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RESUMO 

 

 

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de intervenção pedagógica estabelecida 
no intuito de incentivar os alunos do 6º do Ensino Fundamental a apreciarem a 
leitura de textos literários e a discorrem sobre elas. Assim, objetiva compreender as 
implicações do uso de diários de leitura para o aperfeiçoamento do desempenho 
desses alunos em práticas de leitura e de escrita em aulas de Língua Portuguesa. 
Para tanto, fundamentamo-nos em referenciais teóricos direcionados à leitura e à 
produção de textos, especificamente sobre o gênero diário de leituras, como é o 
caso de Machado (1998), ao revelar particularidades e vantagens pedagógicas da 
abordagem do gênero para a formação de leitores mais críticos nas escolas.  
Também constituem embasamentos para as discussões propostas os aportes de 
Bakhtin (2011), dentre outros, no que se refere à teoria dos gêneros, bem como os 
postulados dos Estudos de Letramento (SOARES, 2004; KLEIMAN, 1995; ROJO; 
MOURA, 2009; STREET, 2014; TFOUNI, 2010); do uso de sequência didática no 
ensino de língua materna (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004), adaptado por 
Costa Hübes e Simioni (2014), incluindo fontes que abordam a escrita como prática 
processual (PASSARELLI, 2004; 2012; SOARES, 2009). Em termos metodológicos, 
trata-se de uma pesquisa-ação, pois, além de ser realizada por meio da interação 
direta com os sujeitos e o ambiente pesquisado, também compreende proposta 
realizada em “estreita relação com a ação ou com a resolução de problemas num 
processo em que pesquisadores e participantes estão envolvidos de modo 
cooperativo” (THIOLLENT, 2009, p. 21). A abordagem de dados é de natureza 
qualitativa, visto que, ao priorizar a descrição de ações, a pesquisa também se 
realiza no ambiente natural onde ocorrem as intervenções, considerando o que 
fazem e o que dizem os participantes da pesquisa acerca do seu fazer, assumindo, 
assim, caráter interpretativista. Os dados foram gerados no decorrer do ano de 
2014, a partir da aplicação de questionários, realização de entrevistas e notas de 
campo bem como da elaboração de diários de leitura pelos próprios colaboradores. 
As análises dos dados nos permitiram observar melhoria na competência leitora e 
escritora dos alunos. Ademais, foi possível perceber que a pesquisa favoreceu o 
reconhecimento de que o trabalho com o gênero discursivo diários de leitura 
contribuiu para a construção de novos conhecimentos, pois, a partir da sua 
produção, os alunos passaram a levar em conta aspectos relativos ao domínio 
pragmático, à estrutura composicional e elementos linguísticos inerentes ao gênero 
em estudo, o que indica maior possibilidade de agirem discursivamente, com êxito e 
autonomia, em situações de interação escolar. 
 
 
 
Palavras-chave: Letramento. Sequência Didática. Gênero Diário de Leitura. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

This paper presents the development of pedagogical intervention established in order 

to encourage students from 6th grade of elementary school, to appreciate the 

reading of literary texts and discuss about them. Thus, objectively understand the 

implications of reading daily use for improving the performance of these students in 

reading practices and written in Portuguese classes. Therefore, We base ourselves 

on theoretical references directed to reading and producing text, specifically on the 

daily readings gender, as is the case with Machado (1998), to reveal peculiarities and 

pedagogical advantages of the genre approach to training more critical readers in 

schools. Emplacements are also proposed for the discussion Bakhtinian inputs 

(2011), among others, in regard to the genre theory postulates as well as the Literacy 

Studies (SOARES, 2004; KLEIMAN, 1995; ROJO; MOURA, 2009; STREET, 2014; 

TFOUNI, 2010), the use of didactic sequence in the mother tongue teaching (DOLZ; 

NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004), adapted by Costa Hübes and Simioni (2014), 

including sources that discuss writing as procedural practice (PASSARELLI, 2004; 

2012; SOARES, 2009). In terms of methodology, it is an action research, as well as 

being performed through direct interaction with the subjects and the environment also 

comprises researched proposal made in “close relationship with the action or with the 

resolution of problems in a process in which researchers and participants are 

involved in a cooperative mode” (THIOLLENT, 2009, p. 21). The data approach is 

qualitative, since, besides prioritizing the description of actions, the research also 

takes place in the natural environment where there are interventions, considering 

what they do and what they say the survey participants about their making, thus 

taking interpretive character. The data were generated during the year 2014, from the 

use of questionnaires, interviews and field notes and the preparation of daily reading 

by the employees themselves. Data analysis allowed us to observe improvements in 

reading skills and writer of the students. Furthermore it was revealed that the survey 

favored the recognition that working with the daily discursive reading genre 

contributed to the construction of new knowledge, as from the production, the 

students began to take into account aspects related to the pragmatic domain, the 

compositional structure and linguistic elements inherent to the genre study, which 

indicates greater ability to act discursively successfully and autonomy in school 

interaction situations. 

 

Keywords: Literacy. Teaching sequence.Reading Daily genre. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O ensino da leitura e da escrita é um dos principais desafios enfrentados 

pelos professores em qualquer ano do ensino escolar, especialmente nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental Anos Finais. Esses desafios persistem porque 

algumas escolas não percebem que precisam considerar os múltiplos letramentos 

existentes, capazes de oferecer ao aluno um ensino mais significativo e próximo de 

sua realidade. Sabe-se que a leitura e a escrita são vivenciadas de modos diferentes 

na sociedade, embora a escola, às vezes, insista na prática de atividades de escrita 

descontextualizadas, afastadas de suas reais funções, que são a comunicação e o 

desenvolvimento da linguagem.  

Considerando essa discussão, o presente trabalho foi desenvolvido em uma 

turma do 6º ano do Ensino Fundamental, por constituir-se em uma série cujos alunos 

apresentam muitas dificuldades na interpretação e na produção de textos, conforme 

demonstram diagnósticos realizados no início do ano letivo de 2014. 

Na referida turma observamos que os alunos, quando motivados pelo 

professor, pegavam livros de literatura infantil, pertencentes à biblioteca da escola e 

também expostos em sala de aula, e faziam leituras superficiais. Alguns se diziam 

leitores, outros não. Além disso, a maioria não conseguia recontar de modo 

satisfatório ou verbalizar oralmente informações acerca das leituras que realizavam. 

Alguns deles chegavam até a mencionar o fato de sempre esquecer o título dos 

livros que liam e alguns elementos ou trechos principais do texto lido. 

No tocante às atividades de escrita, os alunos ainda se mostravam muito 

resistentes a qualquer tipo de produção de texto, visto que eles só entendiam que 

estavam produzindo textos se estivessem transcrevendo atividades (de preferência 

metalinguísticas) escritas na lousa pela professora. Sabíamos, também, que esse 

comportamento era decorrente do modo como essa turma tinha sido alfabetizada e 

das práticas de leitura e produção de texto que vivenciaram nas séries anteriores em 

outras escolas. 

Partindo dessas descobertas e reflexões, surgiram-nos alguns 

questionamentos, a saber:  

 De que modo poderíamos proceder a fim de que a leitura dos livros de 

literatura infantil e/ou literatura infanto-juvenil se tornassem uma prática 
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cotidiana em sala de aula, de maneira que os alunos passassem a ver a 

leitura como fonte de muitos conhecimentos? 

 Que atividades podiam contribuir para aprimorar o letramento literário desses 

alunos e, consequentemente, incentivá-los no desenvolvimento de atividades 

de produção de texto? 

Após esses questionamentos, relembramos as leituras realizadas do 

material pedagógico sobre estratégias de ensino disponibilizado no site “Escrevendo 

o futuro” e, a partir daí, passamos a considerar a possibilidade de utilizarmos a 

sequência didática para o ensino de um gênero discursivo. Posteriormente, 

mediante conversas de orientação em que nos foi sugerida a leitura do livro de 

Machado (1998), escolhemos o gênero a ser trabalhado: o diário de leitura. 

É sob essa perspectiva que a presente investigação tem por objetivo geral 

compreender, na referida turma, as implicações da utilização de sequência didática 

com ênfase na elaboração de diários de leitura, como recurso para o 

aperfeiçoamento do desempenho do aluno em práticas de leitura e de escrita 

desenvolvidas em aulas de Língua Portuguesa.  

A realização de um estudo com o gênero diário de leitura também incentivou 

a escrita deste na perspectiva de contribuir para que, no processo de ensino-

aprendizagem, os alunos pudessem construir conhecimentos capazes de subsidiá-

los na produção de outros gêneros, sobretudo daqueles presentes no contexto 

escolar.  

Quanto aos objetivos específicos, estabelecemos para o presente trabalho:  

 proporcionar atividades para o aprendizado de um novo gênero discursivo 

através do uso de sequência didática; e 

 promover e orientar o registro escrito das leituras literárias realizadas na sala 

de aula.  

Diante desses objetivos, a opção pela utilização de sequências didáticas se 

dá tendo em vista o propósito de atenuar as dificuldades detectadas na leitura e na 

escrita dos alunos, a partir do desenvolvimento de um conjunto de atividades 

planejadas e organizadas que possam contribuir para o domínio das práticas de 

letramento. 

Para tanto, os subsídios teóricos preliminares que orientaram esta 

investigação estão embasados nos aportes de Bakhtin (2011), dentre outros, no que 

se refere à teoria dos gêneros, como também nos postulados dos Estudos de 
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Letramento (SOARES, 2004; KLEIMAN, 1995; ROJO, 2009; ROJO; MOURA,2012; 

STREET,2014; TFOUNI,2010) e no uso de sequência didática no ensino de língua 

materna (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY,2004;COSTA-HÜBES; SIMIONI 2014). 

As contribuições teóricas de Soares (2004) e Machado (1998),bem comode outros 

pesquisadores que estudam os diários de leitura, também serão elucidadas no 

decorrer deste trabalho. 

Em termos metodológicos, o trabalho se constitui de uma pesquisa-ação 

(THIOLLENT,2009), com abordagem de dados de natureza qualitativa (FLICK, 

2009), mais especificamente do tipo pesquisa-ação. 

Em decorrência dos estudos propostos, esta pesquisa se justifica pela 

necessidade que os sujeitos participantes têm de saber usar, com competência, os 

conhecimentos de leitura e de escrita construídos durante sua trajetória de 

permanência na escola. De modo geral, a relevância da pesquisa consiste no fato de 

abordar as implicações de sequência didática direcionadas para a prática de escrita 

referente ao que o aluno lê a partir de propostas apresentadas pelo professor. Essa 

prática de escrita, por sua vez, reporta-se às memórias de leitura e ao lugar do 

registro como meio de documentar práticas, construindo o gênero discursivo diário 

de leitura. 

Sobre o trabalho com diários de leitura, encontramos importantes estudos 

que dizem respeito à sua origem, linguagem, variações e usos, como por exemplo, 

as obras O Diário de leituras: a introdução de um novo instrumento na escola 

(MACHADO,1998); O diário como ferramenta para reflexão crítica (LIBERALI,1999); 

O diário de leituras: uma experiência didática na Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) (BUZZO,2003); e Vozes sociais em diálogo: uma análise bakhtiniana dos 

diários de leituras produzidos por alunos do ensino médio (LIMA, 2013). 

A obra de Machado (1998) é precursora no Brasil em relação ao estudo do 

gênero diário de leitura. No referido estudo, podemos observar o percurso histórico 

da criação desse gênero e o seu uso como objeto pedagógico para a formação de 

leitores mais experientes que, consequentemente, se tornam melhores escritores. 

No trabalho de Liberalli (1999), o diário é percebido como uma ferramenta de 

ensino-aprendizagem, podendo servir como motivação para a reflexão e para o 

aprendizado da crítica de textos. 

Outro trabalho que apresenta contribuições importantes é o de Buzzo 

(2003), visto que, em sua pesquisa, a estudiosa afirma que o diário colabora para a 
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formação de um leitor/escritor mais crítico e competente. Por fim, outro trabalho que 

investiga o conhecimento e estudo dos diários de leitura é o de Lima (2013). A 

autora, nessa produção, contempla análises dos enunciados escritos por alunos de 

Ensino Médio, durante a elaboração de diários de leituras. 

Apesar de existirem diversos trabalhos sobre a prática de escrita ou leitura 

do gênero diário de leituras, percebemos que ainda existe uma necessidade de 

novos trabalhos que reforcem a relevância desse gênero discursivo para o 

desenvolvimento das competências escritora e leitora dos alunos presentes nas 

séries iniciais ou finais do Ensino Fundamental.  

Julgamos que o nosso estudo pode, ademais, contribuir para revelar 

possibilidades para o ensino sistematizado do gênero em questão no 6º ano do 

Ensino Fundamental e, como decorrência, contribuir para minimizar as dificuldades 

de aprendizagem percebidas na turma que pesquisamos.  

Diante do exposto, consideramos que a escrita do gênero diário de leitura 

não se configura como uma tarefa fácil, sobretudo porque os alunos envolvidos eram 

escritores iniciantes, que ainda precisavam compreender que a escrita é um 

processo complexo e que, por isso mesmo, exige que o escritor seja capaz de 

revisar e reescrever os próprios textos.  

Considerando os objetivos propostos conforme discutidos preliminarmente, 

bem como os elementos constitutivos que compõem uma dissertação acadêmica, 

este trabalho encontra-se distribuído nos seguintes capítulos: o primeiro apresenta 

as considerações iniciais; no segundo estão os pressupostos teóricos, nos quais se 

presentificam as perspectivas que ancoram a investigação proposta; o terceiro trata 

dos aspectos metodológicos da pesquisa; e, no quarto capítulo, apresentamos o 

corpus da pesquisa e sua respectiva descrição e análise. O quinto capítulo, por fim, 

compreende as considerações finais, em que discutimos os resultados e os 

encaminhamentos de ensino gerados a partir da implantação de pesquisa-ação. 

Ainda nessas discussões, retomamos os objetivos da investigação e lançamos 

algumas reflexões sobre a experiência de desenvolver uma sequência didática, 

destacando, sobretudo, as contribuições significativas que implicaram melhoria 

considerável no desempenho dos alunos em termos de prática de leitura e de 

produção de texto, especificamente no que diz respeito ao gênero diário de leitura.  
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2 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

2.1 SITUANDO OS ESTUDOS SOBRE LETRAMENTO 

 

Neste capítulo, apresentamos os aspectos teóricos que fundamentam o 

nosso trabalho. Para isso, tecemos, primeiramente, algumas considerações sobre as 

pesquisas acerca do letramento, no sentido de abordar as novas teorias que 

discutem as práticas de leitura e escrita nas escolas.  

Iniciaremos nossa trajetória de estudos sobre o tema letramento, tomando 

como ponto de partida o livro Letramento: um tema em três gêneros, no qual a 

pesquisadora Soares (2004) apresenta o percurso histórico do surgimento do 

letramento em nosso país.  

A esse respeito, Soares afirma que o termo letramento surgiu, aqui no Brasil, 

na década de 1980. A primeira referência a esse vocábulo foi realizada por Mary 

Kato, na publicação No mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística, em 

1986. Depois disso, outros pesquisadores, como Leda Tfouni (1988), também 

discorre sobre o assunto. Em 1995, as discussões sobre o tema são retomadas a 

partir de publicação organizada por Angela Kleiman, intitulada Os significados do 

letramento.  

Assim, o termo letramento surge vinculado ao conceito de alfabetização, 

chegando, algumas vezes, a ser empregado como se fosse sinônimo de aquisição 

da escrita. Para discutir o redimensionamento do termo, muitas das publicações se 

empenharam em estabelecer distinções entre letramento e alfabetização. Essa 

proposta é assumida em trabalhos produzidos por Tfouni (2010), Kleiman (1995), 

Soares (2004), Mortatti (2004), dentre outros.  

Na obra organizada por Kleiman (1995), as discussões sobre letramento 

ultrapassam a relação entre letramento e alfabetização. Nela, a autora se propõe a 

focalizar a dimensão social do letramento, concebendo-o como um conjunto de 

práticas sociais que usam a escrita enquanto sistema simbólico e enquanto 

tecnologia em contextos específicos.    

Além disso, destacamos que estudos sobre o letramento, desenvolvidos por 

pesquisadores brasileiros, ainda são recentes, embora já existam muitas pesquisas 

relacionadas aos significados e àrelevância do fenômeno. Como consequência 

disso, o termo deixou de se referir apenas aos estudos realizados nos domínios 
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escolares e acadêmicos, passando a contemplar os usos da leitura e da escrita 

entre outras áreas, como a da saúde e do trabalho, dentre outras. 

A concepção do termo abrange muito mais que “[...] o estado ou condição de 

quem não apenas sabe ler e escrever, mas, sobretudo que cultiva práticas sociais 

mediante o uso da escrita” (SOARES, 2004, p.54). Ou seja, essas práticas, às 

vezes, são realizadas por pessoas que não sabem ler, mas fazem uso indireto da 

escrita através da escuta de textos escritos, da associação de símbolos gráficos e 

outros.  

Kleiman (1995, p. 19) destaca o letramento “como conjunto de práticas 

sociais que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em 

contextos específicos”. Assim, a autora pontua que qualquer interação social que 

faça uso da escrita classifica-se como prática de letramento. Ainda nesse contexto, 

Kleiman (1995) se refere à escola como “a mais importante das agências de 

letramento”, embora essa instituição, por vezes, não consiga cumprir a contento o 

seu papel de preparar o aluno para o uso da leitura e da escrita nas mais diversas 

situações de interação social. 

Na perspectiva de ampliar os conceitos existentes sobre o letramento, Tfouni 

(2010) considera este como um processo, de natureza sócio-histórica. Desse modo, 

a pesquisadora afirma que existem diferentes etapas de letramento na sociedade e 

que estas estão constantemente contribuindo para as interações sociais que 

realizamos no cotidiano.  

Segundo Rojo(2009, p. 98), “o letramento abre o horizonte para 

compreender os contextos sociais e suas relações com as práticas escolares, 

possibilitando investigar a relação entre todas as práticas de leitura e escrita.” A 

autora chama aatenção para a importância de se considerar os conhecimentos 

empíricos e letramentos que os alunos já possuem antes de entrar na escola e as 

atividades que realizam com eles. 

Tomando por base esses conceitos, partimos para o desenvolvimento deste 

trabalho, cujo projeto de intervenção se propõe a capacitar os alunos com 

conhecimentos novos acerca da leiturae, principalmente, da produção de diários de 

leituras na escola. No entanto, antes, discorremos sobre algumas particularidades 

dos chamados letramentosdominantes e vernaculares.   
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2.1.1 Letramentos dominantes e letramentos vernaculares 

 

O contato diário com as várias modalidades de escrita exige que os 

professores considerem a necessidade de se discutir os diversos letramentos, 

principalmente no cotidiano escolar, que é permeado de muitas linguagens. 

Sobre essa necessidade, Rojo (2009) afirma que, por causa das diversas 

linguagens que usamos no dia a dia, é mais apropriado falarmos em letramentos. 

Além disso, Street (1984 apud ROJO, 2009) adverte que existe uma divisão entre 

dois enfoques de letramento nos estudos, nomeando-os como enfoque autônomo e 

enfoque ideológico do letramento.  

