de trabalhar esses gêneros no
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início. Depois eu passo para a sequência das unidades do livro
didático. O livro tem fábula, conto, relato, página de diário, no sexto
ano. [...] Apresento primeiro textos de apoio, questões de leitura,
depois a produção. Até tirinhas, Histórias em quadrinhos.
E: E a maneira de circular o texto é mais por leitura em sala?
P3: É só leitura em sala, ultimamente. Esse ano eu não coloquei
nada em edital. [...] A reescrita de forma individual. Até o ano
passado, com outros sextos anos, ainda fiz isso, coloquei em dupla,
usei o aparelho, o projetor multimídia, levava (projetava) o textinho
deles para ir melhorando ali mesmo, junto com eles. [...] Já trabalhei
nesse formato. Mas este ano, pela falta de conteúdo, que você vai
tentando melhorar um pouquinho. E mesmo o geral, a questão da
leitura e da interpretação, tenho que tentar salvar que cheguem ao
menos com um pouco de conteúdo para ir pro sétimo ano [...] Se ele
chegar pelo menos lendo e entendendo aquilo que ele faz, dá pra
conseguir acompanhar o próximo ano[...]; porque leitura e escrita é a
vida inteira então dá pra ir sanando nos outros anos. [...], mas a parte
de reescreverem, eles sempre tem.
P3: Na época da copa fiz esse trabalho, mas com bilhete, pedindo
que convidassem um amigo para assistir os jogos e eles mandavam
ao colega para assistir os jogos na casa deles.
E: Aspectos de textualidade, coesão coerência, conseguem trabalhar
na reescrita?
P3: Principalmente a questão das repetições, pra ir cortando, [...]
deixar o texto mais bonito, mais apresentável... a gente faz também.
[...] Todo ano eu faço uma espécie de uma entrevista, uma pesquisa,
nome e tal pra eu saber como eles escrevem e guardo para ir
acompanhando, como um diagnóstico para ir comparando. A gente
vê o progresso. Dá pra ver que já melhorou bastante. [...] A produção
é feita mais em folhas para eles entregarem, porque não dá tempo
de faze tudo ali na sala. Eu já tive uma fase de ter caderninho de
produção e guardava no armário, mas agora não tem mais
condições, até porque os alunos da tarde às vezes não tem lápis pra
escrever. [...] Recolho ou dou outra atividade no quadro ou impressa
para irem fazendo e vou corrigindo, chamo cada um, mas corrijo
dois, três, porque chamo pra ver e depois passam em outra folha e
recolho.
P3: acho que esse ano eu pequei mais, faltou divulgar os textos
deles, me apavorei com a dificuldade da turma.

P3 parece compreender a necessidade de trabalhar a prática da escrita a
partir dos gêneros discursivos que circulam socialmente, ao enfatizar que inicia as
aulas de produção com os gêneros bilhetes e cartas familiares. Tais gêneros
apresentam como traços da esfera em que circulam (cotidiana), a presença do
interlocutor bem definida, o que favorece estabelecer uma situação de interlocução
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real. Após o trabalho com esses gêneros discursivos, P3 destaca que passa às
unidades do LD e demonstra ter conhecimento dos assuntos e gêneros abordados
nesse material, além de denotar, em sua fala, a compreensão de que a escrita é
processual. Independente de utilizar o LD ou material próprio, procura manter uma
sequência de trabalho, que podemos sistematizar da seguinte forma:
1) Apresentação de textos de apoio;
2) Atividades de leitura;
3) Proposta de produção textual (geralmente de forma oral);
4) Produção do texto (efetivação da escrita) em folhas avulsas;
5) Leitura e correção do texto com o aluno, individualmente;
6) Reescrita individual do texto;
7) Leitura do texto para a sala. (Quanto às duas últimas etapas não fica claro
qual atividade é realizada primeiro, se a leitura para os colegas ou a reescrita)
Se compararmos esse processo ao que foi descrito por P1, percebemos
muitas semelhanças, uma vez que tentam seguir os passos indicados nas DCE. Mas
P3 acrescenta um elemento fundamental, a tentativa de criar interlocução aos
textos. A docente já enfatizou, nas questões anteriores, que essa forma de interação
é obtida quase que na totalidade das vezes via leitura em sala, atribuindo aos
colegas e professora o papel de interlocutores, com exceção do trabalho com os
bilhetes, sobre o qual esclareceu que: ―Na época da copa fiz esse trabalho, mas com
bilhete, pedindo que convidassem um amigo para assistir os jogos e eles mandavam
ao colega”. Nessa situação, houve um processo de interação real, pois os bilhetes
cumprem essa função social de comunicação cotidiana de forma rápida, contudo,
em virtude do teor da mensagem, aproximou-se um pouco do convite. Quanto ao
trabalho com cartas familiares, pressupomos que também houve um interlocutor
real, mas não há elementos na fala de P3 que confirmem isso. Embora demonstre
algumas dificuldades quanto ao trabalho a partir dos pressupostos teóricometodológicos vigentes, suas respostas permitem concluir que tem maior grau de
compreensão da concepção interacionista da linguagem.
Retomando o diálogo anterior, P4 relatou que:
P4: Começo trabalhando com a descrição. Eu expliquei a tipologia de
descrição de ambiente, espaço físico, pessoas sobre os aspectos
psicológicos das pessoas que aparecem nos textos, nos
personagens. [...] Trabalhei descrição, fábula ,narrativa, carta e
cartão; poesia também. Eles fizeram cartõezinhos, até uma aluna fez
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um cartãozinho e disse professora é só pra você, você leva e eu falei
mas tem mais um erro aqui... ―Me corrigiu de novo professora?‖ [...]
Eles tinham que entregar o cartão para alguém, O interessante
mesmo é a mensagem do cartão. Eu fiz um no quadro. Mostrei um
cartão perguntei se era para namorado (descreveu o cartão), eles
gostam dessas coisas. Perguntei sobre a intencionalidade. E pedi
que escrevessem com criatividade, livre pra quem iam enviar.
Também fiz cartas com troca com o Colégio X. Mandaram respostas
[...]. Também trabalhei cordel, tinha a produção da capa com
xilogravura.
P4: Os meus alunos têm no caderno uma matéria para Língua
Portuguesa e a matéria para a produção, separado. Aquele dia da
semana naquelas duas aulas é a parte de leitura, reescrita e
resumos. [...] Naquele dia ninguém se nega já estão acostumando.
O nono, mesmo, são meus alunos desde o sexto.

P4 traz muitos elementos de sua prática em sua resposta e, em alguns
trechos, esses elementos são conflitantes. Já no início da fala, afirma que ―Começo
trabalhando com a descrição. Eu expliquei a tipologia de descrição de ambiente,
espaço físico, pessoas, sobre os aspectos psicológicos das pessoas que aparecem
nos textos, nos personagens. [...] Trabalhei descrição, fábula, narrativa, carta e
cartão; poesia também”, demonstrando uma confusão entre um trabalho que esteja
pautado nos gêneros discursivos e outro fundamentado na tipologia clássica. Esse
aspecto já transpareceu em suas respostas às questões 1 e 2, mas a ênfase à
descrição nos faz retomar as palavras de Geraldi, quando afirma que as orientações
escolares quanto à atividade de descrição de um objeto esquecem que esta é
regulada pela finalidade e interlocutores a que se destina tal descrição. ―Este
esquecimento se produz, fundamentalmente, porque na escola os textos não são
produto de um trabalho discursivo‖ (GERALDI, 2013[1991], p. 148).
Na sequência, P4 relata que os alunos “fizeram cartõezinhos, até uma aluna
fez um cartãozinho e disse professora é só pra você, você leva e eu falei: mas tem
mais um erro aqui... „Me corrigiu de novo professora?‟” [...] Eles tinham que entregar
o cartão para alguém, O interessante mesmo é a mensagem do cartão.” Nesse
trecho, P4 demonstra um avanço metodológico ao trabalhar com a produção de
cartões que seriam enviados para um interlocutor real; os alunos parecem envolverse com a atividade ao ponto de uma das alunas produzir um cartão para a
professora, reconhecendo-a como uma interlocutora a quem queria dizer algo
“professora é só pra você, você leva”. Com esse ato, a aluna demonstra que sua
intenção não é entregar para ser corrigido, compreendendo, assim, o cartão em sua
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real função social. Todavia, P4 acaba agindo apenas como professora avaliadora,
ao receber o cartão, e não como a interlocutora da situação, ao dizer ―mas tem mais
um erro aqui”. A entrevistada mesmo nos relata que a aluna, então, lhe indaga: “Me
corrigiu de novo professora?” P4, ao relatar essa situação, no momento da
entrevista, demonstrou que percebeu a situação inadequada da correção naquele
momento, destacando em sua fala: ―O interessante mesmo é a mensagem do
cartão”. Ela descreve também seu procedimento pedagógico ao trabalhar com o
gênero cartão. Ao final, destaca que realizou um trabalho com cartas familiares que
foram trocadas com outro colégio. Percebemos em todo esse relato, que P4 procura
trabalhar conforme a concepção presente nos referenciais curriculares do estado,
mas que ainda tem dificuldades conceituais e metodológicas, ou seja, aparenta ter
uma compreensão insuficiente da teoria, o que dificulta-lhe articulá-la com a prática,
fator que esteve presente nas respostas de todas as entrevistadas em maior ou
menor profundidade.
A partir das respostas na entrevista nos questionamos: em que medida as
DCE podem ser aplicadas/exequíveis na prática pedagógica, tendo em vista a
realidade do ensino no Estado do Paraná?
Nos relatos sobre a prática que efetivam em sala de aula, notamos que todas
as professoras entrevistadas demonstram algum conhecimento da proposta das
DCE, advindos da leitura do próprio documento e das formações continuadas
promovidas pela rede, contudo, como estas (FC) ocorrem de forma pontual,
propiciam uma compreensão superficial dos aspectos teórico metodológicos.
Dessa forma, compreendemos que um trabalho de formação realmente
continuada e participativa pode auxiliar muito a estas educadoras, uma vez que
todas se mostraram como professoras que refletem sobre suas ações buscando
amadurecê-las e torná-las mais consoantes com uma concepção dialógica e
interacionista da linguagem.
Após termos analisado as respostas das professoras às questões da
entrevista, nos propomos a refletir, na próxima seção, sobre os encaminhamentos
docentes quanto à produção e à reescrita textual de duas das entrevistadas (P1 e
P3), através da análise de dados gerados por meio da observação em sala de aula.
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3.2

OBSERVAÇÕES DE AULAS: UM
ENCAMINHAMENTOS DE ENSINO

PRIMEIRO

OLHAR

PARA

OS

Em conformidade com o tipo de pesquisa que desenvolvemos, procuramos
realizar a observação em cenários de vida real, para melhor descrevermos a
situação de ensino da produção e da reescrita textual.
As observações foram permitidas pelas docentes colaboradoras e pelas
direções dos estabelecimentos (conforme anexos I e II) e foram previamente
agendadas, para que pudéssemos acompanhar o trabalho com práticas de produção
textual em conformidade com seus Planos de Trabalho Docente.
Os registros das observações se efetivaram por gravações em áudio e
anotações em diários de campo, nos quais descrevemos todas as atividades que
foram desenvolvidas em sala de aula, detalhando como eram propostas pela
docente e como eram recebidas pelos educandos. As aulas foram ministradas em
duas turmas de 6° anos, compreendendo o período de outubro e novembro de 2014.
Desse modo, nesta seção, descrevemos nosso primeiro olhar sobre estes
cenários de vida real – as salas de aula – no intuito de completar o primeiro
momento da pesquisa: o de descrever.

Relatamos e analisamos as aulas

observadas em conformidade com o roteiro norteador que elaboramos, em
consonância com a perspectiva teórica defendida, e que foi apresentado no primeiro
capítulo, na subseção 1.5.2 (p.42), o qual nós retomamos, resumidamente, no
quadro 11 e ao longo da descrição dos procedimentos didático-metodológicos
desenvolvidos pelas docentes colaboradoras.

Quadro 11: Síntese do roteiro norteador das observações
- Os encaminhamentos para a produção textual.
- Os materiais didáticos utilizados para encaminhar a prática da produção escrita.
- Os comandos de produção, conferindo se priorizam a interlocução, a circulação do texto.
- A referência (ou não) a um gênero discursivo na proposta de produção.
- A concepção de linguagem revelada nas ações didáticas.
- As etapas da produção textual (planejamento, escrita e reescrita).
- O acompanhamento dado ao aluno durante o processo de produção do texto.
- A metodologia na correção do texto dos alunos.
- As atividades de revisão e de reescrita do texto.
Fonte: Elaborado pela pesquisadora

Para melhor visualização, organizamos esta análise por turma, que serão
denominadas como Turma A e Turma B.
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3.2.1 Análise das observações: Turma A

Iniciamos com a descrição das dez aulas observadas na turma A, que tinha
como regente P1. Esse relato estará articulado com nossas reflexões a respeito do
encaminhamento adotado para a prática de produção e reescrita textual.
Com o intuito de situar as observações realizadas, optamos por retomar, no
quadro 12, parte do quadro 4 (conforme apresentado na subseção 1.5.2, p.40), no
qual consta uma síntese das aulas observadas, demonstrando o que foi ministrado
em cada dia25. Embora nosso foco, nesta pesquisa, seja a produção e a reescrita
textual, abordamos, mesmo que de forma sucinta, como foi o encaminhamento que
antecedeu a proposta de produção escrita.
Quadro 12: Gênero Poema: Encaminhamentos
Data da
observação

Quantidade de
aulas observadas

20/10/2014

02

Conteúdos abordados e
Síntese das Atividades realizadas
Gênero Poema
-Leitura de Poemas de Paulo Leminski;
-Explanação sobre o gênero a partir de material
impresso: as características do gênero;
- Atividades de leitura sobre o poema lido e
outros explorando entonação.
Gênero Poema
-Atividades sobre estilo do gênero e construção
composicional.
-Proposta de produção de poema em grupo;

Fonte: Elaborado pela pesquisadora

No primeiro momento, a professora iniciou as aulas questionando os
educandos a respeito do poeta Paulo Leminski, pois havia trabalhado na semana
anterior com declamação de poemas desse autor. Salientou que iriam explorar o
gênero Poema, objetivando sua produção.
Na sequência, entregou um material impresso contendo conceitos de poesia e
poema, além de explicações acerca de elementos da construção composicional e do
estilo do gênero: verso, estrofe, rima, ritmo, conforme demonstra a Figura 10:

25

E da mesma forma o faremos nos quadros seguintes desta seção: quadros 15 a 22.
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Figura 10: Recorte de material impresso sobre o gênero Poema

Fonte: Dados gerados na pesquisa

Como nos propusemos a observar, primeiramente, os encaminhamentos
para a produção textual e os materiais didáticos utilizados para encaminhar a
prática da produção escrita, focamo-nos nesses dois aspectos e notamos que a
docente procurou deixar claro, já no início da aula: “Vamos produzir poemas”. Ela
planejou seu trabalho pedagógico com o gênero em questão e organizou material de
apoio, que era composto por texto teórico e exemplares de textos do gênero.
Entretanto, conforme demonstra o recorte do material didático utilizado (figura
10), ao planejar a abordagem sobre o poema, P1 guiou-se por uma prática muito
comum em livros didáticos: a definição do gênero e suas características
composicionais. P1 apresenta uma preocupação em seguir o que preconizam as
DCE (PARANÁ, 2008), quando informa que ―na abordagem de cada gênero, é
preciso considerar o tema (conteúdos ideológicos), a forma composicional e o estilo
(marcas linguísticas e enunciativas) ‖ (PARANÁ, 2008, p. 64). Todavia, a docente
recorre a materiais de apoio disponíveis na escola, constituídos, geralmente, por
livros didáticos e sites da internet. Esses materiais nem sempre partem da
―linguagem em uso‖ (PARANÁ, 2008, p. 64) ou da concepção defendida
oficialmente. Esse fato nos leva a outro ponto que nos propomos a observar: a
concepção de linguagem que as docentes deixavam transparecer em suas
ações didáticas.
No material organizado por P1 (figura 10), é possível entrever a realização de
pesquisa em pelo menos duas fontes, contudo não foram referenciadas. Essa
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tentativa de pesquisar e organizar um material de apoio demonstra sua disposição
em preparar aulas diferenciadas, mas, em virtude da coexistência de diferentes
orientações, organiza um texto com incoerência teórica. Um exemplo é que, ao
mesmo tempo em que a docente explica oralmente que abordará o gênero poema,
no material impresso consta “poema é uma obra literária que pertence ao gênero
poesia”, gerando dificuldade de compreensão quanto à definição desse gênero e um
distanciamento conceitual em relação às DCE (PARANÁ, 2008).
Outro aspecto contraditório encontra-se no trecho “Poema é um texto com
rimas, versos e estrofes”, porque, ao ―fechar‖ nessa definição, contradiz a própria
explicação realizada oralmente em sala e presente em outras partes do material,
quando ressalta “pode surgir em forma de versos, estrofes ou prosa”. Tal aspecto é
contraditório, ainda, em relação a alguns dos poemas de Leminski, utilizados logo
após a exploração desse texto explicativo, uma vez que estes nem sempre
apresentavam rimas.
Essa situação se deve, em parte, à forma como os materiais didáticos com os
quais convivemos começaram a materializar práticas pedagógicas a partir da
inserção dos gêneros discursivos nos referenciais curriculares oficiais, sem uma
profunda reflexão teórico-metodológica. Segundo Rodrigues (2014), os gêneros
começaram a fazer parte do discurso da escola, das universidades e das formações
muito rapidamente a partir da publicação dos PCN e muitas vezes ―a noção de
gêneros é subordinada à noção de estrutura textual‖ (RODRIGUES, 2014, p.41).
Na continuidade dos procedimentos didáticos da aula observada, foi possível
encontrar alguns indícios desse fato observado por Rodrigues (2014), tanto nos
demais materiais de orientação sobre o gênero que foram entregues, quanto nos
encaminhamentos. Após a explanação do texto teórico-explicativo (figura 10), a
docente entregou o poema ―A lua no cinema‖, de Paulo Leminski, e propôs uma
leitura coletiva, por meio da qual procurou incentivá-los quanto à utilização de
estratégias características à leitura oralizada, como a modulação da voz, ênfases e
pausas para manter o ritmo. A partir desse texto, foi retomando os elementos
contidos no material teórico, explicando-os e relacionando-os com o poema lido,
com os seguintes questionamentos:
P1: O que é estrofe? Vocês estão localizando as estrofes?
Aluna 1: São cada grupo de versos.
P1: Quantas estrofes têm nesse poema?
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Alunos: Quatro!
P1: E rimas? Tem rimas nesse poema?
Alunos: Tem.

P1 solicitou, então, que alguns alunos lessem trechos que contivessem rimas
e, ao explicar sobre as diferenças entre poema e poesia, aproximou as reflexões da
produção escrita, ao dizer: ―nós temos que estar propícios, com vontade. Para
escrever, compor uma poesia todos têm que estar aptos, sensibilizados”. Na
sequência, trabalhou com algumas dicas sobre como produzir um poema, dentre as
quais destacamos o trecho abaixo:
Um poeta tem que ter extrema concentração no que está
escrevendo. Antes de começar a escrever, procure um lugar calmo,
que te inspire e evite fazer outra atividade ao mesmo tempo. Fique
dedicado ao seu texto e jamais perca o raciocínio. Não se preocupe
com nada na hora que estiver escrevendo, simplesmente viaje e se
concentre no que estiver fazendo.

Nos questionamentos da professora, percebemos uma ênfase à construção
composicional do poema, aos elementos estruturais. E, nas orientações constantes
no material impresso, havia uma excessiva preocupação com o subjetivismo, como
se para escrever bastasse apenas a introspecção do autor, sem nenhuma referência
ao contexto de produção. Embora o poema se organize subjetivamente, o aspecto
da interlocução, do objetivo da escrita não pode ser abstraído do processo. Esse
destaque dado à questão da sensibilidade pode levar o aluno a crer que o poema só
pode ser escrito por inspiração, priorizando-se a concentração, um mergulho em si
mesmo, na atividade interior. Essa abordagem faz alusão à compreensão de escrita
descrita por Menegassi (2010) como dom/inspiração, a qual remete à concepção de
linguagem como expressão do pensamento.
P1 distribuiu, então, aos alunos, um material impresso com atividades de
Interpretação que continha questões que priorizavam a retomada sobre alguns
aspectos do texto A lua no cinema. Quando a maioria terminou de responder as
questões, a professora iniciou a correção de forma oral, de modo que os alunos liam
as respostas e a docente complementava, quando necessário.
Após a exploração do material impresso e da correção das atividades
propostas, P1 fixou no quadro três poemas de Leminski, conforme demonstra a
Figura 11, solicitando que alguns alunos fossem à frente lê-los com entonação.
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Figura 11: Poemas de Leminski

Fonte: Dados gerados na pesquisa

Em seguida, demonstrou nesses poemas a presença de estrofes, a incidência
ou não de rimas e se havia ou não regularidade quanto ao tamanho dos versos.
Com esse procedimento, a docente focaliza, novamente, os aspectos relativos à
construção composicional do gênero poema, deixando de enfatizar, nesse momento,
o contexto de produção dos textos.
Após a leitura oralizada, instigou os alunos a perceberem a presença ou não
de rimas, destacando que “Algumas pessoas pensam que todas as poesias têm que
ter rimas, mas nas poesias de Paulo Leminski, todas têm rimas?” A fala de P1
demonstra compreensão de que um poema nem sempre é composto por rimas e
procura demonstrar esse aspecto aos alunos, contudo, não percebeu a contradição
a esse respeito presente no material impresso abordado anteriormente (figura 10).
Com o início da segunda aula, P1 solicitou que os alunos se organizassem
em grupos formados por quatro pessoas para a produção coletiva de um poema,
pedindo que contemplassem as cinco dicas que constavam no material de apoio,
conforme demonstra o episódio da aula que transcrevemos abaixo:
P1: Então o poema tem que falar, tem que escrever, tem que sentir
porque poema é uma arte.[...] Vocês já sabem agora o que são
versos, rimas, estrofe. Então nós vamos construir um poema. De que
forma nós vamos construir? Vamos fazer uma equipe com quatro
alunos, eu vou passar uma folha em branco e eu passei os cinco
passos para construir um poema.[...] Vocês tem o modelo. Olha esse
poema não teve estrofe... [...] Este poema a primeira estrofe tem
cinco versos, a segunda vamos contar: 1, 2, 3, 4; a terceira: 1,2,3,4;
a quarta: 1, 2, 3, 4, 5, 6...
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Um poema pode ter várias estrofes com número diferentes de
versos. Observaram? ... [...]
Vou deixar que vocês escolham as equipes.

Nessa forma de abordagem, a docente deixou transparecer, em seus
encaminhamentos metodológicos, fragilidade de compreensão quanto à concepção
de linguagem e quanto ao trabalho com os gêneros discursivos, conforme as DCE
(PARANÁ, 2008), ao enfatizar alguns aspectos da construção composicional, em
detrimento aos aspectos discursivos do texto. Essa atitude demonstra indícios da
concepção estruturalista da linguagem e, por outro lado, chama a atenção para
alguns elementos que se relacionam à concepção da escrita como dom, como
expressão do pensamento, ao afirmar que para ―fazer um poema devemos estar
inspirados, emocionados, sensibilizados”.
Esse hibridismo de concepções presentes nas práticas pedagógicas pode
apontar: 1) a influência das diferentes concepções ao longo da formação da
profissional; 2) a tentativa de atender à concepção expressa nos documentos
curriculares oficiais, conforme apregoado nas formações de professores, mas sem
um conhecimento aprofundado a respeito. De qualquer forma, há compromisso da
docente quanto ao preparo das aulas, mas demonstra inconsistência teórica ao
articular teoria e prática.
Após a formação das equipes, P1 escreveu o comando de produção na lousa,
procedimento que registramos na figura 12:

Figura 12: Gênero Poema: Comando de produção 1

Fonte: Dados gerados na pesquisa
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Neste comando, não estão contemplados todos os elementos que, segundo
Costa-Hübes (2012a), deveriam constar em um comando de produção de texto que
tenha como princípio a abordagem interacionista e dialógica da linguagem.
Conforme a autora, é necessário que se indique, minimamente, o gênero discursivo,
o interlocutor, a finalidade e o veículo de circulação do texto. No comando
registrado, houve apenas a preocupação em estabelecer o gênero discursivo no
qual a docente pretendia que o aluno se expressasse para a produção textual.
Entretanto, durante a aula, P1 referiu-se, de forma oral, à necessidade de interação
com os colegas de sala, ao explicar que, após o texto produzido, iriam lê-lo para
todos. Tal encaminhamento favoreceu a produção, pois segundo Rodrigues (2001),
―o falante constrói seu enunciado tomando em conta as possíveis reações-resposta
do interlocutor‖ (RODRIGUES, 2001, p.46). Essa atitude da docente veio ao
encontro de outro aspecto de nosso roteiro norteador da observação: verificar se os
comandos de produção priorizam a interlocução, a circulação do texto. Mesmo
que não tenha indicado esse elemento no comando escrito para a produção, o fez
de forma oral. E ainda que o texto fosse circular apenas entre os colegas de sala,
entendemos que P1 reconhece a importância de se garantir um interlocutor aos
textos produzidos.
Com a proximidade do término do período de aula, a professora encaminhou,
como tarefa, mais algumas atividades de leitura sobre o poema A lua no cinema,
num total de cinco questões. A produção foi retomada na aula seguinte, como
demonstra o quadro 13.

Quadro 13: Gênero Poema: Correção e reescrita
Data da
observação

21/10/2014

Quantidade
de aulas
observadas

02

Conteúdos abordados e
Síntese das Atividades realizadas
-Término das Produções
- Início da correção
- Reescrita do texto.
- Organização de um Varal de Poemas.
- Atividade extraclasse: produção de um poema individual –
tema de preferência.

Fonte: Elaborado pela pesquisadora

No segundo dia de observação, P1 retomou, com os alunos, a produção dos
poemas. Procurou circular nos grupos que estavam concluindo a produção, leu os
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textos, sugeriu pequenas alterações e pediu que ―passassem a limpo‖. Todos os
alunos fizeram rascunhos para depois reescreverem no papel sulfite, o que
demonstrou que estavam habituados a escrever pelo menos duas versões durante a
produção de texto. Essa atitude confirma a necessidade de se ter um planejamento,
um esboço do texto, para posteriormente retomá-lo, o que contribui para que o aluno
perceba que um texto nunca está pronto definitivamente, sendo passível de revisões
e reformulações, ou seja, escrita é trabalho (FIAD, 2006; MENEGASSI, 2010).
Embora P1 tenha dado essa oportunidade de revisão aos alunos, realizou todas as
etapas (planejamento, escrita, correção e reescrita) no mesmo dia, o que
entendemos que dificulta uma leitura mais aprofundada do texto, pelo fato de não
possibilitar, ao educando, um distanciamento temporal necessário para sedimentar
as informações. Segundo Simioni, ao proceder à reescrita textual, é interessante
―propiciar um certo distanciamento da primeira escrita com o intuito de que, ao
retomá-la

posteriormente,

pudessem observar

possíveis inadequações não

percebidas num primeiro momento‖ (SIMIONI, 2012, p.154).
A partir da leitura que fez dos textos, a professora comentou conosco que os
grupos femininos produziram poemas mais subjetivos, cujas temáticas incidiram
sobre sentimentos e temas filosóficos. Escreveram sobre a vida, dificuldades,
processos de escolhas, indecisões e sentimentos. Dois grupos conseguiram
construir metáforas. Já os grupos masculinos escreveram sobre temáticas menos
abstratas ou subjetivas; produziram sobre natureza, brinquedos, carros. Usaram
linguagem mais objetiva, sem rimas, com pouca utilização de linguagem conotativa.
A professora acompanhou a produção em cada grupo e chamou alguns
individualmente para a correção, que se deu, predominantemente, nas formas
indicativa e resolutiva (RUIZ, 2013[2001]). Esse processo estendeu-se durante toda
a primeira aula.
Na

observação

dessas

aulas,

focalizamos

dois

dos

critérios

que

estabelecemos para nossa análise: a percepção da metodologia e estratégia
utilizada ao corrigir o texto dos alunos e se a docente concebe o trabalho com
a produção de um texto como um processo que considere: planejamento,
escrita e reescrita. Embora o trabalho da professora demonstre indícios de que ela
compreende o processo de planejamento, produção e reescrita, já que procura
realizar e auxiliar nas três etapas, demonstra, também, durante a correção dos
textos e encaminhamentos para a reescrita, focalizar, principalmente, os aspectos
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formais do texto (ortografia, pontuação e sintaxe), como podemos visualizar nas
figuras 13 e 14.
Figura 13: Texto 1 – Primeira versão – orientações para revisão

Fonte: Dados gerados na pesquisa

Nesta correção, consta apenas uma observação de P1 a respeito da
pontuação: “colocar vírgulas”, o que foi prontamente atendido pelo aluno,
sobrepondo-as no próprio texto e em sua segunda versão registrada no caderno.
Algumas correções eram acompanhadas por orientações orais realizadas
pela professora, enquanto circulava junto aos grupos, os quais imediatamente
procediam à alteração solicitada. De forma geral, ela comentava, e o próprio aluno
anotava no texto o que precisava de revisão, conforme demonstra a figura 14:
Figura 14: Texto 2 – Primeira versão - correção

Fonte: Dados gerados na pesquisa
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As operações de substituição e acréscimo foram as mais sugeridas pela
docente durante as correções, confirmando o que foi destacado nas pesquisas de
Fiad (2006) e Menegassi e Gasparoto (2012), quando reconhecem a substituição de
palavras e inserção ou supressão de grafemas como a maior ocorrência de correção
nos encaminhamentos para reescrita textual.
Quanto às produções dos alunos, foi possível perceber que dois grupos
apresentaram dificuldade de organizar o texto em versos; outros tiveram dificuldades
ortográficas e de concordância e alguns apresentaram desconforto quanto à
produção coletiva. Acreditamos que realmente é difícil produzir um poema em grupo.
Na sequência, com o início da segunda aula desse dia, a professora propôs a
organização de um varal de poemas. Os alunos iam terminando a revisão ou
reescrita e traziam o texto para o varal. Todos se envolveram com essa atividade e
mostraram-se empolgados; muitos procuraram decorar o texto com desenhos e
canetas coloridas. A confecção do varal foi uma atitude adequada, pois possibilitou
ao aluno interagir com interlocutores reais (circulação do texto), embora eles não
tenham ficado sabendo dessa forma de circulação do texto antes de iniciar a
produção, o que seria mais apropriado. Destacamos abaixo, na figura 15, o que
compreendemos ser um dos pontos fortes do trabalho desenvolvido: a possibilidade
de interlocução, de circulação do texto proporcionada pelo varal de poemas.
Figura 15: Varal de poemas

Fonte: Dados gerados na pesquisa

Entretanto, o varal foi fixado na sala, restringindo os interlocutores apenas aos
colegas, demais professores da turma, alunos e professores de outros turnos. P1 foi
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lendo os títulos, parabenizou e incentivou cada grupo. Um aluno de cada grupo lia o
seu texto para os demais, e a professora questionava sobre quem eram os autores,
destacando-os. Como tarefa, a docente propôs que pesquisassem um tema de seu
interesse pessoal e produzissem outro poema em casa, o qual seria entregue e
corrigido nas aulas seguintes, conforme sistematizado no quadro 14.

Quadro 14: Gênero Poema: Correção e reescrita na segunda produção
Data da
observação
03/11/2014

Quantidade
de aulas
observadas
02

Conteúdos abordados e
Síntese das Atividades realizadas
- Correção textual de forma individual.
- ―Passar a limpo‖ no caderno (em casa).
- Realização da aula semanal de leitura a partir dos livros
retirados na biblioteca escolar.

Fonte: Elaborado pela pesquisadora

Nesse terceiro dia de observação, a docente iniciou a aula explicando que iria
corrigir, junto com eles, os poemas que produziram em casa. Quanto à temática
possível para a produção do poema, não houve sugestão e nem discussão prévia.
Basicamente, o aluno teve que produzir o seu poema de acordo com o que ele
pensava (ou pesquisasse), sobre um assunto de seu interesse. Mais uma vez o
comando (oral) ateve-se a identificar apenas o gênero a ser produzido, sem
nenhuma proposta de interlocução.
Durante a correção, procuramos gravar os encaminhamentos realizados, uma
vez que a professora procedeu de forma individual, chamando cada grupo à sua
mesa. Desses registros, descrevemos alguns episódios ao longo de nossa análise.
P1 solicitou aos alunos que desenvolvessem uma atividade do livro didático e,
enquanto eles faziam, chamava cada grupo para a correção dos poemas.
Acreditamos que nossa presença inibiu um pouco seu procedimento, pois a
professora demonstrou preocupação com a forma de corrigir, se era daquela forma
que queríamos e se precisaríamos de todos os textos corrigidos. Explicamos que
gostaríamos que ela procedesse da forma usual com a qual estava familiarizada e
em conformidade com o que havia planejado.
A docente sempre iniciava a correção solicitando a leitura do poema pelo
aluno. Apontava os aspectos positivos do texto e, depois, questionava-os sobre a
pontuação, equívocos de escrita etc. Pedia que lessem novamente após as

181

alterações sugeridas para que percebessem a diferença; então eles reescreviam os
textos com tais alterações. Apresentamos alguns episódios da interação entre
professora/alunos nos momentos de revisão e as primeiras versões dos textos
produzidos (figura 16):
P1: Qual o nome do teu poema?
Aluno: Sonho.
P1: Então primeiro você vai ler ele inteiro.
(o aluno começa a leitura)
P1: Olhe essa palavra aqui. Faltou alguma coisa. Muito bem!
Coloca essa palavra embaixo, aqui, da forma correta.
Que que faltou aqui?
Aluno: O acento.
P1: Então põe.
P1: Agora, vamos ler a frase.
Aluno: Faltou acento agudo.
P1: Então, aqui faltou. Muito bom o seu poema. Quero que passe a
limpo fazendo essas alterações. Faltou pontuação, a vírgula, mas
está de parabéns!

Figura 16: Texto Sonho – primeira versão corrigida

Fonte: Dados gerados na pesquisa

Observamos, no encaminhamento acima, a predominância das formas de
correção indicativa e resolutiva (SERAFINI, 1989; RUIZ, 2013[2001]), pois, ao
destacar a palavra com inadequações ortográficas (sohar), já sobrepõe a forma
―sonhar‖. O mesmo ocorre com a palavra ―sigelidade‖, sobre a qual insere o ―n‖ para
o registro de ―singelidade, além de acrescentar o acento agudo: ―é‖. Embora haja
pouca poluição visual no texto, o que favorece a reescrita, a docente aponta apenas
para aspectos da microestrutura do texto, focando-se na ortografia e na acentuação,
o que demonstra, segundo Menegassi (2010), influências de uma concepção de
escrita com foco na língua.

182

Um fato positivo é de essa correção ser realizada junto ao aluno,
individualmente, pois, nesse processo, segundo Simioni (2012), a professora
preocupa-se em estabelecer uma interação com o aluno autor, para fazê-lo retomar
o próprio texto, além de orientar algumas revisões. Todavia, ainda não prima pelos
aspectos discursivos do texto, uma vez que não houve nenhum questionamento que
o levasse a ampliar suas ideias, a trazer algumas figuras de linguagem que
explorassem outros aspectos, além da comparação com sonho/comida. A
construção dos versos demonstra preocupação maior em possibilitar rimas, o que
nem sempre favorece a coerência do texto, aspecto que poderia ter sido analisado.
Depois dessas indicações de P1, o aluno realizou, no caderno, a reescrita total do
texto, mas focalizou-se apenas nos aspectos observados, inclusive deixando a
expressão ―o sonho ele‖ que não foi destacada (indicada), sem alteração.
Em apenas alguns dos textos corrigidos a docente procurou interagir por
escrito com o aluno, ao escrever um recado logo após o final do texto. Contudo,
esses recados apontam apenas para aspectos da microestrutura do texto, de ordem
gramatical, acentuação e pontuação.
Assim, na maioria das correções observadas, a postura de P1 se aproxima de
uma profissional com formação mais tradicional quanto ao ensino de língua, já que
dá maior ênfase aos seus elementos normativos, em detrimento dos aspectos
discursivos do texto.
Esse processo de correção se estendeu até metade da aula seguinte, quando
foi interrompido para a realização da aula semanal de leitura. A professora
esclareceu que os alunos deveriam levar as folhas com as anotações e reescrever o
texto em casa que ela verificaria na próxima aula. ―numa outra aula a professora vai
terminar a correção. As poesias que eu não terminei, mais pra frente vamos
terminar. [...] Amanhã nós vamos começar uma aula nova. [...]‖. E explicou-nos que
“Todos vão passar a limpo. Eles estão fazendo a correção na folha à caneta, mas
eles que percebem”, enfatizando que os alunos anotavam de forma sobreposta ao
texto e liam para perceber a mudança nos textos após as alterações, mas
reescreveriam uma nova versão. A docente finalizou, assim, o trabalho em torno do
gênero discursivo poema.
De forma geral, inferimos que esse último encaminhamento de produção
textual não atendeu à necessidade de interação conforme requer uma concepção
interacionista e discursiva de linguagem, pois não houve um direcionamento quanto
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aos possíveis interlocutores, entretanto esse aspecto foi considerado (ao menos
parcialmente) para a primeira produção. Na maioria das correções, a ênfase maior
incidiu sobre o atendimento organizacional do gênero e, embora a docente tenha se
esforçado para interagir com o educando e fazê-lo refletir sobre esses aspectos, não
houve tempo hábil para uma reflexão linguística a respeito das inadequações, pois
rapidamente foram identificadas e corrigidas.
Com essas considerações, fechamos nossa análise sobre o primeiro
momento de observação nas aulas de P1, focando o gênero poema, e passamos a
análise do segundo momento em que o trabalho se voltou para o que denominou de
texto reflexivo (a nosso ver, intencionando o relato reflexivo), conforme
sistematizamos no quadro 15.
Quadro 15: Gênero Relato Reflexivo: Encaminhamentos
Data da
observação

04/11/2014

Conteúdos abordados e
Síntese das Atividades realizadas

Quantidade
de aulas
observadas

02

Texto Reflexivo
- Material impresso sobre as marcas do estilo do gênero.
- Realização de dinâmica lúdica para explicar o que é reflexão.
- Atividades de leitura do texto ―O toco do lápis‖
- Proposta de pesquisa: escrever definição do termo bulliyng.

Fonte: Elaborado pela pesquisadora

Na primeira aula ministrada nesse dia, a professora entregou um material
impresso sobre texto reflexivo. ―Hoje vamos trabalhar o texto reflexivo. Vamos ler
para aprender o que é um texto reflexivo”. Leu com os alunos, solicitando que
grifassem algumas informações.
P1: Então nós lemos e vamos recapitular. O que vocês grifaram?
Aluno: Avalia experiência pessoal.
P1: E o que mais?
Aluno: Focar na informação e nas lições aprendidas.
P1: E o texto tem que ter introdução, Desenvolvimento e...?
Alunos: Conclusão!
P1: Isso. [...] Vou ler uma mensagem que é uma reflexão, agora. Nós
vamos continuar a nossa aula, vou tirar daqui (uma sacola) alguns
objetos.

A professora trouxe uma sacola com vários objetos e leu uma mensagem,
atribuindo significação a cada um desses objetos. Ex: uma bandaid para lembrar de
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curar as feridas; um batom para lembrar que todos nós precisamos de beijos e
abraços, etc. Depois de ler e retirar todos os objetos da sacola, a professora
explicou: ―A professora quis passar pra vocês uma mensagem que nos remete
pensar as nossas ações no mundo [...] e eu trouxe um outro texto para vocês - O
toco do lápis. Vamos fazer a leitura e depois interpretar”. Os alunos disseram que já
trabalharam o texto antes, mas a professora justificou que iriam retomar agora que
estavam mais maduros para ver crescimento. Entregou o texto O toco de lápis de
Pedro Bandeira. Procederam à leitura e passaram às questões impressas.
A maioria das questões voltava-se à inferenciação de sentido de palavras,
expressões ou frases. Apenas uma das questões demonstrava uma tentativa de
relação aos conteúdos gramaticais, mas não conseguiu contemplar a análise
linguística, uma vez que se focou apenas na identificação da classe gramatical,
envolvendo adjetivos.
Na segunda aula desse dia, a professora iniciou com a correção das
atividades de interpretação de forma oral. Quando terminaram a correção, a
professora solicitou que escrevessem no caderno sobre bullying e anotou no quadro:

Figura 17: Gênero poema: Comando de produção 2

Fonte: Dados gerados pela pesquisa

Esse comando sugere a produção de um texto explicativo, uma vez que não
identifica o gênero e nem se o objetivo era uma pesquisa. Contudo, oralmente, a
docente apontou indícios da forma de interação, ao destacar que iriam apresentar o
texto produzido aos colegas na aula seguinte, definindo-os como interlocutores. Com
o término da aula, essa atividade ficou como tarefa de casa, e foi retomada na
semana seguinte, conforme sintetiza o quadro 16.
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Quadro 16: Gênero Relato Reflexivo: Produção e reescrita
Data da
observação

10/11/2014

Quantidade
de aulas
observadas

02

Conteúdos abordados e
Síntese das Atividades realizadas
-Leitura oral sobre o que escreveram.
-Sistematização das respostas na lousa.
-Retomada sobre o estilo e construção composicional do
texto (relato) reflexivo.
-Produção de texto coletiva (trios) sobre o Bullying – texto
reflexivo.
-Correção: cada grupo é chamado para correção com eles.

Fonte: Elaborado pela pesquisadora

Os alunos trouxeram o que escreveram sobre o bullying e a professora foi
pedindo que lessem. Poucos pesquisaram sobre o assunto, apenas definiram o que
pensavam a respeito do tema. A partir do que liam, P1 ia sistematizando no quadro,
em forma de tópicos, conforme demonstra a figura 18:
Figura 18: Sistematização

Fonte: Dados gerados na pesquisa

Em seguida, retomou, no quadro (ver figura 19), alguns aspectos do estilo de
um relato reflexivo, embora o denominasse sempre de ―texto reflexivo‖.
Figura 19: Orientações sobre relato reflexivo

Fonte: Dados gerados na pesquisa
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Após discutir com os alunos a respeito do que anotou no quadro, foram
organizados grupos em trios ou quartetos para uma produção escrita sobre o tema.
P1 passou o comando de produção, conforme demonstra a figura 20:
Figura 20: Comando de Produção 3

Fonte: Dados gerados na pesquisa

Tendo em vista o trabalho prévio realizado, a ideia era que os educandos
produzissem um relato reflexivo, partindo do que pesquisaram em casa sobre o
bullying, da sistematização no quadro negro durante as apresentações e dos
aspectos e características do texto reflexivo constantes do material impresso, os
quais foram retomados na lousa. Porém, o comando de produção foi totalmente
vago: não apresentou nenhuma indicação quanto ao gênero a ser produzido e nem
a intencionalidade de tal produção, e não contemplou os elementos que
minimamente deveriam constar em uma proposta de produção fundamentada na
concepção de linguagem como interação, em conformidade com o que destaca
Costa-Hübes (2012). Também não houve nenhuma atividade de reconhecimento do
gênero, conforme fora feita com o poema, nas aulas anteriores. Assim, cada grupo
procurou produzir a seu modo, enquanto a professora acompanhava o processo,
circulando entre as carteiras.
Na segunda aula do dia, a docente iniciou a correção dos textos que foram
sendo concluídos. Chamava o grupo (trio) que produziu o texto e ia corrigindo junto
com os autores, enquanto os demais terminavam a produção. Nesse dia, a turma
estava bem agitada. Então a docente entregou uma atividade impressa que
explorava o tema racismo, a qual os educandos deveriam fazer conforme fossem
terminando o texto, explicando-lhes que esse era um dos aspectos envolvidos no
bullying.
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Registramos os momentos de correção em áudio, com a permissão da
professora. Assim, reproduzimos, a seguir, alguns episódios de interação da docente
com os alunos. O primeiro episódio refere-se ao texto produzido constante na figura
21.
P1: Como que vocês fizeram o texto?
Aluna 1: Cada um teve uma ideia
Aluna 2: Pensamos no sofrimento das pessoas. Que elas sofrem na
escola.
Aluna 1: Cada um teve uma ideia. Fomos dando nome, vendo o que
faziam, o bullying...
P1: Lê pra mim o texto.(Uma aluna leu o texto)
P1: Muito bem, mas com essas rasuras não consegui entender.
Vocês tem como passar a limpo? Pode ser?
E essa palavra aqui, o que vocês acham que podem melhorar nela?
Aqui, que palavra é essa?
Aluna 2: Certo.
P1: É com C?
Aluno: Certo; é com c... (arrumando)
P1: Podem passar a limpo para depois a professora corrigir?

Figura 21: Texto 1 – Bullying – Primeira versão

Fonte: Dados gerados na pesquisa

Nesse texto, os alunos do grupo, por não saberem em qual gênero seu texto
deveria se organizar, procuraram aproximar-se do modelo de escrita que lhes era
mais familiar. Assim, produziram um texto narrativo, com construção composicional
semelhante a dos contos de fadas tradicionais, como podemos perceber pelo início
do texto com a expressão ―era uma vez‖ e o desfecho com ―feliz para sempre‖.
Todos os membros do trio produziram, o que se comprova na diferença da letra,
além da identificação dos autores à margem direita do texto. Os autores
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demonstraram sequência de ideias e noção de personagem e lugar, entretanto,
fugiram da definição destacada no quadro quanto a “relato em 1ª pessoa”. Mesmo
assim, não podemos afirmar que se distanciaram do comando de produção, uma
vez que este não determinou com clareza em qual gênero deveriam produzir. Por
isso, escreveram uma história tematizando a questão do bullying, buscando atingir a
finalidade de “focar na informação e lição aprendida”, ou seja, transmitir um
ensinamento.
Quanto ao episódio de correção, constatamos que a docente não fez qualquer
menção quanto ao gênero produzido; apenas considerou a pertinência ao tema
―bullying‖, destacando, mais uma vez, os aspectos ortográficos.
No intuito de demonstrarmos como a ausência da definição do gênero, no
comando de produção, influi no processo de escrita, trazemos mais um exemplo:
Figura 22: Texto 2 – Bullying – Segunda versão

Fonte: Dados gerados na pesquisa

O texto 2 apresenta uma estrutura próxima dos textos dissertativos
trabalhados na esfera escolar. Os alunos/autores optaram por tematizar o bullying,
na perspectiva de atender ao comando de produção, alternando sequências
explicativas sobre o assunto “Bullying é um caso que acontece em todo o mundo e
em todos os lugares”, e opnativas: “Nós temos que combater o bullying porque ele
pode levar a morte.”- “Eu acho que quem colocasse apelido nos outros tinha que
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ser preso”. Embora introduzam como se fossem definir, não chegam a fazê-lo com
clareza.
O episódio de correção inicia da mesma forma, conforme já demonstrado no
texto 1 e na interação com os alunos durante a produção dos poemas, mantendo a
sequência de pedir que o aluno leia o próprio texto com o objetivo de que retomem o
que eles próprios escreveram.
P1: Leiam pra mim. (um aluno do grupo lê o texto todo. A professora
vai relendo cada trecho e deixando que se manifestem,
questionando-os)
P1: E dizer a eles para não colocar apelido nas pessoas ficam
ofendidas...
Aluno: Tinha que ter porque aí, né professora?
P1: Isso. Porque elas ficam ofendidas e levam à depressão. Podem
tentar se matar e ficar com muita raiva – Eu acho que tem que
rever... e essa palavra, acho que não – ―ponhar‖... podemos substituir
por qual palavra, o ponhar?
Aluno: É...Pode ser colocar.
P1: Colocar... essa palavra é até mais bonita...
Então aqui, o que você acha? Está repetindo não está? Então nós
podemos cortar.
(A docente foi lendo cada trecho, questionando os alunos sobre a
escrita das palavras, partes repetidas, substituição de termos)
Quem colocar apelido nos outros tinha que ser preso... Eu acho que
seria ―quem colocasse apelido nos outros tem que ser preso‖ .
Vamos ler tudo de novo, então?
P1: Então vocês vão passar a limpo e entregar e se precisar vão
fazer de novo.
(Recomeçou a leitura)
P1: Nós temos e aqui nós temos de novo... Vocês não acham que
vai repetir.
Aluno: Professora, a gente podia por: Vamos ter que prevenir
nossos amigos...
P1: Muito bem. Vamos ter que prevenir nossos amigos.
Quem colocasse apelido nos outros tinha que ser preso... Não ficou
ótimo agora?
Aluno: Ficou. (aluno continua a leitura)
P1: Ele pode prejudicar quem sofrer e entrar em depressão
P1: Esse você já repetiu lá em cima. Vocês percebem? Não podem
repetir. Então já colocou depressão lá em cima, então não vamos
repetir. [...]

No episódio transcrito, embora também não haja nenhum comentário quanto
ao gênero produzido, percebemos a tentativa de instigar uma maior reflexão
linguística e não apenas de higienização dos aspectos ortográficos, o que levou os
alunos a participarem mais e sugerirem mudanças no próprio texto. Contudo, P1
denota certo preconceito quanto às variantes linguísticas ao comentar sobre a troca
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do verbo ―ponhar‖, quando diz: “Colocar... essa palavra é até mais bonita”. Embora
não tenha sido possível registrar a primeira versão do texto, uma vez que os alunos
se desfizeram da mesma, trouxemos a segunda na figura 22, na qual percebemos
que o texto ainda apresenta alguns aspectos que precisavam ser retomados.
De forma geral, a professora esforçou-se para corrigir de forma interativa com
cada grupo que produziu, entretanto, seu trabalho com o relato demonstrou
distanciamento dos encaminhamentos para a prática da escrita previstos nas DCE
(PARANÁ, 2008), além de denotar dificuldade de compreensão quanto ao próprio
gênero que pretendia abordar.
Alguns grupos utilizaram, em suas produções, a tipologia narrativa e, outros, a
expositiva ou argumentativa, conforme o grau de familiaridade que tinham com tais
tipos textuais. Acreditamos que a ausência de um trabalho de reconhecimento do
gênero tenha levado a essa situação. P1 partiu da definição do gênero, sem trazer
nem um exemplar do mesmo para leitura em sala. Explorou apenas atividades de
leitura a partir de um texto de apoio – ―O toco do lápis‖ – a fim de subsidiar a
discussão do tema, mas este texto constituía-se em um apólogo, gênero
completamente diferente daquele que seria produzido. Assim, não houve um
trabalho que explorasse a função social do gênero em uma situação de interlocução,
mas um trabalho com um tema a ser registrado e lido apenas pela professora, se
aproximando do que Geraldi (2007[1984]) definiu como a redação escolar.
É interessante ressaltar que, com o poema, P1 realizou o trabalho de
reconhecimento do gênero e até demonstrou iniciativa de interlocução através do
varal. Diante disso, entendemos que, de certa forma, houve um planejamento até
chegar à proposta de produção, o que nos faz inferir que a docente apresenta
iniciativa em trabalhar a produção a partir do que regem as DCE (PARANÁ, 2008),
mas ainda tem muitas dificuldades, principalmente quando se trata de um gênero
sobre o qual não tenha conhecimento.

3.2.2 Análise das Observações: Turma B

Passamos, agora, à descrição e reflexão das dez aulas observadas na turma
B, sob a regência de P3. Nessa turma, embora tenhamos agendado os dias em que
a professora estaria abordando a produção textual, notamos que grande parte das
dez aulas que observamos teve como foco as práticas de leitura. Assim, nos
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deteremos apenas aos momentos em que, de fato, essas atividades de leitura
fizeram parte dos encaminhamentos para a produção escrita, foco de nossa
pesquisa. Conforme procedemos com a turma anterior, retomaremos a síntese das
aulas observadas, em cada dia de observação, como demonstra o quadro 17:
Quadro 17: Gênero Fábula – atividade de leitura
Data da
observação

06/10/2014

Quantidade
de aulas
observadas

02

Conteúdos abordados e
Síntese das Atividades realizadas
Gênero Fábula
- Apresentação das características do gênero para que os
alunos identificassem sobre o que abordariam;
-Leitura de uma fábula africana;
-Explanação sobre o texto e sobre o gênero a partir de
diálogo com os alunos;
-Leitura oralizada pelos alunos;
-Contextualização da fábula lida – origem, autor.
Leitura e análise linguística
-Exploração do uso do artigo definido no título – efeito de
sentido;
- Trabalho com os pronomes utilizados no texto;
- Atividades de leitura e análise linguística a partir da
fábula em estudo.