Street (1984 apud ROJO, 2009) afirma que uma abordagem autônoma 

entende o letramento “[...] em termos técnicos, tratando-o como independente do 

contexto social, uma variável autônoma cujas consequências para a sociedade e 

cognição são derivadas de sua natureza intrínseca”. Ou seja, a relação (escolar) 

com a leitura e a escrita, pela própria natureza da escrita, faria com que o indivíduo 

aprendesse gradualmente habilidades que o levariam a estágios (níveis) universais 

de desenvolvimento. É o que, até então, denominamos níveis de alfabetismo. 

Diferentemente da abordagem autônoma dominante, o enfoque ideológico 

“[...] vê as práticas de letramento como indissoluvelmente ligadas às estruturas 

culturais e de poder da sociedade e reconhece a variedade de práticas culturais 

associadas à leitura e à escrita em diferentes contextos”(STREET, 2011apud 

ROJO,2009, p.38). Assim, o significado do letramento se modifica por meio dos 

períodos e das tradições e dentro de uma mesma civilização. Por isso, aprendizados 

tão diversos, em situações tão distintas, são compreendidos como letramento, 

embora variavelmente apreciados e proporcionando a seus participantes domínios 

também diferentes. 

Rojo e Moura (2012) continuam enfatizando que as abordagens mais 

contemporâneas dos letramentos, em particular aquelas vinculadas aos novos 

estudos, têm determinado uma diversidade de práticas sociais de leitura, escrita e 

uso da língua/linguagem em geral nas sociedades letradas, e insistido no modo 

sociocultural estabelecido às novas práticas de letramento. 

Considerando as ideias da autora quando reconhece o conceito de 

letramento como plural, daí a sua expressão letramentos, é que escolhemos inserir 

esse tópico em nosso trabalho. Observamos que a autora lança mão dos estudos de 
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Hamilton (2002) para chamar a atenção quanto às espécies de letramentos em 

dominantes ou institucionalizados e os letramentos locais (vernaculares) ou 

autogerados.  

Várias pesquisas afirmam que os letramentos dominantes estão, por um 

lado, presentes em organizações diversas tais como a escola, as igrejas, o local de 

trabalho, os sistemas humanos em geral, o comércio, as burocracias. Para que se 

efetivem, necessitam de agentes (professores, autores de livros didáticos, 

especialistas, pesquisadores, burocratas, padres e pastores, advogados e juízes) 

que, em relação ao conhecimento, são valorizados tanto do ponto de vista legal 

quanto culturalmente, visto que são influentes na proporção do poder da instituição a 

que pertencem.  

Por outro lado, os chamados letramentos vernaculares não são geridos, 

controlados ou organizados por instituições ou organizações sociais. Têm sua 

origem na vida cotidiana, nas culturas locais, daí porque são frequentemente 

declinados pela cultura oficial e são práticas, muitas vezes, de resistência. 

Dos estudos que versam acerca dessas espécies de letramento, Rojo (2009) 

acredita que eles devem voltar-se, em especial, para os letramentos locais, de modo 

que possam dar conta da heterogeneidade das práticas não apreciadas e, portanto, 

pouco investigadas. No bojo dessas questões, cabe também uma revisão dos 

letramentos dominantes na contemporaneidade, em especial, dos letramentos 

escolares, e isso por várias razões, dentre elas, o aparecimento e o crescente 

acesso às tecnologias digitais da comunicação e da informação (computadores 

pessoais, smartphones, TV digital, entre outras) que ocasionaram, pelo menos, três 

mudanças que ganham importância na reflexão sobre os letramentos: a permanente 

circulação de informação; a redução das distâncias geográficas e temporais; e as 

várias linguagens e conexões das hipermídias. Essas mudanças, segundo a autora, 

exigem da escola o convívio com letramentos múltiplos, os quais não devem ser 

ignorados, mas aceitos e discutidos sempre que necessário. 

Por fim, daremos continuidade a essa discussão sobre o letramento 

associando-o ao estudo dos gêneros, que se materializam a partir do uso da escrita 

no contexto escolar e nas demais esferas existentes. 
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2.2 LETRAMENTO E GÊNEROS 

 

Reconhecemos que os estudos sobre letramentos têm exigido dos 

professores mudanças nas concepções sobre o ensino da leitura e da escrita na 

escola. Com isso, aparecem vários questionamentos sobre a necessidade de 

estratégias de ensino mais significativas e motivadoras para que os alunos valorizem 

a leitura e a escrita na sala de aula e também reconheçam que essas são práticas 

fundamentais nas atuais relações humanas. 

Nessa perspectiva, ao se discutir o ensino da leitura e da escrita, também é 

necessário pensar em um ensino que parta do uso real de textos, especialmente 

daqueles que fazem parte da vivência social dos alunos e, assim, valorize o 

conhecimento que eles possuem, estabelecendo a partir dos textos uma formação 

significativa desses sujeitos.  

Respaldando essas escolhas, temos os documentos oficiais da educação, a 

exemplo do volume do Parâmetro Curricular Nacional (PCN) de Língua Portuguesa 

(1998), que incentiva o ensino e a aprendizagem mediante o uso de diversos 

gêneros de textos que circulam socialmente. Isso porque, segundo Bakhtin (2011), 

os gêneros discursivos são objetos indispensáveis nas práticas sociais, promovem a 

comunicação entre os sujeitos e estão presentes em todas as atividades de 

linguagem. Para ele, os gêneros figuram como elementos essenciais nos processos 

comunicativos, são classificados como primários e secundários e estão presentes 

em esferas sociais simples e complexas. Por isso, em toda e qualquer prática de 

letramento, há a presença de gêneros discursivos, sejam para serem lidos, 

discutidos ou compreendidos.  

Para o autor, os gêneros são relativamente estáveis, pois se flexionam, de 

acordo com as exigências de uso, por atender a diversos segmentos das atividades 

humanas. Deste modo, o desenvolvimento e a aprendizagem dos gêneros implicam 

não apenas uma escolha consciente de um determinado gênero, mas também na 

reflexão sobre o resultado das possibilidades que um texto oferece mais que outro, 

em uma dada situação comunicativa.  

Segundo Bakhtin (2011), os gêneros caracterizam-se por apresentar 

aspectos relativos à sua estrutura composicional, conteúdo temático e estilo. Assim, 

a estrutura composicional de um gênero é um dos elementos que o diferencia dos 

demais, fazendo-nos reconhecer se ele está ou não adequado às suas 
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características específicas. Por exemplo, a maneira de organizar a estrutura de um 

e-mail difere do modo de se organizar um artigo científico. Para o autor, o conteúdo 

temático também é dos principais elementos que compõem os gêneros discursivos. 

Depende das intenções do escritor, do que precisa ser dito ou enunciado. Além 

disso, o autor acredita que forma e conteúdo estão sempre relacionados, embora 

esse último dependa mais do primeiro para ser produzido. Desse modo, o conteúdo 

temático é o que se discute nos enunciados, ou seja, nos gêneros discursivos; é a 

materialização do que o autor quer dizer e esse conteúdo vai influenciar diretamente 

na construção composicional do texto. 

O último dos elementos constituintes dos enunciados é o estilo. Para o autor, 

os gêneros são também diferenciados pelo estilo de linguagem, por isso há 

passagem de um enunciado para outro renovando o estilo de linguagem utilizado em 

um determinado discurso. O autor acredita que o estilo é individual, embora ele se 

concretize nas interações sociais, ou seja, é em função da compreensão do sujeito 

com o qual se interage que escolhemos uma linguagem mais ou menos formal; um 

discurso direto, ou indireto, sem falar que o nosso discurso se relaciona com os 

discursos alheios. Podemos inferir que, para Bakhtin (2011), o conteúdo 

composicional e o estilo se influenciam mutuamente, são indissociáveis. 

Observamos que a concepção bakhtiniana favorece a ideia de que os 

gêneros são oriundos das necessidades sociais, assim como sua leitura e a escrita. 

Além disso, o autor sugere que embora o uso de cada gênero seja individual, eles 

aproximam os sujeitos e sofrem influência das mudanças sociais. Assim, a 

internalização desses conceitos possibilita aos alunos a compreensão das 

características específicas de cada gênero, podendo favorecer uma atuação mais 

ativa diante de outros sujeitos, além do reconhecimento de que todas as interações 

têm a ver com o domínio da leitura e da escrita em qualquer ocasião. 

O estudo dos diversos gêneros que circulam socialmente pode renovar os 

conhecimentos linguísticos e discursivos dos alunos, como também serve para 

incentivá-los a participar de maneira consciente das inúmeras práticas sociais nas 

quais eles estão inseridos, ampliando seus papéis de cidadãos.  

Assim, também, procuramos mostrar-lhes que a linguagem do gênero é 

influenciada pelos conhecimentos do falante, do ouvinte ou do indivíduo que 

escreve, em todo e qualquer evento de comunicação. Para Marcuschi (2008, p.152), 

“[...] quando nos apropriamos de um gênero textual, não dominamos uma forma 
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linguística e sim uma forma de realizar linguisticamente objetivos específicos em 

situações sociais particulares”. Para esse autor, em todas as esferas discursivas são 

produzidas práticas sociais entre os interlocutores. A sociedade se organiza e se 

desenvolve em torno dessas práticas, que determinam não apenas as atividades de 

linguagem, mas os papéis sociais para os sujeitos que delas participam.  

A respeito desse assunto, Bakhtin (2011) discute as diversas maneiras de 

interação entre os seres humanos nas inúmeras esferas sociais: do trabalho, 

escolar, cotidiana, jurídica, dentre outras. Nelas, os gêneros são as ferramentas 

usadas para a construção dessas práticas. Eles se materializam na forma de avisos, 

documentos oficiais, aulas expositivas, bate-papos, diálogos, pesquisas, músicas, 

apresentações orais ou virtuais, petições etc. Para ele, a variedade de gêneros é 

incontável porque as atividades reguladas pela língua são infinitas. 

Para Koch (2006), os gêneros são também heterogêneos porque se 

configuram desde o diálogo oral até as produções escritas mais formais que 

existem, como as teses científicas, por exemplo.  

Nas últimas décadas, de acordo com Antunes (2010), as novas mudanças 

culturais e sociais fizeram surgir novos gêneros. Isso se deve à intensidade dos usos 

das tecnologias e suas participações nas atividades diárias. Assim, o rádio, a 

televisão, a revista, a internet e outros vão proporcionando e abrigando gêneros 

bastante característicos: o blog, e-mail, as teleconferências e outros. 

No entanto, esses gêneros não são inéditos, pois estão baseados em outros 

já existentes devido à transmutação, em que um gênero é assimilado por outro 

fazendo surgir novos (KOCH, 2005). Por exemplo, os gêneros discursivos que 

surgiram com as novas mídias criam formas linguísticas com uma combinação, que 

pode mesclar a oralidade e escrita.  

Os gêneros discursivos podem também apresentar características 

especificas que os diferenciam uns dos outros: alguns expressam ordens, outros 

declarações, narrações, descrições, argumentações, agradecimentos, conversas, 

elogios, advertências e outros. Desse modo, não devemos apenas denominar o 

gênero por suas características linguísticas, mas também por sua funcionalidade, 

estilo e práticas sociais em que se efetivam. 

Portanto, o uso de um gênero está determinado pelas esferas sociais de 

atuação, que envolvem as necessidades imediatas dos sujeitos, os objetos e efeitos 

pretendidos pelos locutores e as normas que regulam cada interação. 
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Cabe à escola a tarefa de apresentar e discutir os gêneros que os alunos já 

conhecem, bem como aqueles que eles ainda não dominam a fim de que possam, 

por meio da apropriação da diversidade de textos, atuar discursivamente onde 

vivem, a fim de atender diferentes propósitos comunicativos.  

 

 

2.3 LETRAMENTO ESCOLAR: LEITURA, ESCRITA E REESCRITAS A PARTIR DE 

SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS 

 

Nesta seção, traremos uma discussão que, embora possa ser considerada 

de caráter essencialmente reflexivo, nos parece de suma importância dada à visão 

adotada por este trabalho. Nesse sentido, o objetivo é elucidar o caminho teórico 

que ancora o nosso estudo, no intuito de situar as discussões acerca do letramento 

escolar, fazendo interface com as noções de leitura, escrita e reescrita na 

perspectiva das sequências didáticas. 

Em primeira instância, direcionaremos o conceito de letramento a uma de 

suas vertentes, que é a do letramento escolar. Assim sendo, este se caracteriza 

como um processo de ensino-aprendizagem desenvolvido na escola, por meio da 

utilização das diversas formas de leitura e de escrita produzidas pelos sujeitos que 

interagem nesse espaço de aprendizagens.  

É relevante destacar que o letramento escolar trata-se de um tipo de 

letramento que ocorre dentro da escola, cujo objetivo é fazer com que os sujeitos 

percebam a leitura e a escrita como uma habilidade para assimilar conhecimentos 

disciplinares legitimados no domínio escolar. Outros aspectos que podem ser 

observados nesse tipo de letramento dizem respeito ao fato de que ele não é crítico, 

valoriza a reprodução de conhecimentos e é descontextualizado. Defende a 

homogeneidade, ou seja, todos devem aprender a ler e a escrever do mesmo modo; 

além disso, há uma preocupação excessiva com o desempenho do aluno.  

Diferentemente desse tipo de letramento é o letramento crítico. Neste tipo, 

as relações de ensino e aprendizagem buscam a diversidade, a emancipação, a 

inclusão, dentre outros atributos. Este tipo de letramento é contextualizado, histórico 

e incentiva o desenvolvimento crítico dos sujeitos e a reflexão sobre a linguagem 

como uma prática social. Ademais, dependendo das estratégias de ensino que 
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escolhemos, esse letramento crítico poderá ser vivenciado junto com o letramento 

escolar.  

Entretanto, ainda percebemos que esse tipo de letramento é pouco 

desenvolvido nos espaços de ensino. O letramento escolar é mediado 

principalmente pelo professor, sendo ele, o principal agente de letramento na escola. 

A esse respeito, Kleiman (1995) considera esse profissional como um articulador de 

saberes, instrumentalizado para demonstrar através de suas intervenções 

pedagógicas a importância da leitura e da escrita no cotidiano, a partir das próprias 

experiências dos alunos nos espaços extraescolares. 

A autora assegura que o professor, ao atuar como agente de letramento 

precisa envolver os alunos em situações de ensino-aprendizagem que os faça 

perceber que toda prática social necessita de determinado tipo de leitura ou de 

escrita, inclusive o trabalho escolar. Assim, esse docente vai orientando várias 

práticas de letramento na sala de aula, no intuito de conduzir seus alunos a 

vivenciarem diversas formas de agir socialmente, utilizando adequadamente a leitura 

e a escrita.   

Para Rojo (2009), o professor agente de letramento promove situações reais 

de escrita na sala de aula, considerando as habilidades e competências 

relacionadas aos seus alunos em relação aos conteúdos e desenvolvimento da 

aprendizagem. Ele deve propor atividades em que todos possam contribuir ou 

aprender algo relevante para um novo conhecimento sobre a leitura ou a escrita, 

ampliando assim os conhecimentos de cada sujeito.  

Portanto, esse professor deve criar e organizar redes comunicativas onde 

seja possível que ele e seus alunos participem de diferentes letramentos no trabalho 

escolar e para tanto, necessita estimular a leitura, a escrita e produção de diversos 

gêneros discursivos. De acordo com Souza e Feba (2011), o professor é o mediador 

nas práticas de leitura e de produção dos gêneros discursivos.     

Os alunos, orientados por professores letrados, realizam diversas atividades, 

a saber: copiam, leem, participam de seminários, escrevem e reescrevem textos 

propostos pelos educadores e colegas de turmas, uma vez que essas práticas são 

próprias de suas atribuições no domínio escolar.  

Sendo assim, entendemos que o letramento escolar carrega uma 

responsabilidade imensa, pois é ele que pode favorecer o desenvolvimento da 

capacidade letrada dos alunos, dos professores e demais membros da escola. 
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Apesar disso, para alguns críticos, o letramento escolar, sendo parte do letramento 

dominante, muitas vezes deixa de atender às necessidades de aprendizagem dos 

alunos e compromete a oferta dos novos letramentos exigidos nas demais 

interações sociais, principalmente fora do espaço escolar.  

Sobre essas dificuldades, Rojo (2009) alerta que a presença dos alunos nas 

salas de aula não tem garantido a eles os conhecimentos relacionados às 

expectativas de aprendizagem que se espera em cada ano de ensino. A despeito 

disso, chama a atenção para o fato de que a escola passou por transformações – 

em especial, a escola pública – mas que é preciso considerar que o acesso dos 

alunos à escola não é sinônimo de novos aprendizados e nem de qualidade de 

ensino. Então, sugere que o ensino da leitura e da escrita, no ambiente escolar, seja 

redimensionado. Para autora, é fundamental que se reconheça os letramentos 

múltiplos, tendo em vista que estão presentes no universo escolar. 

Ainda de acordo com Rojo (2009), a escola deve rever seus objetivos de 

ensino e valorizar os conhecimentos prévios desses novos alunos do mundo 

contemporâneo, que têm acesso a meios e modos de comunicação e tecnológicos 

que muitas vezes não são utilizados como ferramentas de ensino nos espaços 

escolares. Rojo (2009, p. 89) lembra ainda que “será necessário ampliar e 

democratizar tanto as práticas e eventos de letramento que têm lugar na escola, 

como o universo e a natureza dos textos que nela circulam”. 

Assim, devemos considerar que as práticas escolares são muitas, mas as 

formas pelas quais os professores as vivenciam ainda denotam que há relações de 

poder entre esses sujeitos. Pode-se, por exemplo, observar que o estudo das várias 

disciplinas está atrelado a discursos e características próprios do letramento 

dominante, que prioriza práticas e eventos reconhecidos institucionalmente.  

Mesmo que a relação do aluno com a leitura e a escrita seja pautada nos 

pressupostos sociointeracionistas, procurando respeitar seus conhecimentos, 

valores e ideologias do grupo, ao inserir-se no contexto escolar, o discente é levado 

a valorizar e praticar o discurso dominante, que está legitimado pelos professores 

nesse espaço escolar. Além disso, os diversos gêneros que são estudados 

geralmente passam por uma seleção ou exclusão, dependendo dos objetivos 

previamente determinados por outras instituições que regem o ensino no Brasil, a 

exemplo das Secretarias de Educação, além de outros órgãos ligados ao Ministério 

da Educação.  
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Mesmo fora da sala de aula, mas em outros segmentos escolares, tais 

como: secretaria, biblioteca, gabinete do gestor, sala da supervisão e multimídia, há 

também a ocorrência de gêneros do discurso específicos para o funcionamento de 

cada uma dessas esferas, os quais também se caracterizam como de natureza 

institucional, pois além de serem reconhecidos como tal, são influentes na proporção 

do poder que detém as unidades escolares no domínio educacional. 

De acordo com Rojo (2012) e Street (2014), as consequências dessas 

práticas discursivas escolares, que não valorizam o saber relacionado à vivência 

cotidiana e social, ligadas a um interesse apenas no falar bemou escrever bem, têm 

aparecido negativamente nos exames nacionais (Enem, Prova Brasil, PISA e outros) 

que avaliam o desempenho de leitura e de escrita dos alunos.  

Rojo (2009) salienta que o letramento escolar mostra-se dominante por 

apresentar características específicas de inflexibilidade comunicativa, imposição e 

controle, dentre outros fatores. Em suma, é de se prever as dificuldades na 

compreensão dos textos ofertados nas salas de aula, a não construção de textos 

coerentemente articulados; reforçada pela equivocada ideia de que a presença física 

do educando é suficiente para colocá-lo em contato com “bons” modelos de 

letramento. 

Portanto, consideramos que um processo de ensino-aprendizagem 

significativo para o desenvolvimento das habilidades e competências dos alunos 

necessita de práticas escolares que exijam do professor uma fundamentação teórica 

igualmente significativa, sobretudo sobre as práticas da leitura, escrita e reescrita de 

textos na sala de aula. É a esse respeito que trataremos nas subseções seguintes. 

 

 

2.3.1 Algumas reflexões sobre a leitura 

 

Sob uma ótica mais ampla, parece-nos evidente que uma das 

responsabilidades atribuídas à escola é o ensino da leitura e da escrita de modo a 

garantir meios para que os alunos saibam agir discursivamente em qualquer esfera 

social. Assim, no século XXI, mais do que nunca, é necessário que os professores 

desenvolvam práticas pedagógicas inovadoras com vistas a alcançarem os objetivos 

de ensino necessários a um melhor aprendizado dos alunos. 
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A diversidade desses alunos e os vários meios de compartilhar informações 

reforçam essa necessidade, ao mesmo tempo em que a tornam mais complexa. Isso 

porque, apesar da criação do Ensino Fundamental com nove anos de duração ser 

considerado um marco para a educação brasileira, muitos fatores, como os de 

ordem social, política, econômica e emocional acabam interferindo no processo de 

ensino-aprendizagem.  

Diante disso, a obrigatoriedade da Educação Básica parece ter se 

consolidado não apenas em um ganho para a educação do país, mas apresenta-se 

também como um desafio para professores e pesquisadores, que precisam atender 

às diversas modalidades de ensino da Língua Portuguesa, tendo como objetivo 

ampliar o letramento que os sujeitos já possuem ao chegarem à escola.  

Desse modo, o presente século coloca os educadores diante da 

necessidade de reavaliar as práticas pedagógicas e do desafio de melhorar a 

proficiência leitora e escritora dos alunos, especialmente daqueles que não têm um 

desempenho escolar adequado às novas exigências sociais. Isso faz com que a 

problemática do letramento seja colocada em evidência, porque através de 

mecanismos governamentais que acompanham o desenvolvimento nacional e 

educacional no Brasil, tais como o Índice de Desenvolvimento Educacional Brasileiro 

(IDEB) tem-se observado que o desempenho dos alunos brasileiros na leitura e na 

escrita tem sido insuficiente para os padrões de uma educação de qualidade, 

declarada como um direito pela Constituição Federal. 

Em função disso, mesmo sem a pretensão de apresentar uma discussão 

inédita, este trabalho tem como motivação colaborar com professores de Língua 

Portuguesa e demais interessados, no sentido de oferecer, em termos teóricos, 

algumas considerações sobre a leitura, a produção de textos e o uso da sequência 

didática, visando alcançar melhores resultados no ensino da leitura e da escrita. 

Assim, é relevante apresentar as concepções de leitura e escrita que 

ancoram nosso trabalho, porque apoiando-nos em teorias que, 

contemporaneamente, têm concebido a leitura como um processo dialógico e 

interativo, que ultrapassa a mera decodificação de signos e símbolos.  

A esse respeito, Geraldi (2004, p. 91) defende que: 

 

a leitura é um processo de interlocução entre leitor/autor mediado pelo 
texto. É um encontro com o autor, ausente, que se dá pela sua palavra 
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escrita. [...] O leitor nesse processo não é passivo, mas agente que busca 
significações. 

 

Nessa concepção interacional, ler é, de todo modo, uma maneira específica 

de busca, investigação, porque o leitor precisa lidar não apenas com o texto em si, 

mas também com seus próprios conhecimentos. Isso ocorre porque, para descobrir 

o sentido do texto, necessita lançar mão dos conhecimentos prévios e a eles unir os 

conhecimentos linguísticos, textuais e de mundo, durante o contato com o texto.  

Assim, um leitor proficiente é capaz de produzir objetivos de leitura e ainda 

percebê-la como um processo cultural que tem muito a contribuir para a sua 

formação e dos outros sujeitos que estiverem participando dos mesmos eventos de 

letramento. 

A leitura é uma das atividades que pode fazer com que um sujeito possa agir 

e interagir no mundo de maneira produtiva e eficiente. Por meio dela, acreditamos 

que qualquer pessoa pode conseguir alcançar novos conhecimentos, novas práticas 

culturais e, consequentemente, atingir objetivos pessoais e profissionais, podendo 

assim, agir socialmente em quaisquer circunstâncias.  

Às vezes, o ambiente familiar não estimula o hábito de ler da criança ou do 

jovem, repassando à escola a tarefa de incentivar a prática da leitura. Desse modo, 

quando as primeiras leituras ocorrem de maneira agradável no ambiente escolar, a 

leitura pode ser vista como uma atividade prazerosa, mas caso isso não aconteça; o 

aluno poderá não se sentir motivado para o ato de ler e, com efeito, o aprendizado 

da leitura, portanto, sofre influência direta das práticas ocorridas no espaço escolar; 

por isso, existem os documentos oficiais, como os PCN de Língua Portuguesa que 

orientam e consideram o ato de ler como:  

 

o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão e 
interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de seu conhecimento 
sobre o assunto, sobre o autor, tudo o que sabe sobre a linguagem etc. Não 
se trata de extrair informações, decodificando letra por letra, palavra por 
palavra. Trata-se de uma atividade que implica estratégias de seleção, 
antecipação, inferência, verificação, sem as quais não foi possível 
proficiência. (BRASIL, 1998, p.53) 

 

A escola deve promover situações de ensino em que seja possível o 

desenvolvimento dos leitores em formação, principalmente, porque sabemos que 

eles, inicialmente, exercitam apenas uma leitura de decodificação, que envolve 

símbolos impressos e o relacionamento destes com alguns respectivos sons, o que 
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acarreta desvios gráficos, dentre eles os equívocos ortográficos na escrita. Isso 

ocorre porque no início do processo de aprendizagem da leitura, a criança não 

consegue perceber que um mesmo grafema pode ter sons diferentes. 

Se um aluno com mais de seis anos ou adolescente só consegue ler os 

símbolos gráficos sem perceber suas particularidades, isso demonstra uma lacuna 

no processo de alfabetização que vai interferir no letramento exigido em outras 

situações de interação. Para que ele seja considerado um leitor competente é 

preciso que compreenda o que lê, seja capaz de realizar uma análise crítica do texto 

lido e consiga associá-lo às experiências vivenciadas e aos conhecimentos prévios. 

Quando essas etapas não ocorrem, o aluno pode se sentir desmotivado e o 

professor deverá estar atento para intervir pedagogicamente de modo a ajudar esse 

aluno a superar problemas.Assim, a leitura consiste na ideia de competência para 

interpretar textos, variando as informações presentes neles e observação de suas 

funções comunicativas. 

Considerando a perspectiva dialógica mencionada, a leitura é caracterizada 

pela compreensão do que se lê; ela ultrapassa a mera decodificação de letras e 

valoriza a intencionalidade do falante ou do escritor, bem como a função social dos 

pares nesse processo. Nesse sentido, trata-se de uma prática imprescindível para 

os diversos processos de letramento escolar e para o êxito nas atividades solicitadas 

pelos professores, sobretudo porque se relaciona de forma estreita com outra prática 

igualmente indispensável: a escrita. 

 

 

2.3.2. Considerações sobre a escrita 

 

Seguindo os pressupostos dos Estudos de Letramento, escrever não 

significa apenas copiar letras ou frases desconexas, envolve um processo de 

aquisição da capacidade de produzir coerentemente diversos gêneros e utilizá-los 

em situações de interação.  

No tocante a esse assunto, Geraldi (2004) propõe que o ensino da escrita 

ocorra a partir do estudo de texto que o professor escolhe para fazer seus alunos 

compreenderem que o processo de escrita envolve o saber o quê, para quê, para 

quem e como escrever. O autor, a exemplo de outros, afirma que o aprendizado da 
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escrita necessita da compreensão das etapas de criação até a produção final de um 

determinado gênero.  

Ainda para Geraldi (2004), o escritor iniciante deve aprender a reconhecer 

nos textos que lê o plano de conteúdo, da expressão, da motivação e da perspectiva 

de seus interlocutores. Nesse caso, é papel do professor oportunizar o contato 

desse aluno com bons modelos de textos, antes de propor que ele escreva um 

determinado gênero discursivo. 

Corroborando esse pensamento, Antunes (2003) acredita que para escrever 

com eficiência, o aluno necessita realizar boas leituras, pesquisas e compreender o 

tema que está presente no material lido. Ademais, é preciso dedicar-se ao assunto 

sobre o qual vai discutir ou escrever; logo é muito importante que ele receba 

também orientações sobre como buscar informações acerca de um tema, para que 

tenha conhecimentos prévios e linguísticos adequados capazes de conduzi-lo a 

escrever proficientemente. Além disso, o educador deve repensar suas escolhas 

pedagógicas para favorecer uma interação mais significativa entre o aluno e os 

saberes que são próprios do domínio escolar.  

Às vezes, o professor não está preparado para ajudar no desenvolvimento 

dos conhecimentos linguísticos dos alunos. Por exemplo, quando o educador propõe 

a escrita de um texto e não prepara antes o aluno para a realização dessa tarefa. Se 

o estudante não tiver feito uma leitura prévia ou estudado o tema antes da escrita do 

texto, dificilmente esse texto atingirá as expectativas de comunicação pretendidas 

pelo escritor e, consequentemente, não será avaliado positivamente pelo professor. 

Assim, devemos perceber a escrita também como uma atividade de 

interação, que se materializa entre dois ou mais sujeitos: o leitor e o escritor. 

Conforme os postulados de Antunes (2003, p.121): 

 

A atividade de escrita é, então, uma atividade interativa de expressão, (ex-, 
“para fora”), de manifestação verbal das ideias, informações, intenções, 
crenças ou de 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. 
 

 

Segundo Bakhtin (2011) é por meio das interações com a escrita do outro 

que, durante as práticas de produção, cada aluno apresentará seu estilo, suas 

preferências, reelaborando as suas palavras a partir das do outro. Nesse sentido, 
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para aprender é preciso ultrapassar a superfície do texto escrito. Afinal, assimilar 

passivamente o conteúdo não basta, porque a leitura inclui o desenvolvimento da 

competência de compreender que se constitui em: interpretar, refazer e reelaborar o 

que foi lido (DEMO, 1996). Assim, tornamo-nos competentes em qualquer assunto, 

pois o domínio da língua é fundamental para o exercício da cidadania. É por meio do 

uso competente da língua que o homem se comunica, se expressa e defende seus 

pontos de vista, obtém a informação e produz novos conhecimentos.  

Essa proposta de ensino tem como objetivo formar um cidadão completo, 

capaz de gerir seus conhecimentos e exercer plena cidadania em todo tempo, na 

escola ou para além dos muros escolares. Nesse contexto, é válido ressaltar o 

conceito de texto atribuído por Geraldi (2004, p.99), segundo o qual 

 
 
é no texto que a língua se revela na sua totalidade, quer enquanto conjunto 
de formas e de seu reaparecimento, quer enquanto discurso que remete a 
uma relação intersubjetiva constituída no próprio processo de enunciação 
marcada pela temporalidade e suas dimensões.  
 

 

Tudo isso quer dizer que a escrita deve ter significado para o educando, uma 

necessidade real precisa ser despertada nele, ou seja, a criação de um texto 

necessita estar associada a uma tarefa significativa para a sua vida. Só assim, esse 

ato de escrita representará, para ele, o aprendizado de uma nova e interessante 

prática comunicativa.  

A escola continua a ser a principal agência para o aprendizado 

sistematizado, uma vez que ela está apta a discutir os conteúdos formais da língua 

e, mais especificamente, com relação à produção escrita, porque tem por objetivo, 

“formar escritores competentes capazes de produzir textos coerentes, coesos e 

eficazes” (BRASIL, 1998, p.65). 

Considerando o exposto, precisamos desenvolver práticas pedagógicas 

relacionadas ao aprendizado da escrita, com temas voltados para a realidade dos 

educandos, considerando inclusive os conhecimentos que eles já dominam sobre o 

ato de escrever. Para tanto, o professor deve mostrar aos alunos, a partir do seu 

próprio texto, as dificuldades que estes apresentam e as ações necessárias para 

que elas sejam minimizadas.  
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Pretendemos, neste trabalho, retomar algumas ideias sobre texto e ensino 

da escrita, numa perspectiva interacional, que valoriza o trabalho de produção dos 

gêneros, visando formar um escritor capaz de interagir satisfatoriamente.  

Em relação a esse assunto, reconhecemos que produzir um texto é uma 

atividade que exige empenho e para tanto o escritor, diante da produção de qualquer 

texto deve considerar as particularidades do gênero em estudo, bem como os 

propósitos sociais que pretende alcançar com a realização desse escrito. Diante 

dessas exigências, o texto precisa ser coerente com o tema que lhe foi proposto e 

compreensível ao público que pretende atingir. A esse respeito, Marcuschi (2008, 

p.72) assegura que “[...] o texto pode ser considerado como um tecido estruturado, 

uma entidade significativa, uma entidade de comunicação e um artefato sócio-

histórico”. 

O autor atribui essas particularidades do ato de escrever ao 

desenvolvimento dos estudos linguísticos sobre o ensino da escrita e os novos 

conhecimentos atribuídos ao uso da linguagem para produção de textos escritos e 

orais.  

Observamos que as novas pesquisas sobre texto, especialmente advindas 

após os estudos de Bakhtin (2011), Schneuwly e Dolz (1999), Rojo (2009) e 

Marcuschi (2008), defendem que todo produtor de um texto precisa saber que os 

textos são práticas discursivas e sociais, que se realizam através de funções 

sociocognitivas em comunicações diárias. Sob essa ótica, durante o letramento 

escolar os alunos devem ser informados sobre a importância de que ser um escritor 

proficiente se personifica na condição de uma forma de inclusão social: basta que 

ele observe a diversidade de gêneros escritos que faz parte de suas práticas sociais, 

antes mesmo de estar alfabetizado. 

Segundo Koch (2006), é necessário ainda levar os aprendizes ao 

conhecimento de que os gêneros são maleáveis e, às vezes, podem apresentar 

mutações no decorrer do tempo sem perder sua principal função que é sempre 

transmitir uma informação e desse propósito não deverá se ausentar.  

É importante conhecer bem as características estruturais e estilísticas de um 

texto, antes de escrever determinado gênero. Marcuschi (2008, p.80) declara que 

“para se escrever um texto deve-se seguir algumas normas, mesmo que não sejam 

rígidas” e que “não podemos enunciar de qualquer modo os conteúdos, já que isso 

não favoreceria a compreensão pretendida”. A esse respeito, Dolz, Noverraz e 
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Schneuwly (2004, p. 65) advertem que “não escrevemos da mesma maneira quando 

redigimos uma carta de solicitação ou um conto”, pois cada um deles tem suas 

especificidades linguísticas e sociais. 

Compreendemos que o ensino da produção escrita na escola, a partir do uso 

dos gêneros, ocasiona possibilidades pedagógicas ímpares, fundamentais para o 

amadurecimento dos escritores iniciantes. Além disso, o manuseio de variados 

gêneros pode facilitar a aprendizagem dos alunos, visto já serem produtores de 

gêneros menos complexos, bem como participantes ativos de uma comunidade 

social que utiliza tanto os textos orais quanto os escritos para interagirem 

cotidianamente.  

Observamos que na escola, a escrita deve ser vista como processo com a 

participação ativa do leitor, texto e autor, que se materializa através dos gêneros em 

um dado contexto social e histórico. Assim, o ensino da escrita, no ambiente 

educativo, deve ser planejado de maneira a formular situações de produção 

semelhantes às requeridas nas demais práticas sociais, ou seja, “as motivações 

para escrever na escola deveriam inspirar-se nas motivações que temos para 

escrever fora dela” (ANTUNES, 2003, p. 148). 

O professor também deve entender que as etapas de preparação do texto 

precisam ser planejadas, assim como a produção, a correção e reescrita, que 

ocorre, após a primeira versão. No caso do planejamento, ele serve para avaliarmos 

as informações que precisamos para construir o texto e aquelas que já dispomos em 

nossa memória intelectual, pois segundo Antunes (2003, p. 151) “os textos estão em 

correlação com os fatos contextuais presentes à situação de comunicação”. 

Dessa forma, cabe ao professor orientar o aluno a ler seu próprio texto, 

revisando e melhorando as ideias. Ele deve entender que o texto produzido deve 

estar coeso, coerente, porque não é um conjunto de frases soltas, mas se 

caracteriza como um todo semanticamente estruturado, para ser compreensível.  

Outro aspecto do texto que deve ser levado em conta é o assunto que se 

pretende discutir, nessas produções realizadas na sala de aula. Portanto, o tema do 

texto deve ser desenvolvido de acordo com a necessidade social de interlocução e 

conhecimento sobre o tema a ser estudado. No entanto, antes de produzir esse 

texto, o professor deverá oferecer materiais para que os alunos pesquisem 

informações para inseri-las em seu texto e assim enriquecer seus conhecimentos e 

suas produções.   
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Ademais, é fundamental promover o contato do aluno com exemplares de 

gêneros a fim de que ele possa se apropriar de recursos linguísticos inerentes a 

cada texto, assim como de aspectos de sua estrutura composicional. A partir desses 

contatos com os textos oferecidos para consulta, é que o aluno pode encontrar 

subsídios para elaborar seus textos e construir conhecimentos acerca dos gêneros 

discursivos em sua diversidade.  

Reforçamos, no presente estudo, que é papel do educador fazer o aluno 

perceber que durante a produção textual ocorre uma interação entre leitor e escritor. 

Nessa tarefa, a mediação do professor é de suma importância, pois ele enquanto 

sujeito mais experiente poderá levar o aluno a observar e assimilar esses aspectos 

contemplando-os em sua escrita.  

 

 

2.3.3 O ensino da escrita em uma abordagem sociointeracionista: algumas 

considerações 

 

Nesta subseção, elucidaremos algumas considerações teóricas sobre a 

importância de se desenvolver um ensino fundamentado em ações que possibilitem 

o ensino da escrita através da interação entre os sujeitos, organizado por situações 

concretas e significativas a partir de uma perspectiva sociointeracionista, no que diz 

respeito ao processo de aprendizagem de qualquer representação da linguagem 

verbal. 

Segundo Bakhtin (2011), a língua é um organismo vivoque se realiza através 

dos seus falantes e dos enunciados elaborados em todas as esferas sociais, não 

devendo ser vista apenas como um conjunto de regras gramaticais e abstratas. 

Desse modo, a língua é concreta e se materializa por meio da comunicação ativa 

entre os usuários, o que demonstra o modo sociointeracionista da linguagem, que 

também apresenta a língua como um objeto social, interacional e dialógico. 

Ainda conforme esse teórico,“a língua, no seu uso prático, é inseparável de 

seu conteúdo ideológico ou relativo à vida” (BAKHTIN, 2011, p. 90).Ou seja, para 

ele, a linguagem é uma ação social que se concretiza e se reinventa nas interações 

sociais e sofre influência do seu contexto de produção. Para o autor, toda linguagem 

utilizada por meio de uma língua é de caráter socioideológico e possui um 
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significado e um significante, que se materializa para atender às necessidades 

comunicativas dos sujeitos e do contexto onde estão situados.  