Fonte: Elaborado pela pesquisadora

P3 iniciou sua aula com a divulgação do seu blog, instigando-os a acessá-lo e
explicando que está publicando ali os perfis e relatos pessoais que fizeram em aulas
anteriores. O relato publicado era de uma aluna que já havia concluído a revisão do
texto; os demais seriam postados em breve. Na sequência, propôs questionamentos
sobre as características de um gênero que seria abordado a partir dessa aula, a fim
de verificar o conhecimento dos alunos a respeito.
P3: Eu vou citar algumas características desse gênero e quero ver
quem reconhece qual é. É uma narrativa curta.
Aluna1: Professora, poema?
P3:Traz diálogo entre os personagens...Agora, vocês vão adivinhar:
Os personagens são animais.
Aluna1: Historinha.
Aluna2: História em quadrinhos.
P3: Mas em histórias em quadrinhos os personagens não são
sempre animais.
Aluna2: Então é conto.
P3: Não é conto. Nós já trabalhamos antes com esse gênero, até
ilustramos.
Aluno 3: Fábula, professora.
P3: Isso. Vamos ler uma fábula.
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Depois que os alunos entenderam que se tratava da fábula, a docente
realizou os seguintes passos: 1) entregou uma fábula impressa; 2) leu o texto para a
sala, suscitando alguns comentários acerca da semelhança com outras fábulas que
conheciam; 3) encaminhou a leitura oralizada pelos alunos, com papéis
determinados: narrador, personagens (quatro grupos se dispuseram a realizar essa
leitura - A professora foi orientando, demonstrando a entonação conforme a
pontuação e as cenas do texto); 4) a docente introduziu uma abordagem sobre os
pronomes, relembrando de uma tabela que fora entregue em aulas anteriores.
Retomou aspectos desse conteúdo no quadro, com a participação dos alunos; 5)
passou o título da fábula na lousa – O macaco e o crocodilo – e questionou-os a
respeito do ―o‖, explicando que não se tratava de pronome. Explanou a presença do
artigo definido, diferenciando bem da função como pronome; 6) solicitou que
circulassem os pronomes no texto e foram realizando essa atividade de forma
coletiva: liam cada trecho do texto e discutiam se havia pronome ou não:
De forma geral, nessa aula, a professora procurou motivá-los acerca do
gênero em estudo, embora o tenha feito a partir das características mais estáveis.
Contudo, ao proceder à leitura da fábula e procurar articular o enredo com fatos que
os alunos conheciam, conseguiu envolvê-los e propiciar a extrapolação do texto, ou
seja, não se prendeu apenas aos elementos linguísticos, numa clara tentativa de
explorar o extralinguístico. Essa atitude pode revelar que P3 considera importante
abordar o conteúdo temático do texto e não apenas os elementos composicionais.
Também tentou explorar os conteúdos gramaticais de forma mais reflexiva, não se
limitando apenas em circular os pronomes, mas analisar a quem se referiam no
texto, diferenciando a presença no texto do ―o‖ como artigo e como pronome,
procurando proceder à análise linguística.
A segunda aula teve início com a entrega de atividades de Interpretação da
fábula. P3 explicou a eles que o texto era uma fábula africana, mas que as questões
que focalizavam o local referiam-se à história (enredo) e não ao local onde foi
produzido. Ao explicar sobre a origem africana, comentou alguns aspectos
relacionados ao contexto de produção do texto, o que demonstra que compreende a
importância do contexto para a apreensão do conteúdo temático. As questões
propostas exploravam elementos da narrativa, significados de palavras e expressões
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no contexto, sinônimos, pronome, compreensão e até a criação de uma moral para o
texto, a qual não estava expressa na fábula que leram.
Com o encerramento da aula, algumas questões não foram corrigidas e
ficaram de ser retomadas junto com as atividades do dia seguinte, conforme consta
do quadro 18:

Quadro 18: Gênero Fábula: continuação
Data da
observação

Quantidade
de aulas
observadas

07/10/2014

01

Conteúdos abordados e
Síntese das Atividades realizadas
- Apresentação para a turma de um livro de fábulas de
Monteiro Lobato;
-Contação de história (fábula) pela docente: A garça e o lobo
-Exploração oral do texto;
-Relação da moral com ditados populares;
-Proposta de produção de uma nova moral para o texto
(atividade da aula anterior);
-Contação de fábulas pelos alunos;
-Pesquisa extraclasse sobre fábulas.

Fonte: Elaborado pela pesquisadora

P3 iniciou a aula mostrando um livro de fábulas escritas por Monteiro Lobato,
e (re)adaptadas por Paulo Coelho. A partir da exposição do livro, retomou o que é
moral de uma fábula e procedeu à leitura oralizada de um dos textos do livro: A
garça e o Lobo.
P3: Trouxe também um livro de um escritor bem conhecido nosso...
Alunos: Monteiro Lobato.
P3: Já ouviu falar? Conhecem fábulas de Monteiro Lobato? Você já
leu? Na biblioteca tem muitos livros do Monteiro Lobato.
Aluno: Sim, eu já li.
P3: Ontem, muitos me perguntaram o que é moral da história, na
hora que foram escrever, porque eu deixei a moral do texto pra vocês
escreverem... Muitos não sabiam o que era. A moral é uma lição, um
ensinamento. Esse ensinamento que nós tiramos das fábulas e
trazemos para o nosso dia a dia. O escritor Paulo Coelho faz umas
explicações a respeito disso, porque ele traz as fábulas para o dia a
dia. (mostrou o livro organizado por Paulo Coelho).[...]
Vou começar a aula de hoje com a leitura de uma fábula do Paulo
Coelho, porque ele é um autor bem próximo da gente. [...].

A partir do interesse dos alunos sobre a história que leu, começou a explorar
uma das especificidades do gênero: de que os animais sempre apresentam
características humanas. Os alunos concordaram e queriam contar sobre outras
fábulas que leram, demonstrando essas características. A docente os incentivou e
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relembraram sobre as fábulas. Citaram: O gato e o rato; O leão e o rato; A raposa e
as uvas; A lebre e a tartaruga.
Verificamos nessa abordagem que a docente oportunizou a reflexão sobre
alguns elementos composicionais expressos no gênero fábula, como a presença de
um fundo moral e animais como personagens. Segundo Bakhtin (2015[1979]), a
construção composicional é um dos elementos constitutivos do gênero e diz respeito
ao acabamento discursivo de um texto-enunciado, à sua organização, sendo assim,
deve ser considerada no trabalho com a linguagem. Contudo, não podemos
desatrelar esse elemento dos demais: conteúdo temático e estilo, pois, conforme
Faraco (2013), o que diferencia a teoria dos gêneros proposta pelo Círculo, das
demais teorias tradicionais, é o fato de que não vê os gêneros apenas como
―conjunto de artefatos‖ com as mesmas propriedades ou características formais
(produto), mas pela dinâmica de sua produção, considerando-se a sua função em
dada esfera de atividade social.
Após essa abordagem acerca do gênero fábula, a professora retomou a
correção das atividades da aula anterior. Aproveitou uma das questões para
ressaltar que argumento é utilizado para persuadir alguém. Também frisou o
significado da palavra desfecho, que constava em outra questão. Alguns alunos
apresentaram opiniões bem interessantes sobre a fábula, comentando que o
desfecho seria diferente se o animal/personagem fosse uma onça em vez de um
crocodilo. Apresentaram várias morais diferentes para o texto e a professora
explicou que há uma relação entre as morais e os ditados populares.
Depois de ouvir as diferentes opiniões dos alunos, propôs que criassem
coletivamente uma moral a partir de tudo que comentaram. Os alunos foram
sugerindo e ela anotava no quadro. Depois de muita discussão e várias opiniões,
construíram a seguinte: A inteligência venceu a força.
Essa atividade foi bem interessante, pois teve como foco a compreensão do
texto, mas, ao mesmo tempo, provocou reflexão linguística e até um exercício, uma
preparação para a produção textual, pois não deixa de constituir-se em uma
produção coletiva.
Na sequência, a professora pediu que pesquisassem e trouxessem outras
fábulas para a próxima aula e abriu espaço para três alunos que haviam pedido para
contar fábulas na aula anterior. Consideramos a atividade adequada para o
reconhecimento do gênero em estudo.
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P3 procurou abordar questões de compreensão e análise linguística e tentou
recuperar a origem do gênero e o seu contexto de produção, mas poderia ter
iniciado a abordagem explorando onde e quando esses textos foram produzidos,
para quais prováveis interlocutores, ao invés de começar pelas características
composicionais do gênero.
Nessas três aulas observadas frente às atividades relacionadas à prática de
leitura, verificamos que houve proposição de atividades de reconhecimento do
gênero, nos levando a crer que haveria uma proposta de produção de fábulas nas
aulas seguintes. Contudo, nossa expectativa não se confirmou, conforme
demonstramos no quadro 19:

Quadro 19: Gênero História em Quadrinhos (HQ)
Data da
observação

09/10/2014

Quantidade
de aulas
observadas

02

Conteúdos abordados e
Síntese das Atividades realizadas
- Organização dos alunos para produção em grupos;
- Entrega de um envelope contendo gravuras das
personagens da primeira fábula ―O macaco e o crocodilo‖,
em diferentes expressões e de balõezinhos para HQ;
- Proposta de que cada grupo se responsabilizasse pela
produção de uma cena da fábula, mas em quadrinhos
(transposição de gênero);
- Ao final, montaram a HQ, juntando todos os quadros (em
A4) num painel de papel manilha que foi exposto da escola.

Fonte: Elaborado pela pesquisadora

No início da primeira aula desse dia, a professora verificou quais alunos
trouxeram a fábula pesquisada, mas foram poucos e estes não quiseram contá-la
aos colegas de sala; apenas teceram breves comentários sobre o texto.
A docente deu prosseguimento às atividades nominando alguns alunos para
que formassem equipes, totalizando seis grupos. Entregou um envelope para cada
equipe, contendo um trecho impresso da fábula que leram na primeira aula por nós
observada, diversas gravuras dos personagens (macacos e crocodilos) em
diferentes posições e expressões faciais, além de vários tipos de balõezinhos,
conforme figura 23.
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Figura 23: Material entregue aos alunos

Fonte: Dados gerados na pesquisa

Houve certo tumulto quando os alunos abriram os pacotinhos, pois todos
queriam saber ao mesmo tempo a atividade que iriam realizar. P3 solicitou
oralmente que cada grupo fizesse a parte da fábula que receberam como uma
História em Quadrinhos (HQ). Também nos esclareceu que “Eles vão transformar
numa história em quadrinhos e cada um vai fazer uma parte”. Percebemos que não
seria bem uma atividade de produção textual, uma vez que não iriam criar um texto,
mas uma transposição de gênero. P3 explicou aos alunos:
P3: Cada um recebeu uma parte diferente da história. [...]
Como é uma historinha em quadrinhos, vocês vão criar no papel
sulfite e depois nós vamos juntar, olhem! Eu comecei fazendo um
modelinho aqui... (mostra o quadro que fez) [...], eu só fiz o
desenhinho da paisagem, mas, aqui, eu colei. O macaco e o
crocodilo em: coração de macaco; é o nome que eu dei para a
história em quadrinho. HQ não é assim? O nome do personagem e
alguma coisa.
[...]
P3: Cada pacotinho tem árvore, jacaré, macaco e balõezinhos,
escolham conforme a história que está aí. Primeiro vocês pintem as
gravuras, coloquem as falas nos balões, depois vão montar e colar.
Aluna: Tem que colar esse trecho aqui?
P3: Não. É pra escrever a fala nos balões, com a letra de vocês...

De modo geral, os educandos precisariam criar o cenário, escolher qual
gravura dos animais retratava melhor a cena, e os balõezinhos adequados à fala do
personagem. Ao final, juntariam as cenas dos seis grupos e teriam uma HQ
completa que seria exposta na escola.
Registramos o processo em fotos, que seguem nas figuras 24 e 25:
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Figura 24: Criação do cenário de uma das cenas (parte5)

Fonte: Dados gerados na pesquisa

Figura 25: Cena finalizada- transposição da fábula em HQ (parte5)

Fonte: Dados gerados na pesquisa

Durante a atividade, a professora circulou entre as carteiras, orientando-os
quanto às dúvidas que apresentavam e procedendo à correção dos trabalhos. Um
aluno não estava participando, então a docente solicitou ao grupo que o deixassem
responsável pelo cenário, pois ele era bom desenhista. Ele aceitou e desenhou o
cenário da cena 2, retratado na figura 26:
Figura 26: Cena produzida - transposição da fábula em HQ (parte 2)

Fonte: Dados gerados na pesquisa
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Com o início da segunda aula, os alunos continuaram produzindo suas cenas
para a HQ. A professora entregou papel sulfite para cada grupo montar a cena, e os
demais materiais como tesoura e lápis de cor foram trazidos por ela, pois grande
parte dos alunos dessa turma não tinha esse material para utilizar.
Na figura 27 registramos o trabalho final realizado, com a junção das cenas
dos seis grupos, formando a HQ completa, a qual foi exposta no pátio da escola.
Figura 27: História em Quadrinhos Completa

Fonte: Dados gerados na pesquisa

Com a realização dessa atividade, encerrou-se o trabalho com o gênero
fábula. Pareceu-nos que os alunos já haviam trabalhado, em momentos anteriores
com História em Quadrinhos, pois compreenderam bem a solicitação da docente. E
mesmo que essa atividade possa ser considerada como uma mudança de gênero Transformação de Fábula em História em Quadrinhos – conforme a professora
escreveu na abertura do mural, houve, de certa forma, uma atividade de produção
textual, só que voltada para o texto não verbal, ou seja, o cenário da HQ.
O segundo momento de observação nessa turma se deu um mês depois,
conforme disponibilidade da docente e em virtude de nosso cronograma junto à
outra professora colaboradora (P1). Esse período observado compreendeu uma
semana, o que totalizou cinco aulas, iniciando no dia 17 de novembro e encerrandose no dia 20 do mesmo mês. Como nessas aulas o foco da produção de texto ficou
em segundo plano, optamos por apresentar apenas uma visão geral do que foi
discutido. Assim, sintetizamos as cinco aulas, no quadro 20:
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Quadro 20: Aulas do segundo momento de observação
Data da
observação

Quantidade
de aulas
observadas

17/11/2014

02

18/11/2014

01

20/11/2014

02

Conteúdos abordados e
Síntese das Atividades realizadas
- Trabalho com a Unidade do Livro didático – leitura e
sentidos da expressão Natureza morta – leitura de imagens
e charge;
-Questão oral para resposta interpretativa sobre o assunto;
-Projeção de imagens de pinturas e sobre desmatamento –
análise/discussão;
-Atividades de leitura a respeito (livro e impressas)
-Atividade extraclasse: trazer uma imagem e recorte de
jornal sobre desmatamento.
-Correção das atividades do livro;
-Verificação e discussão sobre os materiais que trouxeram;
-Análise de uma tirinha – diferenciação entre fato e opinião.
-Produção de resposta interpretativa a partir da Tirinha
trabalhada (tarefa extraclasse).
-Correção de atividade extraclasse;
-Avaliação bimestral.

Fonte: Organizado pela pesquisadora

Na primeira das duas aulas ministradas, nesse dia, a professora iniciou com
uma das unidades do livro didático, a qual abordava o texto de opinião, trazendo
como tema a Natureza. Iniciou com a exploração do título da unidade e das imagens
presentes no livro.
P3: Na unidade número quatro nós vamos ver vários tipos de textos
[...]
Olhando essa poesia e o título Verde adoro ver-te olhando essa
poesia e as imagens dos quadrinhos embaixo, Sobre o que vocês
acham que vai falar essa unidade?

Chama-nos a atenção o fato de dizer que ―vamos ver vários tipos de textos”,
para se referir aos diversos gêneros discursivos presentes na unidade do livro
didático, o que nos apontou para o fato de que não haveria um gênero específico a
ser abordado. Ao longo do trabalho com a unidade, verificamos que o material
didático estava mais voltado à discussão do tema ―natureza‖, do que em propor
atividades de produção escrita. Foram explorados o poema Ei coronel, cabeça de
papel, de Maria Dinorah, e um cartum contido na unidade do livro. Os alunos
realizaram, mediados pela docente, interpretação oral e discussão acerca do tema
explorado nos textos.
Na segunda aula, a docente retomou a diferença entre natureza morta
(resultante de desmatamento/devastação) e natureza-morta (pintura/arte), através
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de atividades de compreensão (leitura) no livro didático e com projeção de imagens
que exploravam os dois sentidos para a expressão. Como tarefa, solicitou: Trazer
uma imagem, figura, recorte de jornal ou revista sobre natureza morta.
Os encaminhamentos dessas duas aulas pareceram-nos, inicialmente, que
pretendiam explorar a produção de algum gênero de tipologia predominantemente
argumentativa, contudo, as aulas seguintes não chegaram a esse propósito.
Na aula do dia 18, apenas ocorreu a correção das atividades e a docente
entregou um material impresso (figura 28) contendo uma tirinha da Mafalda e
algumas questões. Esse material didático confirmava nossa ideia inicial acerca da
intenção docente em explorar a tipologia argumentativa, entretanto foi solicitado
apenas uma resposta interpretativa, a qual foi abordada mais como atividade de
escrita, visando à compreensão textual, do que como um gênero em si. Como o
tempo da aula terminou, o material entregue foi designado como tarefa.
Figura 28: Atividade de resposta interpretativa

Fonte: Dados gerados na pesquisa

No dia 20/11/2014, fomos observar duas aulas, porém, como a professora
havia marcado uma avaliação para concluir a nota bimestral, apenas recolheu a
tarefa e iniciou a aplicação da avaliação a qual se estendeu até a aula seguinte.
Desse modo, como o foco se afastou do objeto de análise, finalizamos o período de
observação das aulas dessa professora (P3).
Diante do exposto, entendemos que P3 considera importante propiciar o
acesso dos alunos aos mais variados gêneros que estão disponíveis socialmente,
através da prática da leitura, pois percebemos que os alunos diferenciam bem os
gêneros fábula, história em quadrinhos e poema, com os quais já haviam trabalhado
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antes. Outro aspecto interessante em suas aulas refere-se à contação de histórias,
pois foi possível perceber que realiza sempre essa atividade ou a leitura oralizada,
ações pedagógicas que contribuem para a construção de sentidos. Contudo, não foi
possível perceber essa mesma prática quanto à produção textual, uma vez que,
embora tenha encaminhado um trabalho interessante com o gênero fábula, no
momento de apresentar o comando para a produção, focou apenas na transposição
de gênero. Apesar de apresentar, durante as aulas observadas, apenas essa
atividade de produção, interpretamos que a docente tinha consciência de que se
tratava de uma transposição. Nesse caso, ela não demonstrou incoerência de
compreensão teórica, mas sim dificuldade em colocar em prática uma proposta de
produção textual, talvez pela nossa presença na sala, ou por tratar-se de uma turma
muito agitada que só interagia bem nos momentos das contações e leitura de textos,
o que favorecia o trabalho com a leitura.
Outro fator interessante observado foi a iniciativa de criar um blog para
divulgação dos textos produzidos pelos alunos, embora não tenhamos participado
das aulas em que trabalhou essas produções. Pensamos que durante as aulas
observadas proporia algo semelhante, mas conforme já registrado, isso não ocorreu.

3.3 SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO INICIAL

Para finalizar a etapa de diagnóstico inicial, procuramos relacionar os dados
gerados por meio da entrevista com os das observações das aulas ministradas por
duas

das entrevistadas.

Retomamos,

assim,

as

respostas da

entrevista,

relacionadas aos aspectos centrais de nossa pesquisa, abordando, respectivamente:
encaminhamento e comando para a produção textual, correção, revisão e reescrita,
entrelaçando-as com o que pudemos observar a esse respeito durante as aulas.
Quanto ao encaminhamento para a produção, P1 afirmou, ao longo da
entrevista, que realiza um trabalho com leitura de textos de apoio ao encaminhar a
produção de determinado gênero. Esse aspecto foi confirmado em sala de aula,
quando a docente se propôs ao trabalho com o gênero poema, para o qual trouxe
diversos exemplares do gênero, selecionando um deles ―A lua foi ao cinema‖ para
atividades de leitura, além de outros três fixados no quadro para análise da
construção composicional. Antes de iniciar a primeira aula, a professora já informou
aos alunos que eles teriam que se familiarizar com o gênero, a fim de conhecê-lo
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para depois produzi-lo. Ao recorrermos às DCE (PARANÁ, 2008), na seção sobre os
encaminhamentos para a escrita, encontramos na explicação sobre a etapa de
planejamento que ―é o momento de ampliar as leituras sobre a temática proposta; ler
vários textos do gênero solicitado para a escrita, a fim de melhor compreender a
esfera social em que este circula‖ (PARANÁ, 2008, p.69); acreditamos que P1 tentou
seguir essa orientação.
Entretanto, para abordar o relato reflexivo, utilizou apenas um texto teórico a
respeito do gênero, sem explorar nenhum exemplar que oportunizasse o
reconhecimento do gênero em questão. Determinou o tema, mas sem clareza do
gênero a ser produzido e nem do objetivo, contrariando o que apregoa as DCE
quando diz que se deve: ―delimitar o tema da produção; definir o objetivo e a
intenção com que escreverá; prever os possíveis interlocutores; pensar sobre a
situação em que o texto irá circular‖ (PARANÁ, 2008, p.69). Assim, consideramos
que a docente consegue realizar melhor o trabalho com alguns gêneros, com os
quais já está mais familiarizada, mas apresenta dificuldades em seguir os mesmos
pressupostos

para

os

diferentes

gêneros

discursivos

presentes

em

seu

planejamento.
Outro aspecto que destacamos sobre seus encaminhamentos, é a influência
da concepção de linguagem como expressão do pensamento, ao conduzir as
propostas das produções, aspecto presente desde a interação via entrevista, e em
alguns direcionamentos da aula, conforme demonstram os trechos do material
didático a respeito do poema. Ou, ainda, no comando oral para a produção
“pesquisem um tema de seu interesse pessoal e produza um poema em casa”, sem
uma proposta de interação, nem referência a qualquer assunto.
Durante a entrevista não mencionou nenhuma situação de circulação do
texto, nem quanto à determinação de outro interlocutor, além de si mesma, aos
textos produzidos, no entanto, em suas aulas, organizou um varal de poemas,
rompendo essa lacuna apresentada durante a entrevista. Porém, ao trabalhar com o
relato reflexivo, voltou a constituir-se como a única interlocutora das produções dos
educandos.
Quanto ao comando para a produção textual, P1 procura registrá-lo de forma
escrita, utilizando a lousa, entretanto não contempla elementos essenciais para que
o aluno compreenda o que deve fazer, como: finalidade do texto, interlocutor, formas
de circulação.
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Em relação aos encaminhamentos realizados por P3, vimos, no decorrer de
seu trabalho didático-pedagógico, que apresenta o comando para produção de
forma oral, conforme havia enfatizado durante a entrevista. Todavia, não pudemos
confirmar se em seus comandos contempla os elementos indicados pelas Diretrizes,
talvez pelo fato de ter proposto uma transposição e não a produção do gênero.
Para analisarmos seus encaminhamentos, recuperamos sua explanação
inicial na entrevista, quando enfatizou que “uma das primeiras coisas que eu
trabalho com eles é isso: a contação de história. Até porque eu trabalho muito
história [...]”, fato que foi comprovado durante as observações, pois se voltou para a
contação de histórias e leitura oralizada de fábulas, que remetem mais
especificamente à prática da leitura.
Também ressaltou em suas respostas iniciativas de determinar a presença de
um interlocutor para a produção escrita (ainda que restrita à sala de aula), ao
destacar ―Assim: todos os textos deles eles têm que escrever e ler. Então, que é a
primeira noção do que eles estão escrevendo, então eles já sabem que vão escrever
e que vão apresentar aquilo lendo”. P3 manteve a preocupação com o interlocutor,
ao propor, para a atividade de escrita, a exposição no pátio da escola para a
comunidade escolar.
Nas respostas às questões, ressaltou uma organização por etapas em seus
encaminhamentos: “apresento primeiro textos de apoio, questões de leitura, depois
a produção”. Nos momentos das aulas, demonstrou que, de fato, procura
proporcionar essa sequência de trabalho, no entanto, nas aulas observadas,
priorizou um exercício de escrita, dificultando a percepção do resultado desse
processo no texto produzido, conforme indicado na entrevista.
Em sua fala, P3 destacou que utiliza o livro didático para encaminhar a
produção. Essa afirmação se comprova, pois pudemos observar que escolhe
unidades do livro para a prática em sala de aula, mas esta não contemplou a
produção textual; apenas atividades de leitura.
P3 demonstrou, na entrevista, preocupação com as dificuldades discursivas
dos alunos, pelo fato de eles não terem o que dizer. Contudo, nas aulas, o comando
de produção apresentado não contemplou uma situação interlocutiva, nem
elementos necessários para que o aluno se compreendesse como um sujeito que
tem o que dizer. Somente fez uma referência de interlocução real quando divulgou a
publicação no blog. A esse respeito, entendemos que o texto publicado deve ser
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resultado do trabalho descrito por P3 ao longo da entrevista, quando destacou a
abordagem sobre o gênero relato, conforme iniciado no primeiro bimestre e
aprofundado a partir de unidade explorada através do livro didático, posteriormente.
Quanto à correção, P1 declarou que realiza a correção individualmente,
junto com cada aluno e esse aspecto pode ser confirmado em suas aulas, pois
realmente se esforça por revisar individualmente cada texto; porém, para dar conta
de ler/corrigir todos os textos, prioriza a produção em grupo, fato observado durante
as aulas sobre o poema e sobre o relato reflexivo. Entendemos que ambos os
gêneros são de difícil produção em grupo, aspecto que não foi considerado pela
docente, pois estava focada em criar possibilidades de tempo para a correção de
todas as produções.
Durante os episódios de correção, observamos tentativas de interação oral
com o aluno e de fazê-lo refletir sobre alguns aspectos de sua escrita, entretanto foi
visível o foco em aspectos da microestrutura textual. Essa focalização transpareceu
tanto nas respostas da entrevista, ―A dificuldade que eu vejo deles é mesmo na
ortografia”; como durante as interações com o aluno observadas em sala de aula.
P3, por sua vez, afirmou na entrevista que “eu até corrijo ainda destacando
muito de vermelho...”, demonstrando elementos geralmente utilizados em correções
indicativas e resolutivas. Contudo, não pudemos verificar, durante as observações
das aulas, a forma real dessa correção, uma vez que realizou apenas uma
transposição de gênero, gerando poucas intervenções as quais realizou com cada
grupo de alunos, individualmente. Porém, ao orientar os alunos ao longo do
processo, percebemos que houve uma tentativa de correção interativa. Na verdade,
a atividade de produção não favoreceu observar esses encaminhamentos como
gostaríamos.
Quanto à revisão e reescrita, P1 afirmou na entrevista que desenvolve essa
prática individualmente, mas não demonstrou elementos em sua resposta que
comprovassem se o aluno reescreve o texto todo ou se apenas refaz algumas
partes. Observamos, no decurso das aulas acompanhadas, que houve reescrita total
do texto, mas em virtude das correções terem sido de forma indicativa e resolutiva,
focando apenas aspectos pontuais, a reescrita se deu exatamente conforme as
palavras da docente ―passar a limpo‖, atentando-se principalmente para os aspectos
ortográficos, de acentuação, concordância e pontuação.
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A esse respeito, P3 ressaltou, durante a entrevista, que não tem realizado
reescrita coletiva, fato que confirmamos em suas aulas, pois não houve nenhuma
atividade de reescrita coletiva, contudo, propôs a construção coletiva de uma moral
para uma fábula lida, o que realmente suscitou muita agitação da turma, embora o
resultado da atividade tenha sido satisfatório. Destacou, em suas respostas que
realiza a revisão “chamando individual. Vou marcando e eles têm que reescrever‖,
fato que mais uma vez não pudemos registrar a contento, em virtude da natureza da
proposta de prática da escrita, conforme já discutimos ao abordarmos a correção.
Após a realização dessa etapa da pesquisa, apresentamos, no quadro 21,
uma síntese com as informações geradas no diagnóstico inicial quando nos
propusemos a descrever a prática de produção e reescrita textual, informações
estas que constituíram a base para a organização das ações colaborativas no
segundo momento da pesquisa.

Quadro 21: Síntese do diagnóstico inicial
Ações pedagógicas com a prática da escrita consideradas insuficientes quanto à
concepção teórica defendida na pesquisa
• Há atividades prévias de leitura, mas nem sempre estas promovem a interação e
nem questões relativas ao contexto de produção;
• Trabalha-se a leitura de um texto e solicita-se a produção sobre o mesmo tema,
sem muita preocupação com o gênero a ser produzido ou com a interlocução;
• Falta de leitura de exemplares do gênero proposto, de forma a propiciar ao aluno
contato com o gênero que irá produzir, dificultando a identificação do propósito do
gênero;
• Dificuldades de determinar, no comando de produção, um gênero a ser produzido;
• Confusão entre tipologia e gênero discursivo;
• Maior ênfase nas características composicionais do gênero;
• Propostas de produção escrita em equipes, sem considerar a dificuldade desse
encaminhamento para determinados gêneros;
• Ausência de elementos básicos nos comandos de produção textual, como: os
interlocutores, finalidade e gênero;
• A produção escrita é realizada em curto espaço de tempo, sem um tempo específico
para planejamento, escrita, revisão e reescrita. Todas as etapas ocorrem
praticamente em uma ou duas aulas;
• Correção individual, realizada logo após a produção, com orientações que focam os
aspectos linguísticos;
• Predomínio da correção indicativa e resolutiva (rascunho e passar a limpo), o que
nos leva a perceber a predominância monológica e não dialógica desse processo;
• Os aspectos de correção evidenciados são mais normativos, com foco na ortografia
e gramática;
• Não se observa trabalho voltado para coesão e coerência textual;
• Algumas propostas de produção têm finalidade apenas escolar, cujo interlocutor é o
professor;
• Poucas propostas de real circulação do gênero produzido.
• Exploração superficial da função social do gênero.
Fonte: Elaborado pela pesquisadora
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Ao concluirmos este capítulo, acreditamos ter respondido à pergunta de
pesquisa correspondente a esta etapa, permitindo-nos descrever as práticas
pedagógicas com a produção e reescrita textual presentes no ensino fundamental.
Registramos, a partir das análises apresentadas, que as atividades realizadas pelas
docentes não atendem à proposta adotada pelas DCE (PARANÁ, 2008) para a
produção escrita. Foram apontados indícios de que tentam por em prática os
pressupostos teórico-metodológicos expressos no documento, mas apresentam
alguns problemas de compreensão que interferem na realização de seus
encaminhamentos. As duas professoras colaboradoras seguem um aparente padrão
quanto à sequência de trabalho com as propostas de produção e correção,
exatamente por partirem das orientações dos referenciais e apresentam grau
semelhante de compreensão. Em conformidade com os critérios de análise
relacionados, notamos que há tentativa de se trabalhar a partir dos gêneros
discursivos segundo o conceito bakhtiniano, mas não o conseguem explorar
adequadamente, oscilando as práticas com as formas tradicionais do que Geraldi
(2007[1984]) denominou de ensino de redação. Entre conhecer as DCE e não saber
como conduzir o trabalho, as docentes acabam optando pelas práticas que
tradicionalmente já desenvolviam.
O capítulo seguinte (quarto) dedica-se, inicialmente, à segunda etapa da
pesquisa, momento em que, por meio das ações de ―informar‖ e ―confrontar‖
(MAGALHÃES, 2004; LIBERALI, 2004), desenvolvemos um Plano de Estudos que
culminou em ações de Formação Continuada (FC) e que, por sua vez, resultou em
um Plano de trabalho. Por fim, dedicamo-nos à terceira etapa, momento de
―reconstruir‖ – quando retornarmos à sala de aula para observar o ―agir diferente‖
das professoras (P1 e P2) a partir das ações colaborativas. Todas as ações foram
permeadas por sessões reflexivas.
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4 AÇÕES COLABORATIVAS E PRÁXIS PEDAGÓGICA

A partir da situação inicial de ensino da produção textual descrita por nós
(pesquisadora), no capítulo 3, delineamos e procedemos às etapas seguintes,
envolvendo mais diretamente as professoras colaboradoras, que consistem em
―descrever‖, ―informar‖ e ―confrontar‖. Essas etapas (ou momentos da pesquisa)
envolveram ações colaborativas na organização de um Plano de Estudos, na
efetivação dos estudos por meio de Formação Continuada (FC) e na elaboração de
um Plano de Trabalho. Por fim, avançamos para a etapa final da pesquisa –
―reconstruir‖ – que reside em observar novas ações das professoras colaboradoras
no trabalho com a produção e a reescrita de textos, acompanhadas pela
pesquisadora.
Assim, nosso propósito, neste capítulo, é relatar como colaboramos na
mediação de reflexões teórico-metodológicas sobre os encaminhamentos para a
produção e a reescrita textual nas séries finais do ensino fundamental, via FC e
sessões

reflexivas.

Com

isso,

pretendemos

responder

aos

seguintes

questionamentos da pesquisa:
 Como nós (pesquisadora) podemos desenvolver ações colaborativas
focadas nas dificuldades docentes para o encaminhamento da
produção, e reescrita textual, de modo a contemplar as orientações
teórico-metodológicas que constam nas DCE?
 Que alterações teórico-metodológicas são apresentadas a partir das
ações de mediação da pesquisadora?
Ressaltamos que o desenvolvimento dessas duas etapas da pesquisa
ocorreu em momentos diferenciados, conforme demonstra o quadro 22, nos quais
procuramos realizar, a exemplo de outros pesquisadores (LIBERALI, 2004;
MAGALHÃES, 2004; PIMENTA, 2005; COELHO, 2011; PORTO, 2014; ANGELO,
2015), a mediação colaborativa, ou seja, estabelecer com as professoras
colaboradoras um processo de análise, reflexão, planejamento e avaliação das
práticas de produção efetivadas em sala de aula.
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Quadro 22: Procedimentos realizados durante as Ações Colaborativas e no
Diagnóstico Final
Etapas da pesquisa
Ações Colaborativas:
Momento de informar
e confrontar
Diagnóstico final das
Ações Pedagógicas:
Momento de
Confrontar e
Reconstruir
Permeando as duas
etapas anteriores

Procedimentos e Ações
Plano de estudos
Formação Continuada

Período de execução
Março/Abril de 2015
13 de Abril a 06 de julho de 2015

Elaboração de Plano de
Trabalho Docente
Acompanhamento da
implementação do Plano
de Trabalho Docente –
Observação de aulas
Entrevista Final

Agosto e setembro de 2015 – P1
Outubro e novembro de 2015 – P2

Sessões Reflexivas

Abril a dezembro de 2015

Setembro – Dezembro de 2015
Dezembro de 2015

Fonte: Elaborado pela pesquisadora

Em conformidade com os princípios da PACC, recorremos à FC e às sessões
reflexivas para propiciar momentos de análise e de intervenção, com atividades que
procurassem envolver as ações indicadas por Magalhães (2004): descrever,
informar, confrontar e reconstruir a perspectiva das professoras colaboradoras em
relação às próprias práticas acerca dos encaminhamentos para a produção escrita.
Por tratar-se de pesquisa de natureza qualitativa, que envolveu uma
quantidade considerável de procedimentos de geração de dados, fazemos uma
análise interpretativista, definindo as categorias de análise dos dados oriundos dos
diferentes momentos e procedimentos:
1) Para o processo de reflexão das docentes demonstrados ao longo da FC, nas
sessões

reflexivas,

anotações

nos

diários

e

atividades

realizadas,

analisamos, a exemplo de Porto (2014), as ações de descrever, informar,
confrontar e reconstruir (MAGALHÃES, 2004) e os níveis de reflexão
apontados por Liberali (2004): reflexão técnica, prática e crítica.
2) Quanto à análise do processo de elaboração do Plano de Trabalho e seu
desenvolvimento em sala de aula, observamos o conceito vygotskyano de
Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), o qual pressupõe que a mediação
de alguém mais experiente pode possibilitar o amadurecimento de
conhecimentos

que

ainda

estão

em

processo,

proporcionando

o

desenvolvimento, à medida que haja colaboração entre os sujeitos. Assim,
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procuramos demonstrar o NDR e o NDP das docentes colaboradoras, quanto
à compreensão da concepção de linguagem bakhtiniana e de escrita como
trabalho (MENEGASSI, 2010), fundamentos que permearam os estudos da
FC, observando o processo de internalização e apropriação (VYGOTSKY,
1991[1984]) dos conhecimentos.
Em relação a nossa mediação como pesquisadora, procuramos mostrar, no
decorrer do relato, como esta ocorreu e a abordamos, com maior ênfase, nas
considerações finais.
Para fundamentar as análises, trazemos alguns fragmentos dos diálogos
ocorridos nas sessões reflexivas entre os sujeitos da pesquisa, que denominaremos
de Episódio 1, Episódio 2 e assim sucessivamente.
Desse modo, estruturamos este capítulo em três seções assim dispostas: na
seção 4.1, abordamos a realização dos estudos teórico-metodológicos organizados
via FC e sessões reflexivas, descritos em duas subseções: 4.1.1. Encaminhamentos
e comandos para a produção textual e 4.1.2 Etapas da Revisão e da Reescrita de
textos. Na seção 4.2, discorremos sobre as relações colaborativas e os momentos
de interação entre os sujeitos da pesquisa (pesquisadora e professoras
colaboradoras) durante a elaboração do plano de trabalho, mediadas durante as
sessões reflexivas, registradas em 4.2.1 Interações com P1 e 4.2.2 Interações com
P2. Na seção 4.3, analisamos os procedimentos docentes em sala de aula após as
ações colaborativas, nas subseções 4.3.1. O trabalho pedagógico e colaborativo
com P1 e 4.3.2. O trabalho pedagógico e colaborativo com P2, observando os
movimentos de internalização e apropriação do conhecimento das professoras e de
que modo os estudos teórico-metodológicos contribuíram (ou não) para ―o fazer
diferente‖ nas práticas de produção e reescrita textual. Por fim, na subseção 4.3.3,
apresentamos o diagnóstico final, comparando aspectos dos encaminhamentos
docentes antes e depois das ações colaborativas.

4.1 A FORMAÇÃO DOCENTE: ESTUDOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS E
SESSÕES REFLEXIVAS

A FC planejada e desenvolvida com as professoras foi organizada de forma
diferenciada das formações comumente realizadas pela rede estadual e municipal
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de ensino, que a organizam em pouco espaço de tempo, o que leva, muitas vezes,
ao predomínio de transferir ou transmitir conhecimentos de forma mais pontual. De
acordo com Gedoz e Costa-Hübes,
A política de formação continuada para professores, geralmente, é
caracterizada como fragmentada, descontínua e utilitarista, voltada
especificamente a interesses educacionais ditados pelas políticas
que surgem a cada mandato político no cenário nacional (GEDOZ e
COSTA-HÜBES, 2013, p. 231).

Essa fragmentação do processo gera dificuldade em atingir seu principal
objetivo que seria subsidiar os professores quanto à atuação em sala de aula.
Diante desse contexto, optamos por inserir, como um dos momentos da
segunda etapa de nossa pesquisa, uma proposta de FC fundamentada nos
princípios da PACC, tal como orientam diversos pesquisadores como Magalhães
(2004), Cristovão (2004), Pimenta (2005), Coelho (2011), entre outros.
Essa FC, planejada a partir da primeira etapa da pesquisa (Diagnóstico
Inicial) – momento de descrever26 – se efetivou em 58 horas, durante os meses de
abril a julho de 2015, com parte da carga horária destinada a encontros presenciais
e estudos teóricos e outra parte para a elaboração e aplicação de atividades que
seriam relatadas e analisadas à luz dos conceitos estudados. Procuramos, assim,
desenvolver, com as participantes, um trabalho de caráter colaborativo e reflexivo,
de modo a provocar reflexões que estabelecessem relação entre a teoria e a prática,
pois, segundo Magalhães (2004),
É fundamental que as interações em contextos de formação não
enfoquem apenas o conteúdo a ser transmitido sem qualquer
reflexão sobre a audiência a que se destina e os interesses que as
embasam, mas que propiciem aos participantes um distanciamento e
um estranhamento de práticas rotineiras e raramente questionadas,
para que reflexão e crítica tenham lugar (MAGALHÃES, 2004, p. 70).

Realizamos 09 encontros presenciais com o grupo de professores formado
pelas duas docentes colaboradoras27 de toda a pesquisa, as outras duas
26

Tendo em vista as dificuldades descritas na entrevista e nas observações de aulas em relação aos
encaminhamentos da produção e da reescrita textual, efetuamos um Plano de Estudos que resultou
nessa proposta de FC, que foi apresentada e aprovada pelas professoras colaboradoras.
27
Esclarecemos que após as entrevistas, convidamos duas docentes (designadas como P1 e P3)
para colaborarem com toda a pesquisa, das quais observamos as aulas descritas no capítulo 3.
Entretanto, durante a FC, P3 teve um problema inesperado de saúde que a afastou definitivamente
das atividades docentes e, portanto, tivemos que substituí-la. Desse modo, convidamos P2 para dar
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professoras que colaboraram com a entrevista inicial, além de outras dezesseis
inscritas, todas atuantes nos colégios que sediaram nossas intervenções. Esses
encontros ocorreram, na medida do possível, semanalmente, nas manhãs das
segundas feiras (dia previsto nos estabelecimentos do município para a realização
da Hora Atividade concentrada da disciplina de LP), com duração de 4 horas. Os
estudos foram intercalados com reflexões teórico-metodológicas e desenvolvimento
de atividades nas escolas.
Nos momentos de formação, buscávamos: a) aprofundar discussões teóricas
sobre a perspectiva bakhtiniana de linguagem e conceitos como enunciado, texto e
gêneros discursivos; b) relacionar tais conceitos com a abordagem teóricometodológica prevista nas DCE (PARANÁ, 2008), sobretudo quanto à prática de
produção e reescrita de texto; c) descrever e analisar as práticas de sala de aula à
luz dos pressupostos estudados/discutidos; d) fundamentar a elaboração de um
plano de trabalho que enfatizasse a produção e a reescrita textual, de modo a
contemplar tais pressupostos e as orientações dos documentos oficiais (DCE). Com
esses procedimentos, pretendíamos, ao mesmo tempo, informar e confrontar
conhecimentos, conforme requer a PACC.
Os estudos se voltaram, então, prioritariamente, para a produção de texto,
ressaltando que esse encaminhamento requer uma situação de interlocução, e que,
portanto, necessita passar pelas etapas de planejamento, efetivação da escrita,
revisão, reescrita para garantir a circulação do texto com maior eficácia, conforme
apregoam as atuais Diretrizes do estado.
Organizamos o Plano de Estudos sustentando-o em textos teórico-práticos
que contemplavam os aspectos pretendidos, os quais foram delineados a partir das
dificuldades docentes reveladas na entrevista e nas aulas observadas, conforme
demonstramos no roteiro apresentado no quadro 6, subseção 1.5.3 (p.45).
Naquele primeiro momento da pesquisa (descrição), constatamos algumas
incompreensões quanto ao processo de ensino da produção textual, de acordo com
a concepção dialógica e interacionista da linguagem. Percebemos que as
professoras colaboradoras nem sempre reconheciam o caráter processual da
escrita. E, em virtude da escassez de atividades significativas de leitura de
exemplares do gênero, além da falta de um trabalho mais expressivo com a
continuidade ao processo. Ressaltamos que esta situação não comprometeu o trabalho, uma vez que
esta nova colaboradora já participara da entrevista e estava inserida no grupo da FC.

212

produção escrita, buscamos selecionar textos teórico-práticos que pudessem melhor
orientar/informar o trabalho docente quanto a estes aspectos.
Desse modo, elencamos, no quadro 23, os textos selecionados para a FC,
que estão acompanhados de uma breve síntese do que abordam:

Quadro 23: Síntese dos textos de embasamento para a FC
TEXTO1:
BARREIROS, Ruth Ceccon; COSTA-HÜBES, Terezinha da Conceição. Concepções e
capacidades de Leitura para o letramento. In: COSTA-HÜBES, Terezinha da Conceição et
al. (orgs.). Descritores da Prova Brasil (5ᵒ ano): estudos e proposições didáticas. São
Carlos-SP: Pedro & João Editores, 2014.
No texto, as autoras procedem a uma reflexão teórica sobre a leitura, contemplando as
diferentes concepções que a subjazem. Discutem sobre a influência que cada concepção
exerce quanto aos encaminhamentos didáticos e sobre a coexistência dessas concepções
nas práticas efetivadas em salas de aula. Abordam, também, as bases que ao longo do
tempo sustentam a concepção de leitura, conforme discussão proposta por outros
estudiosos. Destacam, assim, a leitura com foco no autor, no texto e na interação autortexto-leitor (KOCH e ELIAS, 2006); no leitor (MENEGASSI, 2009) e no discurso (BAKHTIN,
2003[1979]; Rojo, 2002).
TEXTO 2:
CONCEPÇÃO DE LEITURA E SUA INFLUÊNCIA NA ELABORAÇÃO DE QUESTÕES Síntese elaborada por: Profa. Dra. Terezinha da Conceição Costa-Hübes. Jun/201428
Nesse texto, que introduz um caderno pedagógico direcionado aos professores do ensino
fundamental, a autora procura relacionar as orientações teóricas sobre as concepções de
leitura a possíveis encaminhamentos na sala de aula. Apresenta exemplos de questões que
costumam ser realizadas em sala de aula, promovendo a reflexão sobre as atividades
interpretativas encaminhadas aos alunos via materiais didáticos, que muitas vezes estão
direcionadas a um único foco, correspondendo a uma concepção de linguagem que às
vezes difere da concepção defendida no próprio planejamento docente.
TEXTO 3:
COSTA-HÜBES, Terezinha da Conceição. Reflexões sobre os encaminhamentos de
produção textual: enunciados em diálogo com outros enunciados. In: Anais do X Encontro
do CELSUL – Círculo de Estudos Linguísticos do Sul UNIOESTE - Universidade Estadual do
Oeste do Paraná. Cascavel-PR, 2012.
Neste artigo, a autora propõe uma reflexão sobre os encaminhamentos que precedem a
atividade de produção textual na escola, analisando se contemplam elementos que
conduzem a uma produção textual consoante aos pressupostos de uma concepção
discursiva e interacionista da linguagem, buscando compreender como os professores estão
28

Este texto foi posteriormente publicado em COSTA-HÜBES, Terezinha da Conceição.
Pressupostos teóricos e encaminhamentos para as atividades de leitura. In: ______ (org.).
Atividades de leitura e de análise linguística: 5º ano – Caderno Pedagógico 01. Cascavel-PR:
Assoeste, 2015. p. 7-18
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respondendo aos pressupostos teóricos que orientam o ensino de Língua Portuguesa nos
currículos oficiais para o ensino fundamental. As reflexões pautam-se especialmente em
Bakhtin/Volochinov (2004[1929]) e Bakhtin (2003[1979]), recorrendo ao conceito de
enunciado/enunciação. O texto traz, ainda, uma diferenciação quanto às atividades de
produção de texto e outras que constituiriam apenas exercícios de escrita com fins
conteudísticos.
TEXTO 4:
COSTA-HÜBES, Terezinha da Conceição. Análise de textos de alunos dos anos iniciais:
orientações para um possível diagnóstico. Work. pap. linguíst., 13(3): 01-20, Florianópolis,
out.dez,2012.
O artigo aborda a análise de textos produzidos por alunos, apresentando a possibilidade de
uso de uma tabela diagnóstica, instrumento que foi resultado de estudos e discussões
ocorridos em grupo de estudos de professores, a partir dos pressupostos bakhtinianos e das
propostas embasadas em Geraldi (1984). A tabela foca as questões discursivas, além dos
aspectos formais do texto e foi elaborada com o intuito de auxiliar o professor no momento
de avaliação da produção textual, agrupando três componentes essenciais: 1) o gênero e a
situação social de produção; 2) a materialidade linguística do texto; 3) os aspectos
ortográficos e convencionais da escrita.
TEXTO 5:
GASPAROTTO, Denise Moreira; MENEGASSI, Renilson José. Modos de participação do
professor na reescrita de alunos: enfoque na análise linguística. In: Anais do X Encontro do
CELSUL – Círculo de Estudos Linguísticos do Sul UNIOESTE - Universidade Estadual do
Oeste do Paraná. Cascavel-PR, 2012.
O texto traz uma reflexão sobre a reescrita textual, compreendendo-a como uma etapa
fundamental para a produção de texto. Enfatiza a importância da mediação do professor,
num processo dialógico, para a reflexão do aluno sobre o seu texto, o que é demonstrado
através de dados obtidos em um estudo realizado com um professor colaborador, atuante
em LP no ensino médio. Aborda a metodologia utilizada pelo docente ao corrigir os textos
dos alunos e como esta pode influenciar no momento da reescrita. Destaca as contribuições
que a prática de análise linguística pode trazer para as etapas de revisão e reescrita.
Fonte: Elaborado pela pesquisadora

Embora tivéssemos estabelecido um roteiro de trabalho para a FC e
selecionado os textos teóricos de apoio, estávamos cientes de que teríamos que ter
flexibilidade para novos encaminhamentos, os quais poderiam surgir ao longo do
desenvolvimento dos estudos, uma vez que estes se dariam de forma colaborativa,
abrangendo o conhecimento prévio das colaboradoras e suas trajetórias históricas e
sociais.
Para esta etapa da pesquisa, solicitamos que as professoras colaboradoras
produzissem um diário a partir dos encontros da FC e das interações estabelecidas
durante as sessões reflexivas, dos quais destacamos, em nossa análise, alguns
trechos em que as professoras demonstram a construção de conhecimentos ou
análise de sua prática.
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Para melhor analisarmos todo o processo de FC, procuramos registrá-lo, aqui,
não em ordem cronológica, mas temática, organizado em dois grandes blocos:
encaminhamentos e comandos para a produção textual e etapas de revisão e da
reescrita, conforme demonstram as próximas subseções:

4.1.1 Os encaminhamentos e comandos para a produção textual

Após

constatarmos,

no

primeiro

momento

da

pesquisa,

que

os

encaminhamentos para a produção escrita sempre partiam da leitura de um texto de
apoio, acompanhada de atividades interpretativas que se detinham, na maioria das
vezes, à discussão temática, sem abordar questões a respeito do contexto de
produção, da finalidade do texto e do próprio gênero, procuramos enfatizar, na FC,
esses aspectos. Nosso intuito era tomar, como ponto de partida, o conhecimento já
internalizado das colaboradoras, ou seja, seu nível de desenvolvimento real, de
modo que pudéssemos intervir (informar e confrontar) para o amadurecimento de
tais conhecimentos, conforme pressuposto vygotskyano.
Assim, iniciamos os estudos com reflexões sobre as questões de leitura que
são encaminhadas aos alunos, compreendendo-as como uma atividade que precede
a produção textual. Com esse intuito, nos dois primeiros encontros, disponibilizamos
a leitura e análise dos textos 1 e 2 (quadro 23), a partir dos quais instigamos
reflexões sobre as concepções de leitura e como elas transparecem na elaboração
das questões. Procuramos articular a concepção de leitura com a concepção de
linguagem adotada. Realizamos, ainda, análise dos materiais utilizados em sala,
observando qual concepção de leitura está mais presente no trabalho escolar.
Demonstramos, também, atividades com foco na concepção interacionista e
discursiva de linguagem e de leitura, procurando romper com o mito que basta ser
leitor para ser ótimo produtor de textos, sem considerar a importância do
encaminhamento de atividades consistentes de leitura. Por fim, propusemos a
realização de uma oficina com elaboração de atividades de leitura numa perspectiva
interacionista e discursiva de linguagem.
A esse respeito, P1 destacou no diário:
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Foi explanada a concepção de leitura. Focos das questões de leitura.
Fizemos outra atividade com foco da leitura – decodificação,
inferenciação e análise linguística. [...] Ao recorrermos à prática, a
teoria torna-se mais palpável, fica claro para nós o entendimento do
conteúdo, ou seja, diferentes formas de questionar sobre um texto e
a relação que essas questões podem ter com as concepções de
leitura apresentadas (Diário,13/04/15 - P1).