Bakhtin (2011) ainda postula que todo discurso é o resultado da interação 

das vozes que estariam presentes em outros discursos que foram produzidos para 

atender a mudanças históricas, mas também para contemplar as necessidades 

sociais e culturais de cada indivíduo. Assim, podemos dizer que a linguagem se 

renova nas interações verbais, realizadas em contextos sociais e culturais diversos, 

onde estão sendo produzidos enunciados variados, ou seja, “a enunciação é de 

natureza social” (BAKHTIN, 2011, p. 113). 

Convém ressaltar que, nos estudos desenvolvidos por Bakhtin (2011), 

percebemos que o aprendizado da escrita ocorre de maneira ativa, pois exige a 

interação verbal entre os enunciadores. Além disso, é no contexto prático de 

enunciação que as palavras adquirem significações e materializam ideologias dos 

sujeitos.  

Além desses estudos sobre a linguagem, observamos que para Vygotsky 

(2007) a função social da linguagem está relacionada à produção de enunciados que 

devem ser compreendidos por qualquer sujeito. Para ele, quando uma criança é 

introduzida no mundo da escrita, ela precisa mobilizar várias funções psicológicas 

complexas, tais como: atenção, memória, percepção e abstração. Portanto, a escrita 

é um aprendizado complexo e exige que a mediação do professor seja 

acompanhada de estratégias significativas. Essas são fundamentais para que se 

perceba que a escrita não é uma representação da fala; e que permeia todas as 

funções sociais. Para Vygotsky (2007), pois, a escrita caracteriza-se como um 

processo histórico-cultural, desenvolvido a partir das relações comunicativas entre 

os sujeitos. Ele destaca, ainda, que a escrita pode ser vista como um sistema de 

representação gráfica da realidade, utilizado por todos os seres humanos.  

Corroborando as ideias de Vygotsky, os estudos de Bakhtin (2011) sugerem 

que o ensino e o aprendizado da escrita exigirão sempre dos seus usuários uma 

interação baseada entre pares e desenvolvidas através de situações concretas de 

uso. Porque para esse autor as diversas esferas sociais utilizam um modelo de 

língua específico para comunicação. No entanto, cabe ao professor a realização de 

letramentos que permita aos sujeitos compreenderem os elementos enunciativos da 

linguagem e seu papel social. Assim, para Bakhtin (2011), na abordagem 

sociointeracionista da aprendizagem da língua é importante lembrar que 
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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, realizada através da enunciação [...] (BAKHTIN, 2011, p. 95). 

 

 

Segundo o autor, o ensino da escrita só ocorre a partir da interação entre 

indivíduos capazes de produzir e compreender os enunciados que ocorrerem entre 

eles. Complementando essa ideia, Vygotsky (2007) afirma que existe uma relação 

entre o processo de desenvolvimento do sujeito e o ambiente sociocultural no qual 

está inserido,e que esses elementos também influenciam no aprendizado da escrita. 

Nessa perspectiva, podemos dizer que interações significativas entre indivíduos 

letrados podem contribuir para a reconstrução dos seus conhecimentos, bem como 

para o aprendizado do ato de escrever. 

Vygotsky (2007) adverte que esse processo de aprendizagem necessita das 

orientações e mediação dos professores, pois é a escola a responsável pelo acesso 

aos saberes próprios da esfera escolar, dentre esses a alfabetização e práticas 

leitoras e escritoras. Esse autor assegura que a escola além de alfabetizar os 

alunos, deve ensiná-los os usos variados da escrita na sociedade, para tanto 

necessita apresentar práticas de escrita que a apresente como conhecimento 

científico importante para a vida.  

Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) também atribuem um papel crucial à 

escola ao considerar que ela é a instituição onde a maioria dos alunos estudam 

variados gêneros discursivos e onde eles podem descobrir que a escrita é uma 

atividade relevante socialmente. Além dessas contribuições, eles afirmam que o 

aprendizado da escrita é uma atividade científica e que necessita de esforço por 

parte do sujeito que a deseja dominar. Sobre isso, Ruiz (2013) mostra que um dos 

aprendizados necessários a todo escritor é a capacidade de analisar e reescrever o 

próprio texto. 

Outro trabalho importante para consulta, quando precisamos discutir sobre o 

aprendizado da língua numa abordagem sociointeracionista, é o PCN de Língua 

Portuguesa (BRASIL, 1998), o qual diz respeito a um documento oficial que rege 

vários aspectos relacionados ao ensino da escrita numa abordagem 

sociointeracionista. Na escrita desse documento está definido que  
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O domínio da língua, oral ou escrita, é fundamental para a participação 
social e efetiva, pois é por meio dela que o homem se comunica, tem 
acesso à informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou 
constrói visões de mundo, produz conhecimento. Por isso ao ensiná-la, a 
escola tem a responsabilidade de garantir a todos os seus alunos o acesso 
aos saberes linguísticos, necessários para o exercício da cidadania, direito 
inalienável de todos. (BRASIL, 1998, p. 14). 

 

 

O referido PCN incentiva que o ensino da Língua Portuguesa deve 

considerar também os aspectos discursivos da linguagem, capacitando os sujeitos 

para atuarem socialmente. Essa atuação se realiza através da comunicação e da 

capacidade de interação entre as pessoas, nas diversas esferas em que se deve 

agir socialmente. Nesse aspecto, percebemos que o ensino da língua está voltado 

para o aprendizado das habilidades que capacitem os alunos a utilizarem todos os 

gêneros discursivos e a interagirem satisfatoriamente em qualquer ambiente social. 

 

 

2.3.4 Considerações sobre a reescrita de textos 

 

Conforme discutimos, o aprendizado da escrita possui um papel social 

relevante para a vida dos estudantes, visto que se faz presente em praticamente 

todos os lugares por onde circulam socialmente, sobretudo na escola. É, portanto, 

uma das atribuições da escola fazer com que esses jovens escritores percebam que 

estarão mais incluídos socialmente, de acordo com o aprendizado que tiverem 

recebido quanto o uso da leitura e da escrita, que são, afinal, conhecimentos 

indispensáveis para atuarem crítica e socialmente a favor dos seus interesses.  

É tarefa da escola, também, favorecer a promoção de situações de ensino 

em que esse sujeito/aluno possa utilizar sua comunicação escrita ou oral, de modo a 

aperfeiçoá-la e utilizá-la fora do contexto escolar. Assim, dentre as várias práticas 

que o professor, especialmente o de Língua Portuguesa, precisará contemplar em 

sala de aula, está a prática da reescrita de textos. 

Normalmente, os alunos sabem que a escrita se materializa quando eles 

produzem textos, mas na maioria das vezes não reconhecem que os textos 

precisam ser revistos e reelaborados. Segundo estudiosos da linguagem, essa 
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dificuldade deve-se ao fato deo ensino da escrita ter sido desenvolvido desde as 

séries iniciais de forma a não priorizar a vivência real da reescrita. 

Sendo esse problema um fato recorrente que perpassa a todos os demais 

anos escolares, os Parâmetros Curriculares Nacionais asseguram que 

 

[...] a refacção faz parte do processo de escrita: durante a elaboração de um 
texto, se releem trechos para prosseguir a redação, se reformulam 
passagens. Um texto pronto será quase sempre produto de sucessivas 
versões. Tais procedimentos devem ser ensinados e podem ser aprendidos. 
(BRASIL, 1998, p. 77). 

 

Como podemos observar, o referido documento oficial da educação orienta 

os educadores para a necessidade de ofertar ao aluno situações em que ele possa 

se apropriar de conhecimentos indispensáveis à realização com êxito de qualquer 

atividade textual que lhe seja proposta. Sobre essa questão, o documento ressalta 

que “para boa parte das crianças e jovens brasileiros, a escola é o único espaço que 

pode propiciar acesso a textos escritos, textos estes que se converterão, 

inevitavelmente, em modelos de produção” (BRASIL, 1998, p. 25).  

Além de considerar a orientação proposta, é importante que para o trabalho 

com a produção de textos, o educador considere a possibilidade de solicitar essa 

escrita a partir de uma situação concreta de comunicação. Os pesquisadores 

afirmam que a produtividade será mais intensa se os alunos forem informados sobre 

seus possíveis interlocutores, suportes onde os textos ficarão expostos e a 

linguagem mais apropriada à situação de interação. 

Nesse sentido, Passareli (2004) defende que considerar o trabalho com a 

escrita como um processo, que se configura em várias etapas, dentre elas, a da 

correção é muito importante. Nessa fase, os escritores iniciantes começam a 

internalizar a relevância do retorno ao texto com o propósito de identificação de 

inadequações e realização da reescritura. 

Também consideramos os pressupostos teóricos acerca da prática para 

revisão de textos postulada por Ruiz (2013). Segundo a autora, há quatro tipos de 

correção: a resolutiva, a classificatória, a indicativa e a textual-interativa. Dentre as 

características de cada uma delas podemos dizer que a correção resolutiva é 

caracterizada pela apresentação e resolução dos problemas detectados no texto.  

A correção indicativa, que se marca pela indicação, local, dos problemas 

encontrados no texto; a correção classificatória, em que a natureza dos problemas 
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detectados é apontada, através de metalinguagem codificada específica e correção 

textual-interativa, na qual, através de recados, o professor estabelece interlocução 

não codificada com o aluno, discutindo problemas de diferentes níveis do texto e, 

por vezes, apresentando soluções ou sugestões para a tarefa de reescrita do 

mesmo.  

De acordo com a autora, a correção resolutiva parece ser a que menos 

contribui para a aquisição de novas habilidades para escrita do aluno, 

provavelmente, por ser um tipo de correção que oferece soluções prontas para os 

problemas do texto. Os outros tipos de correção, ao contrário, exigem do aluno uma 

atitude mais reflexiva diante do seu texto. Assim, entendemos que determinados 

padrões de correção, sobretudo se planejadas para a tarefa de reescrita, são 

importantes para a análise do percurso de escrita dos alunos e também para uma 

autoavaliação deles mesmos com relação às dificuldades para produzir textos 

coerentes e que atendam aos propósitos comunicativos exigidos pela escola, como 

é o caso da textual-interativa. 

Após a correção dos textos a reescrita pode ser encaminhada pelo professor 

de forma colaborativa. Assim sendo, os alunos são orientados a trabalhar em 

duplas, por exemplo, eles poderão escolher um dos textos produzidos por um dos 

alunos e discutir com a classe como aperfeiçoar a estrutura e a coerência dessa 

produção. Sobre esse trabalho de reescrita, Antunes diz: 

 

Reescrita [...] corresponde ao momento de análise do que foi escrito, para 
aquele que escreve confirmar se os objetivos foram cumpridos, se 
conseguiu a concentração temática desejada, se há coerência e clareza no 
desenvolvimento das ideias, se há encadeamento entre os vários 
segmentos do texto. (ANTUNES, 2010, p.56).  

 

 

Para que a prática de produção de textos escritos nessa perspectiva 

sociointeracionista da linguagem alcance resultados profícuos é imprescindível que 

o professor esteja propenso a orientar o aluno nessa trajetória de idas e voltas ao 

texto produzido a fim de atingir uma versão satisfatória de sua produção.  

De acordo com Soares (2009), o ensino e a prática da escrita colaborativa 

na escola contribuem para que os alunos reflitam sobre a produção textual, 

reconhecendo a escrita como uma prática processual. Nesse sentido, a autora 

considera a escrita como um processo não linear e também colaborativo. É preciso 
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que os alunos conheçam também as três fases que correspondem a esse tipo de 

escrita: a pré-escrita, a escrita propriamente dita e a pós-escrita, em que o texto 

deve ser revisando tanto pelo professor, quanto pelos próprios alunos. A não 

linearidade referida pela autora diz respeito ao fato de, nesse processo, o escritor 

poder retornar a qualquer uma das etapas de escrita para realizar alterações em sua 

produção.  

Desse modo, o aluno descobre que escrever não se limita apenas a colocar 

no papel um amontoado de letras que representam diversos sons. Além disso, 

Soares (2009) acredita que, na pós-escrita, é dada ao aluno a oportunidade para 

que ele reflita sobre o seu processo de criação textual, trabalhe em grupos e elabore 

comentários sobre os textos dos colegas. Essa produção de comentários é 

caracterizada como feedback colaborativo, um processo que pode se desenvolver 

entre alunos/alunos ou entre professor/aluno.  

Nessa perspectiva, a abordagem processual da escrita difere do paradigma 

tradicional, no qual a fase da pós-escrita encerra o ciclo de produção de texto 

somente com a avaliação do professor (SOARES, 2009).  Todo esse processo de 

escrita é complexo também para o professor, pois a autora considerando que ele 

pode desempenhar quatro papéis distintos: o de leitor, o de assistente, o de 

avaliador e o de examinador do texto. 

Para Soares (2009) quando o professor vivencia o papel de leitor do texto de 

seu aluno, as contribuições que realiza devem se voltar para o reconhecimento da 

estrutura do texto e objetivo social. Não raro, durante o desenvolvimento da escrita 

colaborativa, os colegas podem assumir esse papel perante os textos dos outros 

pares, desde que ensinados a realizar tal tarefa. 

A autora, no livro Produção e revisão textual: um guia para professores de 

Português e de Línguas Estrangeiras, apresenta sugestões de estratégias de ensino 

que podem contribuir para o aprendizado dessa escrita colaborativa na sala de aula. 

Ela sugere, por exemplo, que para a leitura dos textos dos colegas o aluno utilize 

uma lista de verificação, onde existem orientações que os alunos devem observar 

durante a revisão do texto do outro. Concluímos, portanto, que esse tipo de leitura 

está voltado para o sentido e o reconhecimento do propósito da escrita, 

oportunizando comentários positivos sobre as produções dos alunos e o 

reconhecimento de que o texto poderá ser reelaborado.  
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Ainda recorrendo aos novos estudos sobre a revisão e reescrita de textos, a 

autora descreve outros papéis do professor nas aulas de revisão e reescrita de 

texto, que é a tarefa de assistente. Em linhas gerais, nesse papel o docente ajuda o 

aluno a deixar o texto mais adequado às normas gramaticais e estilísticas de um 

determinado gênero. Outro papel é o de avaliador, que pode ser também realizado 

por um aluno, desde que tenha domínio sobre o que deve avaliar no texto do colega, 

para que a escrita dele seja mais proficiente. Para esse procedimento é sugerido a 

utilização de tabelas de avaliação, que devem ser organizadas com critérios 

fechados de modo a exigir que o aluno escreva melhor os seus textos.  

O quarto e último papel é o de examinador. Nesse, o professor fará uma 

correção formal, dará uma nota para a produção lida e pode contar com o apoio de 

outros examinadores experientes, geralmente docentes habilitados para realizar 

uma avaliação criteriosa dos textos escritos pelos alunos. 

As estratégias mencionadas anteriormente possibilitam ao aluno a 

apropriação cada vez melhor da prática do feedbackcolaborativo em sala de aula, 

pois essa metodologia permite a materialização da escrita processual e colaborativa. 

Além disso, essas estratégias alternativas para o ensino da produção escrita na 

etapa da pós-escrita reforçam o conceito da escrita como prática em constante 

aperfeiçoamento. Portanto, o professor contemporâneo deve conhecer esses 

fundamentos teóricos para organizar estratégias de ensino que ajudem seus alunos 

a rever e refletir sobre a possibilidade de melhorar suas produções escritas. 

 

 

2.4. SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS DE 

LETRAMENTOS NA ESCOLA 

 

O uso de sequência didática (SD) contribui para nortear as práticas de 

ensino na escola. Ela ajuda a organizar o fazer pedagógico em torno dos estudos 

dos gêneros do discurso, ordenando e sistematizando as atividades propostas.  

Além disso, por meio de sua aplicação é possível acompanhar o desenvolvimento 

dessas atividades e outras tarefas, avaliando-as e refazendo percursos na 

perspectiva de atenuar dificuldades de aprendizagens diagnosticadas.  
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Para Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p.82), “[...] uma sequência didática 

é um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em 

torno de um gênero textual oral ou escrito”. 

O uso de sequências didáticas é muito importante no desenvolvimento de 

um projeto educacional, pois inicia com os objetivos de aprendizagem seguido do 

desenvolvimento das capacidades de leitura e escrita, a partir do estudo da língua e 

de uso de gêneros como o eixo de todo o trabalho educacional. Além disso, a 

sequência organiza e motiva a participação dos alunos nas atividades propostas, 

permite também que avaliem seu desempenho nas atividades. 

Para Marcuschi (2008, p. 214), “a finalidade de trabalhar com sequências 

didáticas é proporcionar ao aluno oportunidades para realizar todas as tarefas e 

etapas para produção de um gênero.” Ideia que reforça o conhecimento de que os 

procedimentos nas sequências ajudam os educandos a se comportarem com mais 

organização e terem expectativas favoráveis em relação aos conteúdos que estão 

sendo estudados. 

Sobre a postura do educador, é pertinente observar que a análise das 

etapas e desenvolvimento das sequências no projeto é fundamental para que ele 

verifique se os alunos, de fato, estão compreendendo os textos estudados ou não. 

Caso o professor perceba alguma inadequação no processo de ensino, poderá 

redirecionar as atividades a fim de que os alunos encontrem novos meios de 

alcançarem os objetivos propostos em termos de aprendizagem.  

É preciso entender que a intencionalidade principal da prática das 

sequências não é a conclusão do processo de ensino, principalmente com relação 

ao trabalho com as produções de texto, mas criar condições para o surgimento de 

novas aprendizagens e saberes. 

Ressaltamos que o uso de sequências didáticas em um projeto de ensino 

não apenas motiva os sujeitos envolvidos como também oportuniza boas vivências 

de práticas de leitura e de escrita. Assim, é papel do professor propor a organização 

desses momentos de leitura e produção de textos sugeridos nas sequências 

didáticas, sendo ele o agente que articula as discussões na etapa inicial de um 

projeto e das demais que forem necessárias para que o trabalho de ensino e 

aprendizagem se concretize efetivamente. O docente ainda pode, por exemplo, 

negociar com os alunos os dias relativos a cada evento proposto na estrutura da 
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sequência, tais como: os momentos de leitura, de escrita, de apresentações orais e 

outros. 

Levando em conta os conceitos propostos e os objetivos de ensino 

estabelecidos para o presente trabalho, optamos por adotar o modelo de sequência 

didática proposto por Costa-Hübbes e Simioni (2014), conforme podemos visualizar 

a seguir:  

 

Figura 1 - Modelo de sequência didática sugerido por Costa-Hübbes&Simioni (2014). 
 

   

  

 

 

Fonte:COSTA-HIUBBES, SIMIONI, 2014. 

 

Esse modelo de sequência didática é uma adaptação do que foi 

originalmente implantado por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004). Nessa proposta, 

percebe-se um acréscimo de dois módulos, segundo esclarece Costa-Hübbes e 

Simioni (2014, p.26) é necessário acrescentar dois módulos na proposta de 

sequência didática anteriormente produzida pelos pesquisadores genebrinos. Os 

autores(2014) fizeram então uma adaptação no intuito de favorecer a situação do 

aluno brasileiro e acrescentaram “o módulo de reconhecimento do gênero e o de 

circulação do gênero”, objetivando com esses acréscimos oferecer mais informações 

sobre o que iriam ler e produzir, porque de acordo com os autores (2014, p. 27), 

“solicitar dos alunos a produção de um gênero que eles desconhecem [...] pode ser 

uma tarefa além de suas condições de execução”.  

Dessa forma, Costa-Hubes e Simioni (2014) sugerem que, antes da primeira 

produção, o aluno tenha contato com uma diversidade de textos, a fim de, por meio 

da leitura e da interpretação de texto, possa realizar o reconhecimento do gênero 

estudado antes da primeira produção textual. Assim, o primeiro módulo da SD que 

ele propõe é o da apresentação da situação de comunicação, depois o do 

reconhecimento do gênero, em seguida o da produção inicial, seguida dos módulos 

de atividades/exercícios, e, por último, o da produção final, acompanhado dos 

módulos referente à circulação/suporte desse gênero discursivo. 

Apresentação 

da situação de 

comunicação 

1 
Produção 

inicial 

 

2 N 
Produção 
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O módulo da apresentação da situação de comunicação é o momento de 

interação entre o aluno e o professor. Nessa etapa, o docente planeja e organiza 

atividades, procurando combinar regras com a turma relativas à produção, às formas 

de divulgação e avaliação do gênero estudado. No módulo do reconhecimento do 

gênero discursivo são realizadas pesquisas, leituras e análises linguísticas do 

gênero escolhido, sendo possível também o levantamento de informações que os 

alunos já dispõem sobre o texto a ser estudado.  

O módulo referente à produção inicial favorece uma avaliação diagnóstica 

desse processo de ensino-aprendizado, pois revela os aspectos dominados ou não 

em relação ao gênero estudado. Nas etapas subsequentes, o professor organiza 

módulos para reescrita dos textos produzidos pelos alunos utilizando várias 

atividades até que as dificuldades de produção possam ser atenuadas. Assim, serão 

realizados vários módulos conforme surjam as demandas de aprendizagem por 

parte da turma. 

No módulo da produção final, o aluno já deve ser capaz de incorporar à sua 

produção os aspectos estudados nos módulos anteriores. A partir da escrita 

revisada pelo professor, pelos colegas e pelo próprio autor o texto poderá circular 

socialmente, no suporte mais apropriado para a veiculação do gênero.  

Diante disso, reforçamos que o modelo de SD utilizado no presente estudo 

tem como objetivo capacitar os alunos para o conhecimento do diário de leitura, 

promovendo situações adequadas à melhoria da escrita dos sujeitos participantes 

desta pesquisa, quais sejam, os alunos do 6ºdo Ensino Fundamental. 

 

 

2.4.1 A prática da sequência didática e o desenvolvimento das atividades com 

o gênero diário de leitura 

 

Com a intenção de aprimorar o ensino-aprendizagem de língua materna 

fundamentado no ensino dos gêneros discursivos, escolhemos desenvolver 

atividades com gênero diário de leitura em razão das possibilidades de 

aprendizagem que a abordagem poderia oferecer em termos de leitura, 

compreensão e produção escrita.  

Para alcançarmos o nosso objetivo e ensinar os alunos a produzirem diários 

de leituras, optamos pelo trabalho com a sequência didática como instrumento 
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pedagógico. A referida sequência teve início em abril de 2014 e finalizou no final do 

citado ano. Nos encontros iniciais que realizamos com a turma do 6º ano, 

relembramos alguns conhecimentos já trabalhados nos meses de fevereiro e março 

sobre alguns gêneros discursivos: a resenha literária e os diários (pessoais e de 

leitura). Foram apresentados à turma vários livros de literatura infantil, contos, 

fábulas, poemas, e-mails, sinopses de livros, páginas de diários pessoais, capas de 

livros, de revistas e outros.  

O objetivo desta atividade (apresentação desses gêneros e suportes) foi 

descobrir o que os alunos sabiam sobre esses materiais, quais os que chamariam 

mais a atenção deles e os que não chamariam.  

Assim, após a leitura e discussão sobre esses textos e livros, verificamos 

que o gênero diário interessou mais a referida turma. Explicamos aos alunos que, 

posteriormente, eles iriam produzir um tipo especifico de texto, o diário de leitura. No 

entanto, visto o desconhecimento que eles demonstraram sobre esse gênero, 

utilizamos uma sequência didática, para que esses aprendizes pudessem 

compreender as características e o valor social desse gênero discursivo. 

Portanto, após o incentivo dado aos alunos para que lessem mais os livros 

de literatura existentes na escola, foi lançada uma proposta para que eles 

escrevessem sobre esses livros, registrando as impressões que obtinham após as 

leituras realizadas na sala de aula. 

 

 

2.5 LETRAMENTO LITERÁRIO: DA LEITURA DE LIVROS DE LITERATURA 

INFANTIL À ESCRITA DE DIÁRIOS DE LEITURA 

 

Ser leitor de literatura exige mais do que conhecer alguns poemas e contos; 

é preciso que se saiba discutir criticamente uma obra lida, as escolhas lexicais de 

um autor e assim por diante. Desse modo, consideramos que o leitor proficiente de 

literatura não absorve apenas o sentido literal de um texto; ele se conhece e se 

reconhece no texto lido; é formado intelectualmente e também subjetivamente. São 

aprendizados que se entrelaçam com esta pesquisa e com os objetivos do nosso 

trabalho, pois objetivamos o ensino do gênero diário de leitura, em decorrência das 

necessidades da turma investigada, composta por alunos com letramento literário 
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insuficiente e para quem a leitura de textos literários só alcançava dois extremos: ou 

o prazer ou a obrigação. 

Sabe-se que esse tem sido um problema da maioria dos alunos brasileiros e 

a inquietação de muitos educadores. No entanto, o que discutir sobre um assunto 

que tem sido objeto de diversas pesquisas? A quem atribuir a culpa pelo 

comportamento desses leitores iniciantes? Que leitura tem sido proposta na escola? 

Que textos literários estão sendo valorizados nas salas de aula? 

Comecemos por dar sequência às discussões relacionadas ao ensino e à 

importância da leitura literária, mas sem a pretensão de esgotá-las. Primeiramente, 

nos reportamos aos trabalhos de Souza e Feba (2011), cujos autores argumentam 

que a escola é a instituição responsável por apresentar e ensinar a leitura dos textos 

literários para as crianças e adolescentes. Eles sustentam, ainda, que embora a 

escola contemporânea favoreça essa aproximação, as estratégias utilizadas para 

esse ensino ainda são insignificantes e tradicionais. 

Apesar de todo crescimento editorial que tem ocorrido desde a década de 

1970, época em que se começou a produzir uma literatura voltada para o público 

infantil brasileiro, o problema da falta de incentivo à leitura de natureza literária ainda 

perdura. No entanto, afora o surgimento desses novos livros de literatura, o que se 

tem visto desde então é uma leitura literária quase extinta das salas de aula ou 

relacionadas a um ensino enfadonho, que se limita ao conhecimento superficial e 

deficiente dos textos literários. Diante dessas considerações, começamos a 

responder os nossos questionamentos anteriores. 

Corroborando as ideias ora discutidas, acreditamos que a escola não está 

priorizando as necessidades intelectuais dos alunos, dentre essas o letramento 

literário. Muitos deles continuam excluídos literariamente, pois não podem comprar 

livros; não têm acesso à leitura de textos literários fora da escola e algumas vezes, 

na escola, também não lhes é oferecido à oportunidade de apreciar integralmente 

esses textos.  

Infelizmente, também sabemos que as aulas para leitura de textos literários 

ocupam pouco espaço nos currículos escolares e, consequentemente, o ensino da 

literatura é insuficiente e relacionado mais a transmissão de fatos históricos ou 

metalinguísticos da nossa língua. Segundo Soares (2004, p. 76), 
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O descompromisso da escola com a literatura permite nos compreender 
melhor a falta de cuidado na seleção de textos do manual didático, a 
valorização da gramática em detrimento do texto e uso deste como pretexto 
para outras atividades [...] usar um texto literário para extrair questões 
interpretativas de pouca monta, que não vão além da superfície do texto ou 
questões gramaticais [...]. 

 

Ao descartar o estudo do texto literário em sua especificidade, a escola 

continua formando inadequadamente leitores de literatura e reforçando a prática de 

um letramento dominante que está desassociado dos conhecimentos culturais que 

os alunos possuem antes mesmo de chegarem à escola. Ademais, parte das 

pesquisas e da literatura sobre o ensino da leitura literária tem mostrado que a 

maioria dos textos trazidos para a sala de aula não apresenta o suporte de origem; 

muitas vezes, o ensino literário preenche dez ou quinze minutos de uma aula 

semanal ou até menos tempo, porque o interesse do trabalho pedagógico é mais 

relacionado ao ensino das normas e usos gramaticais.  

Conforme Soares (2004), as crianças têm sido formadas para agirem de 

modo a serem leitores passivos e sem proximidade com a literatura. A autora, ainda 

lembra que “nada substitui a literatura na formação do homem, no sentido de que, 

por meio de seus simbolismos, a vida foi e tem sido ressignificada ao longo da 

história”. A esse respeito, Cândido (2011) defende que a literatura possui funções 

importantes que contribuem para o crescimento do ser humano, desde seus 

primeiros contatos com o texto literário. Ele acredita que a literatura tem a 

capacidade de levar o ser humano a fantasiar e recriar os fatos reais. Além disso, o 

autor assegura que a literatura pode contribuir para a formação e o conhecimento de 

mundo de qualquer leitor. Afinal, os ambientes e personagens que aparecem no 

texto literário imitam os espaços reais, onde o leitor vive e isso pode ser 

representativo também para ele. 

Na concepção de Cândido (2011), o estudo sistematizado de textos literários 

possibilita reflexões, curiosidades e novos saberes aos leitores,daí porqueessa 

aproximação é recomendável em qualquer etapa da existência humana. Conforme 

esse autor, o trabalho com a literatura colabora para ampliar o reconhecimento de 

características inerentes às pessoas e a identificação das diversas vozes sociais que 

se apresentam nos enredos lidos, possibilitando diálogos entre leitores, textos e 

escritores. 
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Em razão disso, cremos que a escola tem a responsabilidade de contribuir 

com seus alunos no propósito de levá-los a um aprendizado significativo das 

habilidades necessárias para que se tornem leitores literários proficientes. Afinal, 

nessa sociedade contemporânea dentre as competências relacionadas à formação 

desse leitor, primeiramente o professor deve fazê-lo compreender que existem 

várias funções para a leitura, tais como a leitura para fruição, a experiência estética, 

a leitura informativa, dentre outras. Esses constituem apenas alguns exemplos dos 

tipos de leituras que a escola deve apresentar e ensinar, a fim de atender às 

exigências dos documentos oficiais que versam sobre o ensino e a aprendizagem da 

leitura. Disso decorre o princípio de que não podemos dar mais valor a um tipo de 

leitura que outro, porque seria um atraso no ensino e na aprendizagem dos leitores 

iniciantes. Há de se concordar com Geraldi (2004, p.89) quando afirma:  

 

Além da leitura para deleite, que é a leitura literária, a escola deve 
desenvolver estratégias de ensino que mostrem que os textos literários 
possibilitam muitos tipos de aprendizado, por exemplo, quando bem 
realizada pode levar o sujeito leitor a muitos conhecimentos, tais como o 
conhecimento histórico, artístico, sociológico, metalinguístico e do próprio 
indivíduo. No entanto, para que esses conhecimentos ocorram é preciso 
repensar os modos de leitura que estão sendo oferecidos na escola. 
 

 

Diante dessas considerações, reforçamos a importância do papel do 

professor na formação intelectual para o aprendizado da leitura nos espaços 

escolares. Não é suficiente que alguns professores reclamem do desinteresse de 

crianças e jovens em relação à apreciação da leitura. Pesquisas apontam que parte 

dessa desmotivação está relacionada ao modo como os textos tem sido estudados 

na escola, especialmente os literários. Eles têm sido utilizados muitas vezes como 

pretexto para o ensino da gramática, descontextualizados dos interesses e da 

cultura desses alunos.  

Outra falha que perdura nos espaços escolares é a utilização dos textos 

literários como pretexto apenas para entreter o aluno. Sabemos que essa estratégia 

quase não acrescenta conhecimentos relevantes para os estudantes, visto que lhes 

falta também o ensino sobre a necessidade do domínio da compreensão de 

elementos fundamentais para a compreensão de qualquer gênero discursivo tais 

como: o reconhecimento das informações presentes nas entrelinhas, o que exigem 

outras leituras; a escolha adequada de uma estratégia de leitura e capacidade de 
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reelaborar informações; aprendizados a ser mediados pelo professor. Além disso, 

muitos professores ignorando as lacunas de conhecimento dos seus alunos em 

relação à leitura literária também negligenciam a importância das avaliações orais ou 

escritas que podem ocorrer antes, durante ou depois dessas leituras.  

Outro problema didático está relacionado ao ensino metalinguístico dos 

textos. Este acaba gerando uma ideia de que só se ler por prazer fora da escola e tal 

procedimento tem sido repetido em muitas salas de aulas brasileiras. O governo 

federal tem investido na formação dos professores, existem muitos sites que 

sugerem práticas mais dinâmicas para o trabalho com os livros de literatura infantil e 

infanto-juvenil, mas tais ações não estão sendo bem utilizadas. Muitos educadores 

ainda acreditam que basta oferecer um livro de literatura para o aluno ler e esse 

contato já estará desenvolvendo o letramento literário.  

De acordo com essa problemática, Cosson (2011, p.21) assegura que “os 

defensores do mero prazer, por vezes, são contraditórios, pois o único valor que 

atribuem à literatura é o reforço das habilidades linguísticas”. Desse modo, também 

desprestigiam os valores sociais e culturais da leitura. Assim, esse pesquisador além 

de considerar tais práticas inadequadas, reforça que o papel da escola é o de 

oferecer e ampliar os conhecimentos dos alunos tem sido desprestigiado. Parece-

nos que alguns educadores não aceitam o fato de que a escola é a instituição de 

ensino responsável pela aquisição do aprendizado da importância da leitura. Ignora-

se o fato de que em um país com tantas desigualdades sociais, como é o Brasil, 

muitos alunos têm acesso a livros somente nos ambientes escolares. Outro fator que 

devemos considerar é que os livros ainda são objetos de valor financeiro elevado e 

uma minoria da população pode comprá-los. Certamente esses são alguns dos 

problemas que criam e sustentam a exclusão literária que ainda existe nesse país.  

Para muitos, especialmente para os jovens leitores que são excluídos do 

universo literário, a contemplação da literatura na escola, quando ocorre, encerra um 

importante momento capaz de favorecer a ampliação de seus horizontes culturais e 

intelectuais mediadopela leitura. Todavia, reconhecemos que para que isso se 

concretize em todas as séries escolares, é necessário repensar as estratégias de 

ensino que incentivam essa apropriação do conhecimento e da compreensão do 

texto literário. Só assim, poderemos ver a leitura literária alcançar as funções sociais 

mais urgentes e significativas que ela abarca. Até porque concordamos que garantir 

aos alunos acesso gratuito e cotidiano a diversos tipos de livros de literatura é uma 
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das maneiras mais adequadas de apresentá-los a essas obras, bem como fazê-los 

interessar-se por esse campo do saber que é pouco explorado por muitos deles fora 

do ambiente escolar. 

Foi pensando nessas limitações que organizamos uma sequência didática 

que contemplasse a leitura de livros de literatura infantil na turma do 6º ano. Assim, 

ao percebermos essa necessidade da escola na qual atuamos, focamos na ideia de 

desenvolver um letramento literário específico para a série contemplada, capaz de 

proporcionar aos estudantes não apenas o aprendizado das habilidades necessárias 

para ler os gêneros literários, mas também a compreensão dos valores e ideologias 

presentes nesses textos.  

Reforçamos, ainda, o fato de que o conhecimento e a apreciação da 

literatura devem ocorrer na escola, sem, contudo, estar atrelada ao ensino das 

normas gramaticais ou a um ensino metalinguístico. Desse modo, o letramento 

literário deve ser organizado por meio de estratégias de ensino que objetivem a 

educação literária dos alunos, formando leitores eficientes em qualquer contexto 

social, capazes de reconhecer a importância que a literatura pode ter sobre suas 

vidas. 

Nesta acepção, há muito que se repensar sobre o papel do professor na 

formação do aluno-leitor, sobre os motivos que os levam a não gostarem de ler 

certos textos que lhes são oferecidos, e ainda sobre os problemas que estão 

impedindo que o letramento literário seja uma realidade transformadora na escola e 

na vida dos discentes. É necessário que crianças e jovens aprendam na escola que 

a literatura pode levá-los a conhecer os outros e a si mesmos, pois é um saber 

duradouro e complexo, com muitas implicações para o convívio social (COSSON, 

2011). 

Não pretendemos discutir aqui todos os fenômenos da literatura na sala de 

aula. Importa-nos apresentar uma breve concepção sobre a literatura e o potencial 

literário dos textos presentes nos livros de literatura infantil e infanto-juvenil.  

Nessa perspectiva, endossamos a afirmação de que a escola continua 

sendo ambiente adequado para despertar o gosto para leitura e a escrita, 

especialmente pela leitura literária. Portanto, ao escolher trabalhar com o texto 

literário, partimos do princípio de que esse material possui uma linguagem plural, 

permitindo ao aluno/leitor um diálogo mais intenso e produtivo, mesmo para aqueles 

que são considerados como leitores iniciantes.  
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Avançando nessa discussão, é possível dizer que acreditamos que a leitura 

de livros de literatura infantil vai aproximando os jovens leitores do mundo da escrita, 

embora. Sobre esse assunto, Colomer (2007) destaca a importância da leitura 

literária associada a uma prática pedagógica dinâmica e que promova diferentes 

situações de leitura, tais como a leitura silenciosa e também a leitura oral realizada 

por leitores mais experientes. 

A esse respeito, a autora lembra ainda que esse leitor especialista pode ser 

até mesmo o próprio professor, mas o que importa na promoção dessas atividades é 

a escolha de estratégias de leitura, pois é imprescindível que os alunos consigam 

apreciar e compreender os textos escolhidos para concretização do ato de ler.  

Reforçando as proposições anteriores, Jouve (2012) pontua que, ao lermos 

textos literários, podemos criar novas ideias e nos encher com novas emoções e 

conhecimentos. É preciso desmistificar o conceito de que os alunos não gostam de 

ler, pois em diversos ambientes sociais eles passam parte do tempo lendo e 

escrevendo textos em salas de bate-papo online ou navegando em redes sociais. 

A escola deve observar o gosto literário dos seus alunos e rever suas 

escolhas literárias. Na opinião de Geraldi (2004), o professor deve selecionar bons 

livros de literatura e considerar os conhecimentos literários que os alunos possuem. 

Há, no mercado editorial, muitos livros de qualidade, que talvez não sejam 

considerados como “clássicos”. No entanto, o professor como um leitor experiente 

que deve ser, pode observar quais desses livros da literatura contemporânea são 

adequados para a formação de leitores iniciantes.  

Acreditamos que é momento de avaliarmos melhor o leitor que temos nos 

espaços escolares e a literatura que está sendo produzida e tem chamado a atenção 

de milhares de jovens, como as coleções de romances estrangeiros, livros de ficção 

ou da literatura pós-moderna nacional.  