Para compreendermos como as professoras estavam concebendo o processo
de formação, procuramos analisar e vislumbrar em seus comentários, as ações
indicadas por Magalhães (2004) e, nesse trecho das anotações de P1, percebemos
a predominância da ação de descrever o que estávamos realizando na formação.
Contudo, ao fazê-lo, passa a informar, já que toma notas dos conceitos teóricos
abordados no encontro. Há uma tentativa de registrar esses conceitos, de tomar
contato com uma teoria que até o momento não lhe era objeto de análise. Seu
registro é, inicialmente, descritivo, mas procura reter a informação que lhe foi
passada, para melhor exteriorizá-la. Trata-se, então, de uma tentativa de transformar
um processo interpessoal em intrapessoal, conforme explica Vygotsky (1991[1984])
e retoma Cerutti-Rizatti, Daga e Dias (2014).
Outro aspecto importante, encontramos nas anotações de P2, quando diz:
“Ressaltou-se a importância e o cuidado de não explorar o trabalho com questões
estruturais e gramaticais” (Diário,13/04 – P2). Embora esteja também descrevendo
nossa intervenção como pesquisadora, aparenta uma ação de confrontar, pois o fato
dessa observação ter chamado sua atenção a ponto de anotá-la, leva-nos a inferir
que em sua prática esse aspecto estivesse sendo evidenciado.
Quando propusemos a escritura dos diários às docentes, pretendíamos que o
fizessem de forma reflexiva, mas durante os momentos de análise, percebemos que
estavam bem mais descritivos do que pretendíamos. Inicialmente, essa situação nos
frustrou um pouco, porém, conforme fomos lendo e analisando os discursos
materializados nesses diários, fomos percebendo o quanto as quatro ações
(descrever, informar, confrontar e reconstruir) se interpenetram.
Com vistas, mais uma vez, a ampliar as possibilidades de construção e
reconstrução dos conhecimentos, propusemos uma atividade não presencial a ser
desenvolvida durante a semana: uma análise das questões de leitura com as quais
vinham trabalhando em sala de aula. Essas questões poderiam ser retiradas do livro
didático ou de outros materiais, mas deveriam observar se exploravam o
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reconhecimento do contexto de produção do texto em estudo e qual(is)
concepção(ões) de leitura predominava(m).
Durante o encontro presencial, as docentes apresentaram essa análise, que
foi apreciada e discutida com os pares à luz dos textos teóricos que haviam
estudado. Na sequência, fizemos o mesmo procedimento, porém, com atividades de
interpretação que elas próprias haviam elaborado. Esses aspectos foram retomados
com as duas docentes colaboradoras durante as sessões reflexivas que permearam
o processo de formação. Segue o episódio 1, recortado de uma das sessões
realizadas com P1:
Episódio 1:
P: Vamos fazer a análise destas, então. Quais dessas questões vocês pensaram
sobre o contexto de produção, quais com foco no texto, no leitor, na interação? [...]
P1: Quando a gente coloca, aqui, que texto é esse? Para assinalar: história em
quadrinho, propaganda, receita culinária. O objetivo mesmo é focar isso: ver o
gênero textual.
P1: Onde conseguimos encontrar textos como esse? Foco no leitor.
Para qual público específico ele se destina? A criança vai fazer a análise dele, quem
vai gostar de chocolate... também é foco no leitor,
P: Mas também está dentro das questões sobre o contexto... Qual é o público, não é
o interlocutor?
P1: Isso, o interlocutor.
P: Lembra que eu passei aquele slide pra vocês? Pra pensarem sobre o contexto...
Acho que todas aqui são pra recuperar o contexto de produção, pois vocês tentaram
recuperar o gênero, o interlocutor, a esfera de circulação, com essa pergunta aqui...
finalidade... Então, acredito que em todas essas questões, vocês foram recuperando
o contexto de produção.
P1: Tá, então até aqui é sobre o contexto...
[...] (Sessões reflexivas)

Entendemos que ao retomar as questões elaboradas, analisando-as, P1
revelou sua incompreensão. No momento da realização da atividade atendeu aos
objetivos propostos, mas com o distanciamento da situação de produção que a
motivou, percebemos que o processo de internalização desse conhecimento ainda
não ocorrera. Não houve uma assimilação do que fosse recuperar o contexto de
produção do texto, desse modo, tentamos reforçar esse aspecto durante a sessão:
―vocês tentaram recuperar o gênero, o interlocutor, a esfera de circulação, com essa
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pergunta aqui... finalidade... Então, acredito que em todas essas questões, vocês
foram recuperando o contexto de produção”.
Ao percebermos essa incompreensão por parte de P1, retomamos trechos
dos textos lidos e discutidos durante a FC, comparando-os com cada questão
elaborada. Esse episódio demonstra a necessidade e a importância das sessões
reflexivas ao longo do processo de FC, pois auxilia na efetivação da mediação e
desencadeia o movimento de ir além dos conhecimentos da prática cotidiana,
provocando confrontos que podem estimular o NDP.
P1 demonstrou compreender que, em nossa mediação, não queríamos
corrigir o que tinha feito, mas estimular um processo de reflexão e análise,
registrando, posteriormente, no diário: “Destacou a importância do contexto social e
o objetivo: nos levou a refletir sobre os encaminhamentos que precedem a atividade
de produção”.
Durante os encontros, retomamos esses aspectos e salientamos que as
atividades de leitura poderiam ser contempladas na etapa de planejamento para o
encaminhamento da produção textual e para o reconhecimento do gênero, pois o
planejamento da escrita é uma fase que contempla a ação do aluno e a do
professor. Passamos, então, às discussões a respeito das etapas da produção
textual: Planejamento, efetivação da escrita, revisão e reescrita.
Para refletirmos sobre os comandos de produção, partimos do estudo do texto
3: Reflexões sobre os encaminhamentos de produção textual: enunciados em
diálogo com outros enunciados. (COSTA-HÜBES, 2012) e sentimos, durante a
discussão do mesmo, a necessidade de abordarmos alguns conceitos bakhtinianos,
como: texto, discurso, enunciado, gênero (conteúdo temático, estilo e construção
composicional), pois estes permeavam o texto em estudo e as próprias DCE
(PARANÁ, 2008).
Embora as docentes tenham contato com os termos e os utilizem amplamente
nos próprios planejamentos escolares, sua compreensão apresenta-se bastante
vaga. Não são conceitos passíveis de simples definições, pois demandam um
processo longo de leitura e reflexão, amparado em estudos mais aprofundados e
fundamentados em pesquisadores da área para posterior internalização e
objetivação.
Assim, temos consciência de que não é possível dar conta deste processo
como um todo, apenas em breves momentos de formação, mas procuramos ampliar
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as reflexões a respeito e minimizar as dificuldades, pois o conceito de gênero do
discurso, por exemplo, está no cerne das pesquisas que procuram compreender a
produção da linguagem em um processo dialógico.
Esses conceitos foram retomados por P1 durante a sessão reflexiva,
conforme demonstra o episódio 2:

Episódio 2
P1: Isso aqui ficou bem claro. O que eu escrevo é um texto, a forma que eu escrevo
é o gênero.
P: Como eu realizo esse texto, vou realizá-lo num gênero.
P1: E o enunciado é como eu conduzo...
P: Agora sobre o enunciado, tem que ampliar um pouquinho. Como professores nós
chamamos geralmente aquele encaminhamento para a produção textual de
enunciado, mas para Bakhtin, é mais amplo, ele abarca toda a situação onde surgiu
a necessidade daquele texto. [...] Nós estamos conversando agora, este é um
momento de enunciação, mas tem um contexto por trás. Por que que nós estamos
conversando aqui? Porque eu estou fazendo um mestrado, porque você aceitou ser
colaboradora da pesquisa... essa necessidade de dizer que surge de todo esse
contexto está dentro do enunciado. Sobre esse encaminhamento para a produção
talvez fosse mais adequado a gente usar outra forma para ficar mais claro, talvez
comando de produção. Mas todos são enunciados, porque nascem de uma
necessidade de promover uma interação...
P1: Acrescenta isso pra mim!
P: No material que eu entreguei ontem tem uma reflexão sobre enunciado. Deixa eu
marcar aqui no seu material. Olha aqui: está marcado pelo campo da atividade
humana, pela situação concreta que envolve o discurso... envolve as pessoas
envolvidas, o momento sócio-histórico, uma necessidade de dizer, ou na parte
verbal, de forma oral, mas sempre vai se materializar em um gênero que a gente
escolhe.... Vou providenciar pra você mais textos que ajudem a compreender...
(Sessões reflexivas)

Neste episódio, evidencia-se a tentativa de P1 em articular a compreensão
teórica com o que realiza em sala, mas acaba demonstrando uma reflexão de
caráter mais técnico, sem relação com os estudos efetuados no âmbito da FC.
Podemos compreender que seria ―uma primeira tentativa de usar a teoria para
informar a ação‖ (LIBERALI, 2004. p. 99). Ao procurar definir o que compreende dos
conceitos abordados, enfatiza a ação de informar, de buscar subsídios para sua
prática. Como o tenha feito de forma um tanto reducionista, procuramos
problematizar a ideia que apresentou principalmente quanto ao enunciado, o qual foi
compreendido apenas como o comando para a produção. Tentamos, então,
aproximar a reflexão teórica das questões práticas, ao colocar em discussão o
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próprio momento de interação que vivenciávamos. Buscamos, com este exemplo,
demonstrar que as condições extraverbais constituem o todo do enunciado e
frisamos

mais

uma

vez

a

expressão

―comando

de

produção‖

para

os

encaminhamentos da escrita. Para também não nos afastarmos do conhecimento
científico e cair apenas no senso comum, retomamos trechos do material de leitura
para a formação, confrontando-os com o exemplo prático.
A partir de tais reflexões, resgatamos, por meio de slides, as diferenças
apontadas por Geraldi (2007[1984]) entre redação escolar e produção de texto,
relacionando à discussão apresentada por Costa Hübes (2012) no artigo lido, a
respeito da produção de texto e exercícios de escrita.
Esses conceitos foram amplamente discutidos nos encontros de FC,
procurando construir coletivamente a compreensão de que a produção textual
pressupõe um projeto de dizer que só se materializa num texto/enunciado a partir de
uma situação de interação real, em que o aluno/autor possa vislumbrar o seu
interlocutor.
A partir do texto teórico discutimos sobre os comandos de produção que
normalmente são utilizados em sala de aula, ressaltando alguns tipos de propostas
que se constituiriam apenas como exercícios de escrita.
Como atividade prática, propusemos uma análise de comandos de produção
de texto já aplicados em séries iniciais, observando o que foi solicitado por quem os
elaborou, conforme orientação do texto de apoio estudado. Entregamos às
professoras os comandos de produção textual impressos com os seguintes
questionamentos:
 Como vocês acham que foi encaminhado esse comando ao aluno: de forma
escrita na lousa, impresso ou oralmente?
 Os comandos trabalhados por vocês, aproximam-se de alguns desses que
estamos analisando? Quais?


Quais desses comandos de produção você acha que seriam mais
interessantes? Por quê?

 Analisem os elementos contidos nesses comandos quanto aos pressupostos
teóricos estudados até o momento e presentes no texto que leram.
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Nosso intuito com essa estratégia foi de propiciar às professoras uma
avaliação da própria prática quanto aos comandos de produção, promovendo a
busca pelos princípios que fundamentam as ações.
Posteriormente à discussão das questões ocorrida em grupos, as docentes
apresentaram suas considerações, conforme demonstra o registro de P2 no diário:
O estudo e análise do artigo da professora Terezinha Hübes nos
levou a repensar nosso trabalho em sala quanto à produção textual,
se realmente são atividades de produção de texto ou meros
exercícios de escrita. (Diário, 04/05/15 – P2).

Nessa anotação há um processo reflexivo, promovendo a articulação da
teoria (estudo do texto) à prática. Nesse trecho, a professora demonstra a ação de
confrontar o que está sendo mediado e sua atuação docente. Apresenta indícios de
que percebe ou tem consciência da necessidade de alterações em sua prática
pedagógica.
Após as análises dos comandos, de idas e vindas ao texto de apoio,
procuramos ressaltar a importância da inclusão de alguns aspectos para que de fato
conseguíssemos observar as condições de produção (circunstância amplamente
indicada nos referenciais), tais como: a) finalidade do texto que será produzido; b)
consideração do interlocutor (o leitor) para quem irá escrever; c) determinação do
gênero a ser produzido; d) reconhecimento desse gênero; e) a forma e local de
circulação do texto.
As anotações no diário nos possibilitaram perceber que os três níveis de
reflexão (técnica, prática e crítica), conforme define Liberali (2004), manifestaram-se
nos discursos, pois, em situação de formação, a criticidade tem graus variados, o
que é coerente com o processo de amadurecimento dos estudos. Em alguns
trechos, isso fica bastante evidente:
Diante de tudo o que vimos neste dia, constatamos que na maioria
das vezes temos trabalhado apenas exercícios de escrita e poucas
são as oportunidades de produções contextualizadas envolvendo
situações reais, mas acreditamos que é melhor a prática de
exercícios de escrita do que nada, uma vez que nossos alunos
apresentam grandes dificuldades de escrita. (Diário, 04/05/15 – P2).
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Com essas palavras, P2 faz uma análise de sua prática pedagógica e
reconhece que, em seu trabalho, as propostas de produção não partem de situações
de interlocução, efetivando, assim, um confronto entre o que está entendendo dos
conceitos teóricos e o que realiza deles em sala. Temos aqui um exemplo de
reflexão crítica, pois há uma autoavaliação, na qual a teoria ―afeta a estruturação do
discurso e do pensamento‖ (LIBERALI, 2004, p.104).
Embora reconheça a fragilidade em articular teoria/prática em seus
encaminhamentos, quando afirma ―é melhor a prática de exercícios de escrita do
que nada, uma vez que nossos alunos apresentam grandes dificuldades de escrita”,
P2 procura encontrar uma justificativa ao refugiar-se em uma reflexão de nível mais
prático, advindo de sua formação e experiência profissional, ou seja, de sua história,
na tentativa de compreender as próprias ações ―a partir de sua experiência e
conhecimento de mundo‖ (LIBERALI, 2004, p.101).
Há, nessa situação, a instalação de um processo de confronto entre o
conhecimento empírico e o científico, no qual percebemos o movimento de
transição, uma tentativa de aceitação e negação do que lhe advém das relações
com o outro (VYGOTSKY, 1991[1984]). A leitura e a discussão do texto de CostaHübes (2012) constituíram-se como instrumentos mediadores desse processo, o
qual é necessário para se chegar à internalização, que necessita de um tempo maior
para apropriação do que está sendo discutido, para a sedimentação do
conhecimento.
Para que ampliassem esse movimento, solicitamos, como atividade da
semana, o relato descritivo de um trabalho desenvolvido em sala de aula com a
produção textual, se possível com a apresentação de texto de um aluno. Sugerimos
que esse trabalho fosse enviado por email para que, no próximo encontro, fosse
apresentado e discutido. Com essa ação de descrever, pretendíamos dar voz às
participantes como ponto de partida para a reflexão, no intuito de proporcionar
momentos em que o professor ―olhasse‖ para sua prática e confrontasse o que
estava discutindo teoricamente com o que estava fazendo pedagogicamente.
Pretendíamos, assim, propiciar reflexões sobre o porquê faz o que faz e da forma
que faz, pois, como assevera Magalhães, ―é a compreensão do que realmente faz e
de seus significados que leva o professor ao entendimento dos interesses que
embasam as ações diárias da sala de aula, isto é, das significações que estão sendo
negociadas e/ou transmitidas‖ (MAGALHÃES, 2004, p. 78).
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Quando os relatos foram apresentados, analisamos, em conjunto, cada um
dos comandos de produção apresentados pelos colegas, à luz do texto estudado
anteriormente (COSTA-HÜBES, 2012). Sobre essa atividade, encontramos nas
anotações de P2: ―Fez a devolutiva de uma proposta de trabalho que havíamos
encaminhado. Foi aí que muitas de nós constatamos que havíamos realizado um
exercício

de

escrita.”

(Anotações

no

Diário).

Percebemos,

agora,

um

amadurecimento da compreensão, elemento que pode demonstrar abertura para
aceitação de que tenha necessidade de confrontar e reconstruir a própria prática
pedagógica.
Para exemplificar, trazemos o relato de P2 no quadro 24.
Quadro 24: Relato de experiência aplicada em sala de aula (atividade de P2)
Considerando que toda proposta de trabalho de produção textual tem como ponto de
partida outro texto, conduzi a princípio uma conversa informal sobre os valores sociais que
cada ser humano representa como cidadão aos olhares de uma classe social mais
prestigiada. Porém sucedeu-se abordagem do tema ―Uma questão de valor‖, e o que é algo
de valor e o que representa para cada um e a questão: o que vale mais que o dinheiro? O
dinheiro compra tudo?
Após o debate, argumentação e reflexão das discussões à questão de apego às
coisas, principalmente àquelas em que apreciamos e jamais o dinheiro compra, foi
encaminhado a leitura do texto: Negócio de menino com menina, do autor Ivan Ângelo, e
após a leitura do mesmo prosseguiu a retomada do debate tomando como argumento a
questão da classe social que foi visivelmente percebida pelos alunos cuja argumentação e
discussão foi pautada sobre o comportamento do pai e sua classe social e da sua filha que
possivelmente era mimada e que certamente tudo o que queria o dinheiro comprava. Além
disso, foi enfatizada a posição do garoto com relação ao valor sentimental e sua firmeza em
manter a postura diante de tantas ofertas do Homem visto como ―rico‖.
Após o término das discussões e reflexão do texto, propus que os alunos
produzissem texto que abordasse assunto de algo estimável, como por exemplo, um
bichinho de estimação, objeto etc.
Foi retomada a explicação dos elementos da narrativa, uma vez que sempre ao falar
em texto há sempre uma retomada da estrutura textual situação inicial, conflito e desfecho, e
assim os alunos produziram individualmente seus textos que foram entregues ao professor
para as correções cabíveis.
Segue em anexo o texto produzido pelo aluno.
Fonte: Dados gerados na pesquisa

Neste relato de P2, no qual predomina a ação de descrever, observamos que
revela seu conhecimento internalizado (NDR) quanto à utilização do texto de apoio
para encaminhamento da prática de escrita, ao afirmar: “Considerando que toda
proposta de trabalho de produção textual tem como ponto de partida outro texto”,
confirmando a discussão empreendida por Menegassi (2004) quanto à presença do
texto de apoio na maioria dos encaminhamentos docentes para a produção. Embora
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saibamos que todo texto constitua uma resposta a outros que o precedem
(BAKHTIN/VOLOCHINOV

2014[1929];

BAKHTIN,

2015[1979]),

constatamos,

durante a apresentação, que P2 não fazia referência a esse aspecto, mas
compreendia apenas como a apresentação de texto de apoio para delimitação de
um tema.
A partir desse relato, coube-nos, como mediadora, propiciar uma reflexão
sobre a perspectiva dialógica da linguagem. Problematizamos essa questão,
tentando demonstrar que o ponto de partida para a produção de um texto constituise, primeiramente, por uma situação de interlocução (com o leitor e com enunciados
que precedem à escrita).
Ao analisar o relato de P2, o grupo concluiu que não houve indicação do
gênero a ser produzido, destacando o seguinte trecho ―Após o término das
discussões e reflexão do texto, propus que os alunos produzissem texto que
abordassem assunto de algo estimável”. Contudo, as docentes nada questionaram a
respeito da produção focar predominantemente o tema a ser abordado, apagando,
assim, uma necessidade de interação, fato que problematizamos com o grupo.
Porém, no trecho “foi retomada a explicação dos elementos da narrativa, uma
vez que sempre ao falar em texto há sempre uma retomada da estrutura textual
situação inicial, conflito e desfecho”, demonstra-se uma intenção de que o aluno
produza uma narrativa. Nesse ponto da discussão, procuramos enfatizar que a
docente solicitou o que comumente na escola se tem chamado de ―texto narrativo‖, o
que constituiria, na verdade, a tipologia. A esse respeito, recorremos à análise de
Rodrigues ao constatar que ―a noção de gêneros é reinterpretada de modo confuso,
pois ora está recobrindo diferentes unidades/recortes de linguagem; ora está sendo
usada no lugar de tipologias textuais‖ (RODRIGUES, 2014, p. 41).
Durante uma das sessões reflexivas, P1 retomou a questão para sanar a
dúvida a respeito dessa discussão ocorrida durante o encontro presencial.
Episódio 3
P1: Nessa proposta apresentada ficou a questão de não ter sido especificado o
gênero. Eu não entendi ontem, se seria um texto narrativo ou uma crônica. Como eu
poderia especificar o gênero pra eles?
P: Temos visto nas propostas até dos livros didáticos dessa forma: “Texto narrativo”,
“texto dissertativo”. [...] Mas na vida real, socialmente falando, sai publicado em um
gênero, e isso é uma tipologia.
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[...] quando se trabalha na perspectiva social da língua, tem que ir preparando para
que perceba o uso social dos gêneros. [...]. Na esfera escolar a gente criou isso....
Quando a gente diz texto narrativo, texto dissertativo, mas na esfera social ele não
aparece assim, mas como conto, crônica, romance, até o narrar em uma notícia... é
uma tipologia...
Texto narrativo é algo que tipificamos na escola, mas não é um gênero. Seria um
exercício de escrita, gera um trabalho com sequência de ideias, elementos da
narrativa, mas não seria bem a produção de um determinado gênero com a
finalidade mais clara.
Nesse caso aqui, precisa saber, se ela pretendia propor um conto, uma crônica, qual
era a intenção. Da forma como ele fez pode ser até um relato só.... Eu vou precisar
analisar um pouquinho mais esta proposta do livro que ela aplicou. Ver o que foi
trabalhado antes dessa proposta.... [...]
P1: É eu fiquei em dúvida. Agora, eu acho que entendi. Vou mandar a proposta do
livro para você analisar. (Sessões reflexivas)

Ao analisar nossa intervenção nesse episódio, acreditamos que a explicação
foi insuficiente para realmente esclarecer a dúvida de P1, contudo, favoreceu o
processo de diálogo com a docente, que se sentiu à vontade para continuar expondo
seus anseios a respeito do como encaminhar um comando de produção.
P1: Posso solicitar uma produção textual?
P: Todas serão propostas de produção, mas precisa identificar o gênero.
P1: Então eu teria que solicitar, por exemplo, produção de um conto, produção de
um poema...
P: Isso. Com a criança pequena você pode iniciar já na leitura...vamos ler um poema,
pesquise advinhas... vai percebendo a questão do gênero.
[...](Sessões reflexivas)

A partir dessa interação, P1 questionou sobre algumas ações na escola e
demonstrou uma excessiva preocupação em classificar, separar cada gênero por
tipologia. Diante de suas colocações, achamos por bem ressaltar que:
P: Às vezes fica essa questão da classificação, não é isso que mais importa, o aluno
precisa compreender a ordem do narrar, é uma tipologia narrativa que ele vai usar
em vários gêneros, em um conto, relato... e num gênero hão há uma única tipologia,
ela predomina, mas elas se misturam dentro do texto. [...] é importante ir nomeando
o gênero a fazer. O aluno pode não conseguir fazer todos os aspectos de um conto,
mas vai fazer uma tentativa de se aproximar daquele gênero [...] A ideia não é brigar
pela estrutura de um gênero com os alunos, mas tentar que ele se aproxime.
(Sessões reflexivas)
[...]

Diante desse episódio, embora P1 tenha participado ativamente da sessão,
percebemos que ficou confusa com alguns aspectos que discutimos e achamos
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necessário retomar, de forma mais sistematizada, no encontro presencial da FC.
Para tanto, revisitamos a proposta que havia sido relatada anteriormente e
explicamos que texto narrativo é apenas a tipologia, ou seja, um texto de tipologia
narrativa, o que poderia gerar a produção escrita de um conto, uma fábula, etc. No
caso da proposta relatada, produziu-se uma narrativa, o que condiz mais com as
histórias inventadas pelas crianças e que poderia ter sido indicada no comando.
Aproveitamos para demonstrar o quadro de sugestões de gêneros a serem
trabalhados no ensino fundamental, incluso nas DCE (PARANÁ, 2008, p.100), no
qual constam os gêneros: narrativa de aventura, de enigma, de ficção científica, de
terror, entre outras. Após essa retomada, pudemos encontrar no diário de P1:
É importante destacar que a professora retomou a aula anterior e
tirou uma dúvida a respeito do texto narrativo, ou seja, quando
formos cobrar dos alunos temos que destacar qual. Narrativa de
humor, de terror, fantásticas, de aventura, míticas... (Diário, 18/05/15
– P1)

Nessa ação de descrever o que abordamos no encontro, percebemos uma
maior compreensão da docente, embora ainda mencione a expressão texto
narrativo. Entretanto, diferenciou essa expressão do termo narrativa, demonstrando
que entendeu que há diferença. Fato que destacou mais uma vez, ao final das
anotações do dia, “Dentro desta aula, achei que acrescentou muito para mim a
dúvida citada sobre a “narrativa” enquanto gênero textual” (Diário, 18/05/15). Esse
aspecto evidencia a importância da FC partir dos problemas reais do dia a dia, o que
possibilita articular os conhecimentos que estão sendo construídos, confrontando-os
com o que já se realiza em sala.
Contudo, em suas anotações, P1 usou o verbo ―cobrar‖ e não encaminhar
uma proposta, revelando uma preocupação com as questões estruturais e até
avaliativas. Embora haja um processo reflexivo em maturação, este é permeado
pela historicidade dos sujeitos, por suas experiências e conhecimentos anteriores.
Durante

as

discussões,

apresentamos

as

sequências

tipológicas,

demonstrando que entram na constituição dos enunciados (descritiva, narrativa,
injuntiva, explicativa, argumentativa, dialogal). Propusemos algumas atividades para
identificação das sequências tipológicas presentes em uma das narrativas escolares
produzidas por alunos, no intuito de que percebessem que há predominância de
uma tipologia, mas esta não aparece de forma pura. Após a discussão do material,
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encontramos nas anotações: “Ficou claro para nós que em um gênero há mistura de
várias tipologias” (Diário, 08/06/15 – P1), evidenciando-se um processo de
compreensão.
No diálogo com a professora (nas sessões reflexivas) oportunizamos a
realização de diversos questionamentos, o que contribuiu muito para ampliarmos a
discussão. Conforme, Pimenta (2005), cabe aos pesquisadores a partir da
percepção da forma de como o professor trabalha, ajudar no processo de reflexão
sobre a própria prática e problematizar as situações à luz de conceitos teóricos que
propiciem a construção de novos saberes e ações.
Essa exigência de partilhar tais situações trouxe-nos um grande desafio e
aprendizado durante o processo de pesquisa, pois embora preparássemos a
formação e um roteiro para as sessões reflexivas, as dúvidas das docentes, as
angústias que traziam das práticas cotidianas, a pouca familiaridade com os
conceitos teóricos emergiam nas discussões. Como pesquisadora inserida em uma
PACC, temos que refletir sobre a nossa ação, como sujeitos desta pesquisa. Assim,
também nos colocamos na situação de descrevermos a nossa prática e confrontar
as ações que realizamos ao longo do processo.
Importante destacarmos que esta FC procurou levar em conta o contexto das
participantes e as representações que já detinham sob os conceitos a serem
discutidos, ou seja, o seu nível de desenvolvimento real. Assim, algumas atividades
propostas procuraram envolver a reflexão crítica acerca das ações empreendidas
em sala de aula, uma vez que, segundo Porto, ―a forma como o professor percebe a
realidade, de acordo com sua experiência pessoal (histórica e social), influencia sua
prática e, consequentemente, tem importância na análise reflexiva‖ (PORTO, 2014,
p.38).
No intuito de ampliar essa percepção sobre a realidade de suas práticas
cotidianas, propusemos, em um dos encontros, a seleção e análise de comandos de
produção presentes no livro didático adotado no município, quanto à presença ou
não dos elementos estudados para o encaminhamento da produção. A figura 29
retrata uma das propostas do livro selecionada, e o quadro 25 traz as considerações
das professoras sobre essa proposta.
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Quadro 25: Análise apresentada pelo grupo de professoras na FC
Uma proposta de produção de texto do livro didático – 6º ano - Agora é a sua
vez- páginas 19 e 20
A proposta apresenta:
1.Esfera de circulação = serão publicados num livro de contos que fará parte da
amostra Histórias de hoje e sempre;
2. Interlocutores = colegas de classe e de outras, pais e demais convidados para o
evento;
3. Gênero = conto maravilhoso;
4. Estratégias: apresenta, itens a, b, c;
5. Proposta para uma autoavaliação da produção = avalie seu conto maravilhoso.
(Atividade realizada na FC)

Fonte: Atividade elaborada pelas professoras colaboradoras no contexto da pesquisa.

Figura 29: Comando de produção selecionado do livro didático

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Português: linguagens, 6°
ano. São Paulo: Saraiva, 2012, p.19-20.

Notamos, na atividade realizada com o LD, que as docentes já percebiam
com maior clareza a identificação dos elementos de um comando, tais como:
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gênero, interlocutores, possibilidades de circulação do texto, finalidade etc. A partir
dessa atividade e dos relatos pessoais apresentados, realizamos uma retomada das
leituras efetuadas, instigando à reflexão sobre a importância de analisar as
propostas de produção que selecionam de outros materiais ou elaboram para
aplicação em sala de aula, observando se estão, de fato, propondo uma produção
textual para a interação ou apenas exercícios de escrita.
Posteriormente à elaboração de atividades ou relatos de aplicação, fazíamos
a discussão sobre esses procedimentos, avaliando os resultados e problematizando
situações para que as professoras pudessem refletir sobre sua aprendizagem
acerca dos conceitos estudados e sua relação com as ações docentes. Naqueles
momentos, foi necessário destacar, várias vezes, a importância de pensar o
contexto

de

produção

(dos

textos

lidos

e

produzidos).

As

discussões

proporcionavam momentos de análise das próprias práticas, agora bem mais
fundamentadas:
Muitas vezes focamos o tema a ser trabalhado e nos esquecemos
das outras etapas da produção. Exploramos também a transposição
didática (gênero em outro), retextualização (recontar) todos
exercícios de escrita. (Diário, 01/06/15 - P2)

Durante as reflexões, houve comentários sobre as dificuldades em realizar as
propostas de produção assim como a estavam compreendendo, justificadas por
condições estruturantes da escola; pelas condições de trabalho; e dificuldades
quanto às condições de compreensão dos encaminhamentos didáticos. Apontamos
sugestões para que iniciassem o processo aos poucos, mas que não se deixassem
conduzir por tais dificuldades. P1 registrou essa reflexão em seu diário:
A professora retomou sobre as atividades realizadas e sobre o
processo de produção, destacando que: Temos que reduzir os
exercícios de escrita e temos que passar pelo processo completo
pelo menos uma vez por bimestre (Diário,01/06/15 – P1)

Quando assume a forma verbal ―temos‖, P1 provoca-nos à seguinte análise:
1) demonstra concordar com o que sugerimos e compromete-se, discursivamente,
com o que foi discutido, indicando que pretende reconstruir a prática; 2) indica que
compreende o caminho por nós apontado como a única forma de conduzir uma
proposta de produção escrita, numa tentativa de achar uma receita para isso.
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Essa busca por uma resposta única aos problemas de ensino evidencia que
há, na escola, a cultura de soluções rápidas, herdada de FC pontuais que
―apresentavam receitas‖ para resolver determinados problemas. Essa cultura
dificulta a implementação de formações reflexivas. A experiência das docentes com
atividades de formação está ligada à apresentação de um conteúdo sem o tempo
necessário para gerar questionamentos, confrontos, sedimentação e internalização.
Em outro trecho dos registros em seu diário, P1 evidencia um processo de
compreensão dos elementos necessários para um comando de produção, ao
mesmo tempo em que confronta esse conhecimento com as práticas cotidianas nas
quais é valorizada a quantidade de conteúdos ministrados:
Enfatizou que deve conter em um encaminhamento de Produção
textual: indicar qual gênero; definir os interlocutores; finalidade do
texto; suporte ou forma de circulação. Achei interessante essa
ordem, afinal muitas vezes deixamos de cobrar como deveríamos por
ser um processo longo e temos a sensação que não estamos
caminhando com o conteúdo (Diário, 01/06/15 - P1)

Na tentativa de justificar o porquê não realiza o encaminhamento com a
produção textual conforme apresentado nos textos teóricos lidos e discutidos na FC,
P1 evidencia uma preocupação com os conteúdos a serem ministrados, com o
currículo a ser cumprido, demonstrando certa resistência à teoria em estudo.
Reflexões como essa advêm de práticas cotidianas construídas ao longo da
experiência empírica, marcadas por exigências dos sistemas de ensino e influência
de diferentes concepções de linguagem.
Esse fato pode ser constatado, também, durante discussão realizada em
sessão reflexiva com P2, conforme demonstra o episódio 4:
Episódio 4
P2: Sabe qual é o nosso problema? Quando você termina a faculdade você se
baseia no livro, faz aquele plano para o ano inteiro, mas não se prende só nele,
porque está tão preocupada com o conteúdo, que dá uma pincelada. Todo mundo
passa por isso. [...] Porque está preocupado: Tenho que trabalhar isso aqui, tenho
mais esse pra trabalhar... Acaba não fazendo bem feito nem um, nem o outro.
P: Realmente passamos por essas angústias. A ideia de pensarmos em trabalhar
como processo é exatamente você pensar: nesse processo da escrita, com quais
conteúdos você vai estar trabalhando?
P2: Estou fazendo isso (referindo-se à participação na pesquisa) porque quero
aprender mesmo.
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P: Você vai trabalhar o gênero... concordância verbal, nominal, pontuação... Você
disse que quer trabalhar com a carta, então, tem muita pergunta, não tem?
P2: É. Tem tudo isso.
P: Vai precisar da vírgula, vai explorar o vocativo... A diferença é que você não vai
dar uma aula sobre esses elementos, mas estar trabalhando com esses elementos
no uso deles, mas vão ser explorados. (Sessões reflexivas)

Neste episódio de interação, P2 nos revela a mesma preocupação com a
quantidade de conteúdos evidenciada por P1, contudo, o faz de forma avaliativa
―Acaba não fazendo bem feito nem um, nem o outro”. Em suas palavras apresenta
uma autocrítica e demonstra o interesse em obter auxílio “Estou fazendo isso porque
quero aprender mesmo‖. Não há uma resistência ao que está sendo estudado, mas
uma incompreensão, uma desestabilização das práticas já internalizadas. Ao
verbalizar essa situação, nos possibilitou intervir sobre a compreensão de que
estaria deixando de explorar os conteúdos tradicionalmente abordados em LP.
Assim, procuramos demonstrar que tais conteúdos estão presentes na produção dos
textos dos gêneros em estudo, evidenciando a necessidade de uma mudança
teórico-metodológica, a qual requer análise dos elementos gramaticais mobilizados
no momento da escrita. Segundo Geraldi, ―a língua só tem existência no jogo que se
joga na sociedade, na interlocução. E é no interior de seu funcionamento que se
pode procurar estabelecer as regras de tal jogo‖ (GERALDI, 2007[1984], p. 42).
No entanto, uma mudança metodológica, pressupõe a compreensão da
concepção de linguagem defendida, o que percebemos que ainda está em processo,
pois conforme os pressupostos vygotskyanos, transformar um processo interpessoal
em intrapessoal demanda um longo período de tempo, permeado por uma série de
eventos, antes de realmente internalizar-se. Toda essa exteriorização das angústias,
desestruturação de práticas cotidianas, demonstra um estágio potencial de
desenvolvimento, ainda distante dos objetivos a alcançar, mas que possibilitam o
confrontar e, futuramente, o reconstruir.
Diante das indagações e anseios das docentes na FC, sentimos a
necessidade de retomarmos a concepção de linguagem e acrescentar leituras e
discussões a respeito das concepções de escrita presentes na tradição escolar e
que influenciam o trabalho docente e o fizemos fundamentando-nos nos textos de

231

Koch e Elias (2015) e Menegassi (2010)29. Essa discussão foi pertinente para
compreender a produção como um processo que envolve várias etapas, logo, escrita
como trabalho. Conforme demonstram os trechos do diário:
A escrita como interação deve ser planejada, repensada, esta
concepção faz parte da nossa diretriz. (Diário, 22/6/15 – P2).

P2 demonstra estar compreendendo o caráter processual da escrita e sua
relação com a concepção de linguagem presente nos referenciais curriculares que
utiliza em seus planejamentos. P1 também anotou:
Gostei muito da aula, pois as ideias estão clareando e surgindo as
sequências da produção textual, ou seja, a teoria está entrelaçada na
prática e visualizada para a sala de aula. (Diário, 22/6/15 – P1).

Em sua fala retoma um dos nossos objetivos principais com a FC - “teoria
entrelaçada na prática e visualizada para a sala de aula‖, demonstrando perceber a
integração dos conceitos teóricos e sua prática em sala de aula. Ao ressaltar que “as
ideias estão clareando”, evidencia o processo de amadurecimento da compreensão
do caráter processual da escrita, de que este se faz da integração de diferentes
etapas. Sobre os estudos das etapas da revisão e reescrita, abordamos, a seguir.

4.1.2 Etapas da Revisão e da Reescrita de textos

As etapas de revisão e reescrita foram discutidas, na FC, de forma articulada,
passando pela reflexão sobre a correção do texto e como esta prática pode
influenciar na versão final da produção, uma vez que ―a revisão é uma condição para
a reescrita‖ (GASPAROTTO e MENEGASSI, 2012, p.3). Buscamos demonstrar que
as etapas estão integradas no trabalho com a produção textual, o que parece ter
sido compreendido pelas docentes que anotaram:
Depois de feita a produção textual são realizadas as etapas que
fazem parte do processo de produção textual: a revisão do texto; a
reescrita textual. (Diário, 01/06/15 – P1)
29

MENEGASSI, Renilson José. Concepções de Escrita. In: SANTOS, Annie Rose; RITTER, Cristina
Buzato; MENEGASSI, Renilson José. (Org). A escrita e ensino, Eduem, 2010. p. 11-23.
KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e escrever: estratégias de produção textual. 2. ed.
São Paulo: Contexto, 2015. CAPÍTULO 2 Escrita e Interação.
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Hoje vimos que a reescrita faz parte da escrita, o texto na primeira
versão nunca está pronto. (Diário, 01/06/15 – P2)

Ressaltamos que os referenciais curriculares estaduais (DCE) abordam sobre
a importância e a necessidade de desenvolvimento dessas etapas, embora não
apresentem encaminhamentos mais específicos acerca do como desenvolvê-las em
sala de aula. Nosso intuito na FC era analisar conjuntamente as práticas de revisão
e reescrita desenvolvidas no cotidiano escolar e promover discussões sobre alguns
encaminhamentos

teórico-metodológicos

que

poderiam

auxiliar

quanto

ao

planejamento de intervenções pedagógicas nesse processo.
Durante os encontros, apresentamos e discutimos algumas ferramentas de
participação do professor no processo escrita/revisão/reescrita textual, destacando:
a

tabela

diagnóstica

de

correção

(COSTA-HÜBES,

2012);

a

lista

de

constatações/controle (GONÇALVES, 2011, 2013) e os bilhetes interativos para
encaminhar a reescrita textual, abordados a partir dos estudos sobre correção
textual interativa (RUIZ, 2013[2001]).
Para iniciarmos essas reflexões, começamos com leitura e estudo do texto 4
(quadro 23), Análise de textos de alunos dos anos iniciais: orientações para um
possível diagnóstico (COSTA-HÜBES, 2012). Após o estudo desse texto,
propusemos uma análise da tabela diagnóstica para correção de texto contida no
artigo, observando a pertinência de seu uso com as turmas que trabalhamos.
Assim, as docentes trouxeram textos produzidos por seus alunos e
procuraram analisá-los à luz da tabela diagnóstica apresentada no artigo estudado.
A esse respeito, P2 escreveu em seu diário:
Usando a tabela diagnóstica, em duplas, fizemos análise de textos
dos nossos alunos para verificar quais critérios de análise linguísticodiscursiva os textos contemplavam. (Diário,01/06/15 - P2)

Ao trabalharmos com a tabela diagnóstica, ressaltamos que a forma e ordem
como foi organizada permite que sejam analisados, no primeiro momento, os
aspectos sociais da linguagem conforme a interação pretendida (contexto de
produção); depois a materialidade do texto e as capacidades linguístico-discursivas
(aspectos textuais e enunciativos) e, por fim, a sistematização da escrita (ortografia,
por exemplo). Contudo, os itens se relacionam, possibilitando o levantamento de
conteúdos a serem retomados nas atividades de reescrita.
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Durante a discussão da tabela, percebemos a necessidade de retomar
conteúdos sobre coesão referencial e sequencial, pois as dúvidas foram surgindo
quando tentavam olhar para os textos de seus alunos a partir dos aspectos
destacados nesse instrumento. Cabe ressaltarmos que a formação inicial das
professoras colaboradoras se deu em momentos históricos em que o ensino de LP
passava por discussões e reformulações, contexto em que o ensino da disciplina
ainda era orientado, em muitas instituições, por uma concepção de língua como
sistema, o que se traduz em uma dificuldade em compreenderem os conteúdos
gramaticais de forma reflexiva.
Pesquisas nos atuais cursos de Letras também demonstram que nem sempre
a organização curricular acadêmica tem dado conta de promover o domínio de
alguns conteúdos da disciplina de forma a articulá-los com a prática. Conforme
Menegassi (2004), durante o período acadêmico, o estudante tem contato com
diferentes teorias que concebem o texto como base para o ensino da língua, mas
raramente as instituições de ensino proporcionam conhecimentos de práticas
delineadas sobre a pedagogia da escrita.
Desse modo, as lacunas quanto aos conhecimentos linguísticos necessários
para uma prática de análise linguística em textos de alunos dificultam, ainda mais, o
processo de implementar as etapas de revisão, correção e reescrita.
Após essa atividade de correção via tabela diagnóstica, P1 registrou em seu
diário:
O que acrescentou pra mim, de forma geral, foi que quando for
corrigir um texto do aluno, ou seja, na análise diagnóstica, que não
devemos ter os olhos somente nos: erros gramaticais; as marcas de
ortografia; outros aspectos tem que ser levantados; não é fácil, temos
pouco tempo. (Diário, 01/6/2015 - P1).

Evidencia-se, nessas notas, a instalação de um processo de reflexão, um
confronto entre o que está sendo discutido e as dificuldades encontradas em sua
prática, como se procurasse uma razão para explicar o porquê não faz a correção
textual da forma relatada no texto. Ao confrontar o que faz e o que compreende ser
necessário fazer, P1 recorre às condições estruturantes da escola e de trabalho
como elementos complicadores. Mas quando diz “não é fácil”, não revela apenas a
dificuldade em organizar o tempo escolar e sim em articular teoria/prática. Nesse
processo de relatar a si mesma a situação, demonstra uma tomada de consciência e
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ao anotar “o que acrescentou pra mim”, busca assimilar o conteúdo abordado, reter
e pensar sobre a informação.
Durante as sessões reflexivas, buscamos recuperar a discussão sobre o uso
da tabela diagnóstica:

Episódio 5
P: Não sei se você percebeu que a tabela traz três tópicos. Gostaria que você
analisasse a tabela, para observar que na correção tem aspectos destes três
momentos, então é bom observar na nossa atuação o que a gente está focando. Na
tua fala (na entrevista) você levantou nas dificuldades do aluno elementos destes
três aspectos...
P1: Ontem, foi bacana o que você falou que às vezes na correção a gente fica muito
presa na estruturação, na ortografia, eu percebi isso. Nesse momento, acho que é
mais importante eles terem o ato da escrita, do que a estrutura [...] (Sessões
reflexivas)

Nesse episódio, P1 demonstra, mais uma vez, a reflexão sobre as ações
cotidianas ao reconhecer-se presa aos aspectos mais normativos da língua em suas
práticas de revisão textual – “eu percebi isso” – e complementa: ―acho que é mais
importante eles terem o ato da escrita”. Embora estas palavras fiquem um tanto
vagas, evidenciam sua compreensão quanto ao foco que tem dado à escrita (no
texto) e, num ato volitivo, expressa a necessidade de organizar a própria conduta,
pois ao interpretar a própria prática, abre-se ―um espaço para desconstrução de
ações rotineiras e possibilidades de reconstruí-las‖ (MAGALHÃES, 2004, p. 61).
Em sessão reflexiva com P2 sobre a tabela diagnóstica, refletimos:

Episódio 6
P: Essa tabela nos ajuda a não corrigir apenas um aspecto do texto. Aqui
(demonstramos na tabela) se refere ao atendimento do gênero; as perguntas levam a
verificar isso. Essa parte aqui, aos problemas do texto, se tem coesão se não está
contraditório, a linguagem usada, como formal ou informal, por exemplo; os
marcadores de tempo, pontuação, parágrafo e, por último, os aspectos
ortográficos.[...]. Por que está organizada nessa ordem aqui?
É pra gente lembrar que o primeiro aspecto que um texto tem que atender é a
situação de comunicação. Se vou me comunicar com você, o gênero tem que estar
adequado, a linguagem adequada, a maneira de circular o texto. Esse é o foco
principal, pois mesmo que eu escreva alguma palavra errada, mas der pra entender,
eu posso estar atendendo a interação, a situação social... A segunda parte são os
problemas do texto e a terceira, os aspectos ortográficos. [...].
Porque, como professora, qual dessas partes salta aos olhos na hora de corrigir?
P2: Ah, essa aqui (apontando para os aspectos ortográficos)
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P: É, está muito visível. Então a tabela ajuda lembrar que na hora de corrigir eu
tenho que olhar os três aspectos.
Você vai ter um diagnóstico geral de toda a turma.
P2: Essa tabela é pro professor, então. Então eu que vou corrigir com essa tabela
aqui, né?
P: Sim, deu pra compreender um pouco como funciona?
P2: Deu. Vou tentar fazer. (Sessões reflexivas)

Nessa sessão, procuramos demonstrar que a tabela diagnóstica pode auxiliar
a prática docente, incluindo-nos na mesma situação – “nos ajuda”- “é pra gente
lembrar”, pois, conforme Angelo (2015), em contextos colaborativos, é necessário
diminuir as distâncias entre os sujeitos (professora e pesquisadora), compartilhando
de um processo de informação e reconstrução de práticas pedagógicas. Num clima
de maior confiança, P2 reconhece que os erros ortográficos chamam mais a atenção
durante a correção e compreende a tabela como um instrumento para auxiliar a
prática docente e não a ser encaminhada diretamente ao aluno, mostrando-se
disposta a implementar alterações em sua prática, disposição para fazer diferente.
Expusemos, então, uma síntese das formas de correção apontadas por
Serafini (1989) e Ruiz (2013[2001]): a) correção indicativa: em que o professor
apenas aponta o erro, sem oferecer opções para a reescrita adequada; b) correção
resolutiva: em que o professor corrige o erro no próprio texto, apresentando a
solução; c) correção classificatória: o professor marca o erro e, por meio de uma
classificação por símbolos ou abreviaturas, já apresentados aos alunos, oferece-lhe
a possibilidade de autocorreção; d) correção textual interativa: correção por meio da
escrita de bilhetes textuais-interativos, após o corpo textual, no intuito de apontar
problemas de ordem global, relacionados ao conteúdo do texto, visando interagir
com o aluno de maneira mais particular e incentivá-lo para o trabalho da reescrita.
Para maior compreensão a respeito, encaminhamos para leitura, durante a
semana, a primeira parte do texto 4 (quadro 23) – Modos de participação do
professor na reescrita de alunos: enfoque na análise linguística (GASPAROTTO;
MENEGASSI, 2012). Salientamos que esse texto traz muitos elementos para
discussão, passando pela revisão/correção, reescrita e operações linguísticodiscursivas inerentes ao processo de reescrita, motivo pelo qual dividimos seu
estudo em duas partes.
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Após a leitura da parte inicial, a fim de retomarmos os aspectos abordados no
artigo, discutimos em grupo, algumas questões: 1) Com base nos estudos de
Serafini (1989), os autores do artigo apresentam e discutem algumas formas de
correção. Quais são elas e como se constituem? 2) A partir dos estudos de Ruiz
(2010), temos a indicação de outra forma de correção. Qual é essa forma e como
pode se constituir na prática de sala de aula? 3) Com qual (ou quais) dessas
práticas de correção você tem se identificado em sua prática docente? Você já havia
parado para analisar o processo de correção que utiliza e os resultados
apresentados pelos alunos? Escreva uma pequena reflexão a respeito.
Pretendíamos, com esses questionamentos, provocar uma identificação com
a situação apresentada no texto, que lhes possibilitasse pensar nas formas como
encaminham a correção e acerca dos resultados de aprendizagem que vêm obtendo
com tais encaminhamentos. Observamos nas reflexões de P2, que nosso intento
obteve êxito:
Ao ler a correção do professor, no artigo, fomos nos identificando
com ele; nós também acabamos fazendo a mesma coisa, vamos
arrumando os textos dos alunos. (Diário, 08/06/15 – P2)

Ao compreender que as dificuldades quanto à correção são comuns a outros
profissionais, P2 se identifica com a situação relatada no artigo em estudo,
demonstrando-se mais à vontade para expor suas próprias dificuldades. Há aqui
uma atitude de descoberta, de desvelamento de suas próprias ações, uma
autocrítica, condizente com um primeiro passo para a reflexão crítica e possibilidade
de reconstrução.
A esse respeito P1 também fez suas anotações no diário:
A primeira reação ao corrigir ou encaminhar a revisão é apontar os
erros de grafia, desvios de concordância, pontuação.
Devemos refletir se não estamos enfatizando muito esses quesitos
ao ensinar e corrigir. (Diário, 08/06/15 – P1)

Em suas palavras, P1 não assume discursivamente que tenha a atitude de
focalizar mais os aspectos normativos durante a correção textual, aspecto que
salientou durante sessão reflexiva. Sua postura é assinalar que ―devemos refletir‖ se
está havendo ênfase em aspectos pontuais. Visualizamos, assim, uma ação de
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informar, buscar fundamentos, como um lembrete para ela mesma, em um gesto de
repetir o que compreendeu do texto e das discussões a fim de repensar, refletir,
amadurecer o conhecimento. Em outra anotação em seu diário, confirma-se esse
aspecto de anotar para reflexão, quando escreve:
Refletindo: Como estou participando dos textos do aluno?
Pensar nos bilhetes;
Pensar: qual foco?
Lembrando que nossa correção pode contribuir para o desempenho
da escrita de nossos educandos. Achei relevante pensar nesses
pontos que muitas vezes passam despercebidos na minha prática
pedagógica. Foi uma autoavaliação de como estou atuando dentro
deste contexto.
(Diário, 22/06/15 – P1)

P1 confronta seus conhecimentos empíricos com os conhecimentos
científicos advindos da leitura e discussão do texto teórico. Anota os pontos sobre os
quais necessita maior reflexão, questionando-se, e, por fim, faz uma autocrítica:
“Achei relevante pensar nesses pontos que muitas vezes passam despercebidos na
minha prática pedagógica”. Ao perceber que os aspectos discutidos não estavam
sendo considerados, ou analisados em sua atuação docente, P1 coloca-se em
situação de confrontar e reconstruir seus encaminhamentos, pois ―a abstração do
conceito cotidiano sobre a própria prática através de sua relação com a teoria formal
cria a possibilidade de transformação da ação num sentido mais amplo‖ (LIBERALLI,
2004, p. 103).
Ao abordarmos a revisão do texto, pautamo-nos nos estudos de Gonçalves
(2011, 2013), apresentamos exemplos de listas de controle/constatações proposta
pelo autor, inclusive, uma lista elaborada para a revisão do gênero resumo. Além
disso, demonstramos outros exemplos de listas constantes no material de apoio da
Olimpíada de Língua Portuguesa, por ser um recurso didático presente nas escolas
e com o qual os professores já haviam tido algum contato. Comentamos que esta
ferramenta constitui um recurso geralmente usado no desenvolvimento de uma
sequência didática (SD), que possibilita a revisão/autoavaliação pelo próprio
aluno/produtor do texto, ao permitir ao educando fazer uma autocrítica sobre sua
própria produção e comparar a sua primeira escrita com as escritas posteriores.
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Discutimos uma pesquisa abordada num artigo de Lima (2014)30, a respeito
do uso da correção interativa para encaminhar a reescrita individual, na qual a lista
de constatações foi empregada como uma forma de favorecer a interlocução com os
alunos, sem prender-se apenas aos problemas mais pontuais como ortografia,
acentuação, mas para auxiliar o processo de reflexão sobre os diferentes aspectos
envolvidos na produção de um texto, que contemplem o conteúdo temático e a
construção de sentidos.
A partir desse artigo, ressaltamos que a lista viabiliza que o professor seja
levado a interagir com seu aluno, de forma escrita e oral, a respeito do texto
produzido, e discutimos sobre a possibilidade da lista de constatações ser elaborada
em conjunto com os alunos, para que eles pudessem ter clareza a respeito das
características do gênero e dos critérios que seriam levados em consideração
durante a correção dos textos. Segundo Gonçalves,

A correção interativa, apoiada numa lista, pode favorecer importante
caminho para o educando operar qualificações com e sobre a
linguagem e, consequentemente, melhorar seu domínio das
capacidades de ação, discursivas e linguístico-discursivas
(GONÇALVES, 2013, p. 24).