Segundo Cosson (2011), quando se tem o desejo de promover o letramento 

literário, torna-se necessário ir além da simples leitura ou concepção de que a leitura 

só é realizada nas aulas de Língua Portuguesa. É fundamental que o aluno possa 

levar livros da biblioteca da sua escola para também ler em casa, sozinho ou com a 

família. Destacamos, portanto, quea escola deve fugir das fórmulas tradicionais de 

ensino da literatura e oferecer o livro para ser lido. Ela deve compreender que “mais 

importante que a discussão, é a própria leitura” (PINHEIRO, 2007, p. 32).  
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Dados os desafios e necessidades mencionadas anteriormente, optamos por 

incentivar a leitura de livros de literatura infantil na escola e a prática de escrita do 

gênero diário de leitura em sala de aula, objetivando promover o letramento literário 

e outros letramentos necessários na turma estudada.  Sob esse enfoque, 

abordaremos, na subseção seguinte, algumas considerações a respeito do diário de 

leitura.  

 

 

2.5.1 Diário de leitura: possibilidades de leitura, interação e escrita 

 

Neste tópico, apresentamos e contextualizamos o gênero trabalhado nesta 

pesquisa: o diário de leitura. Neste primeiro momento, situaremos o percurso 

histórico e conceitual da prática da escrita diarista. Traremos dados sobre sua 

origem, desenvolvimento e alguns estudos que, ao longo dos séculos, têm 

contribuído para que a escrita do diário de leitura continue em desenvolvimento. 

Na sequência, focalizaremos dois estudos recentes sobre o diário de leitura, 

uma publicação em livro e outra em forma de tese. Sobre cada um deles 

apresentamos alguns dados contextuais que julgamos relevantes para a melhor 

compreensão dos textos aqui representados. 

Na perspectiva sociointeracionista que norteia este trabalho, o estudo do 

texto paralelamente ao estudo do seu contexto é fundamental, por se influenciarem 

mutuamente. 

Originalmente, os diários que foram produzidos a partir do século X tinham 

características muito diferentes do gênero que conhecemos hoje. Segundo Machado 

(1998), foram escritos vários tipos de diários até conhecermos a escrita e o modelo 

atual do diáriodeleitura. De acordo com a autora, os primeiros diários ficaram 

conhecidos como livros de travesseiros. Esses textos teriam surgido no Japão, cuja 

produção teria sido realizada por diaristas femininas.  

No entanto, a origem da escrita diarista é incerta. Conforme Machado 

(1998), ela teria iniciado no oriente (Japão) ou a partir do Renascimento Europeu, 

com as produções de relatos pessoais. Além disso, a autora afirma que o termo 

diário é advindo etimologicamente do latim diariu e significa dia ou diário, que 

remetiam a produções de cunho íntimo, subjetivo.  
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Ainda discorrendo sobre o percursohistórico da produção dos diários, 

Machado (1998) diz que depois os diários passaram a ser produzidos para 

registrarem informações sobre viagens realizadas. Os padres da antiguidade, por 

exemplo, costumavam registrar suas viagens, observações, poesias e outros 

assuntos (MACHADO, 1998). Em meio a isso tudo, surge na metade do século XVII, 

outro tipo de escrita diarista, na qual se registraram as mudanças ocorridas na vida 

dos garotos dos séculos passados. Ainda de acordo com Machado (1998), algumas 

dessas produções também ficaram conhecidas como Grand tour.  

Machado (1998) comenta que o antepassado do diário de leitura, foi 

nomeado de commonplace book (livro de notas). Segundo a autora, essa 

classificação deve-se ao fato de ser utilizado como um material pessoal, com vistas 

ao registro de fatos do cotidiano, tais como: observações, textos de opinião, poesias, 

notas, receitas, desenhos e outros. Esse tipo de diário era utilizado por pessoas da 

sociedade: estudantes, escritores e artista. Amplamente cultivado durante alguns 

séculos. Na concepção de Liberalli (1999), os diários pessoais eram utilizados para 

os diaristas não esquecerem os conceitos ou informações novas que haviam 

apreendido. 

Com o passar dos anos, aparece nos estabelecimentos comerciais da época 

o livro diário, conhecido até hoje por livro contábil, no qual são redigidas as 

transações comerciais de débito e de crédito. Embora apresentasse diversas 

mudanças na estrutura do texto, não deixa de ser um objeto de caráter privado 

(MACHADO, 1998). A autora destacaque no final do século XVI, a escrita diarista 

assemelha-se as autobiografias, aos diários íntimos e os livros-caixa; no entanto, 

esses últimos se relacionam somente ao contexto familiar, visto que também 

apresentavam registros com descrições da vida cotidiana.  

No que se refere à autobiografia, Machado (1998) e Liberalli (1999) 

consideram que foi uma das formas mais conhecidas da escrita diarista no período 

que vai do século XVI ao século XIX. Para Machado (1998) a escrita diarista 

também foi conceituada como atividade terapêutica durante várias décadas.  

Segundo a autora, somente a partir do século XIX a escrita diaristaveio 

ultrapassar a esfera dos gêneros discursivos privados, passando a ser utilizada 

como instrumento de apoio para estudos nas áreas da Biologia, Antropologia e 

outras. Considerando sua funcionalidade, é denominado de diário de pesquisa. No 

Brasil, esse tipo de diário começa a ser produzido no contexto educacional. Aqui é 
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renomeado de diário de aprendizagem, muito embora contribua para ajudar na 

formação continuada dos profissionais da educação.  

Portanto, percebemos que a escrita diarista sofreu muitas transformações ao 

longo dos séculos. No entanto, mantêm semelhança com o gênero privado mesmo 

depois de começar a ser publicado em mídias virtuais tais como: weblog ou blog, 

utilizando uma linguagem midiática, renovada e mais dinâmica. 

Emtermos gerais, desde o século X até à contemporaneidade são 

produzidos diários, porém, a maioria dos escritores diaristas continua procurando 

manter o caráter confessional e autobiográfico que os primeiros registros diaristas 

apresentavam. Neste trabalho, lançaremos mão do modelo eestrutura composicional 

do diário de leituras. 

 

 

2.5.2 Sobre o diário de leitura como gêneropropiciador denovos letramentos 

 

O diário de leituras é um gênero discursivo que traz como informações 

principais as ideias do leitor sobre uma determinada obra literária que leu. Em se 

tratando de diários produzidos na escola, especificamente no Ensino Fundamental, 

podemos afirmar que são textos sobre livros de literatura infantil ou infanto-juvenis, 

disponibilizados pelos professores, mas escolhidos por cada aluno de acordo com 

seus interesses pessoais e específicos para esses momentos. 

Com o intuito de conhecer mais sobre esse gênero, procuramos nos apoiar 

nos estudos de Machado (1998), para quem o gênero diário figura entre os mais 

flexíveis, pois apresenta traços de uma linguagem pessoal e subjetiva. A autora 

ressalta que os diários de leituras “podem se constituir como instrumentos de 

descoberta das próprias ideias, para o desenvolvimento da crítica e da 

autocrítica[...]” (MACHADO, 1998, p. 90), visto que a produção desse gênero 

discursivo favorece uma interação entre leitor e escritor, produzindo um dialogismo 

entre eles e, consequentemente, um planejamento e uma reflexão sobre a própria 

linguagem. 

Outro aspecto observado é que a escrita diarista devido ao seu caráter 

subjetivo, íntimo e por vezes opinativo, permite que o escritor possa analisar suas 

ideias, sentimentos ou críticas vivenciadas, de modo que esses aprendizados 
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permite a transformação de suas concepções sobre a linguagem (MACHADO, 

1998). 

A esse respeito, Machado (1998) lembra que, na escola, o professor pode 

escolher o gênero discursivo a ser estudado de acordo com os objetivos planejados 

e das dificuldades que pretende atenuar. Para a autora, o gênero diário, tanto deve 

ser usado pelos alunos, quanto pelos professores, sendo para esses últimos um 

instrumento de reflexão sobre o seu próprio fazer pedagógico, atribuição que nos 

remete a Freire (1996), para quem os registros do educador são instrumentos 

necessários para repensar os caminhos didáticos utilizados na sala de aula.  

Ademais, a produção de diários de leituras deve considerar alguns 

elementos importantes para se constituir legítimos exemplares desse gênero. Sobre 

essa questão, Machado (1998, p. 130) faz as seguintes recomendações aos 

diaristas: 

 

Leia o texto e, à medida que lê, vá escrevendo, como se fosse para você 
mesmo(a). Descreva o que o texto traz de interessante em relação à forma, 
quanto ao conteúdo; descreva em que o texto lido contribui para sua 
aprendizagem, para mudanças em sua futura profissão; relacione a 
informação nova do texto lido a seu conhecimento prévio (dialogar com o 
texto) levante temas para discussão. 

  

O uso contínuo desse gênero, segundo a autora, gera conhecimentos e 

condições para o desenvolvimento de muitas habilidades. Isso porque, a leitura e 

produção do diário também provoca o diálogo com outros textos; com o professor e 

outros produtores do mesmo gênero. Sendo essas interações indispensáveis para 

que os alunos percebam a voz do outro em qualquer texto, compreendendo que 

sempre escrevemos ou falamos a partir do discurso de outros. Além disso, a partir 

desses discursos se torna possível construir novos dizeres, o que contribui para 

formação de um sujeito crítico.  

Por isso, é pertinente afirmar que a escolha do uso desse diário de leitura 

pode transformar o ambiente e, principalmente, os sujeitos que utilizam esses 

gêneros em situações de ensino e aprendizagem. A respeito disso, Buzzo (2003) 

reforça que o diário configura-se como um instrumento de conscientização e reflexão 

sobre seus próprios processos, tanto de leitura e de produção, quanto de 

aprendizagem em geral. Na concepção de Machado (1998), a produção do gênero 

diário se constitui em uma importante ferramenta de aprendizagem, porque a partir 
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da apropriação das características desse tipo de escrita, os alunos podem 

compreender que são produtores de texto verbais e que o exercício da escrita pode 

acontecer de forma significativa.  

Nessa perspectiva, a produção de diários fornece subsídios importantes 

para que alcancemos os objetivos de ensino e aprendizagem citados no início desse 

trabalho. Além disso, a autora nos chama atenção para o fato de que a prática da 

produção de diários tem sido pouco utilizada pela comunidade escolar. Segundo 

Machado (1998), essa negligência ocorre em virtude de vários fatores, dentre eles a 

ausência de trabalhos a respeito desse tema na literatura internacional, o que tem 

contribuído também para o desconhecimento desse material pedagógico por muitos 

professores. 

Mesmo entendendo que a valorização dos diários ainda é insuficiente, a 

autora faz questão de lembrar que essa produção existe e é importante, pois 

 

é a partir do século XIX que o gênero diário se impõe, em decorrência de 
mudanças históricas e sociais que se desenvolveram nesse período, entre 
elas a busca da identidade dos indivíduos e a quebra da ordem temporal 
tradicional, que poderiam ser expressas livremente no diarismo. O diário, 
nesse sentido, ocupou um importante papel na busca dessa identidade 
individual, desse intimismo.(MACHADO, 1998, p.133) 

 

A partir da citação proposta, é possível perceber que o gênero apresenta 

contribuições sociais e linguísticas relevantes. No entanto, para reconhecer essas 

qualidades, a autora assegura a necessidadede nos desvencilharmos da ideia de 

que o uso desses diários se restringe ao mero registro de um texto íntimo, sem fins 

pedagógicos. 

As ideias de Machado acerca da relevância do gênero em questão não 

sótêm sidoaceitaspelos pesquisadores, como têm suscitado o processo de 

transposições didáticas que favoreçam uma nova dinâmica dos conhecimentose a 

valorização da prática de escrita do diário de leitura em qualquer espaço escolar, 

ainda mais porque orienta outra maneira de trabalhar a leitura e a escrita na sala de 

aula. 

Portanto, os estudos relacionados aos diários de leituras nos fazem refletir 

sobre as estratégias de ensino que estão sendo desenvolvidos no 6º ano do Ensino 

Fundamental, com alguns alunos que ainda não apreciam a leitura e têm algumas 

dificuldades para produzir textos. Dificuldades essas que estão, aos poucos, sendo 
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superadas pelas práticas de correção e reescritas do gênero, porque observamos 

que o processo de aprendizagem é, ao mesmo tempo, individual e coletivo, o que 

demanda do professor o devido respeito ao ritmo de aprendizagem de cada aluno. 
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

Considerando os objetivos propostos nesta pesquisa, escolhemos como tipo 

de investigação a pesquisa-ação com abordagem de dados de natureza qualitativa, 

pois reconhecemos serem estes os pressupostos metodológicos mais apropriados 

para o desenvolvimento deste estudo. 

A opção por esse tipo de pesquisa se justifica com base no dizer de Thiollent 

(2009,p.20), que a considera “[...] de base empírica realizada em estreita associação 

com uma ação ou resolução de um problema coletivo.” Ou seja, esse método de 

investigação permite que uma dada realidade social seja transformada, mediante a 

ação conjunta dos participantes na implantação de ações interventivas.  

Segundo o citado autor, a pesquisa-ação difere das pesquisas 

convencionais porque não limita suas investigações a dados quantitativos, mas se 

preocupa, primeiramente, em compreender os ambientes sociais e os sujeitos 

investigados, para, a partir de então, encontrar meios de suprir alguns problemas. 

Reforçando isso, ele acrescenta que: 

 
[...] a pesquisa-ação é uma proposta metodológica e técnica que oferece 
subsídios para organizar a pesquisa social aplicada sem os exageros da 
postura convencional ao nível da observação, processamento de dados, 
experimentação etc. Com ela se introduz uma maior flexibilidade na 
concepção e na aplicação dos meios de investigação concreta. 
(THIOLLENT, 2009,p.20) 

 

Pesquisas dessa natureza, de acordo com Dione (2007) e Thiollent (2009), 

possuem diversas fases, mas quatro são relevantes para a sua produtividade, 

asaber: o planejamento, a ação, a descrição e a avaliação, o que ressalta o caráter 

cíclico presente nesse processo investigativo. A esse respeito, é ilustrativo o 

esquema a seguir: 

 

Esquema – Adaptado do modelo proposto por Thiollent. 

 

Fonte:Thiollent,2009. 

Monitorar e 
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AGIR para implantar a 
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É importante destacar que mesmo reconhecendo as várias fases da 

pesquisa-ação, muitos pesquisadores priorizam um ciclo básico de investigação 

formado por ação, reflexão e ação, o que reforça a organização contínua que esse 

tipo de pesquisa apresenta. 

Retornando ainda aos conceitos desse tipo de investigação, Thiollent (2009) 

afirma que a pesquisa-ação não é fácil de conceituar, pois, na medida em que se 

desenvolve naturalmente, também se organiza de modo e para aplicações 

diferentes. Assim, o referido pesquisador diz que “é importante que se reconheça a 

pesquisa-ação como um dos inúmeros tipos de investigação existentes”.  

Além disso, o autor enumera onze características que classificam a 

pesquisa-ação como: inovadora; contínua; pró-ativa estrategicamente; participativa; 

intervencionista; problematizada; deliberada; documentada; compreendida; 

explicativa; e disseminada. Essas classificações singularizam a investigação e dão 

ênfase à sua praticidade para agir em contextos sociais diversos, como é o caso do 

ambiente educacional. 

Na perspectiva de esclarecer particularidades da pesquisa-ação, Dionne 

(2007) apresenta um quadro a partir do qual estabelece um comparativo entre a 

pesquisa clássica e a pesquisa-ação, ressaltando, entre outras informações, as 

diferenças de objetivos entre esses dois tipos de pesquisa. 

Como exemplo disso, a pesquisa-ação, segundo a autora, é um 

procedimento de reflexão aplicada em virtude de uma situação particular a modificar, 

ao passo que pesquisa clássica não o é. Por esses motivos e levando em conta as 

definições apresentadas, reiteramos que a nossa pesquisa insere-se nessa proposta 

de pesquisa-ação, uma vez que nos propomos a atenuar dificuldades referentes à 

leitura e à produção de textos detectada no contexto da sala de aula. 

Dada à natureza da pesquisa proposta, esta se apresenta como uma 

investigação de abordagem qualitativa, em cujo tipo de abordagem, de acordo com 

Flick (2009, p.23), “os objetos não são reduzidos a simples variáveis, mas sim 

representados em sua totalidade, dentro dos seus contextos cotidianos”. Nos 

estudos qualitativos, os pesquisadores se preocupam mais em compreender o 

campo social onde estão inseridos juntamente com os sujeitos participantes da 

investigação, sem se ater a aspectos passíveis de experimentação e mensuração. 

Diferentemente dos estudos quantitativos, a pesquisa qualitativa tem como 

principais características “o ambiente natural como fonte direta de dados e o 
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pesquisador como instrumento fundamental, exigindo o contato direto com o 

ambiente, a situação e os sujeitos estudados” (GODOY, 1995, p. 54). Estes 

englobam alguns fatores que reforçam nossa participação como agentes de 

transformação do campo investigado e analista das ações e mudanças geradas 

durante a investigação. 

Outro ponto importante é o caráter descritivo da pesquisa qualitativa. Isto 

significa dizer que o ambiente e as pessoas não são reduzidos a variáveis, mas 

observados como um todo. Assim, ao optarmos pela pesquisa de abordagem 

qualitativa, a geração dos dados se dá a partir do dizer e do fazer dos sujeitos em 

seu ambiente natural, de práticas dos sujeitos, do ambiente estudado e das ações 

realizadas; através de anotações, entrevistas, fotografias, gravações, análise dos 

livros lidos, bem como dos textos produzidos nos diários de leitura.  

Nessa abordagem o enfoque é indutivo, ou seja, partimos de questões ou 

focos de interesses amplos, como as dificuldades de interpretação de textos 

apresentadas pelos nossos alunos, e, de posse desses dados, vamos afunilando 

tais dificuldades, para outras problemáticas mais diretas e específicas no transcorrer 

das investigações (GODOY, 1995). 

A partir dessas considerações, tendo esta pesquisa o objetivo de contribuir 

para a melhoria da capacidade leitora e escritora dos alunos, reiteramos a ideia de 

que esse caminho metodológico é o mais pertinente para os nossos estudos. 

Através desse viés metodológico, estamos interagindo diretamente com o ambiente 

e os sujeitos investigados a fim de observarmos as implicações do conjunto de 

atividades interventivas, organizadas sob a forma de sequência didática. Portanto, 

desenvolvemos conceitos e ideias com base nos resultados encontrados nos dados 

gerados, que possibilitam a análise dos interesses práticos e teóricos em 

perspectiva. 

 

 

3.1 O CONTEXTO DA PESQUISA 

 

A pesquisa ocorreu na Escola Municipal Justino Dantas, situada no Povoado 

da Cruz, município de Currais Novos/RN. Localizadana zona rural, essa localidade 

possui alguns estabelecimentos comerciais, um posto de saúde, ainda que em 
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situação precária, igrejas, praça, açude, algumas ruas e ginásio de esportes. Há 

uma carência de espaços culturais, mas o acesso à internet via satélite possibilita 

que muitos moradores desse povoado estejam conectados com pessoas de diversos 

lugares do nosso país. As crianças e jovens da comunidade costumam, também, 

jogar bola ou andar de bicicleta pelas ruas de terra batida.  

 

Imagem 1 – Escola Municipal Justino Dantas – Povoado da Cruz/RN. 

 

Fonte: Arquivo da pesquisa. 

 

A E. M. Justino Dantas foi fundada em 02 de fevereiro de 1977. Atualmente, 

essa unidade de ensino possui 29 funcionários e 236 alunos. Estes, por sua vez, 

estão distribuídos em 4 turmas de Educação Infantil, 5 turmas do Ensino 

Fundamental séries iniciais e mais 5 turmas do Ensino Fundamental anos finais, que 

funcionam nos turnos matutinos e vespertino, respectivamente.  

Nela, os alunos têm aulas de Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, 

História, Inglês, Ensino Religioso, Cultura do RN e Artes. O quadro docente é 

composto por professores graduados nas áreas específicas ora mencionadas, sendo 

alguns pós-graduados e participantes de diferentes cursos de formação continuada.  

No turno vespertino, os alunos participam do Programa Mais Educação, com 

aulas de Dança, Capoeira, Agroecologia e Reforço Pedagógico nos componentes 

curriculares de Português e Matemática. Essas aulas são ministradas por pessoas 

do Povoado da Cruz e de Currais Novos, as quais são indicadas pela gestão e/ou 

supervisão escolar. 

O espaço físico da escola é bem distribuído. Conta com 06 salas de 

aulaambientes, uma biblioteca, três banheiros, uma cantina, uma sala de multimídia, 

uma sala de jogos, uma cozinha e um pequeno pátio escolar. Além disso, tem 

também acesso à internet, embora o número de computadores não favoreça um 

trabalho constante com o uso das novas tecnologias. Na sala de Língua Portuguesa, 
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por exemplo, existe um varal com livros de literatura infantil e infanto-juvenis bem 

como duas estantes que acondicionam livros didáticos, jogos, coleções de cera e de 

madeira para serem utilizadas pelos alunos ou professoras nas atividades de sala de 

aula. 

Além desses materiais, a biblioteca escolar possui muitos livros para todas 

as séries, o que tem contribuído para o incentivo à leitura, pois esse espaço está 

sempre disponível para o uso de alunos e professores.  

O laboratório de informática possui cinco computadores, mas a sala não 

conta com um professor que possa auxiliar os alunos nas pesquisas que desejam 

realizar. Segundo a gestão escolar, seria necessário também um professor para 

ensinar aqueles que não sabem usar esses equipamentos. Portanto, esse espaço 

não é utilizado pelos docentes e alunos da escola. 

As salas de aulas são grandes, possuem um quadro branco, carteiras para 

todos os alunos, mesmo que algumas não estejam em bom estado de conservação, 

assim como os birôs das salas. São espaços com um ou dois ventiladores antigos 

instalados em salas grandes e quentes. Alguns vidros das janelas estão quebrados 

e só existe uma rampa de acessibilidades a essas salas.  

Existem vários espaços para fins gerais nessa escola: três banheiros, sendo 

um adaptado para pessoas com algum tipo de deficiência; uma cozinha com uma 

despensa; uma cantina pequena e um grande pátio sem cobertura. No entanto, é 

pretensão da direção da escola realizar a cobertura dessa área livre para que a 

escola ganhe espaço adequado para reuniões com pais ou outros membros da 

comunidade. 

 

 

3.2 OS COLABORADORES DA PESQUISA 

 

Visando conhecer um pouco mais os alunos da E. M. Justino Dantas, 

realizamos o perfil socioeconômico e o histórico escolar da turma investigada. Para 

isso, utilizamos dois tipos de instrumentos: elaboramos um questionário que foi 

aplicado aos alunos do 6º anodo Ensino Fundamental, com o objetivo de elaborar o 

perfil dessa turma, e consultamos também os dados registrados nas cadernetas 

escolares da entidade. É importante dizer que os dados e os comentários aqui 

apresentados são de natureza exploratória. Além disso, cumpre informarque os 
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alunos são identificados como Aluno(a) A; B até a letra J, para preservar suas 

identidades neste trabalho. 

A turma participante, no início do ano letivo de 2014, era constituída por 23 

discentes (12 meninos e 11 meninas). No entanto, no final desse mesmo ano estava 

somente com 20 alunos (09 meninos e 11 meninas), pois dois estudantes saíram da 

escola, porque foram morar com a família na zona urbana, ao passo que o outro foi 

transferido para o turno matutino. Portanto, de acordo com os dados pesquisados, 

os alunos que compõem esta turma têm idades entre 11 e 14 anos, caracterizando 

assim uma turma bastante heterogênea. 

Quanto ao perfil socioeconômico, todos são moradores da zona rural do 

município de Currais Novos. A grande maioria deles sempre estudou em escolas de 

campo e mora com os pais, que são agricultores; tem irmãos mais velhos e 

trabalham (principalmente os meninos) no desenvolvimento da agricultura de 

subsistência junto com a família ou realizam pequenos trabalhos domésticos (as 

meninas). A maioria nunca foi reprovada (ver gráfico 1) e parte da turma começou a 

estudar na escola em 2014, oriunda de outras escolas de comunidades rurais 

próximas ao Povoado da Cruz. 

Com a pretensão de facilitar a apresentação de alguns dados coletados para 

esta pesquisa, fizemos uso de gráficos, visto que “essa forma de representação se 

mostra como um argumento relevante ao apresentar dados e estabelecer relações 

entre eles”(COSTA,2013,p. 32) 

 

Gráfico 1- Rendimento escolar dos alunos. 
 

 
Fonte: Dados extraídos da pesquisa. 
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Objetivando traçar o perfil em termos de leitura e de escrita dos alunos do 6º 

ano, entrevistamos os alunos indiretamente no decorrer das aulas do primeiro 

bimestre do ano de 2014 e descobrimos as atitudes e as expectativas deles em 

relação às práticas de letramento. No que se refere a uma das perguntas formuladas 

na entrevista escrita, – se gostavam ou não de ler – maioria deles afirmou que 

gostava de ler livros de literatura infantil ou revistas; no entanto, declararam que o 

local onde mais leem ainda é na escola, embora muitos estejam construindo o hábito 

de ler também em casa. Mesmo assim, observamos (in loco) que essa atitude ainda 

não está consolidada, visto não estarem apresentando uma leitura proficiente na 

sala de aula. 

Em relação à pergunta – o que mais gostavam de escrever –,os alunos 

disseram que preferem escrever poemas e contos, mas alguns revelaram, por meio 

de relato escrito ou oralmente, que não gostam de escrever nada e quando o 

fazem,apresentam em seus textos inúmeros desvios ortográficos, de estilo e 

composição de gêneros. 

 

 
Gráfico 2 – Gênero preferido pelos alunos. 

 

 
Fonte: Dados extraídos da pesquisa. 
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Gráfico 3 – A importância da leitura. 
 

 
Fonte: Dados extraídos da pesquisa. 

 

Esse último dado (ver gráfico 3) foi motivo de preocupação para nós, pois 

demonstra lacunas no processo de alfabetização e, dentre o grupo dos que não 

gostam de ler, estão os alunos com muita defasagem nos conhecimentos formais 

esperados para a série/ano em que eles se encontram. Outro fato que nos chamou 

aatenção diz respeito à informação de que muitos não possuem computadores em 

casa e também não sabem pesquisar na internet, embora a minoria tenha citado que 

sabe utilizar adequadamente esse recurso tecnológico. 

Alguns disseram que sentem dificuldades para ler, compreender e escrever 

textos variados. Também relataram que não realizam todas as tarefas de casa e 

alguns afirmam que só leem quando estão na escola. Além disso, foi possível 

descobrir que mais da metade dos alunos não dispõem de um espaço em casa 

planejado para estudar, pois declaram que estudam nos seus quartos, na mesa da 

cozinha ou não estudam em casa, pois o lugar que utilizam como local de estudo é 

exclusivamente a escola (ver apêndice 2).  

Com relação ao nível de escolaridade dos pais dos alunos, identificamos que 

são alfabetizados, porém só estudaram até o Ensino Fundamental. Apesar disso, os 

alunos afirmam que são os pais, especialmente as mães, quem mais lhes 

incentivam a estudar (ver apêndice 1). Esse, talvez, seja um fator que contribui para 

o fato de os alunos terem expressado que gostam da escola e têm boas 

expectativas em relação a ela.  
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Gráfico 4 – A escolaridade dos pais dos alunos. 

 

 
Fonte: Dados extraídos da pesquisa. 

 

Outro dado que mereceu nossa atenção refere-se à variedade de respostas 

que as crianças deram sobre as expectativas em relação à profissão que desejariam 

exercer no futuro. Alguns contaram que desejam se tornar empresários; outros, 

médicos, advogados, caminhoneiros, jogador de futebol ou cantores. Todavia, uma 

das respostas dadas se sobressaiu em relação às demais: quero passar de ano 

(Aluno A).  

Sob uma ótica mais ampla, essa é uma turma que apresentou um pouco de 

resistência à prática constante da leitura e da escrita, mas, de modo geral, sinaliza 

muitas possibilidades de aprendizagem e construção de estratégias de leitura e 

escrita necessárias no cotidiano escolar; principalmente após o desenvolvimento do 

projeto de letramento com o uso dos diários de leitura. 

Reforçamos a informação de que a geração dos dados iniciais desta 

pesquisa ocorreu com o uso de questionários escritos aplicados na turma 

participante. Esses instrumentos, por sua vez, possibilitaram a construção de um 

perfil da turma pesquisada. A respeito dele, Gressler (2003) afirma ser o modo mais 

rápido para se gerar dados, porém oferece vantagens e desvantagens para a 

investigação realizada, sendo uma das vantagensa possibilidade de utilizar um 

questionário conforme a necessidade do pesquisador. 

O questionário proposto foi organizado com perguntas fechadas para evitar 

respostas incompletas ou desarticuladas, que dificultassem a caracterização dos 

componentes da turma em questão.  

A aplicação dos questionários foi realizada em duas etapas diferentes: a 

primeira ocorreu no início do 1º bimestre deste ano e a 2ª foi aplicada no 2º 
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bimestre, sendo esta última fase planejada para avaliar possíveis mudanças 

atitudinais da turma. Inicialmente, as perguntas estão direcionadas à identificação 

dos sujeitos e suas intenções quanto ao uso da leitura e da escrita; depois, 

propomos um conjunto de questões voltadas para os aspectos familiares de cada 

um e, também, direcionadas para suas perspectivas de futuro, em termos 

acadêmicos e profissionais.  

No processo de geração de dados, realizamos registros fotográficos porque 

as fotografias podem ajudar a produzir as imagens dos sujeitos e, com efeito, ilustrar 

o desenvolvimento de práticas de leitura e de escrita dos diários. De acordo com 

Costa (2005), essas fotos são classificadas como dados documentais, por se 

destinarem, geralmente, para finalidades específicas. Elas também reforçam o que 

evidenciam os textos escritos, sendo parte importante para complementar as 

informações colocadas no presente trabalho.  

Nesse sentido, fizemos registros fotográficos dos diversos espaços da 

escola, dos alunos, da sala de Língua Portuguesa, dos textos dos alunos, dentre 

outros, com vistas a ilustrar alguns momentos significativos no transcorrer das ações 

propostas.  

Para colher o depoimento oral dos alunos participantes deste estudo, o 

recurso utilizado foi a gravação de entrevista. Procuramos fundamentos teóricos nos 

estudos de Gressler (2003), que nomeia esse tipo de procedimento de entrevista 

não estruturada, semiestruturada ou estruturada. A semiestruturada foi o modelo 

que adotamos para esta investigação, uma vez que, apesar de estabelecermos um 

roteiro prévio para perguntas, esse roteiro esteve passível de alterações durante a 

efetivação das entrevistas. 

Sua realização ocorreu, de início, no mês de junho de 2014, na própria sala 

de aula, mediante a adesão espontânea dos alunos. Na ocasião, solicitamos que os 

alunos falassem sobre os diários. Cada sessão de perguntas exigiu apenas alguns 

minutos do tempo de cada entrevistado. O uso desse instrumental, além de 

contribuir para a interação entre a professora e os alunos, também possibilitou aos 

discentes a oportunidade de expressarem seus pensamentos sobre a intervenção a 

ser realizada. 

A entrevista constituiu mais um instrumental para auxiliar na caracterização 

da turma investigada, por oferecer algumas observações sobre o trabalho proposto 
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em sala de aula.  Assim, julgamos que sua efetivação foi de suma importância para 

o desenvolvimento da intervenção, inclusive no tocante à escrita desta dissertação. 

Durante as aulas, anotamos as observações vivenciadas durante a 

aplicação das atividades da intervenção, cujos registros foram bastante 

proveitososna avaliação das etapas subsequentes realizadas na sala de aula. Esses 

registros de aulas favoreceram a percepçãodos avanços ocorridos em relação à 

postura dos alunos durante as atividades de leitura (em grupos ou individualmente). 

Para realizar o registro dessas observações, utilizamos um caderno no qual 

escrevíamos relatos sucintos, anotações de perguntas feitas pelos alunos e alguns 

desenhos que ilustrassem alguma particularidade das aulas. Outro método de 

registro de que fizemos uso foi a filmagem, a qual, infelizmente, sofreu extravio. 

Apesar desse dano, outra forma de observação foi possível, mediante a 

utilização de recursos de som de um aparelho celular. Assim, durante duas aulas, 

gravamos depoimentos de alguns alunos com a intenção de descobrir o que eles 

pensam sobre as práticas de leitura e de produção de texto, particularmente no que 

se refere à escrita dos diários de leituras. 

Nesse sentido, salientamos que os registros das observações também 

servem para a expressão de sentimentos, dúvidas e expectativas em relação ao 

trabalho proposto, bem como de atitudes perante alguns momentos de dúvidas 

sobre o progresso dos alunos na escrita dos textos solicitados. Segundo Freire 

(1996), ao observar a própria prática, o educador pode reorganizar suas estratégias 

pedagógicas, procurando reconstruí-las, além de agir como um pesquisador que 

precisa produzir mudanças concretas nesse processo de ensino e aprendizagem.  

 

 

3.3 CORPUS DA PESQUISA 

 

O corpus de análise é formado por 20 diários de leitura (DL) produzidos 

pelos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, no ano de 2014, durante as aulas 

de Língua Portuguesa,gerados a partir da implantação de sequência didática. Essas 

produções textuais foram resultantes de leituras literárias que os alunos 

participantes realizaram na escola. 

Vale ressaltar que para a escolha dessa quantidade de DL, levamos em 

conta a participação ativa dos sujeitos envolvidos nas atividades propostas, 
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priorizando a análise e a correção dos diários que nos foram entregues na data 

previamente combinada com a referida turma. Observamos, também, que esses 

textos foram os que mais se aproximaram do gênero diário de leitura. 

Na apresentação da análise, por questões de ética, escolhemos por tratar os 

alunos participantes pela denominação genérica Aluno(a), acompanhado das letras 

A, B e assim sucessivamente, como por exemplo,aluno A. Referimo-nos aos diários 

iniciais como DI e os diários reescritos como DLR. Portanto, nos capítulos seguintes, 

as referências aos sujeitos investigados aparecerão da seguinte forma: aluno A, 

aluno B e assim por diante. 

Esclarecemos, ainda, que a produção desses diários surgiu da necessidade 

de motivar os referidos alunos a escreverem acerca de suas práticas de leitura 

desenvolvidas, bem como fazê-los relacionar às atividades de leitura com a escrita, 

passando a concebê-las como práticas indissociáveis e, com efeito, incentivarmos 

novas posturas relacionadas a essas práticas na sala de aula.  

No que se refere às estratégias para a produção desse material, é 

importante mencionar que a escrita foi mediada por um conjunto de leituras de 

cópias de resenhas (ver anexo D) e de diários de leituras (ver anexo A e B), com 

orientações propostas e discutidas com os alunos.  

De acordo com as nossas estratégias de ensino, as condições de escrita dos 

diários antecipavam que eles são um lugar para o registro contínuo das leituras. 

Também constituem material de análise as respostas dos alunos aos questionários 

aplicados bem como os dizeres desses discentes durante a realização de 

entrevistas. 

Somam a esse material alguns bilhetes que escrevemos durante o 

desenvolvimento da atividade de intervenção, objetivando, especificamente, orientar 

os nossos alunos no processo de revisão e reescrita de alguns dos seus diários. 

 

 

3.4 OBSERVAÇÕES SOBRE O COMPORTAMENTO LEITOR DOS ALUNOS DO 6º 

ANO 

 

Antes de apresentarmos as análises do corpus deste trabalho, cumpre 

informar que, no início de cada bimestre, a maioria dos professores da Escola 

Municipal Justino Dantas realiza uma sondagem por meio de atividades escritas a 
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fim de diagnosticar os conhecimentos prévios que os alunos apresentam referentes 

a alguns conteúdos das várias disciplinas do currículo: Português, Matemática, 

Geografia, História e outras. 

Para realizarmos esse diagnóstico, na turma do 6º ano em 2014, sobre as 

práticas de leitura e de escrita, inclusive de rotina de estudos desses alunos, 

utilizamos um questionário impresso, que foi aplicado durante as aulas de Língua 

Portuguesa, sob a nossa orientação pedagógica (ver apêndices A e B). 

Consolidada a aplicação de todos os questionários, verificamos que os 

resultados demonstraram, por um lado, que a prática da leitura é realizada pela 

maioria dos alunos, mesmo havendo alguns que afirmam não gostar de ler. Por 

outro, quando questionados sobre a leitura que realizam em casa, todos 

responderam que liam livros didáticos, confirmando que a leitura deles ainda está 

muito relacionada às práticas escolares, ou seja, estão lendo apenas para dar conta 

das tarefas exigidas pela instituição de ensino. As respostas também revelaram que 

muitos deles leem revistas em quadrinhos, mas somente quando as levam 

emprestadas da escola. 

Depois de aplicarmos o questionário escrito, também conversamos 

informalmente com os alunos para compreender melhor sobre a leitura que realizam 

em suas casas e na escola. Com isso, descobrimos que alguns desenvolvem a 

leitura informativa (SOLÉ, 1998), pois costumam ler as embalagens dos produtos, a 

fim de verificar o prazo de validade e outros dados dos alimentos industrializados 

que consomem. Por conseguinte, os que afirmam ler revistas têm esse gosto devido 

à influência do comportamento leitor dos pais, especialmente das mães, 

caracterizando a leitura por fruição. 

Observamos que alguns alunos mencionaram a leitura como fonte de 

informação e também divertimento, porém, esses demonstravam ter o hábito de ler 

revistas e poucos citaram a literatura infantil e infanto-juvenil como fontes de leitura. 

Por conseguinte, ao responderem sobre os livros que tinham lido no ano 

anterior, verificamos que alguns citaram pelo menos um título de algum livro de 

literatura infantil, ao passo que outros não lembraram ou recordaram apenas nomes 

de livros didáticos. Essa observação nos leva a questionar sobre como foi realizado 

o trabalho de incentivo à leitura na série anterior, visto que alguns depoimentos 

revelaram que a leitura ainda é um ato difícil, pois geralmente esquecem o que leem 

ou não conseguem prestar atenção aos textos.  
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Em virtude desses resultados e das dificuldades de escrita demonstradas 

pelos alunos, elaboramos e desenvolvemos uma proposta de intervenção 

pedagógica, baseado no modelo de sequência didática sugerido por Costa-Hübes e 

Simioni (2014), no intuito de despertar o gosto pela leitura de livros de literatura 

infantil e infanto-juvenil e, também, para incentivá-los à produção escrita, a partir da 

criação de diários de leitura.   