Propusemos que, durante a semana, as professoras tentassem elaborar uma
lista de constatações a partir de um gênero que estivessem trabalhando em sala ou
em vistas de ser abordado. No encontro seguinte, analisamos essas produções,
discutindo os aspectos focalizados nas listas. Nosso intuito era de que utilizassem
esse instrumento em sala de aula e discutíssemos os resultados, entretanto, em
virtude de período de greve, não foi possível fazer todo o percurso durante a FC.
Solicitamos, então, que, em duplas, analisassem o texto que corrigiram,
anteriormente, à luz da tabela diagnóstica e elaborassem bilhetes, utilizando a
correção textual interativa (RUIZ, 2013[2001]). Depois, trocamos entre as duplas a
atividade realizada e pedimos para analisarem, observando os bilhetes interativos
que tinham sido propostos, para verificar sua adequação à etapa escolar do aluno e
qual concepção de escrita fora tomada como foco.
Como as etapas estão articuladas, fizemos uma retomada da importância de
estabelecer um propósito à escrita, uma interlocução para reescrita. Orientamo-las a
30

LIMA, Paulo da Silva. A reescrita de textos mediada pela correção interativa. Revista Virtual de
Letras, v. 06, nº 02, ago./dez, 2014.
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levantar as concepções de escrita presentes desde os comandos de produção, até
os bilhetes da correção. Procuramos relacionar as formas de correção estudadas
com as concepções de escrita para que, ao encaminhar a reescrita com os alunos,
tivessem essa consciência. Trazemos para esta análise três dos bilhetes produzidos
neste momento da FC:

Figura 30: Correção textual interativa 1

Fonte: Dados gerados na pesquisa

Durante a análise dos colegas a respeito desse bilhete produzido,
aproveitamos para destacar alguns cuidados durante o processo de correção e de
interações para que o educando consiga realizar a reescrita a partir das
observações do professor, ressaltando que a correção deve mostrar o erro de forma
precisa, não pode estar vaga, nem ambígua. Outro cuidado é evitar que sejam
corrigidos muitos erros em cada texto de uma só vez.
Percebemos que as docentes buscaram realizar apontamentos para que o
aluno revisitasse o texto e procedesse à reescrita, mas o fizeram de forma confusa.
Não escreveram o bilhete no pós-texto, como indicado por Ruiz (2013[2001]),
espalhando as informações como uma moldura ao texto do educando. Embora
tenham procurado, em algumas observações, promover a reflexão do aluno sobre
elementos como pontuação e deslocamento de partes do texto para obter maior
clareza, a grande quantidade de flechas e observações causou uma poluição visual.
A partir dessa análise, destacamos que a correção deve ser adequada à capacidade

240

do aluno; muitas críticas ou excesso de informações (poluição visual) podem tornar
o autor incapaz de refletir sobre o próprio texto e de reescrever.
Na figura 31, apresentamos o bilhete que se propunha à correção textual
interativa, elaborado por outro grupo:

Figura 31: Correção textual interativa 2

Fonte: Dados gerados na pesquisa

Nesse segundo bilhete, houve maior proximidade às discussões que
vínhamos realizando. Em conformidade com as orientações de Ruiz (2013[2001]),
as professoras registraram o bilhete após o corpo textual, buscaram partir de uma
observação positiva e fizeram questionamentos que levassem o educando a
acrescentar informações de modo a suscitar a progressão de ideias, focalizando
problemas relacionados aos conteúdos do texto. Há, portanto, um processo de
compreensão dos conceitos teóricos, demonstrado nos próprios termos utilizados,
quando solicitam ao educando ―algumas alterações” e ―correções”, revelando
entendimento de que a reescrita compreende a correção, mas vai além disso, pois
deve promover o debruçar-se sobre o próprio texto para impulsionar mudanças
significativas.
O último bilhete analisado foi o que mais se distanciou dos conceitos em
estudo, pois demonstrou o foco no texto, numa concepção mais normativa da
escrita. Não há indicações que levem o aluno a ampliar suas ideias, nem a
reformular o texto de modo que fique mais adequado à situação, ao interlocutor,
conforme vislumbramos na figura 32.
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Figura 32 : Correção textual interativa 3

Fonte: Dados gerados na pesquisa

Com essa atividade, objetivamos demonstrar às docentes a importância
desse diálogo entre professor/aluno via texto, o que pode ser explorado através da
correção textual interativa, porém, com o cuidado de observar qual concepção de
linguagem e de escrita estamos priorizando durante a correção, e como estamos
propondo esse bilhete, pois ―o modo como o professor encaminha o seu diálogo de
correção/revisão do texto do aluno é de notável importância, pois pode ocorrer que o
aluno

não

compreenda

alguma

correção,

o

que

prejudica

a

reescrita‖

(GASPAROTTO e MENEGASSI, 2012, p.5).
A partir dessas análises, abordamos, progressivamente, aspectos da revisão
e da reescrita e demos continuidade à discussão do texto: Modos de participação do
professor na reescrita de alunos: enfoque na análise linguística (GASPAROTTO e
MENEGASSI, 2012).
Como o texto fazia referência à questão da análise linguística, procuramos
explicar que a reescrita compreende alguma análise linguística. ―para se realizar a
reescrita, alguma análise linguística é feita. Ou seja, uma não equivale à outra, mas
podemos dizer que a reescrita pode proporcionar a análise linguística‖ (FIAD, 2006,
p.7).
Por fim, enfatizamos a etapa da reescrita no interior do processo de produção,
salientando que o trabalho docente geralmente inicia a partir de uma primeira versão
do texto, o que comumente chamamos de rascunho, entretanto, no caso de
utilização da lista de constatações, o aluno já se prepara para uma primeira reescrita
textual, mesmo que ainda não tenha havido uma correção direta do professor,
apenas mediada pela aplicação desse instrumento durante a revisão empreendida
pelo aluno.
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Ao enfatizar a reescrita, procedemos à retomada de alguns aspectos
destacados no artigo estudado, segundo o qual a revisão e a reescrita devem ser
compreendidas como um ―processo dialógico de observação, negociação e reflexão
sobre o que foi produzido‖ (GASPAROTTO e MENEGASSI, 2012, p.3).
Nesse ponto das discussões, procuramos desmistificar a ideia de que
reescrever é ―passar a limpo‖, concepção que se mostrou muito presente durante a
primeira etapa da pesquisa e nos próprios relatos de práticas apresentados nos
encontros de formação. Buscamos demonstrar que essa compreensão da reescrita
está muito marcada pela higienização do texto e pela ideia de corrigir o que está
errado. Recorremos à Fiad para esclarecer que ―boa parte do trabalho de reescrita
tem outros objetivos: tornar o texto mais interessante, adequá-lo melhor ao leitor,
torná-lo mais enfático, enfim, objetivos que envolvem a exploração dos recursos
expressivos da língua‖ (FIAD, 2006, p.33).
Ao enfatizarmos que constitui um trabalho de reconstrução do texto,
passamos a refletir, com base no texto em estudo, sobre as operações linguísticodiscursivas comumente empregadas pelos educandos durante a reescrita: a) adição,
ou acréscimo de informações; b) supressão de segmento; c) substituição; d)
deslocamento, em que se modifica a ordem de elementos.
Essa discussão foi profícua, pois as docentes comentaram nunca terem
analisado realmente quais operações são efetuadas pelos alunos. Instigamos, nesse
momento, que procurassem perceber quais dessas operações são mais realizadas.
Durante as discussões, destacaram a realização de substituição, porém geralmente
quando

é

indicada

pelo

professor.

Alguns

reconheceram

que

apontam,

resolutivamente, o acréscimo de informações ou termos e mesmo de deslocamento
de partes do texto, facilitando o atendimento do aluno ao retomar sua produção,
situação que caracteriza a atividade de ―passar a limpo‖, mas não uma atividade de
reescrita.
As professoras consideraram, nos diários:
No estudo deste artigo fomos discutindo estratégias para a
realização da reescrita e reforçando o quanto é importante ao corrigir
as produções dos nossos alunos, valorizar também os pontos
positivos e não apenas os erros. Primando sempre a correção textual
interativa por meio de bilhetes dirigidos a eles. (Diário, 08/06/15 – P2)
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Retomamos a leitura da apostila de Menegassi. [...] O artigo nos leva
a repensar nossa prática e verificar crescimento em relação à escrita
dos nossos alunos. Será que a nossa forma de correção está sendo
produtiva? (Diário, 22/06/15 – P1)

Nessas anotações das docentes, podemos vislumbrar uma análise das
práticas que efetivam no cotidiano, uma alternância das ações de informar e
confrontar. Ao mesmo tempo em que tomam notas do que é discutido no artigo, elas
questionam-se sobre o que fazem. Vislumbramos uma tentativa de relacionar teoria
e prática, não pela simples aceitação do que lhes está sendo ―transmitido‖, mas pelo
movimento de repensar, de olhar para as próprias práticas à luz de uma teoria.
Nesse ponto da FC, incluímos um material elaborado por Costa Hübes31
durante atividade de formação com professores de séries iniciais do ensino
fundamental. Fundamentadas nas propostas de Geraldi (2007[1984]) e nesse
material, procuramos apresentar e discutir as duas possibilidades de reescrita:
coletiva e individual.
Em conformidade com os textos de apoio, ressaltamos alguns aspectos
interessantes de serem considerados durante a reescrita coletiva, discutindo-os com
o grupo:
 partir da correção dos textos dos alunos, estabelecendo um diagnóstico dos
problemas apresentados, destacando-se o(s) mais frequente(s);
 selecionar um dos textos que represente o(s) problema(s) da maioria;
 transcrever o texto selecionado com o cuidado de corrigir os demais aspectos
que não serão abordados e apresentar à sala por meio de cartaz, digitado
impresso ou projeção;
 em diálogo (interação) com os alunos, ler o texto e incentivá-los a perceberem
as inadequações; problematizar os aspectos e ir mediando as participações e
sugestões dos alunos;
 reescrever o texto no quadro, enfatizando o conteúdo que pretende explorar.
Espera-se, assim, que ao final do processo tenham compreendido, pela
análise desse texto, aspectos que podem ser melhorados em sua própria produção.
Sentimos maior dificuldade quanto a esse tópico (reescrita), pois, na interação
com as docentes, percebemos que não vinham realizando nenhum tipo de reescrita
coletiva e, mesmo quanto à reescrita individual, priorizava-se as convenções da
31

Trata-se de um material didático elaborado para ser trabalhado em contextos de FC, o qual não foi
publicado.
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escrita apenas, incluindo-se, entre elas, as duas docentes colaboradoras da
pesquisa.
Diante dessa situação, procuramos realizar algumas atividades que as
levassem a considerar a reescrita coletiva em sala. Pedimos que retomassem os
textos corrigidos, identificando quais aspectos poderiam selecionar para as
propostas de encaminhamento da reescrita coletiva, pois segundo Geraldi
(2007[1984]), os textos produzidos pelos educandos é que irão fundamentar os
trabalhos de reescrita, os quais envolverão aspectos de análise linguística.
De forma geral, selecionaram problemas de concordância verbal, pontuação e
discurso direto. A partir desse levantamento, refletimos sobre a possibilidade de
reescrita coletiva parcial, ou seja, selecionar, a partir do diagnóstico, partes (trechos)
de diferentes textos que apresentassem/representassem as ocorrências da turma.
Procuramos propor o início com a seleção de parágrafos para serem reescritos, uma
vez que parte das docentes nunca tinha realizado reescrita coletiva.
Retomamos que as alterações nos textos visam também à adequação ao
gênero discursivo e procuramos demonstrar que a primeira correção do texto pelo
professor poderá ser feita tendo em vista os aspectos da tabela diagnóstica, o que
proporciona ao docente uma visão geral da turma e a seleção dos conteúdos a
serem abordados na reescrita coletiva.
Passamos, então, à reescrita individual, modalidade que a maioria do grupo
afirmou adotar em sala.
Eu gosto muito da reescrita individual, onde eu vou revendo com o
aluno, pedindo para ele ler o texto e ir questionando ao refazer o
texto. Exige tempo e demora para atingir todos os alunos. [...] (Diário,
08/06/15 – P1)

Iniciamos com a discussão sobre como procediam com a reescrita individual
em sala de aula. Depois procuramos relembrar os instrumentos que trabalhamos e
que favorecem esse tipo de reescrita: a lista de constatações e os bilhetes
interativos.
Em seguida,

analisamos as atividades propostas por

Costa-Hübes,

demonstrando que o professor pode elaborar atividades que explorem a reflexão
sobre os elementos linguísticos. Contudo, não conseguimos chegar ao ponto de
elaborar atividades.
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Também sugerimos atividades que explorassem, a partir de um enunciado
nuclear, retirado de textos dos próprios educandos, questões que levassem ao
acréscimo de informações e progressão textual, como uma indicação de tempo
(quando aconteceu?), de causa, acréscimo de informações sobre personagens,
locais, entre outras.
Sugerimos, ainda, que selecionassem trechos dos textos para reescrita
individual ou coletiva, propondo ao educando a reescrita do mesmo parágrafo de
diferentes formas, com deslocamentos de partes, substituição de termos. Esse tipo
de exercício com a linguagem permite comparar os efeitos produzidos pelas
diferentes possibilidades de construção.
Ao término do trabalho, P2 anotou:
Após as leituras, reflexões, discussões, práticas durante os
encontros, percebi que não é fácil esta proposta de correção, mas
surte um melhor resultado junto aos alunos. Na última proposta
trabalhada junto aos meus alunos fiz a correção enviando um bilhete
para que eles refizessem seus textos, mesmo assim foi preciso
exemplificar trechos no quadro, sentar com eles individualmente, Em
turmas calmas foi um trabalho produtivo, mas nas turmas mais
agitadas é um trabalho exaustivo. (Diário, 22/06/15 – P2)

Neste excerto, P2 demonstra ter feito uma tentativa de reconstrução de suas
práticas; procurou orientar suas ações embasadas por uma teoria, mas ressalta que
“não é fácil esta proposta”, o que aponta para o movimento do interpessoal para o
intrapessoal, ao vivenciar eventos (formação, reorganização de sua prática) que
contribuirão para o processo de internalização. Também confronta as condições de
trabalho e a possibilidade de realização do que se propõe. Percebemos a realização
de reescrita individual, mediada pelos bilhetes, contudo, não tivemos acesso aos
bilhetes produzidos.
Como atividade final do curso, solicitamos a produção de um relato reflexivo
com o propósito de perceber uma análise crítica acerca de todo o processo
vivenciado e se havia indícios de alterações da compreensão inicial acerca dos
encaminhamentos da produção textual em sala de aula, do qual destacamos apenas
um breve trecho:
Colocar em prática o que tenho aprendido neste curso, foi mais um
desafio para aperfeiçoar e agregar novos conhecimentos a minha
aprendizagem e como aplicá-la em sala de aula.
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Determinada a enfrentar esse novo desafio iniciei minhas práticas de
leitura e produção escrita com alunos tomando como referência o
que aprendi no curso. (Relato – P2)

No relato de P2, nota-se o seu envolvimento com o que foi estudado, pois
evidencia novamente a vontade de reorganizar sua prática pedagógica, a tentativa
de articular teoria/prática, a qual descreve como um desafio, demonstrando que a
sedimentação dos conhecimentos se dá aos poucos. Seu relato não trouxe muitas
reflexões sobre a aprendizagem, constituindo-se de forma mais descritiva.
Tivemos a oportunidade de diagnosticar, os problemas que os
discentes encontram ao produzirem textos de qualidade, pois eles
têm de saber o que querem dizer, para quem escrevem as palavras,
o tom e qual é o gênero que melhor exprime essas ideias
Noticiar um fato num jornal, ensinar os passos para fazer uma
sobremesa ou argumentar para conseguir que um problema seja
resolvido por um órgão público: cada uma dessas ações envolve um
gênero com uma finalidade, um suporte e um meio de veiculação
específica. Conhecer esses aspectos é condição mínima para
decidir, enfim, o que escrever e de que forma fazer isso (Relato – P1)
.

No relato de P1 há uma tentativa de traduzir os conceitos teóricos estudados,
demonstrando compreender a importância da produção textual ser suscitada por
uma situação de interlocução. Embora o faça de maneira simples, demonstra maior
compreensão em relação a sua primeira tentativa durante uma das sessões
reflexivas. Ainda que evidencie algumas lacunas e necessite de aprofundamento,
em suas palavras é possível perceber mudança em seu nível de compreensão.
Nesse momento da FC, permeado por sessões reflexivas, constatamos que
os encontros de formação contribuíram para que as docentes refletissem acerca de
suas práticas pedagógicas, confrontassem a concepção de linguagem e de escrita
que defendiam da que evidenciavam em suas ações na sala de aula. Assim, embora
essa FC não seja suficiente para transformar imediatamente práticas internalizadas,
proporcionou a percepção de espaços nos quais é possível intervir. Seus resultados
foram perceptíveis, pois as professoras vivenciaram, em diversos momentos,
práticas de análise dos problemas que enfrentam em sala de aula quanto à
produção de texto, estabelecendo uma cultura de análise; elaboraram novas práticas
de ensinar; ampliaram alguns conhecimentos que estavam ―em estado de formação,
ou seja, que estão apenas começando a amadurecer e a se desenvolver‖
(VYGOTSKY, 1991[1984]).
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No entanto, também evidenciou que a tradição de busca por soluções rápidas
e o medo de errar dificulta, no início, as interações reflexivas. A confiança para
descrever, analisar e confrontar a própria prática vai se estabelecendo aos poucos,
conforme vão sentindo maior segurança teórica e cumplicidade com a mediadora.
Nesse sentido, Coelho afirma:

Entendemos que a formação contínua exige um mergulho tanto no
conhecimento teórico quanto no mundo da experiência, para
desvelar a que interesses servem as ações sociais, oferecendo mais
poder para os professores (re)construírem o contexto social em que
estão inseridos, proporcionando condições para que esses
profissionais compreendam que para mudar a teoria educacional, a
política e a prática, é necessário mudar a própria forma de pensar e
agir (COELHO, 2011, p. 70).

Nos encontros de FC e nas sessões reflexivas procuramos desenvolver as
discussões num clima de confiança mútua, assumindo nosso papel de mediadora.
Procuramos sempre questionar suas representações do ensino da produção textual
com muito respeito, no intuito de provocar reflexões. Dessa forma, ambas foram
sentindo-se mais à vontade para expor suas dúvidas e opiniões no transcorrer
desses momentos interativos e demonstraram boa vontade, pois dedicaram horas a
esse trabalho, destinando grande parte de suas horas-atividades para a realização
das atividades da pesquisa.
Com o término da FC, passamos ao momento seguinte desta etapa: elaborar,
em colaboração com P1 e P2, um plano de trabalho para ser desenvolvido com uma
turma de 6° e uma de 9° ano do ensino fundamental, com ênfase na produção
textual. Na seção seguinte, abordamos a esse respeito.

4.2 PLANO DE TRABALHO DOCENTE E SESSÕES REFLEXIVAS

Nesta seção, apresentamos o processo de elaboração e reflexão acerca dos
Planos de Trabalho Docente (PTD), após as ações colaborativas na FC e nas
sessões reflexivas ocorridas até então, que foram, posteriormente, implementados
em sala de aula. O propósito era que as professoras colaboradoras (P1 e P2)
elaborassem um PTD contemplando um encaminhamento de produção e reescrita
textual, amparadas nos textos lidos e discutidos durante a FC e nas etapas descritas
nas DCE (PARANÁ, 2008).

248

A configuração geral do PTD deveria partir de uma situação de interlocução,
seguida de atividades de reconhecimento do gênero, de leitura de textos desse
gênero, para então culminar em um encaminhamento de produção textual e
posterior atividades de revisão e reescrita dos textos produzidos. Não houve
exigência quanto à forma de abordagem para as duas docentes, desde que o plano
elaborado perpassasse esses aspectos mencionados.
A elaboração do plano e do material didático que o acompanharia constituiu
momento imprescindível na pesquisa, por proporcionar às docentes colaboradoras a
articulação dos conhecimentos teórico-metodológicos estudados na FC com sua
prática, assumindo-se como autoras de suas aulas, impulsionadas a confrontar
velhos hábitos com novos conhecimentos, numa tentativa de reconstruir.
Em conformidade com os procedimentos de uma PACC, pretendíamos
desenvolver, enquanto sujeitos da pesquisa, por meio das sessões reflexivas e
concretização do PTD, as ações descritas por Magalhães (2004), de confrontar e
informar, no intuito de problematizar os conhecimentos já internalizados, visando
criar as tensões necessárias para proporcionar novas ZDP.
Com as primeiras sessões reflexivas após o período de FC, nossa proposta
era discutir o encaminhamento do PTD para que as professoras delineassem um
percurso metodológico a partir de uma situação de interação real, contemplando um
gênero a ser abordado em sala. O quadro sintetiza as ações realizadas:
Quadro 26: Ações realizadas nas sessões reflexivas
Discussões sobre:
- A produção escrita como processo.
- Etapas do processo de produção textual: planejamento, efetivação da escrita, revisão e
reescrita.
- Leitura de textos teóricos acerca do processo de ensino da produção textual;
- Acompanhamento da produção de perguntas de leitura, e de recuperação do contexto de
produção dos textos de apoio, visando o reconhecimento do gênero;
- Orientações ao professor sobre a tabela diagnóstica e a lista de constatações;
- Reflexões sobre o material produzido à luz dos conceitos teóricos estudados.
Fonte: Organizado pela pesquisadora

A primeira dificuldade encontrada por nós, nessa etapa da pesquisa, foi de
que havíamos previsto a elaboração do PTD para os meses de junho e julho de
2015 e a sua aplicação entre os meses de agosto e setembro do mesmo ano,
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imediatamente após os encontros de FC. Contudo, devido a um período de greve32,
reiniciamos as atividades apenas no final de agosto, o que gerou certo
distanciamento das discussões que vínhamos realizando, causando maior
insegurança quanto à produção do PTD.
Para demonstrar como se efetivou essa fase da pesquisa, apresentamos, a
seguir, nossas interações com P1 para, na próxima subseção, reportarmo-nos a P2.

4.2.1 Interações com P1

Iniciamos as orientações com P1, que aplicaria o PTD em uma turma de 9°
ano do ensino fundamental, conforme demonstra o episódio 7:

Episódio 7:
P: A ideia não é que eu elabore pra você... é acompanhar você elaborando o
material. O quanto da formação conseguiu assimilar.... [...] Eu pensei em observar o
processo todo, completo. Encaminhar, produzir, corrigir, até à reescrita. Quanto
tempo você acha? Duas semanas?
P1: Sim, duas semanas. Praticamente elaborar um trabalho com a produção textual.
Quando eu elaborar, envio para você? Vou pensar o gênero... vou enviar uma
cópia...
P: Isso. Pra eu te orientar... O aluno deve ter ideia de qual gênero ele vai produzir.
Pense em partir de uma situação de interlocução, como irá circular esse texto? Uma
situação real de circular o texto... [...]
P: Se você quiser elaborar uma SD, ou de outra forma... o importante é perceber o
que você assimilou nesse processo de produção e criar essa situação de
interlocução é o mais importante; quero que faça com o seus conhecimentos...
P1: Que eu adquiri com o curso?
P: É. A partir do que estamos estudando...
P1: E depois, aquela correção que eu tenho feito com os bilhetes? Estou fazendo,
acho bem bacana...
P: Você tem feito em sala? Achou que deu resultado?
P1: Consegui fazer nas duas: nono A e nono B. Achei que deu resultado... Só que eu
tenho feito assim: eu escrevo ali, mas só que eu chamo eles...
32

No estado do Paraná, houve um período de paralisação das atividades escolares entre os meses
de abril-julho de 2015. Em julho houve necessidade de reposição em contraturno, o que dificultou
espaço para as sessões reflexivas, que só puderam ser retomadas em agosto, quando o
cronograma de reposição já estava melhor organizado.
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P: Pra explicar o bilhete?
P1: É. Eu vejo que alguns têm maturidade, mas outros....[...] (Sessões reflexivas)

Procuramos,

neste

episódio,

ressaltar

a

importância

da

professora

colaboradora elaborar seu material, tornar-se autora de suas aulas a partir dos
construtos teóricos discutidos. Objetivamos com a elaboração desse PTD, perceber
a externalização do que fora internalizado das discussões e estudos.
Não esperávamos uma mudança ampla nos encaminhamentos, tendo em
vista que o processo de internalização demanda tempo para efetivação. Nosso
intuito era mediar reflexões a partir do PTD e atividades que elaborassem,
articulando-as com os estudos realizados na FC, partindo de seu NDR, pois
sabemos que a prática é marcada por diversos fatores, conhecimentos e
experiências. Buscávamos, assim, poder intervir em seu NDP.
Nessa primeira interação, manifestaram-se aspectos interessantes, pois P1,
embora ainda não demonstre segurança quanto ao plano a ser elaborado, revela
suas tentativas em implementar, em sala de aula, alguns conhecimentos construídos
ao longo do processo de FC, quando diz: “E depois, aquela correção que eu tenho
feito com os bilhetes? Estou fazendo, acho bem bacana...”. Procuramos instigá-la a
relatar sobre essa experiência a fim de percebermos o que de fato assimilou a
respeito da correção textual interativa. A partir de nosso questionamento, a docente
faz uma avaliação sobre seu procedimento, inclusive sobre as dificuldades e
avanços percebidos.
Consideramos essa tentativa de reconstruir suas práticas de correção textual
como um indício dos resultados do processo de estudo que estávamos vivenciando.
O fato de tentar mediar o que não ocorreu como esperado (a falta de compreensão
de alguns alunos dos bilhetes interativos) revela que P1 está se apropriando desse
encaminhamento a ponto de intervir sobre ele e não apenas reproduzindo o que
discutimos na formação.
Contudo, ao final desse primeiro diálogo sobre o plano, P1 evidencia sua falta
de autonomia quanto à elaboração de uma proposta que contemple todo o processo
de produção textual, conforme demonstra o excerto seguinte:
P1: Eu vou fazer e enviar... você pode vir na segunda ... e pode ter a liberdade de
mexer... eu encaminho, você pode corrigir, acrescentar...
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P: A ideia não é corrigir... mas a gente discutir... eu posso dar uma ideia, mas você
conhece a turma...quero que planeje com liberdade e não veja como correção, mas
como uma construção nossa.

Neste episódio, P1 reforça a cultura presente na prática escolar, quanto à
aplicação de materiais prontos do LD ou elaborados pelo outro, além de evidenciar a
dicotomia

certo/errado.

Acentua

sua

expectativa

de

que

corrigíssemos e

arrumássemos suas atividades, sem perceber nosso intuito de desestabilizar
práticas cotidianas de forma a confrontar seus conhecimentos empíricos e informar
para reconstrução de práticas pedagógicas. Assim, procuramos reforçar sua
autonomia e participação no processo de construção colaborativa, pois em uma
PACC, se faz necessária ―a colaboração entre pesquisador e professor como
espaço para reflexão docente‖ (JESUS, ALMEIDA E SOBRINHO, 2005, p.3).
Depois desse primeiro contato, P1 elaborou e entregou uma síntese com um
possível PTD (quadro 27), acompanhado do material didático elaborado que seria
aplicado aos alunos. O material compreendia uma charge, dois vídeos e dois textos:
uma reportagem e um editorial. Continha questões a respeito de um dos textos
(editorial), focalizando o encaminhamento de discussão temática e, ao final,
apresentava um comando de produção.
Quadro 27: Plano de Trabalho - P1: Primeira versão
SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA TRABALHAR COM GÊNERO: DISSERTATIVOARGUMENTATIVO.









Antes de assistir os vídeos e ler os textos com os alunos, escrever o título na lousa e
pedir que reflitam sobre ele, fazendo a antecipação do assunto do texto;
Mostrar vídeos com cenas de antes e após o consumo de álcool (reportagem).
Discutir com eles sobre o tema abordado.
Entregar uma cópia do texto aos alunos, ler com eles e debater sobre o tema;
Em seguida, conceder um tempo para que os estudantes respondam os exercícios
propostos. Após, corrigir com eles, esclarecendo-lhes suas principais dúvidas.
Comando para produção: Analisar de forma crítica, clara e coerente a temática
proposta pelo texto lido. Posteriormente, produza um texto dissertativoargumentativo sobre a seguinte proposta: ALCOOLISMO ENTRE OS JOVENS:
QUANDO A DIVERSÃO PODE SE TORNAR UM CASO DE SAÚDE PÚBLICA. Os
textos serão expostos no mural da escola, após serem corrigidos, com objetivo de
Conscientização sobre as possíveis consequências da direção de jovens sob o efeito
de álcool, durante a semana do trânsito trabalhada no colégio.
Correção com bilhetes (textual interativa) e reescrita do mesmo.

Fonte: Elaborado pela professora colaboradora no contexto da pesquisa.
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Após uma primeira análise do material, observamos alguns avanços e limites
no trabalho. P1 realizou pesquisa acerca dos textos a serem utilizados na sala de
aula, valendo-se de uma ideia inicial apresentada em um blog33, no qual o foco da
abordagem pedagógica incidia sobre o gênero editorial. Desse blog, P1 utilizou os
dois textos ali indicados para leitura e algumas questões de interpretação,
adaptando a proposta. Substituiu o gênero a ser produzido, elaborou mais questões
de leitura, incluiu dois vídeos e uma charge para iniciar seu trabalho, além de
acrescentar uma forma de circulação do texto – o mural. Inseriu sua proposta em um
contexto de produção criado pelo colégio: a realização de trabalhos sobre as leis de
trânsito e prevenção quanto a acidentes, tema que seria abordado durante todo o
mês, culminando com uma semana de conscientização.
Ao

elaborar

o PTD, notamos que,

embora

procurasse recorrer

a

conhecimentos teóricos ao partir de uma necessidade de interlocução real (inserir a
produção em um evento que aconteceria no colégio, onde circularia a produção),
também se refugiava em encaminhamentos que já lhe eram familiares (iniciar com
uma

discussão

temática).

Demonstrava,

assim,

uma

tentativa

de

aliar

conhecimentos internalizados com outros obtidos na relação interpessoal com o
contexto da pesquisa, ainda em processo de internalização.
Essas proposições dão indícios da compreensão de P1 acerca das etapas do
processo de produção textual, ao especificá-las da seguinte forma: a) Na fase de
planejamento: atividades prévias com apresentação de textos de apoio, atividades
de leitura e discussão temática a respeito do assunto que seria focalizado nas
produções; b) Para efetivação da escrita: elaboração de um comando de produção
contendo o gênero, o tema, acompanhado de explicação sobre a forma de
circulação (exposto no mural) e a finalidade (conscientização sobre as possíveis
consequências da direção de jovens sob o efeito de álcool, durante a semana do
trânsito trabalhada no colégio); c) Para a revisão e reescrita: indicação de que
procederá à correção textual interativa para encaminhar a reescrita, a qual se dará
de forma individual.
Entretanto, não propõe leituras e atividades para o reconhecimento do gênero
a ser produzido; apenas busca, com os textos de apoio, munir o aluno de
informações acerca do tema a ser explorado. As questões de leitura que seriam
33

http://educablogport.blogspot.com.br/2011/11/leitura-compreensao-de-texto-e-analise.html
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conduzidas como parte dos encaminhamentos para a escrita ainda estavam
distantes da concepção discursiva. Mesmo que na elaboração do comando de
produção tenha contemplado os elementos como definição do gênero, dos
interlocutores, modo de circulação e a finalidade, a referência ao gênero ficou mais
próxima de uma tipologia ou de um gênero existente apenas na esfera escolar (texto
dissertativo argumentativo). A seleção desse gênero (ou tipologia) nos pareceu
influenciada pelo ENEM que tem solicitado esse tipo de produção textual, uma vez
que até a forma como redigiu o comando assemelha-se a propostas constantes em
sites e blogs que apresentam testes preparatórios para esse exame. Outro ponto
que consideramos, nesta primeira versão, é que P1 utilizou a nomenclatura SD, mas
não apresentou metodologicamente os passos desse procedimento, conforme
orienta Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), nem segue a adaptação proposta por
Costa-Hübes (2008).
Interpretamos como um avanço que denota compreensão o fato de, em sua
proposta, P1 partir de uma situação real de interlocução, inserindo seu trabalho em
um evento já existente na escola, o que favoreceu explicitar a forma de circulação e
finalidade do texto a ser produzido, atendendo, assim, uma proposta de interação,
conforme apregoa Geraldi (2007[1984]; 2013[1991]).
Após recebermos esse material, realizamos uma sessão reflexiva com a
docente, a fim de discutirmos os aspectos observados e encaminharmos novas
reflexões. Pedimos que P1 falasse sobre o seu plano, pois ―a solicitação de
sequências explicativas pressupõe uma problematização para a qual o professor
deve encontrar explicações, servindo também à ação do informar‖ (HORIKAWA,
2004, p. 133).

Episódio 8:
P1: Olha, eu elaborei tudo assim.... Planejei assim para você analisar e sei que vou
retomar, que precisa mesmo.
P1: Vou começar com a charge. Quero ver o que eles entenderam pra chegar ao
assunto do álcool, que é o assunto que nós vamos abordar... o uso abusivo do álcool
e os problemas com o trânsito, porque o objetivo é a semana do trânsito, que durante
todo o mês de setembro vamos estar trabalhando.
P: Já é uma atividade da escola em setembro?
P1: Isso, toda a escola. [...]
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P1: Daí tem esse texto da revista Veja. Depois um Editorial. Com tudo isso, quero
promover discussão... depois essa interpretação.
P: Mas essas questões, você pesquisou em algum blog?
P1: Já tinha junto com o material que pesquisei, com o editorial. Só cortei as que
abordavam mais a gramática, as orações, porque o foco não era a gramática, fugia
do nosso foco. Depois seria a produção do texto dissertativo sobre esse tema que é
um problema... Pra ele fazer essa dissertação, uma vez que ele já assistiu aos
vídeos, leu vários textos, discussão... E, daí, vamos fazer uma exposição dos textos
pra toda a escola. (Sessões reflexivas)

Neste episódio, temos a confirmação da situação real que motivou a proposta
de trabalho com a produção textual, mas também constatamos que P1 estava
buscando sugestões na internet, as quais causavam confusão, pelo hibridismo de
concepções. O fato de P1 recorrer à internet em vez de elaborar seu próprio PTD só
comprova que ela ainda não se sentia segura para confrontar os conhecimentos
teóricos com os encaminhamentos didáticos, além de trazer à tona a sua
preocupação em ter que nos apresentar um material elaborado inteiramente por ela.
A professora não havia entendido ainda que, segundo Angelo (2015), as
inadequações podem impulsionar o desenvolvimento do conhecimento, desde que
apontadas pela mediação do par mais experiente (pesquisador), visando à
superação.
Nesse intuito, é que procuramos confrontar as lacunas da docente quanto ao
trabalho proposto para a produção textual, uma vez que esse procedimento
―expande a compreensão de sua ação, no sentido de contextualizá-la cultural, social
e politicamente, para, na ação do reconstruir, propor novas alternativas que
vislumbrem a transformação‖ (HORIKAWA, 2004, p. 132).
Assim, com o objetivo de intervir na ZDP da professora, achamos por bem
promover reflexões a respeito do caráter processual da escrita, inserindo novos
textos que pudessem subsidiar o seu trabalho. Trouxemos artigos e materiais que
poderiam ampliar a discussão teórica e, ao mesmo tempo, trazer exemplos de
materiais didáticos elaborados em consonância com os conceitos teóricos
estudados, inclusive sobre SD, da qual demonstrou não ter compreensão34. Nesse
sentido, selecionamos os seguintes textos:

34

Durante os diálogos na FC, P1 havia relatado que já participara da Olimpíada de LP,
anteriormente. O que nos levou a crer que conhecia e trabalhava com SD, metodologia obrigatória
para essa olimpíada. Também informara ter participado de formações da rede a esse respeito.
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Quadro 28: Textos indicados para leitura e aprofundamento teórico-metodológico
1. LOPES-ROSSI, Maria Aparecida Garcia. A Produção Escrita de Gêneros Discursivos em
sala de aula: Aspectos teóricos e Sequência Didática. Revista Signum: Estudos
Linguísticos. Londrina: n.15/3. P.223-245, dez.2012.
2. ROSA, Douglas Corrêa da. Encaminhamentos de Produção de textos nos
iniciais: um exercício de escrita ou uma atividade de interação? UNIOESTE, 2014.

anos

3. SIMIONI, Claudete Aparecida. Reescrita do gênero carta do leitor a partir da correção
classificatória interativa. Anais do X Encontro do CELSUL – Círculo de Estudos
Linguísticos do Sul UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná Cascavel-PR |
24 a 26 de outubro de 2012 | ISSN 2178-7751
Fonte: Elaborado pela pesquisadora

Esclarecemos que os textos indicados no quadro 28 não haviam sido
selecionados previamente, mas foram inseridos durante as interações com as duas
docentes (P1 e P2), conforme percebíamos a necessidade de aprofundamento
teórico-metodológico. Buscávamos, assim, evitar que nossas intervenções ficassem
sem fundamentação, pois ao tentar proceder a uma transposição didática dos
construtos teóricos evocados a cada interação, nem sempre conseguíamos dar
conta de aprofundar, teoricamente, determinada dúvida.
Desse modo, como o percurso das interações tomavam rumos diversos, a
partir do processo de assimilação dos conhecimentos de cada colaboradora,
indicamos para P1 apenas os textos 1 e 3 (quadro 28) e acrescentamos um capítulo
do texto 2 (quadro 28) para P2.
Após a explanação de P1 sobre como pretendia implementar sua proposta,
procuramos, com muito respeito ao seu processo de elaboração, ressaltar os pontos
de convergência e divergência com a teoria em estudo. Nosso intuito era intervir
acerca dos conteúdos/conceitos ainda não interiorizados para que fossem
sedimentados ao longo das sessões reflexivas, mediadas pela leitura dos textos de
apoio. Ancoradas em pressupostos vygotskyanos, pretendíamos questionar o
conhecimento imediato que advêm da prática e do senso comum, proporcionando
um movimento para o conhecimento mediado, fundamentado teoricamente.
Ao dar prosseguimento a esse episódio de interação, procuramos interrogar
P1 acerca de alguns de seus encaminhamentos, no intuito de levantar os seus
objetivos, para que analisasse sua pertinência em relação aos princípios da
concepção de linguagem pretendida:
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P: Eu gostei dos textos que você colocou, entendi o objetivo de focar esse tema
porque é algo que a escola está trabalhando, realizando uma semana de prevenção
e você quer aproveitar criando uma necessidade real para eles estarem
escrevendo... Quanto tempo você acha que levará para essas leituras? Como você
vai encaminhar esses textos? É preciso pensar como quer explorar tudo isso.. A
charge, você não vai explorar o gênero em si?
P1: Eu imaginei a charge para provocar um início. Vou trabalhar o tema em si.
Quando eles assistirem os vídeos, vamos fazer um debate. Comentar. Aí nós vamos
ler. Tudo pra eles terem informações.

Através de suas respostas percebemos que pretendia mobilizar a discussão
sobre o tema, selecionado em razão do evento do colégio. Mas o que nos chamou a
atenção foi a afirmação: “Aí nós vamos ler. Tudo pra eles terem informações”.
Notamos que a docente pretendia possibilitar, aos alunos, maiores informações
sobre o tema, trabalho realmente necessário para a produção. Geraldi (2013[1991])
já defendia a importância de se ter o que dizer. Entretanto faltavam informações
sobre o gênero que seria produzido, contato com textos desse gênero que
possibilitassem seu reconhecimento e a apreensão de sua função social, de seu
conteúdo

temático,

do

estilo

e

da

construção

composicional,

aspectos

desconsiderados nesta primeira proposta de P1.
Procuramos intervir ao relacionar os encaminhamentos propostos com a
teoria em estudo, no intuito de informar e confrontar.
P: Vamos pensar: na forma como exploramos os estudos teóricos, uma das coisas a
explorar em um texto é o contexto de produção. Lembra-se das questões que
fizemos na formação? Falta explorar essa questão. Se o texto foi publicado na Veja,
levar a revista em que foi publicado, comentar sobre a Veja, o público leitor dessa
revista; explorar o contexto de produção desse texto...
O texto cita uma pesquisa com dados de uma secretaria antidrogas, comentar sobre
esses dados... Contextualizar o que é a revista Veja. Seria legal perceber de onde
surgiu esse texto aqui... Olha! Tem que acrescentar o autor... demonstrar que este
gênero é diferente desse. Você trouxe uma reportagem e um editorial. Você já
abordou esses gêneros com eles?
P1: O editorial não; será no quarto bimestre.[...]
P: Mas nas questões tem: ―O texto tem a finalidade de:‖ Se eu não souber a função
do editorial a pergunta...
P1: Fica vaga, né?
P: Então, sem explorar que o editorial demonstra a opinião de um órgão, veículo, fica
difícil essa questão, pois não foi abordada a função do editorial. Saiu onde este
editorial?
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P1: Num jornal eletrônico.
P: Então deve expressar opinião do jornal e foi publicado em 2011, na época que foi
aprovada a lei mais rígida sobre dirigir alcoolizado... Daria pra explorar a finalidade
do texto em si e do próprio gênero editorial. Se abordar o contexto, dará muita
discussão. Essas questões só ―olharam‖ pra materialidade do texto, não levaram em
conta a função do gênero e o contexto de produção...
P1: Para trabalhar o contexto, é melhor fazer perguntas ou posso comentar
oralmente?
P: Como você achar melhor, o importante é contemplar.

Destacamos, em nossas mediações, a importância de se trabalhar o contexto
de produção e a função social do gênero, aspectos que deveriam ser levados em
conta numa abordagem pedagógica que se propõe a assumir o discurso como
prática social por meio dos gêneros discursivos, conforme destacado por LopesRossi,

O estudo do contexto enunciativo de um gênero discursivo requer,
como primeiro procedimento, considerações a respeito da função
comunicativa (finalidade) do gênero escolhido na nossa sociedade.
[...] Na sequência do estudo, é preciso determinar a temática
possível naquele gênero discursivo. (LOPES-ROSSI, 2006, p. 4).

Interessante visualizarmos, no Episódio, o processo de reflexão emergindo
nas interações, quando P1 interrompe nossa fala, demonstrando se conscientizar,
naquele momento, de uma lacuna em seu material, de um problema na elaboração
das perguntas de leitura, ao dizer – “Fica vaga, né?”. Conforme Angelo (2015), a
tomada de consciência constitui uma ativação das FPS, a qual não surge ao acaso,
espontaneamente, mas em decorrência das interações com o outro.
Quando nos questiona a respeito da melhor forma para conduzir o trabalho
com o contexto de produção, demonstra abertura para a reconstrução de sua
proposta, a disposição e vontade de fazer diferente, de (re)significar suas ações
pedagógicas.
A partir do engajamento de P1 na análise, continuamos a intervir:
P: E a escolha do gênero? Queria que você pensasse se não seria melhor fechar
outro gênero do que o texto dissertativo, que é da esfera escolar, próximo à
tipologia... Não seria interessante explorar um gênero que está posto na sociedade,
publicado em jornal, revista...
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P1: Colocar um artigo de opinião?
P: Isso. Pense a respeito.

Novamente, P1 antecipa o que iríamos sugerir, demonstrando que está mais
segura e que compreende o processo, procurando reconstrui-lo. O fato da docente
complementar nossas observações, revela sua disposição em participar ativamente,
em ―marcar a própria voz‖ (ANGELO, 2015, p.198), o que nos faz inferir que está
compreendendo, construindo novos conhecimentos a partir da interação com a
teoria e com as mediações. Os questionamentos de P1 revelam o desejo em obter
respostas para suas dúvidas, as quais são provocadas pelas interações durante as
sessões reflexivas, ou seja, nascem nas relações interpessoais com a pesquisadora.
Desse modo, prosseguimos com a interação:
P: Também tenho a preocupação de que estão vendo vários gêneros diferentes:
charge, editorial, reportagem, e não estão vendo nenhum texto do gênero a ser
produzido, até porque como é o texto dissertativo, não encontra fácil, fora do
contexto escolar... Não estou impondo, só quero que você pense a respeito do
gênero a ser produzido e da importância de trazer textos desse gênero para o
reconhecimento...
P1: No caso, se eu fosse trabalhar o artigo de opinião eu teria que descartar esses
que eu selecionei?
P: Não precisa. Mas teria que trazer exemplos de artigo... Explorar na leitura,
observar a questão polêmica presente... [...]
P1: Aqui no comando eu teria que mudar, né? Colocar o artigo de opinião...
P: Sim, mas teria que analisar artigos primeiro, demonstrar onde são publicados... Eu
trouxe um artigo para você dar uma olhada, se quiser ler...
P1: Eu gostei da ideia. Na hora que eu estava preparando o material achei que eu
não tinha trazido nenhum do que eles iam produzir, só o editorial, mas fiquei em
dúvida...

Nesse ponto do diálogo, P1 começa a assimilar a necessidade de que seus
encaminhamentos proporcionem o reconhecimento do gênero, com seleção de
textos que possibilitem a percepção dos elementos do conteúdo temático, estilo e
construção composicional do gênero a ser produzido. Insistimos nesse procedimento
porque entendemos, assim como Lopes-Rossi (2006), que pela leitura de vários
exemplares do gênero é possível a apropriação de suas principais características
(sociocomunicativas e composicionais), desde que este trabalho com a leitura não
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focalize apenas a busca de informações ou conteúdo do texto, pois, nesse caso, as
características do gênero discursivo passariam despercebidas.
Finalizamos a sessão reflexiva, lendo, juntas, um artigo de opinião, que
trouxemos como exemplo, a fim de analisarmos o contexto de produção. Por fim,
sugerimos a leitura de um material da OLP35, o qual constava do acervo da
biblioteca da escola, e do texto 1 (quadro 29), a fim de fundamentar a reelaboração
da proposta de trabalho.
De forma geral, não oferecemos uma resposta pronta, mas procuramos
provocar desestabilizações na professora, problematizando algumas atitudes, como
a pesquisa de materiais prontos na internet, lacunas na elaboração das questões e
afastamento de conceitos teóricos estudados, objetivando favorecer a internalização
e a construção de novos conhecimentos sobre a escrita. Questionamos, também, a
solicitação de um gênero próximo à tipologia tradicionalmente abordada na esfera
escolar. Com esses procedimentos pretendíamos provocar reflexões da ordem do
confrontar, pois ao ser questionada, P1 teria que buscar as razões que motivaram
seus encaminhamentos, o que geraria uma análise crítica sobre as ações que
propõe e a teoria em estudo.
Posteriormente à sessão, P1 encaminhou-nos uma segunda versão de sua
proposta de trabalho (quadro 29), acompanhada do material didático, o qual também
passara por uma reformulação.
Quadro 29: Plano de P1 – Segunda versão
Sequência didática para trabalhar com gênero: Artigo de Opinião
A- Visualizar uma charge e provocar polêmica entre os alunos.
B- Levantar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema: ÁLCOOL NA
ADOLESCÊNCIA.
C- Mostrar vídeos conscientizando os alunos do prejuízo que o mesmo pode causar na
vida deles.
D- Leitura de textos: 1- Uso e Abuso de Álcool em adolescentes, 2-Além da dose, 3Álcool e direção: um grande problema da ―Terra da Cachaça‖;
E- Explanar: Revista Veja, Gênero Editorial e Artigo de Opinião.
F- Realizar atividades de Interpretação de Texto referente aos mesmos.
G- Corrigir as atividades propostas
H- Analisar de forma crítica, clara e coerente a temática, reconhecendo a situação de
produção de um artigo de opinião com a finalidade de conscientizar sobre as
possíveis consequências da direção de jovens sob o efeito de álcool

35

RANGEL, Egon de Oliveira; GAGLIARDI, Eliana; AMARAL, Heloísa (Org). Pontos de vista:
caderno do professor: orientação para produção de textos. São Paulo: CENPEC.
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Reconhecer o gênero (artigo opinativo), analisar a estrutura do artigo e os
argumentos apresentados pelos autores
Primeira Produção
Discutir se o ponto de vista é pertinente ao tema.
Revisar o primeiro artigo, considerando as orientações realizadas.
Responder a lista de constatação (autoavaliação) fazendo assim a revisão sobre o
que foi estudado.
Reescrever o artigo
Correção com bilhetes (textual interativa)
Realizar a produção final.
Confeccionar cartazes objetivando os temas abordados para fixar junto no mural da
escola.

Fonte: Elaborado pela professora colaboradora no contexto da pesquisa.

Pudemos constatar que, com o desenvolvimento das sessões reflexivas, são
percebidas alterações no PTD e no material didático elaborado, do qual recortamos,
para esta análise, o comando de produção reformulado (quadro 30):
Quadro 30: Comando de produção – segunda versão

FONTE: Elaborado pela professora colaboradora no contexto da pesquisa.

Ao analisarmos essa nova versão do PTD, constatamos que a docente realiza
operações linguístico-discursivas (como é próprio em uma reescrita textual),
evidenciando substituição de termos e sentenças, além de acréscimos de ações e
informações.
Quanto às substituições efetuadas, a exemplo do que ocorre em outras
pesquisas colaborativas, há troca de termos mais comuns por outros vocábulos que
remetem à teoria em estudo, tais como: ―levantar conhecimento prévio‖,
―reconhecendo a situação de produção‖, ―a finalidade‖. Compreendemos essas
alterações linguístico-discursivas como tentativas de fundamentar teoricamente suas
ações e estabelecer um diálogo com os textos teóricos, buscando fazer uso de
expressões que não lhe eram habituais, antes das ações colaborativas.
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Quanto às operações de acréscimo, procura inserir um objetivo para cada
ação e inclui um artigo de opinião entre os textos selecionados para leitura.
Acrescenta a explanação da Revista Veja e abordagens sobre os gêneros editorial e
artigo de opinião. P1 modifica, ainda, o início da proposta, atribuindo um objetivo
para o trabalho com a charge – “provocar polêmica‖ – o que faz, provavelmente, em
função da alteração do gênero a ser produzido – artigo de opinião – o qual costuma
focalizar uma questão polêmica.
Tanto as operações de substituição como de acréscimo expressam
compreensão, ao menos parcial, das discussões e interações realizadas nas
sessões reflexivas, fortalecidas pela leitura do artigo indicado. No entanto, durante
uma das sessões, questionamos o acréscimo, ao seu PTD, do item Q, no qual
propõe a produção de um cartaz, uma vez que, com essa inserção, os alunos teriam
que produzir textos de dois gêneros diferentes; além disso, nada fora contemplado
nos encaminhamentos a respeito desse gênero discursivo. Dessa forma,
desaconselhamos essa atividade.
Em relação ao comando de produção (quadro 30), houve a substituição do
gênero a ser produzido (texto dissertativo para artigo de opinião), acatando nossa
problematização acerca de propor um gênero somente da esfera escolar, próximo à
tipologia. Acrescentou a informação a respeito da circulação do texto no próprio
corpo do comando. Substituiu a frase afirmativa constante na apresentação do tema
por três questionamentos, estratégia que possibilita ao aluno maior liberdade para se
posicionar. Contudo, observamos que a finalidade da produção foi deslocada do
comando, passando a compor o item H do PTD.
Quanto à elaboração das atividades de leitura, P1 reorganizou as perguntas
propostas para o editorial, inseriu a leitura de um artigo de opinião e elaborou
questões que propiciavam o reconhecimento da situação de produção do texto, tanto
para o editorial, quanto para o artigo de opinião. Acrescentou, ainda, um material
explicativo sobre os dois gêneros.
A esse respeito, retomamos alguns aspectos na sessão reflexiva, como
demonstra o episódio 9:
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Episódio 9
P1: Nas questões, precisa acrescentar alguma coisa?
P: De forma geral, precisaria contextualizar mais os textos. Discutir sobre a época de
produção do texto, os jornais que veicularam. Dá pra você acessar na internet; tem
no site a edição do jornal onde foi publicado esse editorial....
Poderia incluir um artigo de opinião que pudesse trazer o jornal... [...] Tem um sobre
esse assunto que saiu há pouco tempo na Gazeta do Povo.
P1: Deixa eu anotar: vou trazer os jornais e a Veja, lembra que eu falei...Você viu
que eu conceituei um pouquinho o editorial e o artigo? Posso só mostrar e não
imprimir? São muitos textos... ou tiraria um...
P: Pode ser. É interessante levar pelo menos os dois artigos. Até pra pensar no
interlocutor. Esse foi produzido no contexto da OLP, esse no Jornal Gazeta.
Interlocutores, veículos de circulação e suportes diferentes. Ver a linguagem
adequada. O deles, por exemplo, será mais orientado para o público jovem.
P1: Então vou colocar aqui como um quarto texto. A gente faria algum exercício
escrito ou apenas de forma oral? Porque vamos apresentar os textos e vou fazer
uma retomada oral pra não ficar muito extenso.
P: É importante trabalhar bem com os dois artigos de opinião, pois é o gênero que
eles vão produzir. (Sessões reflexivas)

Embora as questões focalizassem o ano de produção, o veículo de circulação
dos textos, o aluno ainda teria contato com o gênero apenas impresso em um
material didático. Por isso, sugerimos que mostrasse a página do jornal onde o texto
foi veiculado originariamente. Nosso intuito, mais uma vez, era reforçar a função
social do gênero, além de propiciar à percepção da influência do próprio veículo de
circulação no planejamento do texto. Novamente, P1 demonstra boa vontade em
rever seus encaminhamentos e disposição em pesquisar as fontes dos textos
selecionados.
Sugerimos, ainda, a inclusão de pelo menos mais um artigo para leitura e
análise, pois havia indicado apenas um exemplar do gênero; os demais textos eram
de outros gêneros da esfera jornalística, como reportagem e editorial. Chamamos a
atenção de P1 para a necessidade de oferecer para leitura mais textos do gênero a
ser produzido, o que favoreceria a apreensão de suas características.
Encontramos, no material, uma síntese explicativa a respeito do Editorial e do
Artigo de Opinião, como P1 destacara: “viu que conceituei um pouquinho o editorial
e o artigo?”. Ficamos preocupadas com a forma como seria conduzido o trabalho
com esse material e então sugerimos:
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P: Quanto a essas características do gênero seria interessante ir analisando no texto
e não ficar explicando de forma descritiva. Demonstrar os argumentos, os dados, no
texto.
P1: Eu acho que a gente entrega esse material com as características como uma
forma de pesquisa; não quero fazer de forma maçante. Outra coisa, em função do
tempo, algumas questões vou enviar como tarefa.

A resposta de P1 demonstra que não pretendia iniciar a abordagem do
gênero de forma conceitual, descritiva, o que indica que compreende a necessidade
do contato com o gênero, de atividades de leitura.
Quando questionamos acerca da finalidade do texto ter sido suprimida do
comando de produção, P1 esclareceu:
P1: Vou comentar a semana do trânsito primeiro.
P: Tá, porque é a necessidade que motivou esse trabalho.
P1: No primeiro dia eu não vou apresentar o gênero que vai ser produzido ainda. Vou
discutir o assunto primeiro... para não criar aquela situação de que tem que
produzir...

P1 relatou que apresentaria a situação do evento escolar do qual fariam parte,
justificando a discussão sobre o tema que está propondo. Não deixa de ser uma
apresentação da situação em que estariam envolvidos, mas a docente pretendia
explicar que produziriam um texto apenas quando já tivessem lido e discutido sobre
o assunto, após a leitura do artigo de opinião. Entendemos e respeitamos a sua
proposta, mas pedimos que incluísse a finalidade no comando, pois não afetaria seu
objetivo, uma vez que o comando só seria entregue após as atividades de leitura e
de reconhecimento do gênero. Nossa preocupação consistia na possibilidade de
compreensão inadequada da finalidade do texto, uma vez que pela forma como
estava redigido o comando, o aluno poderia encarar o meio de circulação – expor no
mural – como a finalidade de sua produção, o que comprometeria o assumir-se
como autor que tem o que dizer. Apontamos para a importância de se ter uma
finalidade clara para a produção escrita.
Passamos à análise de um cronograma para a aplicação do PTD,
interrogando P1 a respeito das etapas que desenvolveria. A docente expôs que
iniciaria pela apresentação da situação, referindo-se ao evento da escola, mobilizaria
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a discussão acerca do tema a partir da charge e vídeos. Na sequência,
encaminharia a leitura dos textos, as atividades orais e escritas. Anotou em seu
calendário que levaria seis aulas para o desenvolvimento dessas ações: ―Vou
trabalhar os textos – cinco aulas – mais uma para correção das atividades escritas.
A produção vai ser aqui (sétima/oitava aula). E, daí, aplico a lista (nona aula) e
depois eu preciso de um tempo que eu te falei (correção)‖. Concluímos que seriam
necessárias 12 aulas (aproximadamente), pois ainda demandaria previsão de tempo
para as atividades de reescrita e preparação do mural.
Passamos à retomada dos aspectos relativos à revisão, correção e reescrita,
a partir de trechos do texto 3 (quadro 28), o qual havíamos encaminhado para leitura
via email.
P1: E a primeira versão eu já recolho ou eles revisam?
P: Você poderia trabalhar primeiro com a lista de constatações. Em duplas ou
individualmente, só depois eles te entregarem. Porque eles mesmos já vão adequar
algumas coisas. Só que eles nunca trabalharam assim, vai ser necessário explicar.
P1: Então eles fazem uma primeira revisão. Eu acho que no primeiro momento cada
uma vê individualmente, porque pode ter particularidade, melhor cada uma ver o seu,
uma autoavaliação.

Chamamos a atenção para o procedimento relatado por Simioni (2012), que
se assemelhava às nossas discussões, sugerindo a possibilidade de revisão via lista
de constatações (conforme ela já havia indicado no PTD) ocorrer em duplas ou de
forma individual. P1 participou da interação de forma ativa, demonstrando maior
segurança para marcar suas decisões ao optar pela revisão individual e justificar sua
escolha. Em sua fala notamos que a própria terminologia já lhe era familiar, ao usar
termos como: primeira versão, revisão, autoavaliação, demonstrando maior diálogo
com os textos teóricos.
Por fim, solicitamos que (re)organizasse o PTD em forma de quadro para que
as etapas ficassem mais evidentes, até mesmo para ela, e que acrescentasse as
referências teóricas. Discutimos sobre essa organização e combinamos que
indicasse três aspectos: as etapas de desenvolvimento; as atividades previstas para
cada etapa; e objetivos dessas atividades. Após essa reelaboração, P1 entregou a
versão final do PTD, conforme demonstra o quadro 31:
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Quadro 31: Plano de P1 – Versão Final
UNIDADE DIDÁTICA
Gênero: Artigo de Opinião
Etapas de
Desenvolvimento

Mobilização para as
atividades

Apresentação da
situação

Atividades realizadas

Objetivos

Visualizar uma charge e
discutir
oralmente,
analisando os elementos
verbais e não verbais.
Mostrar vídeos sobre as
consequências do álcool
em excesso;
Relacionar a charge e os
vídeos – debate.

Provocar polêmica entre
os alunos, instigar a
argumentação.

Explicar que o tema do
consumo de álcool será
alvo de uma produção de
um artigo de opinião que
ficará no mural do colégio,
como forma de contribuir
para as discussões feitas
durante
o
mês
de
setembro
sobre
as
questões
relativas
à
Semana do trânsito, a qual
focou também as questões
de álcool e direção.

Conscientizar os alunos do
prejuízo que o mesmo
pode causar na vida deles.
Levantar
os
conhecimentos prévios dos
alunos sobre o tema:
ÁLCOOL
NA
ADOLESCÊNCIA.
Criar uma situação real de
interlocução a partir do
trabalho que está sendo
realizado na escola sobre
os
cuidados
com
o
trânsito.
Proporcionar informações
sobre o tema a ser
abordado na produção;

Explorar ponto de vista e
contato
com
textos
Leitura de textos: 1- Uso e argumentativos,
analisar
Abuso de Álcool em os argumentos utilizados
adolescentes; 2- Além da nos textos.
dose.

Reconhecimento do
gênero

Realizar
atividade
de
Interpretação de Texto
referente ao texto 2.
Explanar: Revista Veja,
Gênero Editorial (projetar a
página do jornal no qual foi
publicado) e Artigo de
Opinião.
Leitura do texto 3- Álcool e
direção:
um
grande
problema da ―Terra da
Cachaça‖.
Realizar
atividade
de
Interpretação de Texto e
análise
linguística
referente a esse artigo de
opinião.

Reconhecer o gênero, o
suporte, as condições de
produção.

Reconhecimento do estilo
do gênero e das condições
de produção.
Reconhecimento do estilo
do gênero e interpretação
do texto.

Reconhecer

o

gênero
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Corrigir as atividades
propostas.

(artigo de opinião), analisar
a estrutura do artigo e os
argumentos apresentados
pelos autores.
Observar marcas próprias
do estilo do gênero,
linguagem
utilizada,
objetivos.

Analisar de forma crítica,
clara
e
coerente
a
temática, reconhecendo a
situação de produção de
outro artigo: Álcool na
Adolescência (Texto 4) – Estabelecer
uma
mostrar jornal.
organização do texto.
Planejamento da
produção

Escrita do texto

Revisão e primeira
reescrita do texto

Entregar comando de
produção.

Levar o aluno a pensar a
linguagem que utilizará,
retomar quem irá ler o
texto (interlocutor), o tema
que foi discutido e a
semana do Trânsito que
está sendo trabalhada na
escola
(finalidade
de
conscientizar).
Desenvolver a percepção
Primeira Produção.
de que o primeiro texto é
um esboço, não está
acabado, necessita de
revisão.
Acompanhamento pela
Acompanhar e orientar as
professora nas carteiras.
dúvidas no momento da
efetivação da escrita.
Leitura amostral dos textos Revisar
a
primeira
produzidos e orientação produção
do
artigo,
oral e no quadro a respeito considerando as análises e
dos principais problemas orientações realizadas.
observados (fuga ao tema,
linguagem
e
estilo
inadequado ao gênero, Desenvolver uma primeira
problemas de pontuação, reescrita, podendo ser
título).
parcial ou total.
Entregar para que façam
uma primeira revisão a
partir
do
que
foi
comentado.
Responder a lista de
constatação
(ficha
de
autoavaliação)
fazendo
assim a revisão sobre o
que foi estudado.
Reescrever integralmente
o artigo.

Compreender que a escrita
é um processo, que o texto
precisa de revisão e
adequações para melhor
atender à situação de
produção.
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Correção e orientação
para a reescrita

Atividades de reescrita

Produção Final

Circulação do texto

Analisar o texto e
consequentemente
orientar para uma nova
reescrita.

Reconhecer
que
a
reescrita é uma forma de
ampliar o texto melhorando
assim para o leitor.

Reconhecer que essas
atividades são
aprimoramento para o
artigo final.

Criar
atividades
objetivando a reescrita
para que haja um bom
artigo para o leitor.
Apreciar o artigo com
leitura
e
contemplar
também a comunidade
escolar.
Promover a circulação do
texto,
criando
uma
situação de interlocução
real.

Realizar a produção final.

Organização do texto e
montagem do Mural.

Perceber o objetivo da
escrita: a interação com o
outro.
Referências:
álcool-mudança
de
comportamento
–
antes
e
depois
da
baladaEFCGJ_T_1395149_mmp4.avi
https://www.youtube.com/watch?v=L88Q4J45u9M
http://arquivoetc.blogspot.com/2009/03/editoriais-dos-principais-jornais-do_10.html
http://acervo.folha.com.br/fsp/2011/11/24/2
Revista VEJA. 9 de setembro, 2009
PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Diretrizes Curriculares Estaduais de
Língua Portuguesa. Curitiba, 2008.
FONTE: Elaborado pela professora colaboradora no contexto da pesquisa.

Da segunda versão para a versão final do PTD, além de organizar o quadro,
conforme solicitamos, notamos que P1 realiza operações de substituição e
acréscimo, com o propósito de atender às observações realizadas durante as
sessões reflexivas, adicionando elementos não delimitados nas primeiras versões.
Ao sistematizar as etapas, P1 conseguiu contemplar, coerentemente, as fases de
planejamento, efetivação da escrita, revisão, reescrita e circulação do texto. Esses
procedimentos refletiram as ações colaborativas, nas quais enfatizamos o caráter
processual da escrita, compreendendo-a como trabalho, denotando que P1
reconstruiu, de forma peculiar, os conhecimentos abordados nas sessões reflexivas
e FC, o que demonstra indícios de apropriação (VYGOTSKY, [1984]1991).
A substituição do título para ―Unidade didática‖ revela a percepção de que,
embora se aproximasse em alguns momentos dos passos de uma SD, não
contemplava realmente essa metodologia, compreensão advinda, provavelmente, da
leitura dos textos indicados e dos momentos de discussões.
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A necessidade de (re)organização do plano conforme os elementos
preestabelecidos (etapas - ações - objetivos) exigiu de P1 reflexão sobre o que
pretendia, impelindo-a a pensar e registrar suas ações de forma coerente. Incluiu na
etapa apresentação da situação, a proposta de interlocução, articulada ao evento
escolar, inserindo a finalidade da produção de forma mais adequada do que na
versão anterior do plano.
Conseguiu retratar, de forma mais consistente, os encaminhamentos
pretendidos, embora alguns objetivos ainda se apresentem com redação
inadequada ou incompleta, como, por exemplo, ―Reconhecer que a reescrita é uma
forma de ampliar o texto melhorando assim para o leitor”, que passa a ideia de que
reescrever seja apenas ampliar, aumentar o texto. Quanto à terminologia
empregada, demonstra maior familiaridade, articulação e diálogo com os
fundamentos teóricos.
Consideramos que, nessa versão final, a docente incorporou, em seu PTD,
conceitos estudados, revelando avanços em seus conhecimentos. Para promover
esses avanços, valemo-nos dos referenciais teóricos, aliados à reflexão crítica
acerca da prática, como instrumentos mediadores para desafiar a reconstrução das
práticas pedagógicas com a produção e a reescrita textual. É possível perceber um
movimento de transposição do conhecimento cotidiano ao científico quando P1
elabora as etapas do plano e as atividades de forma mais autônoma e bem mais
consistente do que na situação inicial. Na realidade, houve um amadurecimento
teórico-metodológico, com o desenvolvimento do conhecimento do nível proximal,
demonstrando o que foi capaz de produzir e compreender com a ajuda do outro,
processo proporcionado pelas mediações via sessões reflexivas.
Cabe ressaltarmos que chegamos a conversar com P1 acerca da forma de
circulação do texto, uma vez que um artigo de opinião seria mais adequado ser
publicado em um jornal escolar, ou na mídia local. Porém, o colégio não possuía
esse tipo de informativo e, na mídia local, havia possibilidade de publicação apenas
de um dos textos, o que se afastaria do propósito e finalidade apresentada. Dessa
forma, P1 optou por manter o mural, respeitando as limitações impostas por esse
contexto real.
Quanto ao material didático, P1 acatou as sugestões de acréscimo, ao inserir
mais um artigo de opinião para leitura e análise e incluir a projeção das páginas dos
jornais que veicularam o editorial e o artigo selecionados para as atividades de
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leitura e reconhecimento do gênero. Contudo, não entregou outra versão do
comando de produção, que contemplasse a finalidade do texto a ser produzido,
acrescentando essa informação no PTD, junto à etapa de apresentação da situação.
Embora não tenhamos detalhado todo o processo de análise e orientações
quanto às questões de leitura elaboradas por P1 para o encaminhamento que
antecede a produção textual, ressaltamos que, a cada sessão reflexiva, a docente
procedia à revisão. E, aos poucos, demonstrou maior autonomia quanto à
elaboração, rompendo com a necessidade inicial de recorrer a materiais prontos,
veiculados pela internet. Essa confiança conquistada revela avanço quanto ao
processo de internalização e apropriação dos conhecimentos.
A versão final do material didático contemplou atividades de leitura para
reconhecimento do gênero, apreensão do contexto de produção, conteúdo temático,
estilo e construção composicional. Todavia, consideramos que houve uma
quantidade excessiva de atividades, inclusive sobre o editorial, gênero que não seria
produzido. P1 apresentou maior dificuldade quanto às questões que envolviam
análise linguística.
Esse processo de elaboração do PTD evidencia o amadurecimento de P1 e
revela outros aspectos ainda em fase de amadurecimento, o que demonstra que o
trabalho colaborativo não esgota o processo da formação docente, pois desvela
novas necessidades e novos temas para reflexão, o que constitui, praticamente,
uma característica da PACC.
A seguir, reportamo-nos a P2.

4.2.2 Interações com P2

Processo semelhante foi vivenciado por P2, ao elaborar um PTD voltado a
uma turma de 6° ano do período matutino. Na primeira sessão reflexiva, a docente
expôs suas angústias quanto à articulação teoria/prática. Então, nos propusemos a
realizar alguns encontros de retomada dos estudos, como demonstra o episódio 10:

Episódio 10
P2: Eu tenho que preparar meu material, no caso.
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P: Sim, mas antes tem algum aspecto visto na FC que você queira rever?
Podemos estudar até o final de setembro e daí você elabora o PTD.
P2: Tem coisas que eu fiquei em dúvida, lembra que até comentei... A lista de
constatações eu não soube fazer no curso... [...]
P2: Durante a FC, nas atividades, eu fiz aquela correção com os bilhetes no sexto
ano, mas não foram com todos que consegui não. Muitos deles não conseguiram
reescrever. Com alguns a gente não consegue...
P: O principal objetivo da pesquisa colaborativa é você, como professora, olhar a
própria prática, perceber as dificuldades e ver em que esses estudos podem
contribuir. A ideia não é eu vir aqui como pesquisadora e olhar se você está fazendo
certo ou errado. Vou analisar também o meu trabalho, em que está contribuindo. Se
você tiver um tempo na sua hora atividade, nas segundas feiras, para estudarmos,
podemos rever o material da formação. (Sessões reflexivas)

Nosso intuito foi tranquilizar a docente e reforçar o nosso objetivo com os
estudos, possibilitando as ações de informar, confrontar e reconstruir, uma vez que
em uma PACC, faz-se necessário considerar as necessidades de seus sujeitos e
mobilizar meios que os ajude refletir para instigar mudanças (SOBRINHO, 2011).
Nesse sentido, retomamos alguns aspectos dos conteúdos estudados, em duas
sessões reflexivas. Em uma delas, P2 nos apresentou o que pretendia abordar com
a turma:
Episódio 11
P2: Olha, pensei em usar a carta. Começar com um filme. Eu até pesquisei esse
material aqui. Por que aqui tem a carta (mostrando o livro e o plano que fizera pra
escola) [...] E eles já trouxeram cartas que eu pedi pra eles. Do pai, da vó, da mãe...
P: Isso é bom; mais do que o filme. Explorar as cartas que eles trouxeram é mais
interessante.
P2: E eles poderiam produzir e interagir com o outro sexto ano daqui ou até da outra
escola.
P2: Mas eu não sei como vou desenvolver ainda, você vai me ajudar nortear o
caminho... só defini que vou trabalhar com a carta.
P: Primeiro seria a situação de interlocução. Depois trabalhar o reconhecimento do
gênero – você já está coletando cartas de parentes – eles deixaram você usar?
P2: Eles trouxeram para eu ver... tem até carta de amor, mas estas eles não querem
que eu leia na sala.[...] (Sessões reflexivas)

Nesse episódio de interação, P2 demonstra compreensão acerca da
importância de uma interlocução real, ao optar pelo gênero carta pessoal e enfatizar
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que os alunos poderiam interagir com outra turma, ressaltando a relevância do
interlocutor para a produção. No entanto, denota insegurança quanto às etapas do
PTD, ao mesmo tempo em que assume seu intuito de aprender, além de expressar
confiança na pesquisadora, como alguém capaz de auxiliá-la em sua proposta de
ação por ser mais experiente quanto ao conhecimento teórico: “você vai me ajudar,
nortear o caminho”. Esse aspecto é relevante em uma PACC, uma vez que ―um dos
principais desafios da pesquisa colaborativa é o estabelecimento dos vínculos entre
os pesquisadores e os professores‖ (PIMENTA, 2005, p. 529).
O engajamento e confiança de P2 permitiu-nos prosseguir com as ações de
informar/confrontar de forma mais produtiva. Passamos a interrogá-la e dar espaço
para que refletisse sobre os procedimentos teórico-metodológicos, a fim de que
chegasse a conclusões acerca de seus encaminhamentos práticos à luz dos
pressupostos em estudo.
Cabe destacarmos o fato de P2 estar coletando exemplares de cartas reais
para a implementação do trabalho, o que nos levou a instigar a docente a pensar a
respeito de atividades sobre o reconhecimento do gênero e em relação à proposta
de produção:

P: Dá pra partir daí o reconhecimento do gênero, pois é importante que façam leitura
do gênero que vão produzir.... ver os envelopes..... mostrar nas cartas deles
mesmo...depois do reconhecimento do gênero, dessas atividades, vem a parte da
produção e tem que pensar bem sobre o comando de produção... Lembra o que
tinha que conter no comando? Que conversamos na FC?
P2: Ai! Acho que não vou lembrar... estou sem o material aqui.
P: Não tem problema; vamos pensar: Como você vai escrever o comando?
P2: Ah... primeiro dizer que vão escrever uma carta.... depois pra quem vão
escrever... pra quê...
P: E vão enviar?
P2: É. Que vai enviar pra alguém.
P: Então, quando você fala a carta, está identificando o gênero que ele vai produzir.
Pra quem - você está deixando claro o interlocutor. [...] Isso é muito importante, pois
de acordo com a pessoa pra quem ele vai escrever a carta ele vai escolher o
vocabulário, a linguagem, o assunto. Talvez fosse legal ele escrever primeiro pra
alguém próximo, num primeiro momento... depois pra outra turma...
P2: Eles podem escrever até pra mãe, se quiserem?
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P: Sim. [...] Olha, é importante identificar o gênero no comando, o interlocutor, a
forma como vai circular e a finalidade. Esses elementos sempre estarão no
comando. Lembra que conversamos sobre uma produção de texto e os exercícios de
escrita? [...]

Procuramos retomar aspectos estudados durante a FC, como a constituição
do próprio comando de produção. Embora P2 apresente-se receosa e acredite não
se lembrar dos elementos, os elenca em linguagem simples, mas de forma coerente,
revelando ter compreendido os elementos básicos que devem constar no comando,
como: o gênero, o interlocutor e a finalidade da produção, porém denota pouca
familiaridade com a nomenclatura mais conceitual. Para que a docente adquirisse
maior segurança, buscamos retomar os termos e sistematizar o que ela falou, no
intuito de promover maior diálogo com a teoria em estudo. Segundo Angelo, ―É
nesse movimento teórico-prático que o professor pode ir além dos conhecimentos
construídos na prática cotidiana e avançar em direção a uma ação mais pensada,
autônoma e fundamentada‖ (ANGELO, 2015, p. 232).
Na tentativa de esclarecermos os elementos que não poderiam ficar ausentes
em seu plano de trabalho, prosseguimos:
P: Procure pensar na sequência de trabalho: Encaminhamento – Comando –
Correção – Circulação.
P2: Tem que fazer uma SD?
P: Nossas DCE não fecham como obrigatoriedade uma SD, mas é possível. No
nosso documento, se trabalharmos as etapas da produção: planejamento, escrita,
revisão e reescrita, já atendemos. A SD mesmo, apresenta primeiro a situação de
produção – primeira produção – correção diagnóstica - prepara algumas aulas com
módulos sobre o que precisa explorar sobre o gênero – segunda produção –
correção para a última versão. [...] Alguns autores adaptaram, propondo um módulo
de reconhecimento do gênero, como a professora Terezinha.
P: Você tem costume de trabalhar com a SD?
P2: Não, eu já corto pela metade essa sequência aí, acho que corto muito.

Ao tentarmos explicar as etapas a serem contempladas, utilizamos o termo
sequência de trabalho, o que deixou P2 confusa, compreendendo-o como SD,
encaminhamento sobre o qual não havíamos feito nenhuma discussão. Quando a
docente nos questiona quanto à necessidade de elaborar uma SD, procuramos
exemplificar e sintetizar os passos deste encaminhamento metodológico (conforme
DOZ, NOVERRAZ e SCHNEUWLY, 2004), no intuito de verificarmos se tinha
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alguma experiência com esse trabalho, mas ressaltamos que esta metodologia não
constituía uma exigência nos documentos curriculares oficiais. Quando P2
respondeu nossa indagação, contatamos pouquíssima informação a esse respeito.
Embora nossa intenção não fosse determinar a elaboração de uma SD, os
artigos e materiais selecionados (quadro 28) para apresentar exemplos de projetos
com a produção textual, condizentes com a teoria em estudo, fundamentavam-se
nessa metodologia. Trouxemos esses textos para embasamento e fonte de
pesquisa, no intuito de evitar a busca em materiais completamente distantes dos
aspectos teóricos em formação, conforme ocorrera, inicialmente, com P1.
Para evitar confusão quanto à metodologia a ser contemplada no PTD,
discutimos os caminhos possíveis de serem trilhados pela docente para a condução
de sua prática com a produção e a reescrita, de modo a contemplar o que
estudamos na FC e atender aos atuais referenciais curriculares.
Episódio 12
P: Nós vamos acompanhar o processo todo, do encaminhamento da produção à
própria escrita mesmo do texto, o processo de revisão que passa pela tua correção,
a reescrita e a circulação do texto. Todo o teu plano tem que estar contemplando
essas etapas. Nós vamos seguir o que consta aqui nas DCE.

Então, lemos juntas as orientações das páginas 69/70 das DCE (PARANÁ,
2008) a respeito das etapas para a produção textual, conforme consta às páginas 94
desta dissertação, no capítulo 2, na fundamentação teórica.
P: Planejar o texto: Entra tudo que você vai fazer para o aluno se preparar para a
escrita. Deixar muito claro para quem ele vai escrever, pra decidir o vocabulário,
planejar o texto – etapa de planejamento. Depois dessa etapa do planejamento ele
vai escrever o texto, a primeira versão; [...] Durante a FC, nós sugerimos, para a
revisão, uma lista de constatação [...]
P: A própria revisão deles já gera, às vezes, uma reescrita; depois da lista, já é outra
versão do texto que irá para correção e gera outra reescrita. É a etapa de reescrever,
a partir do que você apontou e, por fim, circular o texto, no caso, enviar a carta.
Essas etapas das DCE constituem o que trabalhamos na FC. (Sessões reflexivas)

A partir dessa intervenção, na qual abordamos os trechos presentes nas DCE
(PARANÁ, 2008), articulando-os com o que foi estudado na FC, P2 demonstrou
compreender as etapas a serem contempladas em seu PTD e passou a participar
das discussões de forma mais ativa, questionando e expondo suas ideias a respeito
da elaboração do material didático a ser aplicado aos seus alunos.
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P2: Tenho cartas que os alunos trouxeram. [...] Eu vou xerocar e, daí, devolvo. Aqui
é da mãe, ela autorizou. Veio do Japão. A menina trouxe.
P: Isso já é um material pra encaminhar o seu trabalho. Tem várias, você pode
selecionar. Tem a data, o local, vocativo, as características da carta. Interessante e
real, circulou realmente. Mostrar assim, o envelope [...] Tem suportes diferentes,
vieram de locais diferentes. Dá pra mostrar o real, o selo, contextualizar o gênero
carta, está excelente.
P2 Eles estão empolgados, perguntam todo dia: professora, quando você vai
trabalhar com as cartas?
[...]
P2: Como tem um aluno que tem o filme Uma carta para Deus, eu pensei em passar
pra eles, e a partir daí introduzir. Entraria no encaminhamento?
P: Sim, entraria, você coloca no plano.
P2: Depois que eu vou abordar essa carta real que eles trouxeram. Vou falar do
vocativo, destinatário... mas antes disso vou abordar também que hoje quase não se
escreve carta, mais email....
P: É interessante mostrar pra eles que essa é uma carta pessoal e que hoje circulam
muitos outros tipos de carta, do leitor, de reclamação... [...]
P2: E carta anônima? Geralmente eles fazem isso, escrevem cartinha anônima,
mandam cartas apaixonadas. [...] No meio deles circula este tipo de carta...

Nessa troca com P2, buscamos chamar a atenção para a necessidade de
leitura de diversos exemplares do gênero, a fim de que possibilitassem a apreensão
das principais características (sociocomunicativas, do estilo e composicionais) do
gênero e reforçamos, mais uma vez, o caráter processual da escrita:
P: Para encarar a produção do jeito que está nas DCE, temos que contemplar tudo
isso. Entender que a escrita é um processo; tem etapas: encaminhamento, a
produção, a revisão e correção, a reescrita e circulação. A circulação depende do
gênero, no caso da carta, tem que enviar. [...]

A partir dessas primeiras sessões, da retomada das DCE e da leitura dos
textos 1 (LOPES-ROSSI, 2012) e 2 (SIMIONI, 2012) - (quadro 28) - P2 elaborou uma
primeira versão do PTD, ainda um esboço, para analisarmos juntas, e expôs suas
dúvidas quanto à seleção do material: até aquele momento havia selecionado
apenas o filme e os textos para leitura, todos exemplares do gênero a ser produzido
- carta pessoal. Vejamos a primeira versão do PTD de P2.
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Figura 33: Plano de P2 – Primeira Versão

Fonte: Elaborado pela professora colaboradora no contexto da pesquisa.

Nessa primeira versão, os objetivos específicos apresentavam-se como uma
listagem do que fazer, fato que problematizamos com P2, no intuito de que
contemplasse o que esperava alcançar em termos de aprendizagem dos alunos.
Também observamos o uso da terminologia ―sequência didática de produção
escrita‖ compreendida como uma sucessão de encaminhamentos, provavelmente
em virtude do como nos referimos nas primeiras interações. Para não haver
compreensão

equivocada,

sugerimos

à

substituição

por

encaminhamentos

metodológicos. Fomos conversando e anotando no texto as observações.
Embora P2 tivesse organizado as etapas de planejamento, escrita e reescrita,
alguns termos e abordagens apresentavam-se inadequados em relação aos
pressupostos teórico-metodológicos pretendidos. Como por exemplo, na etapa da
reescrita, na qual constava ―após a revisão e reescrita, os alunos irão passar a
limpo” - a utilização da expressão ―passar a limpo‖ foi por nós problematizada nas
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sessões. Outro ponto que necessitava de reflexão era a ausência de menção ao
comando de produção, pois não constava no plano, ou seja, falava-se em
planejamento do texto, revisão e reescrita, deixando subentendido que os alunos
produziriam, mas sem nenhuma referência clara sobre a proposta de produção. Na
etapa da reescrita, embora mencionasse a revisão do texto, não especificava como
seria realizada: se utilizaria ou não a lista de constatações, conforme discutido ao
longo da FC. A respeito desses aspectos, abordamos na sessão reflexiva (episódio
13):

Episódio 13
P: O que inicia essa etapa (escrita)?
P2: O comando de produção.
P: Você tem que fazer o comando de produção. Lembrar-se de deixar bem claro no
seu comando o gênero...qual é o gênero?
P2: A carta.
P: Deixar claro pra quem vão escrever. O tema. Você vai deixar livre, ou discutir com
eles e determinar um tema? Verifique a melhor forma. Pra que vai escrever?
P2: Qual a finalidade – por exemplo: se quiser falar se vai passar férias na vó, a
finalidade é saber se pode, combinar...
P: É pode ser uma situação. O comando tem que deixar bem claro o gênero, o
interlocutor...E onde é que vai circular? Como vai ser? Vai ser via correio? Ou só
aqui na escola? Tem que aparecer a circulação. Teu comando tem que contemplar
isso. Feito o comando você vai acompanhar a produção. (Sessões reflexivas)

Percebemos que P2 não estava com dificuldades em compreender esses
elementos constitutivos, fato que já havia demonstrado nas primeiras sessões, o
qual comprovamos quando nos respondeu “a finalidade‖, procurando exemplificá-la.
Sua dificuldade residia em como registrar tais aspectos no plano, em sistematizá-los.
Quanto à expressão ―passar a limpo‖, comentamos que poderia, facilmente,
ser relacionada à correção resolutiva (SERAFINI, 1989) e questionamos: ―O aluno
aprende com essa correção?” P2 ficou em silêncio, pensando sobre o assunto.
Então, retomamos um pouco sobre as formas de correção estudadas na FC e
ressaltamos:
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P: Quando o aluno usa muito o termo passar a limpo, pode compreender que é só
melhorar a letra, tirar um borrão....mas assim não está adequando. Reescrever não é
só passar a limpo. Melhorar não é só ver o erro, mas o que está adequado... pode
não ter nada errado, mas será que está adequado?

Procuramos fundamentar nossas orientações, recorrendo aos textos que
foram indicados para leitura: ―Lembra que eu mandei um artigo pra você, contendo
um material sobre carta do leitor?”[...] A partir do artigo de Simioni (2012),
demonstramos o uso da lista de constatações, discutimos sobre sua elaboração,
retomando a análise no texto quanto à inclusão da lista como meio de propiciar ao
aluno revisar a própria produção.
P: A ideia é começar a ensinar o aluno a revisar o próprio texto. Mostrar aos alunos
que ele deve fazer uma primeira revisão. A tabela ajuda a voltar à leitura, retomar o
texto, prestando atenção em cada parte. Eles são sextos anos, então tem que
explicar primeiro as questões, ir retomando. [...]
Na hora de fazer a segunda versão, ele vai conferir o que ele fez, melhorar o que ele
marcou aqui na lista. [...]

O Episódio 13 registra o diálogo com a docente, no qual P2 manifesta-se de
forma bastante ativa, realizando questionamentos que trazem contribuições para
ampliarmos as discussões acerca do comando de produção e sobre a lista de
constatações, a qual indicara na primeira sessão reflexiva como a sua maior dúvida
(dificuldade).
Com o objetivo de intervir na ZDP da professora, trouxemos para P2 mais um
texto (quadro 29), um capítulo da dissertação de Rosa (2014), no qual consta um
material didático sobre carta do leitor. Também entregamos uma síntese por nós
elaborada a respeito da SD, no intuito de auxiliar na elaboração do material didático,
pois, durante a semana, a docente havia nos enviado um esboço de seu material
didático, contendo vários textos selecionados e que gostaria de usar para leitura,
para o reconhecimento do gênero. Também incluiu informações pesquisadas na
internet sobre o papel dos correios, selos e sobre a carta. Havia, ainda, um texto
(uma carta) acompanhado de algumas questões prontas (as quais indicou não
serem suas). Na verdade, não havia atividades elaboradas, apenas indicação do
que gostaria de explorar no filme e nos textos, em forma de tópicos.
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Episódio 14
P: [...] Nesse material fiz um resumo pra você do que seria uma SD, pois embora a
nossa diretriz não exija que se faça SD é uma metodologia possível. Há um material
didático. Aqui foca o reconhecimento do gênero. [...]
P2: Então em cima desse daqui vou apresentar uma situação, uma proposta de
trabalho, um gênero que é a carta, né? O reconhecimento do gênero – tenho que
fazer encaminhamentos aqui, então...
P: Tem no material que você leu alguns exemplos pra você dar mais uma lida em
casa. A professora (SIMIONI, 2012) também propôs um trabalho com a carta do
leitor, pode te ajudar muito a pensar o seu trabalho. [...]
Esses exemplos são pra você ver tanto conteúdo que tem, pois pode parecer que
não estamos explorando muitos conteúdos, mas estamos. Você vai criar o seu
material do seu jeito. Tudo isso é exemplo porque você disse que estava com
dificuldades com as questões...
P2: Posso formular o meu, usando esse material que pesquisei, mas “jogando”
outras questões dentro desse contexto. [...] (Sessões reflexivas)

Nesse episódio da interação, procuramos, ainda, recuperar com P2 uma
discussão que tivemos durante a FC a respeito da preocupação com os conteúdos a
serem explorados, como se não estivessem sendo abordados durante as atividades
de produção e reescrita.
Interessante observar a fala final de P2, o seu envolvimento com o que
estávamos abordando, como se estivesse a buscar um diálogo consigo mesmo
descrevendo as ações que poderia fazer. Também demonstra compreender a
importância de elaborar atividades acerca do reconhecimento do gênero.

P2: Deixa eu te falar. Aquele material que eu te mandei, dá pra aproveitar alguma
coisa?
P: Sim, tem muita coisa legal. Aquelas cartas que você selecionou estão muito
interessantes, o que você pesquisou dá pra usar as informações nos seus
encaminhamentos, nas explicações. O filme que você falou é muito bom. A aula é
sua. Você vai ver o que funciona.
Só este material aqui que você pesquisou da internet que está fugindo da nossa
perspectiva teórica (referência à carta com algumas questões)
P2: Mas este texto aqui é viável? Eu pesquisei na internet, num blog sobre cartas...
P: Você pode pesquisar, mas tem que colocar referência se aproveitou algo de um
site, blog. Sempre se lembrar de por a fonte.
E olha, esse texto aqui: é de uma carta fictícia, é um texto literário, uma carta escrita
pela Chapeuzinho Vermelho. Foge da função real da carta. Aquelas cartas de alunos
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que você tem são muito mais interessantes pra mostrar a interação real. Você
percebe que esse aqui é mais literário, um texto ficcional, fica contraditório, não é
uma carta para interação.
P2: Ah..tá. Está clareando. Então eu posso fazer baseado nesses planos e pegar
aquelas cartas dos alunos e fazer as questões com elas. Aí sim.
[...]
P2: Esse texto aqui nem precisava, né? Pois vou usar as cartas deles.
Esse material que eu pesquisei sobre o correio, esse é mais para eu explicar.

Com a pergunta de P2, percebemos que nossas observações estavam sendo
um tanto impositivas, portanto, procuramos ressaltar “a aula é sua”, demonstrando
sua autonomia no processo, entretanto, explicamos que o objetivo, naquele
momento, era explorar a interlocução real através do gênero carta pessoal (função
social do gênero) e, por isso, desaconselhávamos o uso de um texto literário, uma
carta ficcional. Como P2 havia recolhido cartas reais, não havia necessidade de
simular uma situação com uma carta fictícia.
Ao tornar-se consciente de suas dificuldades em relação à elaboração das
atividades, P2 buscou selecionar materiais em diferentes fontes (LD, blog e no
próprio material de estudo). Essa atitude revela as lacunas de conhecimento, a falta
de amadurecimento quanto à concepção interacionista e dialógica da linguagem.
Além disso, a quantidade excessiva de materiais pesquisados acabou acentuando
suas dúvidas, mas nos permitiu promover ações de confronto, análise e reflexão.
Nesse intuito, é que procuramos confrontar as lacunas da docente quanto ao
trabalho proposto para a produção textual, comparando os dois materiais: a SD
sobre a carta do leitor contida no material que indicamos para leitura e o da carta
literária (blog), por acreditarmos que o confronto entre os dois materiais se tornaria
um instrumento mobilizador para o desenvolvimento do conhecimento crítico acerca
da prática.
P: Compare esses dois materiais. Aqui começa o problema: Atividades que caem na
gramática pura e não sobre a carta. ... Por isso que a gente tem que evitar pegar uma
coisa pronta, pode acontecer como esse daí. Se você produzir uma carta numa
situação fictícia, foge da proposta da nossa DCE. Você pode pesquisar materiais para
ter uma ideia, mas evitar pegar o que está pronto, pois pode ter uma parte boa e
depois fugir da nossa teoria, da prática da nossa DCE, material pronto pode nos
afastar da nossa teoria. Você já tem muito material e muita coisa boa, precisa
sistematizar, selecionar os textos e elaborar as atividades.

Quando P2 afirma ―Está clareando. Então eu posso fazer baseado nesses
planos e pegar aquelas cartas dos alunos e fazer as questões com elas. Aí sim.”,

280

percebemos, em decorrência das discussões, o momento em que se ativam as FPS
– tomar consciência de sua dificuldade – o que a impulsiona para a busca de
soluções para o problema.
A partir dessas reflexões e orientações, P2 reescreveu o PTD, conforme
apresentamos no quadro 32:
Quadro 32: Plano de P2 – Segunda Versão
PLANO DE AULA
Disciplina :Língua Portuguesa - Conteúdo: Gênero textual : A carta
Duração: 8 aulas
Objetivo Geral:
Proporcionar ao educando o desenvolvimento de sua competência linguística através da
leitura e da escrita de textos referentes ao gênero em estudo, contrapondo a linguagem
formal à linguagem informal e evidenciando a necessidade de adequação do nível da
linguagem às situações sociocomunicativas.
Objetivos específicos
1) Escrever carta pessoal
2) Usar cartas reais trazida pelos alunos e explorar em classe como modelos para a escrita;
3) Fazer uso adequado de elementos estruturais do texto carta;
Sequência didática de produção escrita
Etapa do planejamento
1) Assistir o filme carta para Deus. Apresentar aos alunos ao longo das aulas cartas
informais. Lê-las, explorando as características do gênero: data, endereço, saudações,
introdução do tema da carta, despedida, etc;
2) Contextualizar, durante a leitura dessas cartas, os elementos da situação de
comunicação: quem escreve, para quem escreve, por meio de que gênero e com que
intenção;
3) Discutir a relação existente entre os elementos da situação comunicativa e os elementos
do estilo do gênero da carta (linguagem informal e uso de tempos verbais: presente);
4) Planejar o texto, listando o seu conteúdo e escolhendo (entre aquelas exploradas nas
cartas que servem de modelo) expressões que estejam adequadas aos propósitos
comunicativos;
Etapa da escrita
1) Estimular os alunos a usar as cartas estudadas como referência para a produção do
texto.
2) Pedir que usem outras fontes de informação (livro didático, dicionário etc.) para resolver
eventuais dúvidas na escolha de palavras ou no uso dos tempos verbais;
3) Acompanhar a escrita da carta, oferecendo sugestões e recursos por meios dos quais os
alunos possam aprender mais. Durante esse acompanhamento, selecionar elementos que
apareçam nas produções e que mereçam ser discutidos.
Reescrever o texto
Pedir que os alunos releiam seus textos e os revisem a partir da lista de constatações
Retomada de alguns elementos. Acompanhar a correção da reescrita aguçando a
capacidade do aluno de identificar os segmentos do texto compreendendo a necessidade de
averiguar se os recursos linguísticos empregados (vocabulário, tempos e modos verbais,
elementos coesivos, entre outros) estão adequados ao gênero discursivo pretendido, ao
interlocutor e ao suporte onde o texto será veiculado.
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Etapa de circulação do gênero
Incentivar os alunos a realizar o intercâmbio das cartas entre os avós, familiares e amigos.
Recursos utilizados
Textos impressos
Papel ofício
Material do aluno
Fonte: Elaborado pela professora colaboradora no contexto da pesquisa.

Nessa nova versão do PTD, observamos a reformulação dos objetivos, mas
ainda se misturam ações docentes e o que se espera atingir com o aluno. Embora
P2 tenha procedido às operações linguístico-discursivas de substituição, acréscimo
e deslocamento, não houve substituição da terminologia sequência didática da
escrita, conforme havíamos sugerido.
Quanto às operações de acréscimo realizadas, destacamos a inclusão da lista
de constatações, como forma de encaminhar a revisão textual; a inserção do
número de aulas para o desenvolvimento do plano; e a inserção de sequências mais
explicativas sobre as ações planejadas, no interior de cada etapa prevista.
Houve deslocamento de algumas ações de uma etapa a outra, de forma que
o plano ficou mais coerente, contudo, alguns acréscimos realizados não
contribuíram para a compreensão, como a observação, na etapa da reescrita, de
que o texto deve estar adequado “ao suporte onde o texto será veiculado”.
Em relação às etapas da produção textual, demonstrou melhoria da
organização, entretanto não contemplou em nenhuma delas a informação de que os
textos (cartas) oferecidos para leitura e reconhecimento do gênero, constituíam
textos reais, coletados junto aos próprios educandos. Também não indicou, nessa
etapa, para quem escreveriam e para quê.
Na indicação da circulação do texto, menciona “incentivar os alunos a realizar
o intercâmbio das cartas” não demonstrando clareza ou certeza de realmente
realizar essa circulação, o que seria imprescindível no trabalho com o gênero carta.
Não houve indicação das referências, fontes, algo que já havíamos comentado
durante as sessões reflexivas, durante o episódio 14.
Retomamos a análise desses aspectos nos momentos de interação (episódio
15):
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Episódio 15
P: Aqui nos encaminhamentos metodológicos, você pode explicar melhor o que você
vai fazer. Pois você solicitou cartas reais deles, é algo rico e não está escrito no seu
plano.
P: Pode começar com esse aqui, a apresentação da situação. Iniciar com a etapa de
planejamento está interessante. Você refez os objetivos?
[...] (Sessões reflexivas)

Retomamos

exemplos

citados

no

texto

estudado

(SIMIONI,

2012),

analisamos, juntas, todo o processo que a pesquisadora realizou, perpassando a
correção: “Essa professora aplicou a tabela diagnóstica. Percebeu o maior problema
para encaminhar a reescrita coletiva.” Destacamos as formas de correção,
principalmente a desenvolvida pela autora, a classificatória interativa, assunto que
interessou à P2: “Gostei de usar o bilhete e a legenda”.
P: No plano, acrescente as atividades de reescrita. Esse exemplo aqui seria de
reescrita coletiva de parágrafos, parcial... pode trazer os trechos ou um texto inteiro.
Mas tem que focar em um ou dois aspectos, que seja geral da sala. Depende do
diagnóstico que você fizer.

Procuramos retomar as etapas e o que não estava claro:
P: Essa aqui seria etapa do planejamento, da escrita do texto, da revisão onde irá
usar a lista de constatações, retomada de alguns elementos, daí a sua correção e,
por último, a etapa da reescrita e a circulação do texto. [...]
P2: E isso aqui, dos recursos utilizados, posso pôr?
P: Pode, é legal citar o que você usou.
P2: Ficou mais claro. Hoje fizemos mais devagar, com calma. Eu estava meio
perdida.

Notamos que após ter redigido o plano de forma mais completa, P2
compreendeu melhor o trabalho descrito no artigo de Simioni (2012). Mostrou
amadurecimento quanto aos conceitos estudados e compreensão do que estávamos
analisando em sua proposta, o que ficou evidente em sua fala: “Ficou mais claro.
Hoje fizemos mais devagar, com calma. Eu estava meio perdida”. Após nossas
considerações, P2 entregou a última versão do PTD (quadro 33):
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Quadro 33: Plano de P2 – Versão Final
Plano de aula para o trabalho com o gênero Carta (12 aulas)
1. CONTEÚDO
Estruturante: Discurso como prática social
Básico: Gênero discursivo Carta pessoal
2. ETAPA DE ENSINO – ANO:
Ensino Fundamental: 6º ano
3. OBJETIVO GERAL: Proporcionar ao educando o desenvolvimento de sua
competência linguística através da leitura e da escrita de textos referentes ao gênero
em estudo (carta pessoal), contrapondo a linguagem formal à linguagem informal e
evidenciando a necessidade de adequação do nível da linguagem à situação de
interlocução proposta.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Explorar atividades para o reconhecimento do gênero carta pessoal;
 Mediar situações de interação a fim de que os alunos aprendam a interagir por
meio de cartas;
 Encaminhar atividades de revisão e reescrita, explorando os elementos do
conteúdo temático, estilo e construção composicional do gênero;
 Promover a circulação do gênero, realizando o intercâmbio das cartas entre
familiares, amigos, via correio.
4. ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS:
Partindo das orientações fornecidas pelas DCES de Língua Portuguesa e do
curso “Produção Escrita na escola: Desafios do ensino e da aprendizagem”, esse
trabalho contemplará as etapas da produção textual: planejamento, escrita, revisão,
reescrita e circulação do texto, procurando seguir passos de uma sequência didática
adaptada.
Iniciaremos a aula apresentando aos alunos o filme Cartas para Deus e após
uma roda de discussão oral referente ao filme na qual procuramos resgatar a
importância histórica da carta, apresentaremos uma proposição de escrita de carta
pessoal para um interlocutor de convívio dos alunos. Levantaremos o conhecimento
inicial dos alunos sobre esse gênero.
No decorrer da discussão, apresentar a reportagem da Rede Globo sobre o
gênero carta. Explicar aos alunos que a carta é um tipo de correspondência sob a
forma de comunicação escrita, de natureza pessoal. Há outros tipos de carta:
comercial, do leitor, etc. Enfatizar que a carta é o elemento postal mais importante,
enviada em um envelope, que é selado e enviado ao destinatário da mensagem
através do serviço dos Correios. Explicar que a Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos - ECT é uma empresa do Governo Federal responsável pela entrega de
correspondência no Brasil como também de envio para outros países.
Apresentar aos alunos, ao longo das aulas, cartas pessoais trazidas por
colegas da sala, enfatizando que são cartas reais. Lê-las, explorando as condições de
produção: quem foi o produtor, quando produziu, para quem, etc. E as características
do gênero: data, endereço, saudações, introdução do tema da carta, despedida.
Contextualizar, durante a leitura dessas cartas, os elementos da situação de
comunicação: quem escreve, para quem escreve, por meio de que gênero e com que
intenção.
Discutir a relação existente entre os elementos da situação comunicativa e os
elementos do estilo do gênero da carta (linguagem informal e uso de tempos
verbais,etc).
Propor a produção textual do gênero carta para os familiares ou amigos para
serem enviadas via correio.
Planejar o texto, listando o seu conteúdo e escolhendo (entre aquelas cartas
exploradas na sala que servem de modelo) expressões que estejam adequadas aos
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propósitos comunicativos. Estimular os alunos a usar as cartas estudadas como
referência para a produção do texto.
Pedir que usem outras fontes de informação (livro didático, dicionário etc.)
para resolver eventuais dúvidas na escolha de palavras;
Acompanhar a escrita da carta, oferecendo sugestões e recursos por meios
dos quais os alunos possam aprender mais. Durante esse acompanhamento,
selecionar elementos que apareçam nas produções e que mereçam ser discutidos.
Realizar a correção usando a tabela diagnóstica. Pedir que os alunos releiam
seus textos e os revisem a partir da lista de constatações. Retomada de alguns
elementos. Reescrita coletiva de trechos de cartas produzidas por alunos. Proceder à
correção classificatória interativa.
Acompanhar a reescrita, aguçando a capacidade do aluno de identificar os
segmentos do texto, compreendendo a necessidade de averiguar se os recursos
linguísticos empregados (vocabulário, tempos e modos verbais, elementos coesivos,
entre outros) estão adequados ao gênero discursivo pretendido e ao interlocutor .
Promover a circulação do gênero, realizando o intercâmbio das cartas entre
familiares, amigos, via correio. Os próprios alunos irão ao correio postar a carta e
participar de uma palestra com funcionário do correio
5. RECURSOS DIDÁTICOS:
Filme: Cartas para Deus
Textos impressos: cartas trazidas pelos alunos.
Papel ofício
Material do aluno
Envelopes e Selos
6. AVALIAÇÃO: Avaliaremos a produção verificando se o aluno conseguiu: produzir
uma carta pessoal; se ele determinou seu interlocutor, deixou clara a finalidade,
realizou todas as etapas de revisão e reescrita até a produção da versão final.
7. REFERÊNCIAS:
PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Diretrizes Curriculares Estaduais de
Língua Portuguesa. Curitiba, 2008.
ROSA, Douglas Corrêa da. Encaminhamentos de Produção de textos nos anos
iniciais: um exercício de escrita ou uma atividade de interação? UNIOESTE, 2014.
Fonte:
―Blog
Aline
Passos.
História
das
cartas‖.
Disponível
em:
<http://blogalinepassos.blogspot.com.br/2013/02/historia-da-carta_24.html
FONTE: Elaborado por P2, adaptando a estrutura do plano sugerida nos estudos de ROSA (2014).

Ressaltamos que P2 nos comunicou que gostaria de sistematizar o seu PTD,
adaptando o mesmo formato (quadro) presente em um dos materiais estudados
(ROSA, 2014), com algumas alterações. Consideramos que não haveria problemas
quanto a isso, desde que fizesse referência à fonte consultada. Nesse formato, P2
acrescentou a indicação dos conteúdos conforme as DCE (PARANÁ, 2008) –
estruturantes

e

básicos

–

e

relatou

as

etapas

da

produção,

no

item

encaminhamentos metodológicos. Indicou que o PTD estaria fundamentado nas
DCE e na FC realizada, nominando as etapas a serem desenvolvidas, contudo, ao
descrever as ações suprimiu a indicação de cada etapa como título (seção). Embora
não tenha separado as etapas como seções, como fizera na versão anterior do
plano, conseguiu relatar cada uma de forma organizada, o que demonstra
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compreensão do processo e de que estão articuladas nos encaminhamentos
metodológicos.
Outro ponto interessante a se observar refere-se ao número de aulas previsto,
o qual foi alterado de 8 para 12 aulas, provavelmente em virtude da redação do
plano estar mais completa, o que levou à percepção de que o tempo escolar não
estava condizente com as ações propostas.
Ainda quanto às substituições realizadas, ressaltamos o nome do gênero que
aparecia no início do plano como carta informal (nas duas primeiras versões), sendo
substituído por carta pessoal (nomenclatura usada nos demais materiais
elaborados). Substituiu os objetivos específicos, que ficaram mais condizentes,
acrescentando ―Promover a circulação do gênero, realizando o intercâmbio das
cartas entre familiares, amigos, via correio”, o que consideramos adequado, pois
esse objetivo retoma a situação de interlocução, fato que também foi ressaltado no
objetivo geral “evidenciando a necessidade de adequação do nível da linguagem à
situação de interlocução proposta”.
Acrescentou à proposta de produção, ―Propor a produção textual do gênero
carta para os familiares ou amigos para serem enviados via correio”, na qual indicou
os elementos: gênero (carta), interlocutor (familiares ou amigos), forma de circulação
do texto (via correio); contudo, a finalidade da produção não foi evidenciada, embora
a indique como critério de avaliação.
No que se refere às etapas da revisão e reescrita, acrescentou a tabela
diagnóstica como instrumento para auxiliar a correção e atividades de reescrita
coletiva e parcial (de trechos dos textos), atendendo ao que havíamos apontado
quanto à necessidade de acrescentar atividades de reescrita. Também inseriu a
forma de correção que planeja utilizar: a classificatória interativa (SIMIONI, 2012).
Na circulação do texto, evidenciou o intercâmbio das cartas via correio, destacando
que a postagem seria realizada pelos próprios alunos, que participariam de uma
palestra com funcionário do correio. Esse aspecto havia sido comentado durante as
sessões, mas P2 só acrescentou quando teve a confirmação do evento.
Ao trazer esses exemplos de material didático elaborado por outros
pesquisadores, buscávamos, conforme Angelo (2015), que a docente reconstruísse,
de forma pessoal, o que observou na elaboração de quem já tem mais experiência
no processo, pois, segundo a autora, ―torna-se positivo promover no contexto de
formação contínua situações que possibilitem a observação e a aplicação
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reconstrutiva de exemplos e opções práticas‖ (ANGELO, 2015, p. 214).
Esperávamos que esses materiais se tornassem instrumentos mediadores para a
reconstrução, impulsionando o processo de aprendizagem, fato que consideramos
ter ocorrido na elaboração do PTD por P2.
Ressaltamos que uma proposta de formação que tome os pressupostos
vygotskianos

como

referência,

deve

ater-se

a

promover

avanços

no

desenvolvimento dos sujeitos, no intuito de intervir, desafiar certezas, para ampliar a
construção de novos conhecimentos, os quais se encontram na ZDP.

Assim,

procuramos estimular os processos internos nas relações interpessoais com as
docentes colaboradoras com o desenvolvimento das sessões reflexivas.
Percebemos que, ao elaborar o plano, revelaram-se muitas lacunas quanto à
articulação da teoria-prática. Mesmo conhecimentos que discursivamente durante as
ações da FC pareciam assimilados, evidenciaram-se não internalizados durante a
elaboração do PTD e, principalmente, das atividades. Não se trata de um
procedimento fácil de ser assimilado pelas docentes colaboradoras. Contudo, essas
dificuldades materializaram-se nas diferentes versões do PTD e do material didático,
possibilitando nossa intervenção, discussão, confronto e reconstrução.
Com a realização desse momento de elaboração colaborativa do PTD com as
duas professoras colaboradoras, percebemos, ao longo do processo, que ambas
realizaram ações que estavam além de seus conhecimentos iniciais, demonstrando
amadurecimento
interpessoais

e

desenvolvimento

proporcionadas

pelas

dos processos internos
sessões

reflexivas

e

nas

estudos

relações
teórico-

metodológicos. As alterações nas diferentes versões do PTD e do material didático,
compreendendo a inserção dos aspectos discutidos nas sessões reflexivas, remetenos à percepção de que as ações colaborativas desestabilizaram o trabalho
cotidiano advindo da prática empírica e promoveram a internalização de
conhecimentos referentes à produção e à reescrita textual.

4.3.

PRÁXIS PEDAGÓGICA E MEDIAÇÃO COLABORATIVA: MOMENTO DE
RECONSTRUIR

Para verificarmos se as ações colaborativas mediadas junto às docentes,
especialmente por meio da FC e das sessões reflexivas, repercutiram em suas
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práticas pedagógicas, realizamos a observação em sala de aula durante a aplicação
do PTD, o que compreendeu 16 aulas com cada docente colaboradora (P1 e P2).
Durante a aplicação, realizamos outras sessões reflexivas, com o intuito de análise
crítica e reorganizações que se fizessem necessárias quanto ao plano, das quais
trazemos apenas alguns episódios em que a interação professora/pesquisadora
demonstra o confronto e reconstrução de práticas pedagógicas.
A seleção da turma para aplicação do PTD coube às docentes colaboradoras,
respeitando os anos escolares definidos em conjunto conosco: 9° ano (P1) e 6° ano
(P2). As duas turmas escolhidas foram do turno matutino (9° no Colégio A; 6° no
Colégio B) e tinham, em média, 30 alunos cada uma.
A aplicação do plano ocorreu no período compreendido entre outubro e
dezembro de 2015 e, em conformidade com o acordado com as colaboradoras,
essas aulas foram gravadas em áudio e registradas, por nós, em diário de campo e
fotografias. Contudo, devido à extensão deste trabalho, não analisaremos
pontualmente cada aula observada, o que pretendemos retomar em pesquisas
futuras. Assim, deter-nos-emos apenas a procedimentos didáticos das aulas nos
quais se fizeram presentes os principais aspectos estudados e discutidos durante a
FC e sessões reflexivas, relativos ao encaminhamento da produção e da reescrita
textual e nas considerações das docentes a respeito de todo o processo vivenciado.
Nossa análise será realizada à luz dos subsídios teóricos e metodológicos acerca
das concepções de linguagem e de escrita já discutidas, e dos princípios
vygotskyanos.
Desse modo, esta seção tem o propósito de responder ao seguinte
questionamento: Que alterações teórico-metodológicas são apresentadas a partir
das ações de mediação da pesquisadora? Para isso, seu objetivo específico é
constatar se houve alterações quanto às concepções de linguagem e de escrita e,
consequentemente, nos encaminhamentos metodológicos após a realização das
ações colaborativas.
Para melhor organizarmos os dados e as análises, estabelecemos as
discussões desta seção em três subseções: 4.3.1. O trabalho pedagógico e
colaborativo com P1; 4.3.2. O trabalho pedagógico e colaborativo com P2 e 4.3.3.
Diagnóstico final: avanços e limites.
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4.3.1. O trabalho pedagógico e colaborativo com P1

Para demonstrarmos o processo de implementação do PTD e de
internalização

dos

conhecimentos

quanto

à

concepção

de

linguagem

e

encaminhamentos da produção escrita, a fim de percebermos se houve alteração
nas práticas pedagógicas de P1 após as ações colaborativas, selecionamos cenas
de diálogo entre a docente e seus alunos e fotos que registraram alguns de seus
procedimentos didáticos referentes à realização das etapas da produção textual.
Durante a análise, procedemos a uma breve síntese dos encaminhamentos,
permeada, também, por episódios das sessões reflexivas.
Em conformidade com o seu PTD, P1 utilizou as primeiras aulas para
mobilização dos alunos quanto ao tema que seria discutido (álcool e direção), uma
vez que a situação de interlocução requeria uma discussão temática. Com esse
propósito, apresentou aos alunos uma charge e procedeu à discussão de seus
elementos verbais e não verbais, questionando-os acerca do conteúdo abordado, a
partir do qual direcionou a situação de ensino. Esclareceu que durante o mês, o
colégio estava explorando atividades que culminariam com a Semana do Trânsito,
portanto, os textos a serem trabalhados trariam informações e discussões sobre
álcool e direção.
P1 não evidenciou, naquele momento, nenhuma intenção de produção textual
como parte integrante do evento escolar, decisão que nos informara durante a
elaboração do PTD, em abordar o tema primeiro, relacionando-o com as atividades
realizadas no colégio para, só depois, inserir a proposta de produção escrita.
Embora P1 tenha iniciado a abordagem por uma discussão temática,
compreendemos que ela assim fez motivada por uma situação de interlocução, com
o propósito de inserir a produção de texto em uma situação real de interação,
proporcionada pelo evento da escola. Essa opção difere dos encaminhamentos
constatados na fase de diagnóstico inicial, em que a docente priorizava a produção
textual a partir de um tema gerador, em detrimento de um trabalho interlocutivo que
requeresse determinado gênero discursivo.
Em conformidade com esse propósito, P1 prosseguiu oferecendo textos
variados que discorriam sobre o tema, no intuito de que os educandos obtivessem
informações e que, posteriormente, tivessem ―o que dizer‖ (GERALDI, 2013[1991],
p. 160). Veiculou uma reportagem da Rede Globo acerca de uma campanha do
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DETRAN, na qual jovens vão para a balada de táxi e voltam no mesmo veículo que
já é preparado para filmá-los, demonstrando a diferença comportamental
apresentada, quando sóbrios (anterior à balada) e alcoolizados (volta da balada).
Depois, assistiram a um vídeo no qual uma jovem é entrevistada no momento em
que estava sendo detida por estar dirigindo sob efeito de álcool e entorpecentes. A
professora os motivava à análise do que fora apresentado nos vídeos, a fim de que
expressassem seus pontos de vista a respeito, conforme demonstra o episódio de
interação professora/alunos36:
P1:E no primeiro vídeo, do táxi, o que vocês acharam? O que chamou a atenção?
Aluna 5: Foi no Espírito Santo.
Aluna 3: É interessante, mas não adianta nada. Foi uma boa ideia, pra ver como as
pessoas ficam... mas ninguém vai parar de beber por causa disso...
P1: Então, mas vou explicar a ideia do táxi: é uma campanha do trânsito, pra que a
pessoa na volta de uma balada, alcoolizada, não volte dirigindo. O táxi é gratuito,
basta ligar e pedir, mas com uma condição, autoriza a filmagem. É uma
conscientização para que não dirijam alterados, quanto à combinação álcool e
direção. Pois se a pessoa beber, não pode comprometer a vida do outro. (Aula
ministrada em 22/09/2015)

Ao analisarem esses aspectos dos vídeos, os alunos foram interagindo com
os textos de apoio, adquirindo informações acerca do tema a fim de confrontá-las
com seus conhecimentos de senso comum. Depois dessa discussão, a professora
comentou que iriam ler um texto que fora publicado na revista Veja e aproveitou para
explorar esse veículo: ―Eu trouxe aqui essa revista. Vocês conhecem? Tem alguém
que assina em casa?” Um aluno comentou que era uma revista que só ―falava‖
sobre política. Então, P1 procurou esclarecer:
P1: Fala sobre política, mas de outros assuntos também. Vou até passar pra vocês
verem (passa a revista para que todos folheiem). Eu vou entregar pra vocês um texto
bem bacana que foi publicado nesta revista. (Aula ministrada em 22/09/2015)

Trouxe vários exemplares da Revista, para que todos pudessem manuseá-la,
a fim de que tivessem contato com um dos veículos de circulação próprios da esfera
jornalística. Com esse procedimento, P1 buscava demonstrar que a escrita de um
texto é sempre motivada por um contexto sócio-histórico, destinada a um público
(interlocutor), e circula em determinada esfera social, com uma finalidade, aspectos
que havíamos ressaltado durante as sessões reflexivas.
36

Os algarismos numéricos atribuídos aos alunos nas transcrições de cenas de diálogo com a
professora seguiram a ordem em que estes se manifestaram, desde a primeira interação (primeira
aula observada), ou seja, aluno 1, o primeiro a se posicionar e assim por diante.
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Na sequência, entregou um trecho de uma reportagem veiculada na Revista
Veja, em 2009 e, após a leitura, questionou:
P1: - Onde foi publicado o texto? Quando?
-Quem foi que realizou a pesquisa, segundo o texto?
-O que é dito no segundo parágrafo?
- Por que o texto afirmou isso?
- O que vocês acham?
-Por que as meninas estão bebendo?

P1 chamou a atenção deles para o trecho do texto em que se destaca: “temos
a primeira geração onde homens e mulheres se igualam nos índices de bebida”. A
partir dessa ―provocação‖, o debate foi intenso. Uma aluna discordou do
posicionamento do texto, afirmando que a mulher não quer se igualar ao homem;
outra concordou, mas pensa que todos querem beber para se divertir, socialmente.
Um aluno destacou que revistas assim e jornais só são lidos por pessoas mais
velhas, manifestando sua crença de que o interlocutor de textos como esse não
seria o público jovem.
Com tais discussões e questionamentos orais, P1 promoveu uma volta ao
texto, no intuito de muni-los com informações acerca do tema, além de começar a
instigá-los para que percebessem o contexto de produção do texto: “Onde foi
publicado o texto? Quando?”; relacionando com a revista que mostrara
anteriormente. Também os mobilizou ao debate, a posicionarem-se quanto ao tema,
estratégia discursiva que necessitariam em suas produções escritas. Interessante
observarmos que, durante o diagnóstico inicial, P1 costumava partir da explicação
sobre as características composicionais de um gênero (trabalho realizado com o
relato reflexivo), e, em seguida, solicitava a produção, sem demonstrar, nos textos, o
funcionamento dessas estratégias.
No intuito de dar continuidade a esses procedimentos – informar sobre o tema
e confrontar opiniões – P1 proporcionou a leitura de mais um texto da esfera
jornalística, o editorial. No entanto, como os alunos já haviam estabelecido um
diálogo com o tema, propôs um trabalho mais sistematizado quanto à percepção do
gênero discursivo e de sua função social. Desse modo, depois de terem lido o texto
intitulado “Além da dose”, P1 indagou:
P1: Onde foi publicado esse texto?
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Aluno 1: Na Folha de São Paulo.
P1: Eu trouxe vários jornais aqui (mostrou os cadernos do jornal), pra vocês verem
como é. Mas este em que saiu o texto eu não tenho, então vou projetar a página,
porque tem no arquivo on line. (Aula ministrada em 22/09/2015)

A docente folheou o jornal impresso, mostrando os cadernos, páginas e
entregou exemplares aos alunos para que manuseassem também. Em seguida,
apresentou, no multimídia, a página do jornal, a fonte original onde o editorial lido
fora publicado, e pediu que localizassem o texto que leram (digitado) em seu formato
original de publicação. Depois que localizaram, ela apontou as demais manchetes
de notícias da época, outros gêneros ali publicados e debateram sobre o contexto de
produção do texto e a diagramação da página.
Com esse encaminhamento, P1 ressaltou a necessidade de recuperar o
contexto de produção do texto lido, trabalho que já iniciara ao trazer a revista Veja.
Ressaltamos a importância de ter apresentado exemplares do jornal impresso, pois
caso apenas apresentasse a página digitalizada, os alunos não teriam a referência
do real formato e veículo em que o texto circulou.
A docente deu prosseguimento à análise do editorial:
P1: O que chamou a atenção nesse editorial?
Aluno1: Que a venda de bebidas alcóolicas não está com a lei rígida
Aluno 3:Que a lei não é cumprida. [...]
Aluna 6: Eu acho que não tem que colocar a culpa nos comerciantes que vendem,
se os pais oferecem e mandam comprar. [...]
Aluna 3: Eu acho que os comerciantes tem que cumprir a lei e não vender para os
menores.
[...]
P1: Para quem vocês acham que é escrito um jornal?
Aluno 4: Para pessoas mais velhas.
Aluna 6: Eu acho que os jovens não têm acesso.
Aluno1: Os jovens têm acesso é que falta vontade.
P1: Pela fala de vocês eu percebi que a leitura de revistas e jornais é mais realizada
por adultos e idosos, que vocês não têm interesse. Vamos fazer uma estatística aqui.
Quem assiste algum tipo de jornal televiso ou outro? (14 levantaram a mão)
Aluno 5: Nacional eu assisto.
Aluno 1:Tem o on line aqui de Goioerê
P1: Se vocês pelo menos assistem, terão acesso a esse tipo de informação. Vamos
ler o texto do editorial novamente pra esclarecer algumas informações... e
entendermos o porquê desse titulo ―Além da dose‖ (leitura e debate a cada
parágrafo) (Aula ministrada em 22/09/2015)

Podemos perceber que houve dois focos no trabalho empreendido com a
leitura desse editorial, tendo em vista à preparação para a produção textual. O
primeiro, semelhante ao processo realizado com os textos anteriores, atinha-se à
busca de informações e dados sobre o tema discutido, promovendo posicionamento
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dos alunos. Já, o segundo, destinava-se à percepção do contexto de produção do
texto, recuperando a forma de circulação, esfera e público pretendido.
A partir desse diálogo com os alunos, P1 realiza um diagnóstico acerca do
contato deles com textos da esfera jornalística, a qual pertence o gênero que seria
produzido, aferindo que alguns conhecem o jornal on line do município e que a
metade dos estudantes da turma assiste a algum telejornal, com frequência.
A professora explicou que se tratava de um editorial, publicado em 2011, no
qual se expressava a opinião do jornal sobre assuntos em pauta na edição.
Retomou com eles o título do texto e trechos que demonstravam opinião do editor
sobre a lei Antiálcool. Os alunos demonstraram grande interesse por questões
problematizadas nesse editorial e, mobilizados pela leitura, debateram a respeito da
lei que normatiza as sanções para quem dirige embriagado, sobre a falta de
fiscalização e cumprimento dos princípios legais. A partir desse interesse, P1
retomou os parágrafos do texto, no intuito de explorar, através da leitura,
características sociocomunicativas e composicionais do gênero editorial.
P1: Geralmente onde aparece, é publicado, um texto como esse?
Alunos: Em jornais. [...]
P1: Aqui diz que às vezes traz assuntos polêmicos. O que é assunto polêmico?
Alunos: Assunto que todos discutem.
P1: Só discutem ou cada um tem um ponto de vista?
Aluna 5:Tem uma opinião.
P1: Então é um assunto que todos discutem, tem argumentos, seu ponto de vista e o
jornal traz a opinião deles e pretende convencer o público leitor. Quem é o publico
pra quem eles estão escrevendo, os leitores?
Alunos: Nós.
Alunos: Todo mundo.
P1: Aqui no jornal a equipe coloca a opinião deles, do jornal. E desse editorial ―Além
da dose‖ do que fala?
Aluno 1:Sobre o uso abusivo de bebidas alcoólicas. Sobre as leis. (Aula ministrada
em 22/09/2015)

Depois de discutirem vários pontos do texto, a professora entregou um texto
explicativo sobre o Editorial. O material esclarecia que o gênero ―destinava-se ao
meio jornalístico, sendo veiculado em jornais ou revistas, assim como o artigo de
opinião‖, que cada interação constituía-se de uma finalidade, citando alguns
exemplos, e abordava a função social do gênero: “expressa a opinião do próprio
jornal ou revista ou até mesmo de seus editores acerca de um determinado
assunto”. Por fim, tornava-se mais prescritivo, ao elencar algumas características do
editorial.
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Embora o material tentasse explorar o conteúdo temático, estilo e construção
composicional do gênero editorial, focalizava esse último com maior propriedade. No
entanto, a forma como P1 conduziu o trabalho procurando associar as
características expressas no material, com trechos do texto que leram, mostrou-se
mais condizente com as reflexões realizadas durante as sessões reflexivas, ao
demonstrar essas características como estratégias discursivas e não apenas
descrevê-las tecnicamente. Articulou, assim, as ações que haviam realizado –
conhecer o jornal, a revista, os argumentos, os pontos de vista, a tese do autor –
com os elementos constantes no material explicativo, ressaltando que este
constituía uma retomada de tudo que discutiram a respeito. Solicitou que colassem
no caderno como fonte de consulta. Sobre essa intenção, P1 já havia nos informado
durante a elaboração do PTD e do material didático.
Após essas interações com o texto, P1 entregou questões impressas que
exploravam as marcas linguísticas do gênero editorial e retomavam aspectos já
discutidos sobre o reconhecimento da situação de produção, além de questões
interpretativas. As atividades suscitaram algumas dúvidas a respeito do termo Tese
e quanto a diferenciar as expressões dados informativos e dados estatísticos. P1
procurou esclarecer as dúvidas e ainda sanou outras dúvidas que haviam levantado
durante a discussão do primeiro texto a respeito do trânsito, das multas, pontos que
perdem na carteira ao dirigir alcoolizados.
Passou, então, à leitura de textos do gênero que seria produzido: artigo de
opinião. Para isso, entregou o texto intitulado ―Álcool e direção: um grande problema
da ‗Terra da Cachaça‘‖, procedendo a uma breve contextualização das condições de
produção: “Hoje nós vamos fazer uma leitura de um artigo escrito por um aluno do
ensino médio, lá do Piauí. Ele foi finalista da OLP. É um artigo de opinião muito
interessante”.
Em seguida à leitura, P1 promoveu reflexões sobre quem escreveu, o que foi
defendido, possibilitando aos alunos à percepção de vários aspectos do contexto de
produção e levantamento das informações veiculadas pelo texto. Os alunos
demonstraram interesse sobre alguns pontos, estabeleceram, inclusive, relações
interdiscursivas, ao articularem a realidade retratada no texto com a de seu próprio
município. Manifestaram opiniões acerca da influência da festa, da bebida, para o
aumento dos acidentes e do consumo de álcool entre os jovens.
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P1: E o que mais chamou atenção de vocês, no texto?
Aluno 5: Menores andam na rua sem habilitação, com livre acesso.
Aluna 6: Que eles bebem, andam nas ruas (dirigem) e não tem sinalização e nem
fiscalização.
P1: E a festa da Cachaça Fest, o que acham?
Aluno1: Uma festa só pras pessoas beberem. Olha aqui no texto: Pessoalmente, eu
penso que a cidade, por ser considerada a terra da cachaça, influencia de alguma
forma as pessoas a consumir álcool. (terceiro parágrafo). E ainda tem a festa!
Aluno6: Só pelo nome, incentiva beber.
Aluno7: Essa festa atrai as pessoas como um ponto turístico, pela cachaça.
Aluno1: É a principal atividade econômica do município, aqui no texto tá falando.
Aluna 1: Já que a cidade tem essa Cachaça Fest, tinha que ter uma fiscalização
maior. (Aula ministrada em 24/09/2015)

Um aluno questionou se os moradores, por nascerem e crescerem no local,
poderiam ter maior resistência ao álcool. A docente chamou a sua atenção para o
trecho do texto: “é comprovado cientificamente que quando se está alcoolizado os
sentidos são afetados” e retomou a informação veiculada no editorial acerca do
percentual de álcool no sangue, considerado por lei, como embriaguez. P1
evidenciou o parágrafo onde aparece o discurso da prefeitura e do DETRAN e
questionou-os sobre quais partes do texto denotavam opinião do aluno/autor.
Levantaram dois parágrafos: o terceiro e o último. Estimulou-os a falar e
demonstraram se concordavam ou não com o autor.
P1: Olhem, lá, no sexto parágrafo: ―Diante desse fato, a prefeitura diz [...]‖
O que vocês acham? Quem está assumindo a responsabilidade?
Alunos: Ninguém.
Aluno 7: A prefeitura diz que não é com ela. O DETRAN que não tem recurso.[...]
Aluna3: Na minha opinião, ele quer manifestar que a cidade precisa de
responsabilidade por parte das pessoas e fiscalização do DETRAN. Que se
conscientizando que bebida não combina com a direção, mas precisa de
sinalização...
P1: E vocês aqui na sala? Quem pensa como ele? Quem pensa diferente?
Aluna 1: Eu acho que o autor não pede pra acabar com a Cachaça Fest e sim
conscientizar sobre a bebida e direção.
[...]
P1: Legal pessoal. Esse texto é um artigo de opinião e as pessoas não precisam ter
a mesma opinião. Num artigo alguém vai expressar seu ponto de vista, geralmente
sobre algo polêmico, ou sobre um assunto.... Vamos ler mais um artigo de opinião.
(Aula ministrada em 24/09/2015)

Com essas intervenções, P1 promovia a volta ao texto para relacionarem com
as discussões e fundamentarem as opiniões emitidas, ao mesmo tempo em que
possibilitava que percebessem as estratégias argumentativas do texto. A partir
dessas atividades, destacou o gênero do texto.
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Há, nessas atitudes de P1, o intuito de reforçar o reconhecimento do gênero,
das características que lhe são peculiares, o que demonstra que assimilou a
necessidade de proporcionar a seleção de textos que possibilitem a percepção dos
elementos do conteúdo temático, estilo e construção composicional do gênero a ser
produzido e não somente uma discussão acerca do conteúdo dos textos. Nesse
sentido, para reforçar os aspectos do artigo, P1 apresentou mais um texto do
gênero: ―Álcool e juventude, combinação delicada‖.
Solicitou que comparassem, oralmente, a linguagem dos dois textos e
explicou que os autores ocupam papéis sociais diferentes, com idades diferentes;
pediu que verificassem quem era cada autor. Com esse encaminhamento, P1 tenta
demonstrar que esses fatores influenciam a forma de dizer e o que dizer, pois
dependendo de quem é o locutor e a que interlocutor se dirige, há conhecimentos e
valores partilhados que influenciam na construção do texto. Essa orientação de P1
foi fundamental naquele momento de reconhecimento do gênero, pois, conforme
Menegassi e Ohuschi (2007), para que o aluno produza, o professor realiza
mediações desde as atividades de leitura para a construção de sentidos do texto.
Durante as discussões, a docente frisou que esse texto também se tratava de
um artigo de opinião, comentando que podem ser publicados em revistas e jornais.
Relembrou que na primeira aula da semana tinham visto a Revista Veja, e
questionou-os sobre qual veículo havia circulado esse texto, levando-os a perceber
que fora no jornal Gazeta do Povo. Destacou que os grandes jornais sempre
apresentam artigo de opinião.
P1: Esse gênero que estamos lendo é o que nós vamos produzir. Vimos o editorial
também. Mas o objetivo é que cada aluno produza um artigo de opinião.
Aluno 6: Hoje, professora?
P1: Ainda não. Vamos fazer algumas questões, algumas atividades, primeiro .

Nessa abordagem, constatamos que P1 apresenta para os alunos o objetivo
de que produzam um artigo de opinião, pois até o momento ainda não o fizera. Entre
esses comentários, P1 reforçou a situação de interlocução proposta sobre a semana
de trânsito, deixando claro que iriam expor suas produções, com o intuito de
conscientização. E, assim como fizera com o editorial, entregou um material
explicativo sobre o artigo de opinião (quadro 34):
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Quadro 34: Recorte de material didático
ARTIGO DE OPINIÃO

Em meio à nossa vivência do dia a dia, estamos a todo instante nos posicionando a respeito
de um determinado assunto. [...]
Tal capacidade de termos pontos de vista, opiniões diferentes sobre a realidade
desencadeia uma série de posicionamentos divergentes/contraditórios sobre um mesmo
assunto, os quais são debatidos e confrontados por meio de uma interação social. [...]
O artigo de opinião é um gênero textual pertencente ao âmbito jornalístico e tem por
finalidade a exposição do ponto de vista acerca de um determinado assunto. Tal qual a
dissertação, ele também se compõe de um título, um parágrafo introdutório o qual se
caracteriza como sendo a introdução, ao explanar de forma geral sobre o assunto do qual
discutirá.
Deve ser pautados em bases sólidas, com vistas a conferir maior credibilidade por parte do
leitor. E por fim, segue a conclusão do artigo, na qual ocorrerá o fechamento das ideias
anteriormente discutidas.
Artigo de opinião: texto jornalístico que se caracteriza por expor claramente a opinião do
seu autor. Também chamado de matéria assinada ou coluna (quando substitui uma seção
fixa do jornal). (características [...])
Fonte: Elaborado por P1 no contexto da pesquisa

De posse desse material, buscou explorar a função e a intencionalidade do
gênero,

além das

características

composicionais e

esfera

de

circulação.

Ressaltamos que, assim como fizera com o editorial, procurou articular as
características presentes no material explicativo aos textos lidos, confrontando com
as discussões que já vinham empreendendo; e aproveitou para questioná-los sobre
assunto polêmico, no intuito de construir uma compreensão do termo ―polêmica‖.
P1: Quando esse texto fala sobre Bases sólidas – para credibilidade, podemos ver
que o artigo do Paulo gerou credibilidade, pois trouxe informações verídicas. Todo
artigo de opinião tem um autor que expressa sua opinião claramente, relacionou com
o artigo lido – também chamada de matéria assinada ou coluna em um jornal. O
título desse texto foi polêmico ou provocador?
Alunos: Sim. [...] (Aula ministrada em 24/09/2015)

A docente retomou o trabalho, entregando algumas questões sobre o primeiro
artigo lido, as quais reforçavam aspectos sobre o gênero em estudo e relacionava
essas características ao texto, além da percepção da finalidade e do tema. Não
contemplavam o contexto de produção, o qual já fora explorado oralmente. Os
alunos participaram bem, inclusive alguns que não costumavam se manifestar.
Após as primeiras aulas, realizamos uma sessão reflexiva, na qual
procuramos analisar com P1 os encaminhamentos efetuados e auxiliar quanto às
dúvidas. Naquele momento, ressaltamos a necessidade de explorar mais a situação
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de interlocução pretendida, para que não ficasse diluída em meio às calorosas
discussões suscitadas pelas leituras.
Episódio 16
P: Importante estar retomando com eles a situação de produção deles. Agora,
estarão produzindo. Retomar o trabalho que foi feito durante o mês sobre os
cuidados com o trânsito. Quem vai ler: colegas, professores. Finalidade: discutir a
questão do álcool e direção para conscientizar, principalmente entre os jovens. Será
a primeira produção. [...]
P: Eles nunca escreveram nenhum artigo, então é bom demonstrar melhor os textos
desse gênero, antes deles produzirem [...] Dá pra comparar nos dois artigos –
demonstrar a organização da introdução nos dois textos. Verificar como situam o
leitor.
P1: Verdade, acho que vai ser bom. Eu acho que eles participaram bem, mas a
introdução eu não explorei muito.
[...]
P1: Fiquei contente com a discussão do assunto aquele dia. Principalmente aquele
aluno que falou, porque eu nunca tinha ouvido a voz daquele menino na sala. Ele
gostou do assunto. Consegui a conscientização que eu queria e o interesse deles.
[...] (Sessões reflexivas)

Nas aulas seguintes, P1 recomeçou com a correção das questões e
aproveitou para evidenciar as semelhanças e diferenças dos textos ―Álcool e
direção: um grande problema da ‗Terra da Cachaça‘‖ e ―Além da dose‖. Uma das
alunas destacou a semelhança temática, enfatizando que um era artigo e outro o
editorial do jornal. P1 reforçou a resposta e continuou incentivando para que
falassem e destacassem argumentos dos dois textos. Chamou a atenção para os
primeiros parágrafos: a introdução. Nesse ponto, procurou atender a observação
que fizemos durante a sessão reflexiva, ao retomar a leitura da introdução do artigo
e demonstrar, no texto, o assunto e o ponto de vista abordado:
P1: Chamei a atenção para o primeiro parágrafo para ver bem a introdução. Daqui a
pouco vocês vão fazer o artigo de vocês, terão que introduzir. .[...]
P1: No primeiro artigo nós vemos a introdução, ele começa com o positivo (leu)
depois ele começa com o porém e faz uma ressalva. Lembrem de usar também no
artigo de vocês as conjunções se quiserem fazer ressalvas... Esse artigo foi bem
posicionado, por isso premiado na OLP. (Aula ministrada em 28/09/2015)

Ao perceber o interesse da turma, retomou a leitura do segundo artigo –
―Álcool e juventude, combinação delicada‖ – o que suscitou debate em favor ou
contra ao que o texto abordava. A professora destacou várias peculiaridades do
gênero a partir desse artigo e ressaltou:
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P1: O artigo de opinião, nem sempre traz uma assunto polêmico. O autor pode trazer
um assunto discutível, nem sempre é só o polêmico que motiva um artigo de opinião.
(Aula ministrada em 28/09/2015)

Nesses encaminhamentos que antecederam a produção dos alunos,
ressaltamos que a quantidade de textos oferecidos foi suficiente para a apreensão
do tema, contudo, P1 poderia ter oferecido mais exemplares de artigo de opinião
porque foram explorados apenas dois textos do gênero a ser produzido. Embora
reconheçamos que pretendesse diferenciar editorial de artigo de opinião, o tempo
despendido ao gênero editorial foi excessivo; poderia tê-lo substituído por mais um
artigo. Entretanto, em virtude do trabalho desenvolvido com as análises dos artigos
ter

se

mostrado

bem

fundamentado,

consideramos

que

P1

demonstrou

compreensão do que foi abordado nas reflexões teórico-metodológicas acerca da
importância de proporcionar leitura de exemplares do gênero, além de atividades de
leitura e análise linguística.
Embora esse percurso tenha nos parecido um tanto longo, percebemos que
P1 procurou, com a leitura dos textos, provocar necessidades ―em função de ‗ter o
que dizer‘ e das ‗estratégias de dizer‘‖ (GERALDI, 2013[1991], p.160).
Com o término das atividades de leitura para obtenção de informações e
reconhecimento do gênero, P1 prosseguiu com a etapa de planejamento, visando à
efetivação da escrita, conforme analisamos, a seguir, a partir de trechos das aulas.
P1: O nosso artigo fará parte de uma exposição aqui na escola. Todos têm que
pensar em como vão escrever, porque vão ler os professores, funcionários e alunos.
Aluno 4: Pode usar gíria?
P1: Vocês acham que é adequado num artigo de opinião? Aquele dia comentamos
que a gíria é bastante utilizada em conversas com os amigos. Procurem cuidar com
o vocabulário, trazer argumentos. Discutimos bastante o assunto, o que a bebida traz
de consequências. Lemos vários textos. Vocês têm bastantes informações, então
espero que consigam fazer um bom artigo (Aula ministrada em 29/09/2015)

Nesse episódio de interação, ao frisar que o artigo que eles iriam produzir
seria exposto para ser lido por todos – colegas, professores e demais profissionais
da escola – P1 demonstra ter consciência do caráter social da escrita, pois busca
ressaltar esse aspecto com os alunos. Além disso, procura demonstrar a importância
dos elementos extraverbais para a constituição do texto, ao procurar instigá-los
quanto à organização de seus discursos, tendo em vista o interlocutor pretendido e o
texto a ser produzido.
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Na sequência das informações acerca do texto que iriam produzir, a docente
destaca a ideia de um rascunho, uma primeira versão:
P1: Vamos utilizar essa folhinha, mas antes façam um rascunho, não direto na folha
que eu entreguei. Eu sei que vão perguntar quantas linhas. Eu coloquei aqui trinta
linhas, porque acredito que irão usar ao menos 25.
Aluno 2: E o mínimo, pode ser 10?
P1: Acho que pelo menos 20 linhas...
Aluno 6: Pode ser em dupla?
P1: Gente, não. É um artigo de opinião. Cada um vai manifestar a sua opinião, então
individual. Todos têm informações, argumentos. Fizemos bastante leitura, debate,
gostei muito de como vocês participaram, contribuíram muito. Vamos para a escrita,
depois vamos melhorar, rever.
Aluna 3: Professora, tem que iniciar com a introdução?
P1: Sim, mas vamos ver o comando. (leu o comando de produção)
Vocês vão ver as três questões, escolham uma dessas possibilidades. [...]
Pensem sobre o que vão escrever. O autor é você. Os textos que leram foram para
dar conteúdo e ideia. (Aula ministrada em 29/09/2015)

Nessas primeiras orientações para a produção do artigo, P1 evidencia
preocupação com o planejamento da escrita, contudo, observamos, em seus
encaminhamentos, algo que se distanciou dos procedimentos que vinha realizando,
ao frisar aos alunos a quantidade de linhas, aspecto que já havíamos discutido
durante a sessão reflexiva:
Episódio 17
P1: E uma coisa que é preocupação deles é a quantidade de linhas. Eu sei que o
artigo de opinião não tem que pontuar linhas, mas como eu sempre coloco uma
média de linhas, eu coloquei 30 linhas. Se ele perguntarem, vou pedir no mínimo 15
linhas pedir que fiquem, no máximo, em torno das 30 linhas.
P: Eu acho que não terá essa preocupação com as linhas, porque você trouxe uma
grande quantidade de textos, muitos dados que podem trazer para a produção deles,
que trazem conhecimento sobre o assunto, para os argumentos. (Sessões reflexivas)

A confirmação do que P1 informara na entrevista a respeito da preocupação
com o número de linhas revelou uma prática rotineira com a qual alunos e
professora estavam habituados, algo que, a nosso ver, não constituiria nenhuma
importância quando o foco da produção é ter o que dizer. Interessante observarmos
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que, ao efetivarem a escrita, o número de linhas foi totalmente irrelevante, uma vez
que ninguém ficou preso ao número mínimo e essa preocupação formal foi se
dissipando. Mais uma vez percebemos o confronto de práticas internalizadas e a
reconstrução de novos conhecimentos, o que demonstra o quanto é complexo o
processo de internalização e amadurecimento dos conhecimentos em nível
potencial.
Com o término das atividades preparatórias, P1 apresentou o comando de
produção, o mesmo já demonstrado ao longo da elaboração do PTD (à página 260),
momento em que discutimos sobre a necessidade de inserir a finalidade da
produção no ―corpo‖ do comando. Entretanto, ao imprimir o material, a docente não
atentou para esse acréscimo, necessitando, portanto, retomar esse elemento
oralmente. Como alguns alunos ativeram-se, apenas, ao registro escrito, sem
atenção à explicação, houve certa incompreensão. Assim que os alunos iniciaram a
produção escrita, a docente notou dificuldades em organizar informações e, então,
interviu:

P1: Pessoal, os dados estatísticos que têm nos textos vocês podem citar, explicar de
onde são. Por que colocar no mural? Lembra que comentei que foi um mês de
trabalho sobre o trânsito e por isso estamos discutindo esse tema, como um trabalho
de prevenção, conscientização. [...]

Acompanhou o processo andando entre as carteiras, porque, no início, todos
queriam mostrar sua introdução do texto, havia uma preocupação com o que iriam
escrever, uma vez que seu texto seria lido por alguém. Aos poucos, foram
assumindo a atividade com maior autonomia.
P1 enfatizou a importância de uma primeira versão, um rascunho do texto,
salientando que demanda tempo para o texto ficar realmente pronto para ser
veiculado. Orientou que retomassem os textos lidos, pensassem sobre os
argumentos que gostariam de usar e, se achassem melhor, anotassem os pontos
que gostariam de focar, como um esquema para a produção do texto. Alguns alunos
realizaram esse procedimento, conforme demonstra a figura 34:
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Figura 34: Planejamento do texto – rascunho – Aluna 3

Fonte: Elaborado por aluna no contexto das aulas, durante a fase do planejamento

Neste esboço apresentado pela aluna 3, constatamos que P1 alcançara seu
propósito de mostrar a necessidade de planejamento da escrita, levando-os a
reconhecer que escrever é um processo que demanda várias tentativas e
aprimoramento, várias versões. Após o planejamento do texto, os alunos efetivaram
a primeira versão que foi recolhida pela docente. Em posse desses textos, P1
realizou uma primeira revisão, mapeando a incidência de dificuldades comuns à
turma.
A partir da análise possibilitada por uma primeira leitura do texto, P1 realizou
algumas considerações, de forma geral, sobre as produções, destacando que alguns
ficaram muito próximos aos textos dissertativos que já realizavam em sala. Retomou
aspectos do artigo de opinião, demonstrou que alguns não partiram da situação
proposta e escreveram textos expositivos sobre o álcool, alertando-os quanto a
observarem esses problemas em seus textos:
P1: Eu percebi problema com o tema. Lembram-se de quando pedi que fizessem um
rascunho e tentassem planejar os seus argumentos? Teve aluno que não escolheu
um questionamento do comando e quis falar de tudo, ficou sem direção. (Retomou
os questionamentos provocativos, explicando cada um deles)
P1: Tem gente que não manifestou opinião. Pra ter ideia, vocês farão um resgate de
tudo que lemos, discutimos, para decidir e manifestar opinião. Outro problema: tem
aluno que fez tudo em um único parágrafo, sem pontuação, a ideia estava boa, mas
dificulta ler. Lembrem-se de que o artigo tem que passar uma ideia correta para o
leitor, dar credibilidade, por isso é bom pesquisar.
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Aluno1: Oh professora, eu pesquisei no Google e achei assim: ‗de cada dez jovens,
oito bebem regularmente”.
P1: Agora, todos vão dar uma lida em seu artigo depois que eu fiz essas
considerações e vão rever, quem não terminou já preste atenção nesses aspectos.
Quem terminou, revise sobre o que eu falei. Também vou destacar aqui no quadro
algumas palavras que vocês usaram e que mostram opinião (listou várias no quadro)
Aluno1: Professora e o ―lamentavelmente‖, também está avaliando...
P1: Isso. Usem palavras que demonstrem opinião. Verifiquem se o artigo não está só
expondo o assunto do alcoolismo, sem posicionamento, sem opinião. (Aula
ministrada em 29/09/2015)

Ao estabelecer essa interação com os alunos, P1 procede a uma retomada
dos aspectos do gênero, da situação de produção, demonstrando os problemas e
pontos positivos observados durante o diagnóstico que realizou, permitindo-lhe
intervir sobre esses conhecimentos, realizar a mediação pedagógica. Exemplos
dessa mediação podem ser encontrados na ação de listar as palavras usadas por
eles e que denotam análise valorativa, posicionamento; e nas orientações:
“resgatem o que lemos e discutimos”, “tem que passar credibilidade, por isso é bom
pesquisar”. Nas interações do aluno1, percebemos que essas intervenções estão
sendo compreendidas.
Quando a maioria afirmou ter revisto o texto, a docente entregou a lista de
constatações que elaborou a partir dos estudos que procedemos amparados em
Gonçalves (2011, 2013), no intuito de que os alunos revisassem mais uma vez seu
texto, mediados pelas questões desse instrumento. Ao inserir a lista, P1
proporcionou, de forma indireta, um diálogo com os alunos e destes com o próprio
texto.
P1: Agora vocês vão fazer uma revisão usando esse material. Deixa eu explicar:
Esse quadro que eu entreguei serve para melhorar ainda mais o seu artigo de
opinião. Cada aluno terá que pensar a respeito do seu texto, do que escreveu e ver o
que pode melhorar no seu texto. Ver se está realmente dentro da norma, da
situação. E daí vai fazer uma segunda versão.
Aluna 3: Oh professora, mas meu texto eu já fiz três vezes pra ficar bom...
P1: Então, mas aqui vai ajudar melhorar mais. Depois vocês vão entregar o texto. Eu
vou recolher, ler e fazer algumas observações que eu acho que vão ser pequenas,
porque estão revisando. Depois devolvo para vocês para fazer a última versão. (Aula
ministrada em 29/09/2015)
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Nestes encaminhamentos para a revisão do texto, P1 enfatiza a possibilidade
de melhoria do artigo e não focaliza o erro, aspecto que era usual em sua prática
inicial,

na

primeira

fase

da

pesquisa.

Salienta

a

possibilidade

de

autoavaliação/revisão e de um processo que requer várias versões. Desse modo,
leu e explicou cada questão da lista (figura 35).
Embora fosse a primeira vez que fizeram uso desse instrumento, não tiveram
grandes dificuldades em compreender o processo. Ficaram inseguros apenas no
início. Dos 28 alunos presentes, cerca de dez alunos conseguiram fazer uma boa
análise de seus textos e produziram uma nova versão, procurando resolver o que
acharam inadequado. Outros dez alunos fizeram o mesmo processo, porém
demonstraram dificuldades em perceber problemas em seus textos. Os demais
encontraram os problemas, mas não conseguiram reescrever, apenas passaram a
limpo, sem praticamente alteração.

Figura 35: Lista de constatações sobre o gênero artigo de opinião

Fonte: Elaborado por P1 no contexto da pesquisa

Nessa altura dos encaminhamentos, alguns alunos já realizavam uma
segunda reescrita do texto e outros até mais, como evidencia a aluna 3, uma vez
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que esta fizera um planejamento esquemático do texto, a primeira versão, uma
reescrita após as primeiras orientações de P1 e esta agora. Ressaltamos que a lista
de constatações foi aqui utilizada para a etapa da revisão do texto, realizada após a
produção da primeira versão.
Ao colocar em prática essas orientações, P1 demonstra o processo de
sedimentação dos conhecimentos e reconstrução de suas práticas iniciais, pois
durante a observação de suas aulas, na primeira fase da pesquisa, constatamos
ausência de revisão pelos próprios educandos. Terminavam de escrever a primeira
versão e aguardavam a correção da professora que ocorria principalmente de forma
resolutiva, bastando-lhes ―passar a limpo‖, pois segundo Ruiz, ―numa correção
resolutiva nós não temos que nos preocupar em como nos fazer entender: a
objetividade da correção parece se garantir pela própria solução que damos para o
problema‖ (Ruiz, 2013[2001], p. 81).
Após esses procedimentos, a etapa da revisão teve continuidade através da
correção dos textos. Salientamos que houve um intervalo de tempo até o término
dos trabalhos. Durante a etapa da correção, P1 achou necessária uma discussão
conosco acerca do uso da tabela diagnóstica e para nos mostrar seus
procedimentos quanto à correção, o que denota alguns conhecimentos em NDP,
que necessitavam de mediações e reflexões que possibilitassem desenvolvimento.
Episódio 18
P1: Quanto à correção, quero que você me oriente. Dá uma certa preocupação.
Pensei em fazer o bilhete e grampear no texto, porque não sobrou espaço no póstexto.
P: E a tabela diagnóstica, você está com ela aí, para ver no geral quais os maiores
problemas?
P1: Fiz o mapeamento. Eu me baseei nessa tabela pra correção Nessas duas aqui
(tabela diagnóstica e lista de constatações que elaborou)
P1: Agora o que eu pretendia era fazer estatisticamente os maiores erros. Eu estou
fazendo um gráfico para saber. Exemplo: Concordância e fazer graficamente o
quanto foi...
P: Mas dessa primeira parte de atender a situação do gênero, o que você
compreendeu?
P1: Sobre o gênero a maioria conseguiu. Só uns quatro alunos que tiveram
dificuldades e não demonstraram opinião, não atenderam nada do gênero. [...]
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P1: Da parte sobre o texto, essa parte aqui (da tabela) o que eu percebi? A
concordância verbal/nominal, a pontuação e a minoria parágrafo. Que eu percebi.
P: Então é pra isso que a gente usa a tabela. Pra você ter uma visão geral da turma
e tentar trabalhar com esses conteúdos ao longo das aulas e escolher trechos, ou
textos, que apresentem esses problemas, por exemplo, com a concordância que
você falou, com a pontuação. Pode passar no quadro mesmo e discutir com eles,
explorar, oralmente, os principais problemas. Passar só com o problema que você
quer explorar, os demais você já resolve, de ortografia. [...]
P1: Você achou que os bilhetes ficaram grandes?
P: Não, porque você já fez uma classificação ali. Acho que você vai ter que explicar
alguns pontos dos bilhetes.
P1: Também quero levar os dicionários, pra não dar pronto pra eles, nos casos que
indiquei ortografia. Vou colocar em duplas, um aluno com mais dificuldade com quem
tem facilidade. (Sessões reflexivas)

Neste episódio de interação com P1, notamos vários elementos quanto ao
processo de internalização de conhecimentos e demonstração de outros em
processo de maturação. É perceptível que compreendeu a importância de efetuar
uma correção diagnóstica, a qual realizou, pois mapeou os maiores problemas
apresentados nos textos dos educandos, contudo, por não termos acesso à tabela
diagnóstica preenchida, inferimos que somente foram observados os aspectos
durante a correção e que teve dificuldades quanto ao seu preenchimento. Notamos,
em seu exemplo sobre o gráfico que pretendia realizar, que focou mais em aspectos
textuais, porém, nos explica, que quanto ao atendimento do gênero, apenas quatro
alunos não haviam atendido à situação.
A docente demonstrou compreender a necessidade de propor ações de
intervenção sobre os aspectos diagnosticados e nos revelou, naquele momento, que
procederia à correção textual interativa (RUIZ,2013[2001]), explicando que
grampearia pequenos bilhetes aos textos, uma vez que, devido à extensão das
produções, não sobrara espaço no pós-texto. No entanto, ao realizar a correção,
achou por bem especificar, nesses bilhetes interativos, uma espécie de classificação
numérica. Percebemos, nesse encaminhamento, uma mescla das correções textual
interativa e classificatória, processo próximo ao proposto por Simioni (2012), aspecto
que retomamos nessa sessão.
Ao adotar esse procedimento, percebemos a internalização do que fora
discutido acerca da correção textual, inclusive com alterações visíveis quanto à sua

306

prática anterior com essa atividade, que se restringia a uma correção resolutiva e
indicativa. Embora ainda focalizasse muitos aspectos textuais, procurava inserir
aspectos discursivos e reflexivos, interagindo com o aluno por meio de seu texto.
Durante a semana, P1 nos disponibilizou um levantamento que fizera a partir
de seu diagnóstico, o qual reproduzimos na figura 36:
Figura 36: Levantamento das dificuldades apresentadas/ número de alunos

Fonte: Elaborado por P1 no contexto da pesquisa

A esse respeito temos a considerar duas situações: 1) P1 realmente tentou
utilizar a tabela diagnóstica (COSTA-HÜBES, 2012) e depois sistematizou os dados
obtidos conforme sua compreensão; 2) P1 teve dificuldade em corrigir conforme os
itens elencados na tabela e reorganizou seu próprio diagnóstico. De qualquer forma,
percebemos que não conseguiu compreender a proposta de correção da tabela
diagnóstica, cuja organização sequencial em três tópicos (gênero/situação social,
texto, aspectos ortográficos) visava direcionar o olhar do professor aos aspectos
condizentes com os conceitos teóricos em estudo. Percebemos, assim, o confronto
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entre hábitos advindos da prática empírica e aqueles em processo de internalização,
ainda não totalmente concretizados.
Como P1, na etapa inicial, evidenciou procedimentos de correção resolutiva,
marcados por higienização da escrita, focalizando aspectos normativos da língua, é
compreensível que não haja transformação total, de uma hora para outra, pois,
segundo Vygotsky (1991[1984]), a reconstrução interna se inicia por uma relação
interpessoal, externa, e leva tempo para que o indivíduo chegue ao intrapessoal, que
pressupõe incorporação de novas atitudes e sedimentação do conhecimento.
Assim, percebemos o desenvolvimento desse processo dialético, no qual
estão em movimento as ações de confrontar e reconstruir, uma vez que P1 revela
alterações significativas em suas práticas de correção ao reconhecer a importância
de mapear os maiores problemas da turma para intervir sobre eles. Estas podem ser
percebidas, também, no fato de considerar, nos itens 10,11 e 12 (figura 36),
aspectos referentes à coerência textual, tópico pouco explorado em sua prática
inicial, além de olhar para as características composicionais do gênero, expressas
nos itens 9, 17 e 20 (figura 36), elemento desconsiderado antes das reflexões
realizadas, conforme visualizamos em seu trabalho com o relato pessoal, descrito no
capítulo 3.
Articulada à etapa da revisão/correção encontra-se a etapa final do processo:
a reescrita. A esse respeito, P1 procurou realizar o que havíamos discutido na FC e
em sessões reflexivas. Organizou essa etapa da seguinte forma: 1) tentativa de
elaboração de atividades linguísticas a partir dos problemas identificados para que
fossem feitas de forma individual; 2) encaminhamento de uma revisão coletiva e
reescrita parcial a partir de parágrafos selecionados dos textos dos alunos,
contendo os maiores problemas identificados na turma; 3) encaminhamentos para
reescrita individual do texto através de bilhetes e classificação numérica de
aspectos textuais, numa iniciativa de proceder à reescrita textual interativa,
mesclando com a classificatória. Sobre esses procedimentos, nos detemos agora,
procurando interpretá-los à luz dos referenciais teóricos adotados, fundamentando
nossa análise com trechos das aulas em que ocorreram.
De posse do diagnóstico dos maiores problemas apresentados nos textos, P1
procurou elaborar algumas atividades que explorassem esses conteúdos,
envolvendo acentuação, ortografia e elementos de coesão a partir de frases
retiradas dos textos, encaminhando-os como tarefa extraclasse. Embora, a
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princípio, tenhamos considerado a ideia adequada às nossas discussões,
percebemos que os exercícios se constituíam de forma pontual e tradicional. No
intuito de explorar outro aspecto textual diagnosticado, a concordância, preparou
exemplos prontos, sem nenhuma referência às produções. Mesmo que a intenção
tenha sido explorar os problemas textuais, isso não ficou tão claro para os alunos e
P1 revelou sua dificuldade em implementar atividades que primassem pela análise
linguística. Entretanto, reconhecemos seu esforço em tentar elaborar esses
exercícios, uma vez que não demos conta de explorar esse aspecto de elaboração
de atividades a partir das produções durante a FC.
Embasadas nos pressupostos vygotskyanos, acreditamos que ao apontarmos
as inadequações, podemos impulsionar o processo de conhecimento, o que
constitui papel da mediação. Com esse intuito, após a aula, nos reunimos com P1:
Episódio 19
P1: Então eles estão reclamando de muitas atividades...
P: Mas é importante você trabalhar com trechos dos textos. O que eles estranharam
naqueles exercícios que você deu, é que ficaram muito voltados à gramática. Ali deu
uma desentoada. Porque foram exercícios meio descolados do que eles estavam
fazendo, eles não viram relação com os textos deles... mas compreendi que você
teve a ideia de reforçar os conteúdos...
P1: Então, eu tentei, mas é muita coisa se pegar texto por texto.
P: Você pegou frases sobre acentuação e ortografia dos textos deles.. Mas se
trouxer parágrafos maiores dos textos deles para discussão, eles vão compreender
melhor... Precisa demostrar que até fizeram exercícios de concordância na aula
passada, mas por quê? Porque encontrou muito esse problema nos textos.
Importante mostrar que vão fazer revisão juntos, pra compreender e que depois
revisarão o próprio texto; vai facilitar. É uma forma de reescrita. Vamos imaginar que
tenha um ponto de vista duvidoso, ou um texto generalizado demais...
P1: Aqui, esse tem. Não é todo mundo que vê algo na televisão e sai fazendo isso.
Posso usar esse, né?
P: Sim, tem generalização e até problemas de coerência.
[...]
P: Observar se eles se posicionaram, se usaram dados reais retirados de alguma
fonte. Parece que usaram isso... com dados de pesquisa dos textos que você
abordou
P1: Depois da reescrita, da revisão com a lista. Aí acrescentaram, antes não tinham
feito, na primeira, não. (Sessões reflexivas)
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Nesse episódio, tecemos uma crítica à forma como conduziu essa atividade,
mas no intuito de informar, confrontar e reconstruir (MAGALHÃES, 2004). Cabe
destacarmos que a professora já havia selecionado os trechos para a revisão e a
reescrita coletiva, entretanto como não obtivera muita adesão dos alunos com a
atividade anterior, estava insegura em proceder à revisão coletiva, até mesmo por
ser algo novo em sua prática. Assim, procuramos demonstrar a diferença entre os
dois procedimentos e incentivá-la. Não sugerimos a revisão de um texto completo
em virtude da extensão dos artigos produzidos e pela preocupação de P1, quanto
ao número de reescritas, o que de fato tornava-se cansativo.
Interessante observarmos no episódio 19, que a docente ressaltou que os
alunos, após a revisão proporcionada por meio da lista de constatações,
acrescentaram dados de pesquisas para fundamentarem seus textos. Consideramos
dois pontos importantes nessa informação: 1) melhoria da produção por
autoavaliação; 2) P1 percebeu a importância do trabalho de revisão textual
proporcionado pela utilização da lista.
Na aula seguinte, P1 trouxe alguns trechos dos textos selecionados por ela,
os quais apresentavam alguns dos principais problemas identificados nas
produções, em conformidade com o que havíamos discutido na sessão reflexiva, a
fim de realizar a revisão coletiva e a reescrita parcial do texto. Essa atitude
demonstra compreensão sobre as atividades de reescrita e quanto à importância em
refletir com os alunos o sentido dos conteúdos explorados. Passou os trechos no
quadro (figura 37) e iniciaram o processo de revisão/reescrita.
P1: Nós temos aqui três parágrafos. Vários alunos estão querendo saber o que é,
alguns identificaram que é parágrafo do seu artigo. De fato é, mas não estamos aqui
para criticar, mas para melhorar. Nós temos aqui três parágrafos e não vem ao caso
quem é o autor. (Aula ministrada em 22/10/2015)

Leu o parágrafo, ressaltou o vocabulário utilizado e que o trecho demonstrava
boa argumentação, fora bem construído, contudo, em termos linguísticos, tinha
alguns aspectos a serem melhorados. Vejamos:
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Figura 37: Texto1 selecionado para reescrita coletiva

Fonte: Dados gerados na pesquisa

P1: Vamos fazer esse primeiro juntos, os outros dois vocês farão primeiro no
caderno e depois discutimos. (leu o trecho)
P1: Essa primeira parte até o ponto, o que podemos melhorar? O que está faltando?
Quem perguntou o que era patologia, é uma doença.
(retomou o parágrafo) Está bem argumentado, teve uma ótima informação, mas tem
algo a ser melhorado.
Aluna 1: Falta uma vírgula ali em pancreatite.
Aluno 8: Também ali: cirrose hepático, porque cirrose é uma palavra que está no
feminino e, consequentemente, vai ser hepática.
P1: Muito bem. O adjetivo feminino combinando com o substantivo feminino. O que
mais podemos melhorar aqui? Vamos lá! (relê o que foi reescrevendo)
Aluna 4: As causas porque está no plural.
P1: E tem algum acento aqui?
Aluna 3: E ali nos transtornos não teria uma vírgula?
Aluna 4: Está relacionada ou associada, professora.
[...]
P1: Vocês observaram que eu queria mostrar? Sobre a concordância com o gênero,
se está o substantivo no masculino, a característica, a concordância fica no
masculino, se for feminino combina com o feminino Se a frase está no singular, os
verbos e artigos no singular, se indica plural, os artigos, os verbos também no plural.
Na maioria dos textos aparece isso, mesmo que vocês saibam na hora de escrever
acabam esquecendo [...] (Aula ministrada em 22/10/ 2015)

O procedimento de P1 foi condizente com as orientações realizadas. Mapeou
os problemas durante a correção, selecionou trechos e propôs uma revisão coletiva.
Pelo seu comentário final, percebemos seu objetivo com a reescrita desse trecho,
em retomar aspectos quanto à concordância, porém, dessa vez, esclareceu que as
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inadequações quanto a esse conteúdo constituíram problema comum à turma,
retomando que fora esse o motivo de terem realizado as atividades na aula anterior.
Com esse novo encaminhamento, P1 demonstra compreender que é possível
explorar um conteúdo como esse (da materialidade textual) de outra forma. Há aqui
o resultado da ação de confrontar impulsionada na sessão reflexiva, com
reconstrução de práticas, demonstrando que é possível avançar com auxílio da
mediação.
P1 passou no quadro mais dois parágrafos dos textos. Assim que os leu, os
alunos já começaram a fazer observações, mas ela solicitou que tentassem
reescrever individualmente em seus cadernos; depois discutiriam as sugestões de
forma coletiva. Frisou que pensassem na concordância, coerência, pontuação e na
clareza do texto. Realizaram a atividade com bastante concentração.
Durante a discussão coletiva, os alunos liam o que (re)escreveram, sugeriam
e a docente mediava a situação, chegando a uma decisão comum. Dentre os dois
parágrafos que seriam revisados, um deles consistia da conclusão de um dos artigos
produzidos e trazia outras vozes sociais, além da do autor, aspecto que foi
ressaltado pela docente; o outro apresentava incoerência, contradição de ideias e
generalização.

Por esse

motivo, o

selecionamos para

esta análise, por

considerarmos que a atividade de reescrita requereu bem mais do que adequações
da microestrutura textual, exigindo reflexão linguística e discursiva.
P1: Esse terceiro está um pouquinho mais complexo (leu o parágrafo) Tem mais
conteúdos para observar. Tem dois parágrafos como um único texto. Tentem
melhorar. Lembrem-se da importância da pontuação, da coerência, lembrando que é
um artigo de opinião que tem que demonstrar opinião sobre o assunto.

Figura 38: Texto3 selecionado para reescrita coletiva

Fonte: Dados gerados na pesquisa
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Iniciaram a discussão com a leitura do trecho, procurando analisar e
modalizar esses discursos.
P1: E este outro aqui, poderíamos iniciar com ―de vez em quando‖?
Aluno 1: Professora, algumas vezes fica melhor! [...]
P1: É, vamos modificar, acho que fica mais adequado. Vamos continuar. Pensem e
analisem essa frase... é como se o autor do artigo está falando com vocês, tem
sentido, encaixa? (lê para eles). A pessoa está assistindo um filme, passa essa
propaganda, digamos que todos têm 18 anos, e todo mundo que está assistindo vai
beber, pegar carro e sair e causar um acidente? Uma propaganda faz tudo isso? É
pra isso que eu estou chamando a atenção.
Aluna 1: Incentiva a fazer essas coisas...Mas da forma que está escrito...Diz que a
culpa total é da propaganda...
P1: Então, a forma em que está escrito... o que eu quero mostrar que aqui
generalizou. Diz que todo mundo que assistir a propaganda vai beber muito, dirigir
em alta velocidade e causar acidente. Sempre que vocês forem colocar a opinião de
vocês a respeito do outro não pode afirmar algo que não é para todos, tem que
pensar: porque nem todos que assistirem a propaganda vão fazer isso.
Aluna 6: E se a gente colocar no final de tudo: isso em poucos casos? Não daria
certo?
P1: Acho que não. Mas tem palavras que podemos colocar: isso pode acontecer ou
algumas pessoas são influenciadas, aí não estaremos generalizando. [...] Porque
não posso dar uma certeza de algo que não posso provar. Faltou aqui usar palavras
que não generalizam. Como podemos resolver?
Aluno 1: Coloque ali, que podem influenciar...
Aluna 3: Ou que podem influenciar alguns garotos

Figura 39: Texto3 em processo de reescrita coletiva

Fonte: Dados gerados na pesquisa
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P1 mediava às operações linguístico-discursivas sugeridas pelos educandos
que alternavam substituições, acréscimos e supressões, enquanto que um dos
alunos registrava a reescrita na lousa, ao lado do trecho original. Durante as
tentativas de reorganização do parágrafo, percebiam repetições de termos,
concordância, pontuação e incoerências.
P1: Lembrem-se de que estávamos falando da generalização. Não é o fato de
assistir uma propaganda que todos os telespectadores vão sair e provocar um
acidente de carro. Tomar cuidado para não generalizar. .[...] Não posso afirmar pra
todos. Se colocar essa afirmação o artigo não vai ter aceitabilidade e credibilidade.
.[...]
Vamos dar sequência nessa ideia. Como podemos colocar? Vocês fizeram no
caderno. Alguém pode ler o que fez?
Aluna 3: Dirigem em alta velocidade, ultrapassam o sinal vermelho, fazendo curvas
perigosas até que um acidente com pessoas inocentes acontece.
P1: Então vamos pensar juntos... Como podemos iniciar esse parágrafo? Não posso
começar com dirigem porque continua generalizando...
Aluna 1: Se colocar um ―se‖ ? Aqueles jovens que se deixam ...
Aluna 6: Coloque ―Aquelas pessoas‖, porque não são só os jovens...
Aluno1: É, não pode por a culpa somente nos jovens, adultos também são
influenciados...
P1: Tudo bem. ―Aquelas pessoas que se deixam influenciar‖...
Aluna2: Mas professora, não é o mesmo texto? Já tem influenciar na linha de cima...
P1: É mesmo, como podemos resolver?
Aluno1: Que se deixam influenciar por anúncios, é melhor...
P1: Mas e a repetição? Temos que pensar: Aquelas pessoas
Aluno 1: se deixam levar por anúncios que passam na televisão...
P1: Isso. E depois? Temos que amarrar essa ideia aqui...
Aluna 2: podem pegar o carro e dirigir
P1: Perceberam a palavra que ela falou? Podem – quando digo podem..
Aluno1: Não está afirmando que elas vão pegar, é uma possibilidade. E agora, que
mais?[...]
Aluna 4: Não tem muito passar, passar, não pode ser ultrapassar?
P1: Mas será o mesmo sentido? Passar o sinal vermelho e ultrapassar o sinal
vermelho?
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Aluno1: Não, esse ultrapassar é de apodar um carro...[...]
Aluna 3: E não tem sentido fazer curvas perigosas no sinal vermelho...
P1: Então, nós podemos eliminar as curvas perigosas, pode ser?
Alunos: Pode.[...]
P1: Vamos reler para concluir. Quando usamos o pode, tudo fica sendo uma
possibilidade. Aqui pode ser causar, provocar. Percebem a diferença da
generalização e palavras de possibilidade? [...] A mídia e a televisão não influenciam
a todos. O artigo tem que argumentar, mas tem que ter seriedade.

Figura 40: Texto3 reescrita coletiva – última versão

Fonte: Dados gerados na pesquisa

Constatamos nesse trabalho de revisão coletiva, que P1 vai demonstrando
maior autonomia ao longo do processo. Inicia, timidamente, com o primeiro trecho,
focando mais os aspectos textuais e, aos poucos, vai exercendo a mediação de
forma mais dialógica, instigando à reflexão acerca de aspectos relevantes para a
clareza e a construção de sentidos do texto, o que provoca maior participação e
adesão da turma. Segundo Gonçalves, ―a reescrita vai, obviamente, exigindo do
professor uma concepção dialógica da linguagem‖ (GONÇALVES, 2013, p. 23).
Conforme esse autor, o empenho quanto à reescrita demonstra o
comprometimento do professor com as atividades docentes, o que muda a atitude
dos alunos, fato perceptível pelo esforço deles em participar da reescrita.
Ressaltamos que, ao término da revisão coletiva, P1 leu a versão final e acharam
que o texto ainda não estava bem adequado, então, solicitou que vários alunos
lessem suas tentativas de reescrita individual e consideraram que uma das alunas
conseguiu amarrar melhor a ideia, conforme visualizamos na figura 41:
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Figura 41: Texto3 - reescrita individual de uma das alunas

Fonte: Dados gerados na pesquisa

Durante todo o processo, notamos que P1 procurou orientar operações
linguístico-discursivas ao questionar, por exemplo: “mas e a repetição? Temos que
pensar.”, “Temos que amarrar essa ideia aqui”, “nós podemos eliminar as curvas
perigosas?”; “não posso começar com dirigir, pois continua generalizando”. Tal
atitude demonstra tomada de consciência dessas operações, o que favorece a
mediação junto aos alunos.
Ressaltamos que, embora os alunos não tivessem hábito de realizar tal
atividade, interagiram de forma significativa. 15 alunos participaram ativamente e
contribuíram para a reescrita textual, o que representa um pouco mais de 50% da
turma. Outros interagiram de forma mais tímida, com respostas coletivas,
expressando concordância ou discordância, mas apenas 8 alunos mais ouviram do
que interagiram, talvez por timidez, dificuldade, ou medo de errar. As operações
linguístico-discursivas realizadas priorizaram acréscimos de termos e sinais de
pontuação, deslocamento de parágrafos e expressões, supressão de repetições
desnecessárias, substituições visando à coerência textual. Importante destacar que,
ao passar os trechos na lousa, a professora já resolveu os problemas de ortografia e
acentuação que não constituíam seu foco no momento.
Após discutir e solucionar inadequações e problemas do texto com a
participação dos educandos, P1 organizou-os em duplas, explicando que entregaria
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os textos para reescrita. Teceu alguns comentários gerais sobre os artigos
produzidos, esclarecendo sobre as revisões necessárias:
P1: De forma geral, quero parabenizá-los, porque apenas três alunos da sala se
afastaram muito do gênero artigo de opinião. Então fiquei bem feliz, porque um erro
de ortografia, um problema de concordância é bem mais fácil de resolver...
P1: A introdução é um aspecto interessante e alguns não fizeram o adequado, mas
foi a minoria [...]
P1: Cada um tem seu bilhete e uma indicação, por exemplo, se uma palavra está
sem acento, coloquei o número 2, para indicar acentuação. Expliquei tudo no bilhete.
Vocês vão receber o artigo de vocês, cada qual com um bilhete e, juntos, com um
colega, vocês vão analisar essa sinalização, ver no texto o número, os recadinhos.
Um ajuda o outro a entender e se precisar me chamem que eu explico. É preciso
concentração para fazer essa última versão do texto. (Aula ministrada em 22/10/
2015)

Nesse comentário inicial de P1, evidenciamos a internalização do que fora
abordado sobre a importância dos aspectos discursivos do gênero, pois ao
parabenizá-los pelo teor dos textos e compreensão do gênero, demonstra entender
que os elementos apenas textuais, embora importantes, não constituem a prioridade
em uma situação de interação. Iniciaram o trabalho de reescrita individual a partir
dos encaminhamentos dos bilhetes e P1 foi acompanhando, intervindo nas
incompreensões.
De forma geral, os aspectos mais amplos do texto relativos ao conteúdo
temático e à adequação ao gênero figuravam no início do bilhete e, na sequência,
uma classificação dos problemas linguísticos que apareciam numerados no texto.
Junto ao texto, corrigido, seguia o bilhete, promovendo interação com o
aluno/autor, conforme demonstra a figura 42. Em todos os bilhetes, P1 procurou
iniciar a interação ressaltando os aspectos positivos do texto, aquilo que atendeu à
situação de produção proposta; na sequência apresentava os aspectos a serem
melhorados. Salientamos que a docente não utilizou termos como erros e sim
adequar ao gênero – deixar mais claro ao leitor, melhorar a argumentação,
revelando compreender que reescrever não se restringe apenas à correção.
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Figura 42: Correção textual interativa 1

Fonte: Elaborado por P1 no contexto da pesquisa

Nesse bilhete constatamos a alteração que houve em seu processo de
correção. Há preocupação em proceder a uma revisão dialógica, em interagir com o
aluno e com o seu texto e em manter proximidade com as discussões que vínhamos
realizando. Percebemos que a docente efetuou apontamentos para que o aluno
revisasse o texto e procedesse à reescrita, mas ao fazê-lo, mencionou que seguindo
as orientações iria adequá-lo ao gênero artigo, entretanto, as observações estavam
voltadas à clareza e à coerência do texto, não especificamente ao gênero. Realizou
questionamentos que levavam o educando a acrescentar informações de modo que
houvesse clareza e coerência em suas ideias, como: “Alvo refere-se a quê?” “A
bebida sempre é a solução. Será que todos os jovens pensam assim?‖, focalizando
problemas relacionados ao sentido do texto. Apontou a contradição presente na
conclusão do texto.
Esses encaminhamentos revelam movimentos de mudança em relação aos
velhos hábitos e de aproximação da concepção de linguagem discutida, pois, ao
recuperarmos sua prática anterior às ações colaborativas, nos deparamos com um
processo de correção totalmente monológico, no qual a docente identificava os erros
(geralmente desvios ortográficos, acentuação e pontuação), os indicava no texto ou
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já os solucionava. Não havia nenhuma forma de questionamento que fizesse o aluno
repensar suas estratégias de dizer.
No entanto, em alguns bilhetes, ainda há muita valorização de aspectos
especificamente textuais, porém não os resolve pelo aluno, instigando-os à procura
de caminhos para solucioná-los, como podemos constatar na figura 43:

Figura 43: Correção textual interativa 2

Fonte: Elaborado por P1 no contexto da pesquisa

A partir desses encaminhamentos, os alunos reescreveram a última versão do
texto. Grande parte deles acabou produzindo 4 versões e outros, 3. Como o texto
era longo, alguns acharam o processo cansativo, mas se entusiasmaram muito com
a possibilidade de circulação dos textos, momento imprescindível para que a
produção cumpra seu papel de interação com o outro. Demonstramos na figura 44, a
organização dos artigos produzidos no mural, posicionado no pátio escolar.
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Figura 44: Circulação dos textos produzidos: O Mural

Fonte: Elaborado por P1 no contexto da pesquisa

Durante a entrevista final, ao questionarmos a respeito do resultado desse
trabalho junto aos alunos, P1 apresentou as seguintes considerações:
P1: Eu achei que a participação deles foi grandiosa; pra mim foi um sucesso. Porque
todos fizeram. Eles atenderam e percebi que nos textos deles houve um avanço
muito grande, eles conseguiram ver informações, buscar fazer o primeiro texto, o
segundo texto; procuraram seguir os passos do artigo, emitir opinião e ver a opinião
do outro. Procuraram pontuar, argumentar. Poucos que não atenderam no primeiro
momento, não fizeram um artigo de opinião, conseguiram na reescrita.
Eu deixei o painel umas duas semanas e eles gostaram. Na hora do intervalo as
pessoas iam ler, até alguns professores leram e comentaram que não sabiam que tal
aluno conseguia escrever. Quando eu pedi para retirar, alguns alunos até
questionaram porque foi tirado. (Entrevista final – dez/2015)

Assim, percebemos que alguns elementos discutidos em todos os momentos
das ações colaborativas passaram a integrar a prática cotidiana de P1, dos quais
destacamos: a) estabelecer uma motivação para a escrita a partir de uma situação
de interlocução real; b) preocupação em definir elementos das condições de
produção, com a delimitação clara do gênero a ser produzido; c) promoção de
atividades de leitura que envolviam o gênero a ser produzido, visando ao
reconhecimento do gênero; d) compreensão e inserção em sala de aula, das etapas
de produção: planejamento, escrita, revisão e reescrita; e) contextualização dos
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textos trabalhados em sala, especificando a esfera de circulação; f) promoção da
circulação do texto.
Esses encaminhamentos denotam reflexão crítica a respeito da própria
atuação

docente,

proporcionada

nos

momentos

de

interação

professora/pesquisadora e redimensionamento em sua prática pedagógica com a
produção textual, revelando o processo de internalização dos conceitos teóricos
estudados e sedimentação de conhecimentos.

4.3.2. O trabalho pedagógico e colaborativo com P2

Selecionamos para análise e discussão sobre os encaminhamentos que
antecederam a proposta de produção textual, recortes de aulas em que P2
desenvolveu atividades referentes ao reconhecimento do gênero a ser explorado e
cenas ocorridas durante as etapas do planejamento, efetivação da escrita, revisão e
reescrita textual. Apresentamos, assim, uma breve síntese dos encaminhamentos,
permeada por trechos das aulas e episódios das sessões reflexivas, na perspectiva
de

apresentar o

processo

de implementação

e,

ao

mesmo

tempo,

de

amadurecimento da docente quanto aos aspectos estudados e articulados à sua
prática pedagógica.
Esses encaminhamentos ocorreram após a abordagem inicial que envolveu a
projeção de um filme: Cartas para Deus. Depois de exibi-lo, a professora organizou
os alunos em círculo para conversarem sobre o filme, estabelecendo uma relação de
diálogo, a partir de questionamentos orais. A princípio, as questões retomaram a
sequência do enredo, porém, aos poucos, direcionavam a atenção dos alunos às
cenas em que as cartas tinham maior importância – gênero que pretendia abordar.
Durante a discussão, P2 questionou-os sobre momentos emocionantes e acerca da
relação entre os personagens, frisando a interlocução obtida através das cartas.
P2: Tyler escrevia as cartas para quem?
Alunos: Pra Deus.
P2: E Deus respondia pra ele?
Aluno 1: No coração dele.
Aluno 2: E das pessoas.
Aluna 1: Também. Um parou de beber o outro mudou.
P2: Por que que ele escrevia as cartas, só por escrever?
Alunos: Não
Aluno 3: Porque ele tinha fé. (Aula ministrada em 12/11/2015)
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Ao relembrarem esses aspectos do filme, foram desvelando os objetivos do
personagem com a escrita das cartas. Depois dessa discussão, a professora
comentou que tanto no filme como na vida esse gênero é usado por vários motivos:
P2: A carta serve pra se comunicar, se desabafar. Vocês perceberam neste filme a
carta, tinha um destinatário: Deus. Quando você pensa em escrever uma carta, você
pensa em um destinatário. Quem poderia ser? O pai ou a mãe, madrinha, tio, alguém
que mora longe.
Nós temos carta de denúncia, carta comercial, do leitor, carta de reclamação,
pessoal. (Aula ministrada em 12/11/2015)

Com esse procedimento, P2 buscava demonstrar que a escrita de uma carta
nasce da necessidade de interação com alguém, tem uma finalidade, um interlocutor
a quem se quer atingir, aspecto que havíamos ressaltado durante as sessões
reflexivas e como ponto fundamental na elaboração do PTD. A indicação de que o
―destinatário‖ poderia ser o pai, mãe, madrinha, alguém, que mora longe e da
finalidade ―comunicar, desabafar‖, fornece indícios de que P2 compreende os
elementos que deveriam compor uma proposta de produção, em uma concepção
interacionista e dialógica de linguagem.
A partir do filme, apresentou o gênero (conteúdo básico) que pretendia
abordar: a carta pessoal. Solicitou que verificassem em casa, com a família, quem já
recebera cartas e se poderiam trazê-las durante a semana.
P2: Essa que nós vamos trabalhar é a carta pessoal. Você vai redigi-la, enviar para o
destinatário... Carta pessoal é você expor um assunto pessoal para uma pessoa,
sempre esperando alguma resposta... escreve pra quem você pensou e ela
geralmente retorna uma resposta. (Aula ministrada em 12/11/2015)

Nessa abordagem, constatamos que P2 apresenta para os alunos o objetivo
de que produzam uma carta, porém, na ânsia de esclarecer o conteúdo, acaba
retomando o antigo hábito de iniciar pela descrição, antes de apresentar uma
situação de interação e de promover o contato com textos do gênero, quando
ressalta: ―Carta pessoal é você expor um assunto pessoal para uma pessoa”. No
entanto, interrompe esse processo descritivo e volta a enfatizar a situação de
interação entre os interlocutores que pode ser viabilizada pela carta.
Nesse procedimento, P2 revela momentos de insegurança e de confronto
entre os conhecimentos advindos de sua prática empírica e os conhecimentos
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teórico-metodológicos estudados. Ao buscar reconstruir novas práticas mais
fundamentadas teoricamente e mesclar com hábitos rotineiros, demonstra que a
internalização dos conhecimentos referentes ao trabalho a partir da função do
gênero encontra-se em processo, ainda não concretizada, na tentativa de reconstruir
as atividades externas, internamente.
Durante as aulas, P2 procurou levantar o conhecimento prévio da turma sobre
o gênero em questão, o que fez de forma oral, promovendo um diálogo sobre o
assunto:
P2:
-Quem já recebeu cartas?
- Quem já enviou alguma carta?
-Qual era o assunto dessas cartas? Eram românticas?
- Vocês guardaram as cartas que receberam?
Aluna 1: O X recebeu uma carta de amor, mas era de alguém do sétimo ano.
Aluna 2: Eu também recebi.
P2: E você guardou a carta?
Aluna 1 Eu guardei, mas ele amassou.
Aluno 1: Não gostava dela. [...]
Aluna 2: Eu comprei pela internet e recebi uma carta da loja, agradecendo
Aluna 3: Eu recebi uma vez, do meu pai, que estava morando em SP; eu e minha
mãe estava morando em Goioerê. Ele escreveu pra saber se a gente tava bem e
dizer quando voltava.
P2: Quando escrevemos uma carta para alguém de outra cidade, como circula, como
chega até o destinatário?
Alunos: SEDEX! (Aula ministrada em 17/11/2015).

Ao estabelecer essa interação com os alunos, P2 procede a um diagnóstico
do que sabem a respeito do gênero, permitindo-lhe intervir sobre esses
conhecimentos, realizar a mediação pedagógica, fato perceptível quando busca
esclarecer aos educandos que nem sempre enviamos cartas por SEDEX: ―Pelo
SEDEX é quando você tem pressa aí você paga mais‖. A partir desse diálogo inicial,
percebe a necessidade de explanação sobre o papel dos correios, assunto que
retoma com maior ênfase durante o processo de produção.
P2 concluiu esse episódio, salientando que, em muitas situações e locais, a
carta ainda é uma forma de comunicação adequada e muito utilizada, resgatando a
função social do gênero.
P2: Tem lugares em que não têm esses meios avançados como email, whatsapp,
então elas usam as cartas, podendo receber uma resposta ou não. Sempre tem uma
finalidade e precisa de resposta. A maioria é respondida. (Aula ministrada em
17/11/2015).
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Na sequência, projetou uma reportagem do programa ―Bom dia Brasil‖ da
Rede Globo de televisão, veiculada no dia anterior à aula (16/11/2015). A
reportagem focalizava a importância histórica e cultural das cartas, destacando que,
ao longo dos anos, podem se tornar documentos históricos e biográficos.
Apresentava uma artista que, cotidianamente, posicionava-se em praças e vias
públicas, para oferecer a escritura de cartas que não seriam entregues, cuja função
seria desabafar ou interagir com um interlocutor não mais presente em suas vidas.
Com esses encaminhamentos, a professora reforçou a importância e
finalidade das cartas, instigando os alunos à necessidade e interesse pela escrita do
gênero. Destacamos, assim, que embora a opção por escrever cartas não tenha
partido dos alunos, nascido de uma necessidade inicial de interação, P2 procurou
inseri-los nesse processo de decisão.
Passou, então, à leitura de textos do gênero, ao entregar a cópia de uma
carta familiar trazida por um aluno da turma, a qual fora escrita em 03 de junho de
1997. Após a leitura, P2 promoveu reflexões sobre quem a escreveu, para quem,
qual a saudação, o que foi dito, possibilitando aos alunos à percepção de vários
aspectos do contexto de produção, de sua finalidade e levantamento das
informações veiculadas pelo texto. O aluno que havia trazido a carta esclarecia as
dúvidas sobre as pessoas mencionadas, possibilitando recuperar a situação de
produção. Por fim, P2 passou o envelope para cada aluno ver o como foi
preenchido, o carimbo do correio e explicou que a carta continha um PS (post
scriptum) usual após a despedida e assinatura da carta.
Depois, mostrou mais duas cartas originais trazidas por outros alunos,
ressaltando o tipo de papel utilizado como suporte (folha de caderno decorada e
outra em papel de carta fino) e apresentou os envelopes, ressaltando os elementos
contidos no preenchimento deles: ―Olhem aqui no envelope – quem é o remetente?
E o endereço? [...] Este código é o CEP”
Consideramos este procedimento pedagógico condizente com as reflexões
teóricas, pois P2 apresentou o suporte para os textos do gênero e a sua forma de
circulação. Possibilitou um contato com cartas reais, que foram produzidas em uma
situação de interlocução.
Esses encaminhamentos realizados por P2 demonstram compreensão de
aspectos problematizados durante a elaboração do PTD e sessões reflexivas,
especialmente a retratada no Episódio15, na qual destacamos a possibilidade do
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trabalho com as cartas reais mostrarem a função social do gênero, um dos objetivos
ao se encaminhar uma produção textual. Assim, a leitura e análise das cartas reais
coletadas pela docente atingiriam melhor essa intencionalidade da aula, do que a
simulação de uma situação de interação com uma carta fictícia que não pudesse
cumprir seu papel de interlocução.
Ao colocar em prática essas orientações, P2 demonstra o processo de
sedimentação dos conhecimentos e reconstrução de suas práticas iniciais, pois
durante a entrevista e participação na FC, constatamos situações artificiais de
produção, bem mais próximas ao que Costa-Hübes (2012) definiu como exercícios
de escrita. Não demonstrava compreensão da função social do gênero, priorizando,
em seus procedimentos didáticos iniciais, a discussão de um tema e produção sobre
o mesmo, identificando a tipologia e não o gênero a ser produzido, constituindo-se
como a única interlocutora dos alunos.
Com o intuito de reforçar o reconhecimento do gênero e a importância do
contexto de produção, P2 apresentou mais uma carta disponibilizada por alunos da
escola, para a qual preparou atividades de leitura que exploravam o contexto de
produção do texto, seu conteúdo temático, marcas do estilo e da construção
composicional, conforme havíamos discutido nas sessões reflexivas acerca da
importância de proporcionar leitura de diversos exemplares do gênero, além de
atividades de leitura e análise linguística, a fim de dar condições de reconhecimento
da função social e das características do gênero.
Reforçou a situação de interlocução proposta, de que ao final do trabalho eles
iriam produzir uma carta a alguém de seu convívio, estimulando-os a pensar nos
interlocutores, os quais poderiam ser familiares ou amigos que residissem em outra
cidade, pois enviariam a carta via correio.
P2: Nós vamos propor que enviem essa carta para um avô, um tio, um amigo. Os
interlocutores que vocês escolherem vão receber a carta pelo correio. Vamos levar
para o correio, lá coloca o selo, a gente paga uma taxa para ser enviada. Quando
quer que chegue rapidamente é o SEDEX, paga mais caro. Uma carta comum, sem
pressa, você posta pelo preço normal, custo menor, mas tem um prazo determinado,
mais demorado. Urgente é pelo SEDEX.
Aluna 1: Professora, eu vou mandar pra minha prima.
P2: Então já anote no caderno o endereço dela. Vão pensando o assunto. Por
exemplo, se for para a avó, o que quer dizer para ela?
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Aluna 2: Professora, posso escrever mais do que uma carta? E quanto custa? (Aula
ministrada em 18/11/2015).

Nessas primeiras orientações para a produção da carta, P2 evidencia
preocupação com o planejamento da escrita, procurando destacar as condições de
produção e de circulação do texto. Também demonstra ter consciência da escrita
como ato social, esclarecendo esse fato aos alunos. Entretanto, não determina uma
finalidade explícita para a produção, o que ocorre, provavelmente, em virtude da
abertura de escolha quanto ao interlocutor, parcialmente determinado (parente ou
amigo residente em outro município), deixando entrever, implicitamente, a finalidade
de interagir com uma dessas pessoas sobre assunto a ser definido conforme
interesse dos interlocutores.
Houve muito entusiasmo dos alunos com a possibilidade de enviar a carta via
correio, o que demonstra que P2 atingiu seu intento de criar a necessidade de
interação por meio do gênero e, rapidamente, definiram o interlocutor para quem
gostariam de escrever, não apresentando preocupação com o assunto, como se
este lhes ocorresse de forma natural. Esse fato comprova que quando o aluno tem
claro o interlocutor do texto, a produção de texto ocorre, pois tem o que dizer e para
quem dizer. Segundo Geraldi, ―um texto destina-se a outro, seu leitor provável, para
o qual (os quais) está-se produzindo o que se produz‖ (GERALDI, 2013[1991], p.
162).
A docente retomou o trabalho, entregando uma cópia da carta, acompanhada
do envelope preenchido, destacando que este modelo de envelope diferia do outro,
por ser usado em correspondência internacional.
Figura 45: Envelope da carta em análise

Fonte: Material organizado pela professora colaboradora
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Inicialmente, P2 solicitou que os alunos analisassem os elementos do
endereçamento do envelope e logo perceberam que a carta tinha sido remetida do
Japão. A docente aproveitou para ressaltar a importância do preenchimento correto
para que os correios consigam entregar. Procederam à leitura oral da carta,
momento em que questionaram sobre o uso da letra de forma, se era necessário em
uma carta. P2 esclareceu que foi uma escolha do estilo do autor, mas que podemos
escrever com letra cursiva. Após essas primeiras interações com o texto, a docente
entregou questões impressas que abordavam o contexto de produção, marcas do
gênero, identificação do tema e informações veiculadas na carta.
P2: Como na outra carta eu expliquei qual era o vocativo, o assunto, como foi
abordado. Agora vou entregar sobre essa as atividades, pra ver se vocês
aprenderam quais são os elementos, se compreenderam a carta e depois nós
debatemos. (Aula ministrada em 18/11/2015).

Quadro 35: Questões propostas por P2 (recorte do material didático)
1) Quem foi o produtor ( escritor ) desta carta?
...........................................................................................................................................
2) Onde mora quem a escreveu?
...........................................................................................................................................
3) Para quem essa carta foi escrita?
...........................................................................................................................................
4) Há, no texto, indícios de que o produtor espera uma resposta da carta enviada?
Explique.
...........................................................................................................................................
5) Encontramos no texto a utilização de vocativo, isto é, uma saudação ao interlocutor.
Registre a saudação utilizada nessa carta.
...........................................................................................................................................
6) Que tipo de assunto essa carta contém ?
( ) Um assunto pessoal, com relato de experiência familiar.
( ) Um assunto imaginado, relatado pelo autor da carta.
7) Em que local e data a carta em estudo foi escrita?
...........................................................................................................................................
8) Com que finalidade (objetivo) a carta foi escrita?
...........................................................................................................................................
9) Quem produziu a carta mostra ter intimidade com o interlocutor. Que Expressão utilizada
no início da carta revela esse conhecimento entre os dois?
...........................................................................................................................................
10) Pela carta é possível perceber a relação entre os interlocutores. Eles são:
( ) amigos ( ) pai e filho
( ) mãe e filho
( )irmão e irmã
11) Toda carta contém assunto, saudação e despedida.
a) Na carta de Atchan , ela começa o assunto com que expressão?
...........................................................................................................................................
b) E como ela se despede?
...........................................................................................................................................
12) Por que o destinatário foi parabenizado, logo no início da carta?
Fonte: Elaborado por P2 no contexto da pesquisa
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As primeiras questões (1 a 3) recuperam elementos do contexto de produção,
a seguir, se voltam para a apreensão de características peculiares do gênero (5, 6 e
7), percepção da finalidade e do assunto da carta (8), além de outras que se voltam
mais para o estilo do gênero (4, 9, 10 e 11). As atividades suscitaram algumas
dúvidas, como:
Aluna 2: Professora, Kani é quem escreveu a carta?
P2: Não. Quando você vai escrever coloca o lugar de onde você é e a data. Kani é a
cidade. Se fosse aqui como seria? (conforme foram respondendo, anotou no
quadro). (Aula ministrada em 18/11/2015).

As atividades provocaram reflexões acerca do gênero e possibilitaram
intervenções de P2 para a apreensão de suas características. Enquanto realizavam
as atividades, a docente acompanhava-os de carteira em carteira, auxiliando nas
dificuldades. Em vários momentos promovia à volta ao texto para a busca de
respostas, contudo, em alguns casos acabava não deixando o tempo necessário
para que refletissem.
Quando terminaram, as questões foram corrigidas oralmente. Explicou a
diferença entre linguagem formal e informal, comentou sobre a pontuação presente
na carta, marcada por muitas interrogações, como se ―exigisse‖ uma resposta do
interlocutor.
Com o término das atividades de reconhecimento do gênero, P2 iniciou o
processo para a etapa de planejamento da escrita, o qual analisamos, a seguir, a
partir de trechos das aulas.
P2: A carta contém um assunto pessoal, seu. Vocês, antes de escrever, vão pensar
pra quem vão escrever, sobre que assunto querem falar. Não tem pressa de
escrever correndo. O assunto é seu, pessoal. Se é pra sua vó, o que vocês querem
dizer pra ela? .[...] (Aula ministrada em 25/11/2015)

Discutiram sobre os assuntos que poderiam estar presentes em uma carta
pessoal, sobre o suporte, o tipo de papel que poderiam usar, as possibilidades de
decorar e personalizar a carta. P2 enfatizou a importância de uma primeira versão,
um rascunho do texto, salientando que às vezes leva tempo para o texto ficar
realmente pronto.
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P2: Quando você escreve a carta, vê novamente, olha, vê que não ficou bom, vai
fazendo um rascunho até ficar melhor... Depois do rascunho, vai escrever de novo e
daí colocar no envelope, lacrar com uma colinha e levar para o correio que vai
colocar um selo para enviar. Escrevam sem pressa, o assunto é seu. (Aula
ministrada em 25/11/2015)

Explicou sobre o funcionamento do correio, sobre o endereçamento, o que
era Código de Endereçamento Postal (CEP) e que todos necessitariam do endereço
completo do interlocutor para o envio das cartas. Por fim, anotou no quadro alguns
aspectos, aos quais deveriam estar atentos em sua produção:
P2:
-Saudação;
-Para quem você vai escrever?
-Qual o assunto?
-Que tipo de linguagem vai usar?

Destacou a importância de decidirem a linguagem adequada ao interlocutor
que escolheram, se deveria ser mais formal ou bem informal.
P2: Outra coisa, se eu for escrever para minha vó, vou chamar de você, tem alguns
que não gostam que a gente fale: o que você quer vó? A minha mesmo não gosta,
acha desrespeito. Tomem cuidado com a linguagem na hora de escrever a carta.
(Aula ministrada em 25/11/2015)

Ao exemplificar o interlocutor – a avó – P2 ressalta como os condicionantes
externos podem inserir um tom valorativo à interação, expressos, em seus
encaminhamentos, pelos papéis sociais dos interlocutores: avó/neto. Assim,
demonstra que os elementos externos ao texto podem influenciar a forma de
enunciar, de dizer.
De forma geral, quanto à etapa de planejamento, P2 conduziu um trabalho de
mobilização sobre o conteúdo a partir do filme, no intuito de instigar a curiosidade e
o interesse sobre o gênero carta e sua função social. Realizou um trabalho prévio de
leitura com três exemplares de carta, visando ao reconhecimento do gênero,
discussão acerca do conteúdo temático, estilo e construção composicional. Assim,
consideramos que P2 demonstrou articulação dos conhecimentos teóricos à prática
de sala de aula e, embora tenha procurado seguir o que orientamos nas sessões
reflexivas, o fez com certa autonomia. Não apenas repetiu as orientações, mas as
reconstruiu, imprimindo um jeito seu durante a transposição didática dos conteúdos,
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revelando-se capaz de interagir com o conhecimento mediado e torná-lo seu, num
―nível intrassubjetivo‖ (CERUTTI-RIZATTI; DAGA e DIAS, 2014).
Solicitou, então, a produção de uma primeira versão da carta (rascunho), que
depois seria reescrita, a partir do seguinte comando, impresso:
Quadro: 36: Comando para a produção de carta familiar
Escrever uma carta familiar para um amigo ou parente que more em outro município. Pense
o que gostaria de relatar na carta, sobre qual assunto. Lembre-se de endereçar
corretamente, não esquecendo o CEP, rua, número da casa, cidade; pois sua carta será
enviada pelo correio.
Fonte: Elaborado por P2 no contexto da pesquisa

P2 leu com eles o comando e ressaltou a escrita como processo, ao explicar:
P2: [...] A princípio é um rascunho, é o que pretende escrever; o rascunho vai ajudar
a pensar no texto: pra quem você vai mandar, o que vai falar... pode fazer até em
tópicos, primeiro. Depois, vocês vão analisar esse texto com uma fichinha que eu
vou entregar; melhorar, daí, eu vou corrigir e vocês reescreverem para enviar.
Alunos: Professora, mas você vai ler? Vai corrigir a carta?
P2: Se vocês deixarem, vamos analisar algumas, nem todas. No primeiro momento
quem vai revisar são vocês. Se for muito pessoal tudo bem. (Aula ministrada em
25/11/2015)

Ao enumerar as etapas a serem realizadas, P2 demonstra compreender o
caráter processual da escrita e procura abordar essas etapas com os alunos.
Ressalta o planejamento da escrita: “pensar no texto; pra quem vai mandar, o que
vai falar; pode fazer em tópicos”, num esforço de auxiliar quanto às estratégias de
planejamento do texto. Esse fato fica ainda mais perceptível quando a docente anota
no quadro os aspectos que devem considerar para a produção da carta. Tal atitude
vem confirmar o que foi apontado por Menegassi (2003), de que, embora a ação de
planejar o texto seja própria do educando, ela se origina no professor, em seus
encaminhamentos metodológicos.
Nesse episódio da aula, há um fato que nos chamou a atenção, pois ao
explicar as etapas da produção, esclarecendo que eles fariam revisão e reescrita
antes de enviarem, P2 comenta que procederá à correção dos textos, causando
estranheza aos alunos, pelo próprio caráter pessoal do gênero. Talvez esse aspecto
precisasse ter sido considerado e melhor discutido durante a elaboração do PTD,
contudo, P2 resolve a situação ao deixar claro que o fará com a permissão deles e,
se não for possível, eles já farão uma revisão.
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Quanto à proposta de produção textual, P2 delimitou as condições
necessárias em conformidade com os pressupostos estudados ao estabelecer: a)
uma situação de interlocução real; b) interlocutor real, escolhido pelo próprio
produtor do texto, com quem tinha afinidade; c) gênero a ser produzido (carta
pessoal); d) suporte da produção textual – papel de carta, folha de caderno
decorada; e) forma de circulação do texto – enviar pelo correio. Entretanto, no
―corpo‖ do comando de produção, não apontou de forma explícita a finalidade de
produção, a qual demonstrou durante as explicações orais, ficando implícita até
mesmo pelo caráter do gênero. Também realizou alguns direcionamentos para
auxiliar o aluno durante a efetivação da escrita, acompanhando-os individualmente.
Esses encaminhamentos e a preocupação em delimitar elementos das
condições de produção, denotam o processo de internalização dos conceitos
teóricos estudados e a sedimentação de conhecimentos.
Após essa etapa de planejamento e efetivação da escrita da primeira versão
do texto, foram necessárias seis aulas para a revisão e a reescrita, permeadas pelo
trabalho de correção efetuado pela docente. Dessas aulas, recortamos algumas
cenas significativas para percebermos a articulação dos conceitos teóricos e as
ações pedagógicas de P2:
P2: Peguem a carta, por favor! [...] Quem escreveu duas cartas, escolha uma agora,
depois verifiquem a outra. Vocês vão fazer uma avaliação do próprio texto de vocês.
Ver algumas coisas que faltaram, ponto em que tiveram falhas, palavras que
faltaram, a pontuação... e depois retomar. (Aula ministrada em 26/11/2015)

A professora explicou que iriam rever as cartas escritas, das quais havia lido
apenas algumas, pra ter uma ideia geral. Interessante notarmos que, nessa primeira
orientação para a revisão, P2 não mencionou a palavra erros, substituindo-a por
“algumas coisas que faltaram”, “ponto em que tiveram falhas”, “pontuação”,
possibilitando que pensassem no texto como um todo e não apenas nos aspectos
ortográficos. Nesse sentido, ainda salientou que deveriam observar: o assunto que
escreveram, se as informações estavam claras; a linguagem empregada; a
pontuação; e se colocaram saudação e despedida.
P2: Analisem a linguagem, se está adequada, legal para quem eu escrevi, pro
interlocutor, ou se tem muita gíria, palavras abreviadas que dificultam compreender.
O assunto está claro?
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Vocês vão ver se colocaram esses elementos em sua carta. Se faltou, podem
acrescentar; se o parágrafo não estiver bom, você melhora. Se achar que a carta
está esquisita, difícil de entender, dá para reescrever...Esse que vocês fizeram é o
rascunho.(aula ministrada em 26/11/2015)

Ressaltou mais uma vez que haviam feito apenas um rascunho, uma primeira
tentativa, e que o objetivo era melhorar ainda mais o texto. Alguns alunos já
procederam à primeira revisão com apagamentos de trechos e reescrita substitutiva
ou sobreposta (RUIZ, 2013[2001]). Logo após, P2 entregou uma lista de
constatações (GONÇALVES, 2011, 2013), conforme figura 46, elaborada pela
docente durante o planejamento do PTD, para que fizessem uma revisão mais
completa. Explicou cada questão e como deveriam preencher. ―Observem: Se sua
carta não tiver clareza, você não está dialogando”.
Figura 46: Lista de constatações sobre o gênero carta familiar

Fonte: Elaborado por P2 no contexto da pesquisa

Iniciaram a leitura e revisão. Por ser a primeira vez que fizeram uso desse
instrumento, houve necessidade de mediação docente durante todo o processo, pois
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muitos tiveram dificuldades em se autoavaliar ou revisar seu próprio texto,
considerando a maioria dos itens adequados, sem muita reflexão. Alguns apenas
arrumaram parcialmente no próprio texto, outros reescreveram e entregaram para a
professora. P2 perguntou se poderia ler as cartas; apenas duas alunas não
autorizaram: uma disse que já tinha revisado e ia colocar no envelope e a outra fez
duas cartas para interlocutores diferentes, entregou uma delas, esclarecendo que a
segunda era mais pessoal, para ser entregue a alguém do próprio município. P2
respeitou a situação, uma realidade gerada pela própria escolha do gênero.
Entretanto, observamos em seus encaminhamentos algo que destoou dos
procedimentos que vinha realizando, ao frisar aos alunos que se dedicassem à
atividade de revisão, pois valeria nota. Tal procedimento ocorreu em virtude da
preocupação com alguns alunos que não estavam realizando a atividade a contento,
tumultuando a aula, mas afastou a produção de sua real finalidade. Mais uma vez
percebemos o confronto de práticas internalizadas e a reconstrução de novos
conhecimentos, o que demonstra o quanto é complexo o processo de internalização
e amadurecimento dos conhecimentos em nível potencial.
A maioria procedeu à segunda reescrita do texto, mas alguns o fizeram de
forma parcial. A professora aceitou ambas as formas, uma vez que havia solicitado
que eles próprios fizessem uma autoavaliação/correção.
Após esses procedimentos, a etapa da revisão teve continuidade, agora com
a correção dos textos por P2. Salientamos que houve um intervalo de tempo até o
término dos trabalhos, pois a professora corrigiu utilizando a tabela diagnóstica,
depois criou uma legenda (quadro 37) procurando fazer uma correção classificatória
interativa a exemplo de Simioni (2012), cujo relato da pesquisa, registrado em artigo,
lemos e comentamos durante as sessões reflexivas.
Durante a etapa da correção, P2 achou necessária uma discussão conosco,
na qual retomamos o uso da tabela diagnóstica, as formas de correção, conforme
discutido na FC e nas sessões reflexivas anteriores:

Episódio 20
P: Essa tabela é utilizada na correção... lembra como fizemos isso na formação?
Como que funciona a tabela? Você coloca o número ou nome dos alunos aqui em
cima e vai analisando as questões... Ele atende a necessidade de interação? Fica
claro o assunto... Pode marcar com um x quando não atende, não domina, mas
pode anotar um ok , ou como você compreenda... dá pra entender o contexto de
produção? Adequada à esfera de circulação? O suporte físico, o papel que ele usou,
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se atende o formato do gênero. Atende a linguagem que o gênero carta familiar
requer... Essa é a parte para ver se atende às necessidades do gênero ...
Agora nessa parte, você vai olhar para os problemas do texto, a coerência, a coesão,
a pontuação... a variante linguística está adequada
P2: Eu já li todas as cartas sem corrigir nada. É que eu não consegui imprimir a
tabela que você enviou. Vou preencher, agora.
P: Pelo uso da tabela é que você vai mapear os conteúdos para essa reescrita
coletiva. Preenchendo a tabela você vai ter um mapeamento com todos os tópicos
[...]

Nessa sessão, lemos duas cartas observando os itens da tabela diagnóstica,
a fim de auxiliarmos quanto à compreensão dos aspectos. P2 esclareceu que após a
primeira correção, elaboraria uma legenda para correção, conforme discutido a partir
do artigo de Simioni (2012), a qual achou apropriada para o 6º ano. Após esse
momento, procurou utilizar a tabela (figura 47) e mapear os maiores problemas
identificados na turma, a partir dos quais selecionou trechos para revisão coletiva:

Figura 47: Tabela diagnóstica preenchida por P2 durante a correção

Fonte: Elaborado por P2 no contexto da pesquisa
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A partir da análise possibilitada pela tabela diagnóstica, P2 fez, com os
alunos, um comentário geral sobre as cartas, destacando que estavam
interessantes. Elogiou a sala pela compreensão do gênero, contudo, alertou sobre a
necessidade de melhorarem alguns aspectos para enviar.
P2: Gostei que todos compreenderam o que é a carta e escreveram, Estão de
parabéns. Vou devolver e vocês irão procurar corrigir algumas dificuldades, erros,
olhando nessa legenda de correção. As cartas de vocês estão corrigidas da seguinte
forma: tem essa legenda (demonstrou os símbolos no cartaz), pra ficar mais fácil de
vocês corrigirem. Houve também alguns trechos que eu não entendi e apenas duas
cartas que fugiram um pouco do gênero carta, uma ficou parecendo um bate papo da
web, vou sentar com esses alunos. São pequenas coisas para serem revistas. Os
outros escreveram cartas. (Aula ministrada em 08/12/2015).

Embora P2 destaque em sua fala sobre as cartas: ―porque errado não está”,
sinaliza em seu enunciado palavras como ―falhas‖ e ―erros‖, fato que não havia
ocorrido na etapa de revisão inicial. Colou no quadro dois cartazes: um contendo
uma legenda com sinais gráficos (Quadro 37) representando aspectos para a
correção; e outro com parágrafos de duas cartas (uma de outra turma) para revisão
coletiva e reescrita parcial, as quais continham os mesmos problemas comuns
encontrados nos textos produzidos por eles.
Explicou que primeiro fariam uma revisão coletiva, para analisar pequenos
trechos conforme a legenda e, depois, entregaria as suas cartas para que
reescrevessem. Pediu que prestassem atenção no trecho que iriam analisar para
depois reescreverem os seus.
Quadro 37: Legenda de correção
LEGENDA DE CORREÇÃO

{
ɸ
C

Trecho confuso - incompreensível
Pontuação
Concordância
Paragrafação

Δ
Ο
:

Repetição de palavras
Necessidade de letra maiúscula
Ortografia (sublinhada)
Falta palavras e informações

Fonte: Elaborado por P2 no contexto da pesquisa

P2: Trouxe trechos aqui de cartas, não importa de quem é para
analisarmos algumas dificuldades. Este é um trecho pra gente
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reescrever juntos. (leu o trecho) Vamos ver: o que está faltando
aqui?
Aluna1: pontuação.
P2: É várias cartas tiveram problemas com pontuação, foi um dos
maiores problemas da sala. [...] E que mais?
Aluna 2: Falta de letra maiúscula?..(Aula ministrada em 08/12/2015).

No momento da mediação pedagógica para a atividade de reescrita, P2 inicia
apontando apenas aspectos de adequação à norma culta como uso da letra
maiúscula e pontuação, mas com a interação e adesão dos alunos, vai exercendo a
mediação de forma mais dialógica, observando aspectos relevantes, também, para a
clareza e compreensão do texto.
Cabe ressaltarmos a boa participação dos alunos, que embora não tivessem
hábito de realizar tal atividade, demonstraram adesão. Alguns interagiram de forma
mais tímida, com respostas coletivas, expressando concordância ou discordância,
enquanto outros, de fato, contribuíram para a reescrita textual. As operações
linguístico-discursivas realizadas priorizaram acréscimos de termos e sinais de
pontuação, deslocamento de parágrafos, supressão de repetições desnecessárias e
coerência textual. Importante destacar que, no cartaz, a professora já resolveu os
problemas de ortografia e acentuação que não constituíam seu foco, atendo-se
apenas à pontuação, elementos da carta, paragrafação e à concordância.
Destacamos o diálogo de P2 com a aluna 1, pois esta conseguiu colaborar
para a construção do sentido do texto, visualizando aspectos relativos ao plano do
discurso, que não haviam sido considerados pela docente, evitando a incoerência
textual.
Aluno 2: Professora eu não entendi esse quando...
P2: E esse quando? Está confuso com o uso dessa palavra? Tem
incompreensão? De repente tinha algo para superar que nós não
sabemos...
Aluna 1: O Professora, acho que quem escreveu a carta ali não era
superar. Acho que ela quis dizer para a amiga que nunca iam se
separar; porque depois ela fala no final: desculpa por não poder
cumprir. É isso que está confuso.
P2: É...pode ser... estava escrito superar, mas acho que você tem
razão. Como você acha que seria o trecho?
Aluna 1: Lembra quando a gente falava que nunca íamos se
separar.
(Aulas ministrada em 08/12/2015).

Após discutir e solucionar inadequações e problemas do texto com a
participação dos educandos, P2 reescreveu o trecho no quadro para que copiassem.

336

Depois dessa atividade, solicitou que retomassem a própria produção, observassem
o processo que fizeram de forma coletiva, conforme a legenda fixada na lousa e
alguns casos de bilhetes de orientações no pós-texto para efetuarem a reescrita total
de suas cartas. Ressaltamos que os bilhetes foram escritos de forma muito genérica,
apenas elogiando alguns aspectos e solicitando atenção à legenda. Assim, P2
precisou acompanhar as reescritas individualmente, esclarecendo dúvidas quanto às
sinalizações nos textos, o que já era esperado em uma turma de 6° ano, sem
costume com esse procedimento. Vários alunos já fizeram a reescrita final, com a
terceira versão do texto. Por fim, P2 orientou o preenchimento dos envelopes, os
últimos ajustes em algumas cartas.
Notamos que, nas atividades de reescrita, P2 demonstrou empenho em
propiciar ao educando uma volta ao próprio texto, a fim de promover a adequação
para a circulação, distanciando-se de sua prática tradicional evidenciada na etapa
inicial da pesquisa, em que os textos dos alunos não constituíam ―elos na cadeia da
comunicação discursiva‖ (BAKHTIN, 2015[1979], p.300), uma vez que eram lidos
somente pela professora, única interlocutora dos textos, com o intuito de avaliar. O
encaminhamento atual respalda-se na concepção dialógica e interacionista da
linguagem, revelando o processo de internalização de conhecimentos do que foi
mediado nas ações colaborativas (FC e sessões reflexivas).
Esse empenho de P2 quanto às atividades de reescrita foram confirmados em
nossa entrevista final, quando ela se posicionou a esse respeito:

Só tinha feito uma reescrita coletiva no quadro há muito tempo,
quando comecei dar aulas, nem usava o termo gênero, era redação.
Achei importante. Eles participaram muito mais do que eu esperava.
Eu achei que só eu ia falar e não foi. [...] Vou sempre fazer isso,
porque foi o que enriqueceu. Fiz com que enxergassem os próprios
erros e eles mesmos visualizaram e fizeram a correção. Percebi que
estavam por dentro da concordância, com o sujeito, muito mais do
que eu imaginava no sexto ano. [...] (Entrevista final – dez/2015)

Na última aula observada, acompanhamos a turma e a professora até a
agência dos correios para uma pequena palestra com o gerente e a postagem de
suas cartas. O representante explanou sobre a forma de circulação das cartas e
destacou o tempo que levaria até que cada interlocutor as recebesse, pois diferia
conforme a localidade, uma vez que estavam endereçadas para municípios
próximos, para outros estados e uma para os Estados Unidos.
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Salientamos que, durante o processo, pedimos autorização para alguns
alunos e fotografamos algumas cartas, apenas aquelas que não continham assuntos
muito pessoais ou que foram disponibilizadas por eles, das quais elencamos uma
para a conclusão desta análise, conforme indica a figura 48.

Figura 48: Carta produzida por Aluno 4– Versão final

Fonte: Dados gerados na pesquisa

Para concluir esta análise acerca das alterações observadas na prática
docente após as ações colaborativas, trouxemos um exemplo das cartas produzidas
pelos alunos, a fim de ressaltarmos como alguns aspectos evidenciados nos
encaminhamentos de P2 refletiram no desempenho discursivo dos educandos. Tais
aspectos foram: 1) a delimitação clara do gênero com atividades de leitura para o
reconhecimento do gênero; 2) a presença de um interlocutor real; 3) a circulação do
texto.
Ao inserir a leitura de vários textos e atividades de reconhecimento do gênero
a ser produzido, P2 possibilitou aos alunos maior autonomia em materializar seu
projeto de dizer no gênero requerido. Mesmo que estes o estivessem produzindo
pela primeira vez.
Ao possibilitar que participassem da definição do interlocutor (escolher um
amigo ou parente que more em outro município), permitiu que se reportassem a
alguém com quem sentissem necessidade real de comunicação. Desse modo, os
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assuntos das cartas fluíram com maior facilidade, mostrando- se variados. Em todos
os textos percebiam-se marcas da situação histórico-social, ao abordarem a
proximidade das festas de final de ano, planos para o período de férias, problemas
familiares e econômicos enfrentados, além de marcas pessoais de demonstração de
sentimentos: afeto, saudades, lamentos, reclamações.
Esses elementos podem ser observados na carta do aluno 4 (figura 48), na
qual percebemos a necessidade de interação filho-mãe que foi possibilitada pela
escrita da carta. Seu texto demonstra relação com outros discursos sociais, um
diálogo com o que está posto na sociedade sobre a tradição cultural de troca de
presentes durante as festividades natalinas, ao mesmo tempo em que se posiciona
diante de sua realidade sócio-histórica, declarando: ―Se não tiver com condições de
comprar não precisa, mesmo assim vou te amar”. Não há aqui apenas uma
referência vaga ao natal, mas uma necessidade real de dizer algo importante ao seu
interlocutor (a mãe). Assim, ao estabelecer uma interlocução real através de suas
aulas de produção de texto, P2 possibilitou o ter o que dizer e não apenas o
cumprimento de uma tarefa escolar. Esses elementos presentes no discurso do
aluno nascem do estabelecimento da circulação real do texto, gerando a certeza de
que seu interlocutor irá ler.
Outro aspecto que merece atenção é que a docente marcou muito, em sua
explicação, que a carta pressupõe uma resposta e isso fica evidente nos textos dos
alunos pela grande quantidade de sequências interrogativas.
Na entrevista final, ao questionarmos a respeito do resultado desse trabalho
junto aos alunos, P2 apresentou as seguintes considerações:
Os alunos foram muito participativos, empolgados em escrever
cartas; estavam numa expectativa muito grande de ir postar a carta,
ir ao correio. Achei muito bonito, não esperava que ficassem tão
empolgados.[...] Todas as turmas que eu trabalhei compreenderam
bem o gênero; sobre o que é escrever uma carta [...]
Eles não sabiam o que era uma carta, mas perceberam que é uma
forma de se comunicar. [...] Percebi satisfação, até por poder guardar
a resposta que receberam. Trouxeram para eu ler. Disseram que vão
escrever sempre cartas... [...] Eu me senti realizada. (Entrevista final
– dez/2015)

Essa percepção da atividade de produção como uma necessidade real de
interação advém da reconstrução da prática pedagógica docente.
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De forma geral, seu trabalho traz evidências das etapas de produção:
planejamento, escrita, revisão e reescrita, rompendo com uma prática cotidiana de
propor exercícios de escrita (COSTA-HÜBES, 2012) ou redação (GERALDI,
2007[1984]), em detrimento de propostas de produção textual, revelando que houve
reflexão crítica a respeito da própria atuação docente, proporcionada nos momentos
de interação professora/pesquisadora e redimensionamento em sua prática
pedagógica com a produção textual.

4.3.3. Diagnóstico final: avanços e limites

Em conformidade com os princípios de uma PACC, nesta última etapa diagnóstico final – focada nas ações de confrontar e reconstruir - nosso propósito é
analisar as transformações ou alterações evidenciadas na prática pedagógica das
docentes colaboradoras, após a realização das ações colaborativas. Com esse
intuito é que acompanhamos a implementação do PTD em sala de aula, a fim de
constatarmos os avanços e os limites resultantes de todo o processo críticocolaborativo vivenciado.
Com o objetivo de somar às nossas considerações, a compreensão das
docentes colaboradoras acerca de todo o processo, realizamos uma entrevista, no
mês de dezembro/2015, após o período de observação das aulas, na qual refletimos
a respeito de como a pesquisa colaborativa contribui com o trabalho pedagógico
sobre a produção escrita em sala e quais as maiores dificuldades e limites
vivenciados. Em relação à contribuição que a participação nesta pesquisa
proporcionou, P1 considerou:
P1: Ajudou, porque eu percebi que na forma que a gente
encaminhou o trabalho, houve um planejamento. [...] As aulas foram
mais extensas, porque antigamente eu fazia uma produção textual
com menos aulas, percebi que era um trabalho rápido e os alunos
não tinham tanto conteúdo, não estavam tão preparados. Nessa
forma que foi feito, foi feita uma investigação com eles. O trabalho foi
planejado; os alunos tiveram um suporte para que quando viesse a
produção, já estivessem embasados. [...] Colaborou na
sistematização da produção textual, que antes eu atravessava o
caminho, queimava algumas fases: as etapas.

340

P1 evidencia o seu engajamento nas atividades colaborativas, assumindo-se
como integrante desse processo – “a gente encaminhou o trabalho” – além de
comparar o que fazia antes e depois das ações colaborativas, ao reconhecer que
“antigamente eu fazia uma produção textual com menos aulas, percebi que era um
trabalho rápido e os alunos não tinham tanto conteúdo”, o que dificultava a
sedimentação dos conhecimentos, por parte dos alunos, aspecto observado no
diagnóstico inicial.
Quando P1 resgata a forma como fazia a produção antes e compara com o
que fez agora, realiza, segundo Magalhães (2004), uma ação de informar, ou seja,
explicar a própria prática a partir de um conhecimento teórico adquirido e, ao fazê-lo,
confronta velhos e novos hábitos: “antes eu atravessava o caminho, queimava
algumas fases: as etapas”. Suas considerações revelam a compreensão do caráter
processual da escrita e a importância desse conhecimento para o desenvolvimento
dessas etapas em seu trabalho escolar, aspecto que retoma em outro momento da
entrevista:
P1: Primeiro tem que ter um planejamento, deixar claro o gênero,
sistematizar, separar o texto, provocar discussão, fazer atividades de
interpretação, depois que você mediou tudo aí passa para a
produção do texto e depois a reescrita que vai depender, pode ser
uma, duas, três e deixando bem claro qual é o objetivo e onde vai
circular esse texto. O porquê de produzir.

Nessa explicação de P1, percebemos que compreendeu as etapas discutidas
na FC e descritas nas DCE (PARANÁ, 2008) ao articulá-las às ações de sua
prática, porque as explica pedagogicamente e não apenas nominando-as, no nível
teórico. O ato de repetir tudo que fez, demonstra uma tentativa de externalizar em
palavras, como orientação para si própria, conhecimentos que estão em processo
de internalização ou sendo reconstruídos intrassubjetivamente, conforme explica
Vygostsky (1991[1984]). Quando enfatiza “deixando bem claro qual é o objetivo e
onde vai circular esse texto. O porquê de produzir”, confirma a compreensão do
caráter interlocutivo da produção textual, da importância de se delimitar os
elementos das condições de produção e ter uma finalidade social para a escrita,
reconhecendo a necessidade de circulação do texto, aspectos que eram
negligenciados em sua prática inicial.
A esse respeito, P2 ressaltou:
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P2: Pretendo trabalhar todas essas etapas. Encaminhar assim. Achei
importante para o crescimento da gente e deles também. [...]
Compreendo assim, das etapas para chegar à escrita: proposta de
leitura, textos para ter embasamento do que eu vou pedir, por
exemplo, apresentar várias cartas para depois encaminhar para a
produção de carta. A última etapa é a reescrita; é através da
reescrita que vai concluir seu trabalho de forma mais eficiente, é
quando a gente se realiza, pois vê o resultado, o êxito, senão fica um
trabalho frustrado, vago até, sem conclusão. Todos deveriam seguir
essas etapas.

P2 evidencia a inserção do trabalho com as etapas da produção em sua
rotina escolar e procura explicá-las a seu modo, exteriorizando a sua compreensão e
não apenas descrevendo a teoria. Nessa tentativa, há uma articulação dos
conhecimentos teóricos e práticos, um dos princípios de todas as modalidades da
pesquisa-ação. Embora descreva com vocabulário simples, valendo-se de dados da
prática para explicar a teoria, “textos para ter embasamento do que eu vou pedir, por
exemplo, apresentar várias cartas para depois encaminhar para a produção de
carta”, notamos referência ao que regem as DCE (PARANÁ, 2008) e ao que foi
discutido nas ações colaborativas a respeito de proporcionar a leitura de diversos
textos do gênero a ser produzido, constituindo uma atividade da etapa de
planejamento.
Sua fala denota, ainda, a enumeração das etapas: planejamento (referência à
leitura e atividades sobre o gênero), efetivação da escrita (encaminhar para a
produção) e reescrita. A única etapa nominada por P2 é a reescrita, sendo, também,
a que ela mais enfatizou. Quando descrevemos a sua prática inicial, percebemos
que esta etapa, a reescrita, não era realizada, enquanto que as demais eram
desenvolvidas de alguma forma. Esse dado é importante para compreendermos que
P2 ressalta exatamente o aspecto que inicialmente lhe causou estranheza, confronto
no processo, levando-a a reconstruir a prática, a ponto de afirmar: “é quando a gente
se realiza, pois, vê o resultado”; fato que confirma ao longo da entrevista: “É através
da reescrita que você vai ver o que eles conseguem, que a gente fica realizado”,
revelando a compreensão de que sem a reescrita o processo de produção não está
completo.
Ambas evidenciaram, em suas considerações, a compreensão de que a
produção integra várias etapas, destacando os reflexos percebidos na aprendizagem
dos educandos, a partir de alterações em suas práticas pedagógicas, conforme
revelam os trechos a seguir:
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P2: [...] Importante para o crescimento da gente e deles também [...]
Todas as turmas que eu trabalhei compreenderam bem o gênero [...]
Eles mesmos viram os próprios erros, se colocaram vocativo,
despedida, o assunto, eles conseguiram melhorar. Aquela aluna 1,
ela escreveu a carta de novo depois da lista. [...] Achei importante,
eles participaram muito mais do que eu esperava. Fiz com que
enxergassem os próprios erros e eles mesmos visualizaram e
fizeram a correção.
P1: Na hora da correção, eu percebi que os alunos tinham mais
argumento, tinham mais conteúdo, estavam mais amparados, com
mais facilidade. Não é um passo pequeno.
Achei que essa mediação foi válida demais; eu percebi o crescimento
dos alunos, até daquele que nunca participou e dessa forma ele
também é inserido no processo.
Percebi que nos textos deles houve um avanço muito grande, eles
conseguiram ver informações, buscar fazer o primeiro texto, o
segundo texto; procuraram seguir os passos do artigo, emitir opinião
e ver a opinião do outro[...]

Nas palavras das docentes, notamos que perceberam os avanços relativos à
produção textual dos alunos, durante as etapas de revisão e reescrita. Referem-se
ao uso da lista de constatações (GONÇALVES, 2011, 2013) ter proporcionado a
autoavaliação e, principalmente, revelam compreender o seu papel fundamental de
intervenção para a escrita do educando. Esse fato fica evidente quando P2 destaca
“Fiz com que enxergassem os próprios erros e eles mesmos visualizaram” e, na
afirmação de P1, ao usar a palavra mediação quando se referia à revisão e reescrita
coletiva: ―Achei que essa mediação foi válida demais; eu percebi o crescimento dos
alunos, até daquele que nunca participou”.
Em outro momento da entrevista, P1 demonstra compreensão e utilização de
formas mais interativas de correção e intervenção no texto do aluno:
P1: Eu achei que eles conseguiram compreender porque eu fiz a
correção classificatória junto, com os números. E eles
compreenderam. Poucos que não conseguiram, já tinham mais
dificuldade, mas fui de carteira em carteira.
O Processo de reescrita no quadro eu achei fantástico. Eu nunca
tinha feito e percebi que houve participação, eles se interessaram;
achei que dá um resultado legal.
Poucos que não atenderam no primeiro momento, não fizeram um
artigo de opinião, conseguiram na reescrita.

Na última afirmação de P1, temos um dado relevante a respeito da
importância de encaminharmos um processo completo em sala de aula, quando
afirma que os alunos que não conseguiram produzir o texto no gênero requerido no
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primeiro momento (primeira versão), o desenvolveram nas atividades de reescrita.
Essa análise de P1 confirma que ―a escrita é um processo que, a partir de
intervenções (dos enunciadores, do autor, dos interlocutores), pode ser reescrito‖
(MENEGASSI E OHUSCHI, 2007, p. 235).
Após constatarmos esses avanços, questionamos sobre as dificuldades, os
limites que encontraram ao longo do processo. Ambas revelaram pontos de vista
diferentes a esse respeito:
P1: Durante o processo, no planejamento, eu não percebi tanta
dificuldade. Tive mais dificuldade na hora da aplicação, porque
quando o aluno faz uma vez, ter que refazer... ele é meio
imediatista. Tinha que repensar, corrigir, às vezes dava uma certa
angústia neles. Eu fazia mais individual, acho que se a gente
começar introduzindo isso desde o sexto ano, o aluno vai estar mais
preparado.
P2: Foi no planejamento, foi mais difícil. Sou mais de fazer e depois
pensar. Parece que sou mais prática. Tem coisas que eu fiz e não
coloquei, sou muito de fazer, acho difícil colocar no papel. Planejo na
minha cabeça, mas esqueço de escrever.
A parte de escrever o plano... foi trabalhoso. Elaborar as atividades
achei mais fácil. Fazer o plano pra entregar pra você... era fazer pro
outro ler... mas na aula fiquei tranquila com você lá, achei que ia ficar
nervosa, mas não fiquei. Achei que eu cresci, consegui realizar, mas
dentro do meu limite... a gente tem um limite do que aprende...

As dificuldades apontadas foram completamente opostas. P1 não considerou
difícil a elaboração do PTD, mas sim implementá-lo em sala. A principal limitação
apontada por essa docente refere-se às várias reescritas individuais dos textos pelos
alunos. Em sua fala, procura razões que expliquem essa dificuldade e acaba
concluindo que a falta de práticas de atividades como essa pode ter gerado a
resistência. Acreditamos que a experiência era nova para a própria professora, que
reconheceu, em outros momentos que não realizava essa mediação. A correção
individual que fazia era primordialmente resolutiva, pois bastava os alunos passarem
a limpo o texto produzido. Assim, ambos (professora e alunos) experimentaram
interagir via texto, no sentido de refletir sobre a escrita pela primeira vez. Outra
razão que pode ter agravado a dificuldade é o fato dos educandos estarem
produzindo (também pela primeira vez) artigos de opinião, um texto longo e um tanto
complexo para o 9º ano.
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Quanto à P2, destacou como maior dificuldade a elaboração do PTD. Essa
afirmação revela, a nosso ver, a dificuldade inicial em articular teoria e prática e uma
cultura escolar muito presente na rede de ensino: fazer um plano para entregar,
como uma exigência burocrática, mas sem percepção real de que este constitui um
instrumento para nortear a prática de sala de aula. Confirmamos esse fato em outro
momento da entrevista, quando P2 destacou: “Tive uma visão de aprender melhor
como fazer meu planejamento, sempre me espelhei no do outro”. Acreditamos que,
pela primeira vez, a docente elaborou um PTD a ser implementado e não apenas
para constituir um documento escolar. Nesse sentido, constatamos que a professora
reflete a respeito da própria atuação docente, acerca da necessidade de melhorar
seu planejamento.
P2 também retrata um dos principais desafios de uma PACC: as negociações
necessárias na relação pesquisadora/professora, o que ficou perceptível quando
revela sua preocupação em escrever um plano a ser lido e discutido conosco. Nesse
comentário, a docente apresenta a visão inicial assimétrica que tinha dessa relação
– a pesquisadora que vai julgar, que tem o conhecimento teórico – mas quando
conclui sua fala destacando o momento das observações em sala de aula – “mas na
aula fiquei tranquila com você lá, achei que ia ficar nervosa, mas não fiquei” –
demonstra uma mudança de postura quanto à relação pesquisadora/professora,
desenvolvida ao longo do processo, não mais de desconfiança, e sim de
tranquilidade.
Para nós, enquanto pesquisadora, esse comentário foi bastante positivo, pois
percebemos que embora tenhamos momentos de dificuldades, nossa postura
durante a mediação contribuiu para diminuir a assimetria dessa relação, a ponto de
P2 não se sentir analisada, durante as aulas, mas partilhando um processo.
Para finalizarmos essas considerações sobre os resultados desta PACC,
destacamos as palavras de P2:
P2: Eu cresci muito nesse trabalho, não me arrependo de participar.
Foi um trabalhão... mas eu me propus porque eu preciso. Fiquei sete
anos fora da sala... o trabalho me ajudou pra adquirir conhecimento...
me deu uma visão diferenciada de como trabalhar. Não posso falar
que aprendi tudo, tem gente que vai além, mas eu sei que eu tenho
um limite... Com aqueles materiais (citou vários dos encontros) eu
comecei a compreender melhor. Era tudo novo. [...] Mas era minha
vez de aprender, agora.
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P2 conseguiu, por meio de seu relato, demonstrar avanços e limites de uma
pesquisa como essa. Ao descrever que “foi um trabalhão” retrata a grande
quantidade de tempo e esforço dispensado para as leituras teóricas e as sessões
reflexivas, as quais constituem um procedimento fundamental para a reflexão-açãoreflexão-crítica e de questionamentos para discussão de possibilidades. Interessante
que reconhece que não conseguiu ainda internalizar tudo que discutimos.
De fato, uma pesquisa assim exige compromisso, tempo e engajamento dos
sujeitos envolvidos, razões que nos apontaram alguns limites em desenvolvê-la
durante a realização do Mestrado, em virtude do pouco espaço de tempo e das
mudanças de rumos que vão ocorrendo durante as interações. Percebemos que, a
partir desses primeiros resultados, já com a relação professoras/pesquisadora mais
consolidada, o ideal seria termos tido um tempo a mais de acompanhamento, o que
fortaleceria a sedimentação dos conhecimentos, de modo a gerar maior autonomia
para que se efetivem nas rotinas escolares.
Entretanto, referendamos as palavras de P2: “Eu cresci muito nesse trabalho,
não me arrependo de participar”, pois declara um sentimento que nos é comum
pesquisadora/professora. Os limites existiram, mas os resultados se fizeram sentir e,
como pesquisadora e sujeito da pesquisa, tínhamos um duplo papel – mediar e
aprender – fato que também trouxe limitações, pois muitas vezes colocávamo-nos
no lugar das professoras e tendíamos a compreender mais e questionar menos. Em
outros, nos víamos só como pesquisadora e corríamos riscos da relação assimétrica
e impositiva. Momentos assim se alternaram e se equilibraram durante o processo.
Conforme Jesus, Almeida e Sobrinho,
A motivação e o envolvimento afetivo com os profissionais influencia
efetivamente o processo de pesquisa e a persistência em prosseguir
diante dos obstáculos; vê-los como parte do processo e estabelecer
canais de comunicação relacionais fazem-nos acreditar na
possibilidade de mudança da prática educativa (JESUS, ALMEIDA E
SOBRINHO, 2005, p.16).

Em sua fala final P2 consegue resumir as razões que nos levam a defender a
importância de se intensificar ações colaborativas no processo de FC dos
professores, quando diz:
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P2: Porque às vezes as pessoas só criticam, mas não mostra, não
aponta o que a gente tem que buscar... muitas vezes a gente
aprende só a teoria, mas não tem a prática.... [...] É bom quando
senta com a gente e discute, mostra...

Sua observação desvela o caráter pontual e descontínuo que se tem dado às
FC para professores, ou seu enfoque apenas teórico ou de interesses das políticas
públicas vigentes, o que gera insegurança e pouca contribuição para a atuação
docente. Os próprios documentos curriculares orientadores indicam de forma
bastante tímida a articulação teoria/prática, atribuindo ao professor encontrar as
formas de fazê-la:
Cabe ao professor planejar e desenvolver atividades que possibilitem
aos alunos a reflexão sobre o seu próprio texto, tais como atividades
de revisão, de reestruturação ou refacção, de análise coletiva de um
texto selecionado e sobre outros textos, de diversos gêneros que
circulam no contexto escolar e extraescolar (PARANÁ, 2008, p.80).

Há, no documento, indicações gerais sobre a prática em sala de aula, mas
que não dão conta de formar o professor quanto ao procedimento metodológico.
Assim, atribui-se ao profissional a responsabilidade de buscar formação e materiais
que possam subsidiá-lo em sua prática.
Desse modo, em nossa pesquisa, embora tenhamos considerado o que
preconizam as DCE (PARANÁ, 2008), foi necessária a inclusão de muitos textos
teórico-metodológicos que suprissem essa lacuna para as docentes. O trabalho com
esses textos possibilitou melhor compreensão de como articular os pressupostos
teóricos discutidos no documento curricular oficial com os encaminhamentos
metodológicos em sala de aula, fato que ficou perceptível em suas observações
durante a entrevista.
Enfim, em todas as considerações dessa entrevista final, percebemos o
processo de reflexão crítica, demonstrado nas ações linguísticas de descrever,
informar, confrontar e reconstruir, concedendo-nos um panorama dos avanços e dos
limites desta PACC.
A partir de nossas considerações e do que nos apontaram as colaboradoras,
no

intuito

de

que

possamos

estabelecer

uma

comparação

entre

os

encaminhamentos docentes quanto às práticas de produção, correção e reescrita
anteriores e posteriores ao desenvolvimento das ações colaborativas, elaboramos
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um quadro síntese (quadro 38), retomando, de forma sucinta, os aspectos elencados
do diagnóstico inicial (Capítulo 3, quadro 21, p. 205) e estes que nos foram
revelados nas práticas de sala de aula e na interação com as duas docentes:
Quadro 38: Comparativo da prática docente quanto ao ensino da escrita
Antes das ações colaborativas

Pós ações colaborativas

Práticas pedagógicas marcadas pelo
hibridismo quanto às concepções de
linguagem e de escrita.

Reconhecimento
da
concepção
dialógica da linguagem, diferenciando-a
das demais.

Falta de compreensão da produção
textual como processo que envolve
etapas.

Ausência das etapas de
reescrita

revisão e

Falta de leitura de exemplares do gênero
proposto, de forma a propiciar ao aluno
contato com textos do gênero que seria
produzido, dificultando a identificação da
função social do gênero.
Atividades de leitura prévias que
conduziam apenas à discussão temática,
interpretativa,
sem
atividades
de
reconhecimento do gênero.
A maioria das propostas de produção
tinha
finalidade
apenas
escolar,
constituindo-se em exercícios de escrita,
cujo interlocutor era o próprio professor.
Trabalhava-se a leitura de um texto e
solicitava-se a produção sobre o mesmo
tema, sem muita preocupação com o
gênero a ser produzido ou com a
interlocução.
Ausência de elementos básicos nos
comandos
de
produção
textual,
considerando-se:
interlocutores,
finalidade e em que gênero se escreve.
Ausência ou pouca incidência de
propostas de circulação real do texto
produzido.
Predomínio da correção indicativa e
resolutiva (rascunho e passar a limpo); a
predominância
monológica
desse
processo.
A produção escrita era realizada em curto
espaço de tempo, sem um tempo

Compreensão e inserção na prática
pedagógica de todas as etapas da
produção
textual:
planejamento,
acompanhamento da efetivação da
escrita, revisão e reescrita.
Atividades de revisão a partir do uso da
Lista de Constatações e de orientações
orais.
Mediação de reescrita parcial coletiva;
Encaminhamento e acompanhamento
da reescrita total e individual do texto.
Apresentação de textos do gênero que
seria produzido para leitura e análise em
sala.
Elaboração e desenvolvimento de
atividades de leitura inserindo questões
de recuperação do contexto de
produção.
Partiram de situações de interlocução
real em suas propostas de produção.

Delimitação clara do gênero a ser
produzido.
Atenção para os elementos que
minimamente devem constar em um
comando de produção.
Promoveram a circulação do texto,
destinados a um interlocutor real.
Práticas de correção mais dialógicas,
próximas à correção textual interativa e
classificatória interativa.
Dedicaram uma grande quantidade de
aulas para o desenvolvimento de todas
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específico para planejamento, escrita,
revisão e reescrita. Todas as etapas
ocorriam praticamente em uma ou duas
aulas.
Não se observava trabalho voltado para
coesão e coerência textual.
Maior
ênfase
nas
características
composicionais do gênero.

as etapas, em torno de 15 aulas (três
semanas), possibilitando ao aluno a
sedimentação do conhecimento.
Foram abordadas a coesão e coerência
através das atividades de reescrita
(parcial e total).
Procuraram partir da leitura do gênero,
discussão, para depois focalizarem as
características composicionais.

Fonte: Elaborado pela pesquisadora

Após demonstrarmos os avanços, precisamos considerar os limites que se
fizeram presentes ao longo do processo. Esses limites e dificuldades manifestaramse tanto nas práticas pedagógicas das docentes quanto no desenvolvimento da
própria pesquisa.
Quanto à prática pedagógica constatamos: a) dificuldades em desvencilhar-se
de velhos hábitos de ―controle‖ adquiridos na prática escolar, como: produzir o texto
porque vale nota e atribuição de limites de linhas para a produção; b) dificuldades,
durante a correção, em perceber os problemas relacionados ao plano do conteúdo;
c) lacunas quanto a conhecimentos teórico-práticos voltados à elaboração de
atividades de análise linguística a partir do texto do aluno; d) nem todos os
conteúdos foram internalizados, demonstrando-se em processo de amadurecimento,
para os quais faltou tempo para sedimentação.
No âmbito da pesquisa, encontram-se os principais limites considerados para
nossa atuação como mediadora da PACC, dos quais destacamos: a) desafios
inesperados que geram mudanças de rumo quanto às ações e exigências de novos
conceitos teóricos para fundamentação junto às docentes; b) o tempo um tanto
limitado para uma PACC (no contexto do mestrado) o que não nos permitiu
acompanhar mais um processo elaborado de forma totalmente autônoma pelas
professoras37; c) demanda de tempo insuficiente para análise e sistematização de
todos os dados, uma vez que a PACC requer uma quantidade considerável de
procedimentos e, consequentemente, de dados.

37

O período destinado às ações colaborativas e Diagnóstico final (FC, sessões reflexivas, PTD,
observação final) compreendeu, aproximadamente 07 meses; consideramos que seria interessante
abranger todo o período letivo (10 a 12 meses). O período de diagnóstico inicial foi realizado fora
desse período.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao ingressarmos no Mestrado em Letras, trouxemos conosco o anseio de que
os estudos acadêmicos pudessem contribuir, de alguma forma, com as práticas de
ensino da produção e reescrita textual, tópico sobre o qual pairam inúmeros
desafios, mesmo após décadas de discussões acerca dos construtos teóricos que o
embasam, seja por meio de documentos curriculares ou por ações de FC.
Cientes de que as FC destinadas aos profissionais da educação têm se
constituído, na maioria das vezes, de forma descontínua e fragmentada, não
proporcionando

profundidade

teórica

e

metodológica

que

lhes

possibilite

desenvolver trabalhos consoantes com os atuais referenciais curriculares, nem ter
uma visão crítica sobre sua própria prática pedagógica, decidimos assumir como
tema de nossa pesquisa: ações colaborativas da prática docente no que se refere
aos encaminhamentos da produção e da reescrita textual.
Assim, pautadas na LA, foi preciso delimitar um percurso metodológico, o que
nos levou à PACC, uma vez que este método se propõe a ―realizar pesquisas com
os profissionais nos contextos escolares e não sobre eles‖ (PIMENTA, 2005, p. 521).
E, em conformidade com os princípios que a fundamentam, organizamos nossa
proposta investigativa, a exemplo de Angelo (2015), em três etapas: Diagnóstico
Inicial, Ações Colaborativas e Diagnóstico Final

das Ações Pedagógicas,

perpassando os momentos e ações de descrever, informar, confrontar e reconstruir
(MAGALHÃES, 2004).
Uma vez selecionado o tema e o percurso metodológico, buscamos
fundamentos para nossas ações de mediação nos princípios da linguagem
propostos pelo Círculo de Bakhtin e nos pressupostos da teoria histórico-cultural,
com base em Vygotsky (1991[1984]), Luria (2005[1990], 2011[2005]) e Leontiev
(2004[1978]) e fomos impulsionadas por algumas indagações: 1) Como um grupo de
professores do 6º ao 9°ano compreende os pressupostos teórico-metodológicos
previstos nas DCE? 2) O que tem feito o professor do 6º ao 9°ano, em termos de
encaminhamentos para a produção e a reescrita de textos? 3) Como nós
(pesquisadora) podemos desenvolver ações colaborativas focadas nas dificuldades
docentes para o encaminhamento da produção e da reescrita textual, de modo a
contemplar as orientações teórico-metodológicas que constam nas DCE? 4) Que
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alterações teórico-metodológicas são apresentadas a partir das ações de mediação
da pesquisadora?
Na perspectiva de respondermos aos dois questionamentos iniciais,
atentamos para o primeiro objetivo específico desta pesquisa: Descrever os
conhecimentos internalizados quanto ao processo de ensino da produção,
perpassando a correção e a reescrita textual; e ao segundo, que consiste em um
desdobramento do primeiro - Diagnosticar as dificuldades docentes quanto ao
trabalho com a produção e a reescrita de texto em sala de aula. Assim,
descrevemos e analisamos os dados gerados na primeira etapa da pesquisa,
advindos da entrevista e da observação em sala de aula, considerando esse
conhecimento já dominado pelo professor, arraigado em sua prática, como seu
NDR. E, nesse contexto, constatamos que:
a) a produção, na maioria das vezes, tinha a finalidade apenas escolar,
constituindo-se em exercícios de escrita, cujo interlocutor era o próprio
professor;
b) não havia preocupação com a circulação real dos textos produzidos;
c) os encaminhamentos para a produção eram feitos via texto de apoio, com
atividades de leitura que primavam pela localização de informação e
interpretação textual;
d) havia ausência de atividades de exploração do contexto de produção do texto
e de reconhecimento do gênero;
e) as propostas de produção organizavam-se a partir de um tema, sem
especificação do gênero a ser produzido;
f) não concebiam a produção escrita como interação entre os sujeitos;
g) ao abordarem o gênero, partiam de descrições de suas características mais
estáveis, ou seja, da construção composicional;
h) não eram realizadas as etapas de revisão e reescrita.
Constatamos, ainda, algumas dificuldades teóricas:
a) hibridismo das concepções de linguagem e de escrita nos encaminhamentos
realizados;
b) falta de conhecimento acerca da concepção dialógica da linguagem;
c) pouca familiaridade com os conceitos teóricos presentes nos documentos
curriculares;
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d) precariedade de compreensão e de acesso a materiais teórico-metodológicos
condizentes com a concepção dialógica da linguagem e da escrita como
trabalho;
e) não compreensão do caráter processual da escrita.
Percebemos, também, nas interações com as docentes colaboradoras nessa
fase de diagnóstico inicial, a presença de um consenso ingênuo de que o hábito da
leitura favorecia à escrita, sem primar, contudo, por atividades de leitura que
proporcionassem a produção de sentidos e o reconhecimento do gênero. Assim,
para atender aos dois primeiros objetivos específicos e responder às duas questões
iniciais, o processo de investigação nos propiciou um diagnóstico das condições do
ensino da escrita.
Para responder à terceira indagação, delimitamos o terceiro objetivo
específico:

Colaborar,

mediando

reflexões

teórico-metodológicas

encaminhamentos para a produção e a reescrita textual.

sobre

os

Com esse propósito,

assumimos o papel de mediadora, na perspectiva de aproximar as docentes da
concepção dialógica da linguagem e da concepção de escrita como trabalho. Nessa
direção, planejamos ações de FC a fim de embasá-las teoricamente e instigá-las a
olhar para a própria prática de maneira mais fundamentada e crítica; e auxiliá-las na
problematização de suas ações (confrontar) com vistas à reconstrução do
conhecimento. Nas mediações, buscávamos que as docentes, auxiliadas por nós,
pesquisadora, fossem capazes de promover mudanças em sua prática de ensino
com maior autonomia, considerando o conceito vygotskyano de ZDP, espaço este
no qual podíamos intervir.
Para essa intervenção, nos propomos às ações de FC, a interlocução por
meio de sessões reflexivas, o que culminou na elaboração de um PTD.
Consideramos ter alcançado o objetivo traçado, mas reconhecemos que este foi
permeado de avanços e limites.
O primeiro desafio revelou-se no início da FC, porque, a princípio, as
participantes

não

compreenderam

que

essa

formação

se

apresentava,

metodologicamente, diferente da que estavam habituadas, em virtude de uma
cultura de esperar soluções prontas para seus problemas de ensino. Esse aspecto
causou uma limitação inicial dos trabalhos, pois precisavam ler os textos teóricos de
apoio previamente, gerar dados em suas aulas, proceder a relatos de suas práticas
para reflexão, no intuito de que percebessem que a prática é indissociável da teoria.

352

Após os dois primeiros encontros, começaram a engajar-se no processo, o que
trouxe avanço, uma vez que para agir criticamente, o engajamento dos participantes
é fundamental.
Ao descrevermos e analisarmos o processo reflexivo vivenciado pelas
professoras colaboradoras da pesquisa, descrevemos e analisamos, também, o
nosso papel nesse processo, como pesquisadora e, ao mesmo tempo, sujeito da
pesquisa, pois nas ações colaborativas, faz-se necessário estabelecer relações de
confiança,

de

parceria

para

que

se

possa,

através

do

vínculo

entre

pesquisadora/professoras, possibilitar o diálogo acerca de questões cotidianas,
problemas advindos da prática de ensino e de aprendizagem, a fim de implantar a
interação, o confronto e as negociações necessárias. Acreditamos que conseguimos
romper a barreira inicial de desconfiança e criar os vínculos de confiança e respeito
necessários, ao longo do processo.
Os momentos de FC e sessões reflexivas geraram, ainda, outra dificuldade no
que se refere ao processo de problematização da própria prática. Às vezes, elas
esperavam de nós apenas compreensão, no sentido de aceitação, o que tornava
difícil tecer críticas e questionamentos. Todavia, estávamos cientes de que
―colaborar implica conflitos e questionamentos que propiciem oportunidades de
estranhamento e apreensão crítica‖ (MAGALHÃES, 2004, p. 76). Em todo o
processo de diálogo sobre as dificuldades e inquietações advindas de suas práticas
cotidianas, precisávamos mediar às situações com muito respeito, recorrendo aos
textos teóricos como instrumentos mediadores, para que compreendessem e
chegassem ao conhecimento científico, de modo que não corrêssemos o risco de
permanecer no senso comum.
Queremos destacar, também, outro aspecto de avanço e, ao mesmo tempo,
de dificuldade encontrada no percurso de mediação. O avanço refere-se à
possibilidade de o professor ter voz no processo, indicar o que necessita discutir, a
partir de suas práticas cotidianas. Mas a dificuldade ocasionada a partir dessa
situação, é que, muitas vezes, essas necessidades surgiam no momento de
interação para o qual já havíamos traçado rumos, preparado textos de apoio para
fundamentação

teórica;

todavia,

manifestavam-se

outras

inquietações

que

necessitavam ser postas em negociação à luz de conceitos teóricos, para as quais
nem sempre estávamos totalmente preparadas. Esses aspectos passavam a
incorporar o processo de FC e sessões reflexivas, levando a estabelecer novos
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rumos, novos materiais e outras fundamentações. Desse modo, deixamos de
abordar algum aspecto que tínhamos previsto e inserimos outros, alterando o
planejamento inicial. Na realidade, esse processo constitui-se como uma
característica da PACC.
Para alcançar o nível crítico em uma PACC, não basta a descrição e
confrontação de práticas, mas a transformação, o que nos leva ao quarto objetivo
específico, na perspectiva de respondermos à última das indagações: constatar se
houve alterações quanto às concepções de linguagem e de escrita

e,

consequentemente, nos encaminhamentos metodológicos após a realização das
ações colaborativas.
A esse respeito, os encaminhamentos pedagógicos observados na última
etapa da pesquisa, durante a aplicação do PTD, demonstraram que as docentes
conduziram propostas de produção textual que contemplaram princípios interativos,
ao proporem interlocuções reais e circulação dos textos, garantindo sua função
social. Procederam a todas as etapas da produção textual: planejamento,
acompanhamento da efetivação da escrita, revisão e reescrita, revelando
compreensão do caráter processual da escrita, assumindo-a como trabalho. Além
disso, alteraram suas práticas de correção e reescrita textual, realizando-as de forma
dialógica. Houve um amadurecimento quanto à compreensão das concepções de
linguagem e de escrita, embora não tenham conseguido planejar, de forma
totalmente autônoma, todas as atividades desenvolvidas em sala de aula. O PTD foi
elaborado de forma colaborativa, em diálogo conosco durante as sessões reflexivas.
Porém, ao constatarmos alterações de suas práticas iniciais, consideramos que
alcançamos o objetivo, mesmo que ainda percebamos algumas lacunas de
conhecimento em alguns momentos da prática em sala de aula, conforme
demonstramos nas análises das ações pedagógicas de cada docente.
Para completar estas considerações, retomamos o objetivo geral da pesquisa:
Refletir sobre as ações colaborativas desenvolvidas em orientações teóricometodológicas sobre a prática de produção e reescrita de texto e suas contribuições
nos

encaminhamentos

didático-pedagógicos

nas

séries

finais

do

Ensino

Fundamental.
Nosso

enfoque

consistia

em

proporcionar

intervenção

nas

práticas

pedagógicas, observando os processos de internalização e apropriação do
conhecimento teórico-prático das professoras quanto aos aspectos envolvidos na
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produção de texto e acreditamos ter alcançado esse intuito. Os resultados de
alterações na prática docente demonstraram que:
 As docentes relataram uma maior consistência de suas práticas e na
organização de suas aulas.
 O percurso metodológico permitiu que analisássemos as reflexões acerca do
trabalho docente.
 As docentes conseguiram construir novas práticas em seu processo de
ensino.
 As sessões reflexivas permitiram espaços de reflexão-ação-reflexão-ação
quanto às práticas de sala de aula e suas relações com a concepção de
linguagem e as propostas de ensino que nela se amparam.
 As professoras elaboraram, de forma colaborativa, um PTD fundamentado
teoricamente e o aplicaram em sala, refletindo sobre esse processo nas
sessões reflexivas.
 Todo o processo vivenciado na PACC constituiu-se em uma proposta teóricometodológica de caráter formativo e emancipatório, apresentando-se como
uma opção viável para a FC.
Apesar

de algumas limitações e dificuldades,

os resultados foram

perceptíveis. Nas ações colaborativas (FC e sessões reflexivas) as professoras
procederam a análises dos problemas do ensino da produção textual presentes em
suas salas de aula, advindas de seu contexto real de atuação, puderam ter voz no
processo, elaboraram um PTD que resultou em avanços de suas práticas de ensino
e, consequentemente, da aprendizagem dos educandos.
Nesse âmbito, ressaltamos o papel fundamental das sessões reflexivas para
as ações colaborativas. Esse momento de interação é que possibilita a construção
de vínculos entre professoras/colaboradoras; permite a descrição e confronto de
práticas cotidianas frente aos fundamentos teóricos; o diálogo e o processo de agirrefletir-agir, visando a reconstruir.
Consideramos que o percurso metodológico adotado para a realização dessa
pesquisa, a PACC, demonstrou-se adequado para atender às necessidades das
docentes do ensino fundamental, ao envolver estudos a partir de uma FC, sessões
reflexivas, elaboração de um PTD. Demonstrou-se, ainda, flexível para se adaptar às
necessidades que vão surgindo durante o processo de desenvolvimento. No
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entanto, consideramos que este processo, em um contexto de mestrado, sofre
algumas limitações quanto ao tempo demandado para realização das etapas,
descrição e análise dos dados. Por isso, constatamos que seria conveniente termos
um tempo maior de acompanhamento das docentes, pois nos possibilitaria observar
por mais um período suas práticas cotidianas, no intuito de perceber maior
autonomia e sedimentação de alguns conhecimentos ainda em fase de
internalização.
De forma geral, entendemos que o processo da PACC possibilitou
desestabilizar a prática cotidiana da sala de aula, promoveu a internalização de
conhecimentos quanto às concepções de linguagem e de escrita e das práticas de
ensino da produção textual. Alguns conhecimentos passaram a constituir um novo
NDR, enquanto outros se revelaram para o NDP.
Assim, queremos destacar a importância das pesquisas em LA por se
preocuparem com problemas reais de uso da linguagem, o que possibilita uma
proximidade maior entre a academia e o ―chão da sala de aula‖. Nessa pesquisa, em
específico, foi possível aproximar os saberes científicos propagados na pósgraduação do ―saber-fazer‖ cotidiano da escola, o que enriqueceu tanto a nós, como
pesquisadora, quanto às docentes, sujeitos da pesquisa. Nessa perspectiva,
esperamos que os resultados evidenciados nesta pesquisa não fiquem restritos
apenas às professoras envolvidas diretamente com o processo, mas que possa
haver, em alguma medida, a extensão desses resultados para outros contextos de
ensino que vivenciem as mesmas dificuldades.
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA

1.Com quais dificuldades de produção escrita os alunos chegam ao 6º ano do
Ensino Fundamental?

2.Como você tem trabalhado em termos de produção e reescrita de textos para
sanar essas dificuldades?

3.Que limitações você encontra para desenvolver seu trabalho com vistas a superar
as dificuldades apresentadas pelos alunos?

4.Em que medida consegue aplicar os encaminhamentos teórico-metodológicos
previstos nas Diretrizes Curriculares Estaduais (DCE) e na Proposta Curricular da
própria escola?

5.Qual o impacto desse trabalho nos resultados quanto à produção escrita de seus
alunos?

6.Como você encaminha o trabalho com a produção e a reescrita textual?
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA FINAL

1. A pesquisa colaborativa contribuiu com seu trabalho pedagógico com a produção
escrita em sala? E em que ela ajudou?

2. Quais as maiores dificuldades que você sentiu durante o processo de
planejamento das ações e da aplicação em sala de aula?

3. Quanto à participação dos alunos e os resultados demonstrados em seus textos,
o que percebeu?

4. Depois desse processo, como você compreende as etapas a serem realizadas
para o trabalho com a prática da escrita?

5. E quanto ao texto circular realmente? O que os alunos acharam, deu impacto?
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ANEXO I

.
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ANEXO II
TERMO DE CIÊNCIA

Eu,

, Diretor do Colégio Estadual

, localizado no

município de Goioerê – PR, autorizo a pesquisadora Rosemary de Oliveira
Schoffen Turkiewicz, RG 4.812.451-8, aluna regular do Programa de PósGraduação Stricto Senso em Letras, área de concentração em Linguagem e
Sociedade, Nível de Mestrado, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná –
UNIOESTE, sob a orientação da Profª Drª Terezinha da Conceição Costa-Hübes,
a realizar pesquisa junto aos professores deste Colégio, por meio dos seguintes
instrumentos de geração de dados:
1. Questionário/entrevista aplicado aos professores que atuam nas turmas de
Ensino Fundamental – 6º anos (anos finais);
2. Observação de aulas de Língua Portuguesa;

Estou ciente de que esta pesquisa faz parte do projeto o qual tem como
objetivo conhecer os encaminhamentos adotados pelos professores para a produção
e a reescrita de texto, tendo em vista as dificuldades de escrita apresentadas por
alunos de 6º e 9° anos das séries finais do Ensino Fundamental e colaborar com
reflexões a partir de estudos e construção conjunta de uma proposta de trabalho
coerente com a realidade educacional observada.

__________________________________________
Assinatura
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ANEXO III

CENTRO DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ARTES
PROGRAMA DE PÓS-GRADUÇÃO STRICTO SENSU EM LETRAS, NÍVEL DE MESTRADO E
DOUTORADO – ÁREA DE CONCENTRAÇÃO LINGUAGEM E SOCIEDADE
Campus de Cascavel

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE
TÍTULO DO PROJETO: AÇÕES COLABORATIVAS PARA ENCAMINHAMENTOS DA
PRODUÇÃO E DA REESCRITA TEXTUAL NO ENSINO FUNDAMENTAL
Pesquisadora responsável e colaboradora:
Terezinha da Conceição Costa-Hübes – (45) 9982-8025
Rosemary de Oliveira Schoffen Turkiewicz – (44) 8842-3865
Convidamos a Professora xxxxxxxxxxxxx a participar de nossa pesquisa que tem o
objetivo de
refletir sobre os processos
de mediação pedagógica e contribuir
significativamente para o trabalho do professor no que se refere ao encaminhamento para a
produção e a reescrita de textos, por meio da construção e aplicação de uma proposta de
intervenção colaborativa junto à prática do professor em turmas de 6°e 9° ano. Para isso,
pedimos seu consentimento para geração de dados por meio de entrevista e sua
autorização para adentrarmos na sua sala de aula e observarmos algumas aulas de língua
portuguesa. Temos consciência de que as informações prestadas nas entrevistas e as
anotações feitas a partir das observações não podem ser usadas sem a autorização dos
responsáveis. Além disso, nos comprometemos em usar os dados exclusivamente para fins
científicos, prezando pela ética e zelando, tanto pela moral da escola envolvida, quanto dos
sujeitos participantes da pesquisa, sendo que em qualquer informação que venha a ser
utilizada na publicação de artigos ou em apresentação dos resultados da pesquisa, não
serão identificados os participantes.
Essa pesquisa visa refletir sobre a prática de produção e reescrita de textos com
alunos do 6º ao 9° ano, observando-se as ações e encaminhamentos voltados mais
especificamente à ―produção e reescrita textual‖, foram suficientes para o professor
desenvolver seu trabalho com segurança, verificando desde as condições de produção ao
processo de revisão e reescrita textual, no intuito de colaborar com as reflexões e práticas
docentes através do desenvolvimento de um Plano de Estudos focado nas dificuldades
observadas em sala de aula e será desenvolvida durante os anos letivos de 2014 e 2015.
Destacamos, porém, que o professor participante não pagará nem receberá nada
para participar da pesquisa; e que a participação dos envolvidos no projeto poderá ser
cancelada a qualquer momento que julgarem necessário. Maiores informações sobre o
projeto podem ser obtidas pelo telefone do Comitê de Ética (45)3220-3176. O pesquisador
responsável e o colaborador de pesquisa estão à disposição nos respectivos telefones: (45)
9982-8025 e (44) 8842-3865 para dar informações ou notificar qualquer acontecimento
sobre a pesquisa. Declaramos ainda que este documento será entregue em duas vias,
sendo que uma delas ficará com o sujeito da pesquisa. Destacamos, também, que não há
riscos associados a sua participação, no entanto, se houver algum tipo de desconforto
durante a pesquisa, dúvida ou relato de algum acontecimento, a pesquisadora poderá ser
contatada a qualquer momento.
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Declaro estar ciente do exposto e desejo participar do projeto.
Assinatura:
______________________________________________________________
Eu, Rosemary de Oliveira Schoffen Turkiewicz, declaro que forneci todas as
informações do projeto ao participante e/ou responsável.
Goioerê, 08 de outubro de 2014.