 

 

3.4.1 Descrevendo a sequência didática  

 

Na sala de aula, iniciamos a sequência didática com o levantamento de 

hipóteses para descobrirmos se os alunos conheciam o gênero diário. Após essas 

primeiras discussões, realizamos a apresentação do gênero e das possíveis 

situações de uso desse material, procurando, assim, motivar a aquisição de novos 

conhecimentos. Cumprimos os módulos iniciais da sequência didática conforme 

havíamos preparado. Outra atividade realizada foi a apresentação da proposta de 

trabalho que pretendíamos desenvolver em conjunto durante algumas semanas de 

aulas, contemplando o aprendizado do gênero diário de leitura e as sucessivas 

leituras semanais. 

Na segunda aula, selecionamos alguns diários de leituras disponibilizados 

na internet e realizamos uma aula expositiva a fim de apresentar didaticamente esse 

gênero, mostrando que esses materiais podiam ser veiculados em revistas, jornais, 

livros didáticos e outros suportes. Em razão disso, voltamos a discutir sobre as 

semelhanças e diferenças entre os diários de leitura e os diários pessoais. A 

intenção era apresentar modelos do gênero em estudo e estimular a curiosidade dos 

alunos. 

A aplicação desse segundo módulo da sequência teve por objetivo favorecer 

diversas atividades de leitura e aapreensão das características do gênero, de modo 

a fortalecer a motivação dos alunos e ensinar, progressivamente, informações e 

conceitos sobre o gênero estudado.  

Aproveitando o momento e o interesse dos estudantes, iniciamos outras 

discussões sobre o tema dos diários, suscitando questões vinculadas à escrita dos 

diaristas, a significação dos textos, bem como as características pertencentes ao 

gênero discursivo estudado. Vale salientar que os textos foram apresentados por 
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meio de atividades digitalizadas. Na ocasião, estudamos, ainda, o gênero resenha, 

porém de forma superficial. 

Essas discussões oportunizaram diálogos e reflexões sobre a linguagem 

(mais formal, menos formal) utilizada nos diários lidos; a estrutura do texto; o 

contexto histórico-social de produção (quem é o diarista, quando, onde, por que 

produz e outros), objetivando despertar nos alunos o valor social desses diários. 

Dentre os modelos de diários analisados pelos alunos, estudamos quatro 

que exemplificam os demais textos que foram observados. Os primeiros (ver anexos 

A e B) são partes de diários de leitura e foram copiados do livro Trabalhos de 

pesquisas, de Ana Rachel Machado, Eliana Lousada e Lília Santos Abreu-Tardelli 

(2007). O outro modelo do gênero estudado (ver anexos D) foi copiado da tese de 

Lima (2013). Essas leituras foram acompanhadas pelas seguintes indagações:  

 Quem escreveu esses diários? 

 Eles estão escritos em que pessoa do discurso? 

 Aparecem dificuldades do leitor na compreensão do texto? 

 É possível perceber a expressão dos sentimentos que a leitura do texto 

despertou no leitor? 

 É possível verificar relações entre a vida do diarista e o que o texto diz? 

 

Depois da leitura, análise e discussão dos diários, foram desenvolvidas as 

seguintes atividades:  

 

 Debate sobre as características do gênero 

 Exploração das especificidades do gênero 

 Exploração da linguagem e organização da estrutura do texto 

 Atividades escritas para o reconhecimento da forma composicional e dos 

elementos enunciativo-discursivos dos produtores do gênero. 

Ainda dentro desse módulo de reconhecimento do gênero, propiciamos uma 

entrevista com alguns dos alunos investigados, para que eles apresentassem um 

conceito subjetivo a respeito do diário de leitura e também pudessem fazer uma 

breve avaliação sobre o gênero.   

O resultado da entrevista foi significativo e proporcionou o reconhecimento 

dos conceitos que estavam sendo elaborados durante as práticas de leitura e de 
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escrita conduzidas na sala de aula. Com o intuito de reforçar essas informações, 

transcrevemos a seguir parte da entrevista que realizamos: 

 

1. Prof. eu vou fazer uma pergunta a você C. (.) o que é (.) o diário de leitura? 
A1 é um texto que eu escrevo sobre o livro que eu li posso falar bem ou mal desse livro; 

2. Prof. P. o que é o diário de leitura? 
A2 é um texto que gosto de escrever sobre um livro que estou lendo ou já li; 

3. Prof. muito bem (.) gostei da sua resposta 
((ruídos)); 

4. Des. é um tex/ (incompreensível) 
((risos)); 

5. Prof. /o diário de leitura? 
A3 é um texto que eu escrevo sobre o livro que eu gosto de ler; 

6. Prof. o que é o diário de leitura pra você? 
A4 bem antes eu pensava que (.) era um resumo mas, agora (.) sei que é um texto que 
escrevo (.) e dou minha opinião sobre o livro que eu li 
A5 o diário de leitura; 

7. Prof. [J. o que é o diário de leitura? 
A5 o diário de leitura é um relato que faço sobre (.) um livro que leio etambém minha 
opinião sobre esse livro; 

8. Prof. você acha que é importante (..) escrever o diário de leituras? 
A6  fazer o diário de leitura (.) tem sido bom porque agora fico/ (.) fico querendo escrever 
melhor.; 

9. Prof. é importante escrever o diário de leitura pra você? 
A7 sim (.) o diário de leitura tá me ajudando a prestar mais atenção no que eu leia antes 
sei lá (.) parecia que eu esquecia tudo; 

10. Prof. C. pra você é importante escrever no diário de leitura? 
A8 Sim no diário de leitura eu escrevo se gosto ou não de um livro e digoporque. 

 
 

Em termos conclusivos, podemos afirmar que a maioria dos alunos foi capaz 

de construir um conceito sobre o gênero, além de se apropriarem, aos poucos, da 

sua função comunicativa. 

Nos módulos posteriores, após a leitura e a análise dos textos anteriores, 

solicitamos uma nova proposta de atividade, orientando os alunos para a 

necessidade de colocarem em prática os conhecimentos estudados nos módulos 

anteriores. Em seguida, ressaltamos que os textos por eles produzidos teriam como 

interlocutores os próprios colegas e a professora de Língua Portuguesa. 

Naquele momento, presenteamos os alunos com cadernos novos e 

sugerimos que eles confeccionassem uma nova capa, identificando aquele material 

como o suporte em que registrariam os seus diários de leituras.  
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Imagem 2 - Aluna do 6º ano decorando o caderno novo. 
 

 
Fonte:Arquivo da pesquisa. 

 

Depois de produzidas as capas dos cadernos, os primeiros diários de leitura 

foram escritos pela turma pesquisada. Estávamos no módulo da realização da 

primeira produção textual. Os alunos sentiram-se confiantes e logo começaram a 

escrever.  

Os objetivos mais amplos que almejávamos nessa etapa eram os seguintes: 

recuperar o conteúdo das leituras feitas nos livros de literatura eproduzir um gênero 

discursivo que até pouco tempo não fazia parte da vivência desses alunos. 

No tocante à apropriação do gênero em termos de escrita, os alunos não 

obtiveram muito êxito nas produções textuais. Essa constatação nos levou a discutir 

junto aos discentes a necessidade de reescrita dos próprios textos, a ser realizada 

de forma coletiva ou individualmente, com o objetivo de aproximar aquelas 

produções aos modelos textuais que tinham estudado especialmente o diário de 

leitura. 

Inicialmente, discutimos em sala de aula as etapas para a reescrita e, logo 

em seguida, mediamos uma reescrita coletiva. Retornamos para a sala de aula 

conduzindo os diários de leitura completos e solicitamos que os alunos, separados 

em grupos, observassem o conteúdo do texto, a linguagem e a estrutura 

composicional. Buscávamos reforçar a informação de que o diário de leituras é um 
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gênero textual que possibilita ao leitor apresentar uma atitude mais ativa, crítica e 

interativa sobre o texto lido, no sentido de compreender a totalidade da obra.  

Nessa etapa de correção e reescrita, cujo procedimento foi planejado e 

mediado pela professora, o objetivo era que os estudantes descobrissem que é 

necessário revisitar o texto produzido e relê-lo de modo mais reflexivo e atencioso. 

Almejávamos manter o interesse dos alunos na escrita, mesmo reconhecendo que 

as novas produções ainda poderiam não atender às nossas exigências didáticas. 

Assim, (re)planejamos duas vezes as nossas aulas,sobretudo porque reconhecemos 

que ensinar a produzir textos “[...] não implica rigidez no atendimento às convenções 

do gênero, dada a natureza flexível e mutável desse instrumento.” (LEAL; 

SUASSUNA, 2014, p. 55). No mais, compreendíamos que a partir daquela 

sequência didática o exercício de reescrita seria uma prática semanal. 

Nas aulas posteriores, alguns textos foram revisados. Os alunos estavam 

motivados e sugeriram apresentar alguns diários e leituras de livros infantis para 

uma turma de 5º ano. Essa intenção que partiu dos discentes reforçou a ideia que 

observamos sobre a aquisição de novas competências para a leitura e, 

posteriormente, a escrita. Eles realizaram, ainda,uma exposição dos cadernos com 

os diáriosde leitura que estavam produzindo em sala de aula, conforme mostramos 

nas imagens 3 e 4. 

 

Imagem 3 - Aluno, do 6º ano, lendo para a turma do 5º ano. 
 

 
Fonte: Arquivo da pesquisa. 
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Imagem 4 - Exposição dos diários de leituras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fonte:Arquivo da pesquisa. 
 
 

Imagem 5 - Exposição do diário de leitura no jornal mural da sala de LP. 
 

 
Fonte: Arquivo da pesquisa. 

 

Além da exposição dos cadernos, foi produzido um jornal mural (ver imagem 

5). Esse trabalho contou com as orientações dos alunos e a mediação do professor, 

oportunizando mais um momento de interação entre alunos-alunos e alunos e a 

leitura dos livros de literatura infantil. Ressaltamos que o referido jornal também foi 

lido por outros discentes, visto ser uma sala de aula ambiente da qual, diariamente, 

alunos de outras turmas fazem uso a fim de assistir às aulas de Língua Portuguesa. 
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4  ANÁLISE DE DADOS 

  

Neste capítulo, apresentamos a análise, seguida de alguns comentários 

mais gerais, de 20 (vinte) diários de leituras produzidos pelos alunos do 6º ano da 

Escola Municipal Justino Dantas. Trata-se de textos que foram produzidos durante 

as aulas de Língua Portuguesa, ministradas no ano de 2014.  

Essas produções de textos tiveram como objetivo motivar a prática de 

escrita dos sujeitos investigados e contribuir para o desenvolvimento de sua 

competência leitora e escritora. Para isso, a escolha do gênero diário de leitura 

mostrou-se adequada porque é um gênero que permite ao aluno interagir com os 

textos literários e aprender gradativamente a se posicionar criticamente diante deles. 

Nesta pesquisa, os sujeitos investigados utilizaram como material de leitura 

principalmente livros da literatura infantil, cujas obras literárias fazem parte do acervo 

da biblioteca da Escola Municipal Justino Dantas. Entretanto, por escolha 

metodológica e orientaçõesdadasaos alunos envolvidos neste estudo, 

recomendamos que tais obras fossem lidas na sala de aula. 

Quanto aos elementos escolhidos para analisar os diários escritos, tomamos 

por base os estudos de Buzzo (2003), que propõe um quadro com categorias para 

as análises dos textos. Desse modo, os diários foram analisados com o intuito de 

verificarmos se eles apresentam os seguintes elementos: resumo do conteúdo 

textual; comentários sobre a obra; dúvidas; relações; contribuições trazidas no texto; 

avaliações e recomendações. 

No resumo foi observado se existe reprodução ou uma síntese do conteúdo 

textual presente nos livros de literatura. Além disso, para verificarmos a presença de 

comentários sobre a obra lida, procuramos expressões que denotassem 

comentários prévios, curiosidade, confissão, frases interrogativas ou expressões de 

dúvidas. A partir dessas categorias, iniciamos as análises dos diários de leituras e 

um trabalho contínuo para sensibilizar os alunos quanto às categorias que foram 

enunciadas anteriormente, conforme o quadro a seguir: 
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Quadro 1 – Categorias de produção e análises. 
 

Categorias de produção e análises dos 

diários de leituras 
Especificação 

 Pequeno resumo do livro lido 

 Comentários sobre o conteúdo e a 

obra 

 Dúvidas 

 Relações com outros textos ou 

conteúdos 

 Contribuições trazidas no texto 

 Avaliações 

 Recomendações para outros leitores 

Fonte: BUZZO, 2003. 

 

 

Considerando as categorias para a produção e análise dos DL observadas 

no quadro anterior, iniciamos as nossas análises.  

O primeirodiário de leitura produzido (Imagem 6), por exemplo, revela certo 

grau de imaturidade leitora e, consequentemente, escritora do aluno investigado. 

Trata-se de uma produção de texto que não atende às especificidades do gênero 

diário de leitura, porque o aluno parece escrever para si, apesar de tentar realizar 

uma exposição pessoal sobre a história do livro. Ao mesmo tempo, recordamos que 

uma das características desse gênero discursivo é a intersubjetividade, que se faz 

mais presente do que em outros textos escolares (MACHADO, 1998). 

Podemos observar, no DL da imagem 6, a preocupação do aluno em 

mostrar que tinha lido o texto, embora, nessa produção, o discente tenha se limitado 

a escrever uma breve apresentação do livro, citando o nome da obra e do autor, e 

depois, um resumo. No entanto, observamos que alguns trechos formulados não 

conseguiram comunicar adequadamente a ideia pretendida, comprometendo a 

progressão do conteúdo composicional e estilístico do texto.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



80 
 

Imagem 6 – 1º diário de leitura do aluno A. 
 

Livro: Até as princesas soltam pum 

Autor: Ilan Brenman 

 A história começar com uma menina chamada Laura quando ela chegou da escola ela 

perguntou se as princesa soltam pum o pai perguntou porque Laura respondem porque teve uma 

briga na escola por causa das princesas soltarem pum, o pai da Laura foi na biblioteca caçar um livro 

sabeno se as princesa soltam pum. O pai achou um livro que falar se as princesas soltam pum sim as 

princesas soltam pum. 

 Esse livros todos acham soltar pum uma coisa legal e que todo mundo rir muito com isso 

solta pum. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 
 

Além das observações anteriores, percebemos, por um lado, a presença de 

algumas marcas linguísticas representativas da influência da oralidade (o pai de 

Laura foi na biblioteca caçar um livro). Por outro, o sujeito/escritor revela ter 

consciência da silhueta do texto, pois tenta construir parágrafos e algumas vezes 

utiliza o ponto final. Provavelmente, esse aluno ainda não conseguiu perceber que o 

DL é um texto em que se pode construir um diálogo com o autor e posicionar-se 

criticamente em relação ao que está escrito na obra.  

Constatamos, também, outras dificuldades relacionadas às escolhas 

lexicais, ausência do emprego adequado da pontuação, erros ortográficos, dentre 

outros. Tais problemas revelam a imaturidade leitora e escritora dos alunos 

observados. 

No segundo DL (Imagem 7) produzido, ainda percebemos algumas 

dificuldades na reescrita do texto. No entanto, essa produção textual (Diário de 

leitura do aluno A) apresentou novas informações que demonstraram a tentativa do 

produtor de se aproximar da estrutura do gênero estudado. Observamos que o aluno 

teceu um breve comentário sobre o processo de leitura realizado, fazendo 

apreciações sobre as personagens e relacionando o conteúdo com os 

conhecimentos prévios que dominava, no intuito de melhorar a produção. 

Ademais, fez uma avaliação positiva da obra ao dizer que “tem muita 

diversão”, mas não teve argumentos suficientes para desenvolver essa parte do 

diário. Percebemos, também, certa interação com o autor da obra, e, no último 
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parágrafo, a tentativa de estabelecer interação com um possível leitor, ao 

recomendar a leitura dessa obra para outras pessoas. 

 
 

Imagem 7 – Reescrita do diário de leitura do aluno A. 
 

As princesas soltam pum 

Autor do livro: Ilan Brenman 

Ao ler o título do livro, imaginei que seria muito divertido e o peguei para ler. A personagem 

principal é uma menina chamada Laura, ela desejava saber se as princesas soltam pum. Talvez, 

esse assunto passe a impressão de uma história sem graça, mas não é bem assim. 

A cada página que fui lendo, fui vendo como o jeito como o autor conta a história fez o 

assunto ficar sério, pois o pai de Laura resolveu pesquisar sobre o assunto e fez a filha perceber que 

todo mundo precisa soltar pum. Esses gases que se formam no nosso estômago podem ter cheiro 

ruim e às vezes, deixa agente envergonhado. Agora até lembrei que dia desses, a professora de 

Ciências até falou que faz parte da nossa saúde, disse que todo mundo saudável solta pum. 

A maneira como o assunto “das flatulências” é falado nesse texto é muito engraçado, mas 

serve para falar de saúde também. Acho que dá até para fazer uma discussão com ele nas aulas de 

Ciências e conscientizar todos que tem nojo desse assunto. 

É um livro que serve para leitores de todas as idades. Tem apenas 28 páginas e muita 

diversão. Leia!! 

Fonte: Arquivo da pesquisa. 

 

 

Dando continuidade às análises de outros diários, a exemplo o DL do aluno 

A, observamos que várias características desse gênero parecem ter sido omitidas 

nas produções iniciais dos alunos investigados. Outro ponto que chamou nossa 

atenção foi a dificuldade recorrente em relação ao uso adequado da ortografia 

padrão e da pontuação. Essas ocorrências apontam para o fato de que o processo 

de alfabetização desse aluno (e de outros do mesmo ano escolar) apresentou 

muitas lacunas, porque segundo Lemle (2000, p.41), “o aprendiz que ainda comete 

falhas de segunda e (terceira) ordem ainda não completou sua alfabetização”. A 

pesquisadora acredita que essas falhas estão relacionadas a omissões ou trocas de 

letras, sendo problemas ortográficos que podem afetar tanto a escrita quanto a 

leitura de textos.  

Devemos esclarecer, no entanto, que o foco principal era motivar os alunos 

para que pudessem se expressar a respeito das obras lidas. Daí porque, além de 

termos sugerido que tentassem adequar suas produções às características do 

gênero estudado, orientamos os alunos, através de aulas expositivas, quanto ao uso 

da paragrafação e da pontuação para melhorar a construção do gênero em estudo, 



82 
 

apesar de percebermos que muitas dessas orientações ainda não foram 

internalizadas pelos jovens escritores. Desse modo, observamos que as produções 

escolhidas para esta análise, mesmo após o processo de reescrita, apresentam 

problemas a serem minimizados nesses aspectos dos textos escritos. 

Assim, dando continuidade ao processo de análise dos textos escritos pelos 

alunos do 6º ano, observamos que o diário de leitura produzido pelo aluno B é 

bastante sucinto; no entanto, o “diarista” contemplou os seguintes critérios sugeridos 

para a escrita desse gênero: apresentação do título e dos autores, um breve resumo 

sobre o conteúdo do livro e uma reduzida avaliação acerca da obra lida.  

 

Imagem 8 –  Diário de Leitura produzido pelo aluno B. 
 

O que levar para uma ilha deserta 

O livro que li é de rimas os autores dele são Lalau e Laura beatriz, o livro fala de poemas que são, um 

brinquedo que assusta uma garafalapis e papel gostei muito do livro recomendo esse livro pra 

pessoas que gostam de fazer rimas. 

Fonte: Arquivo da pesquisa. 
 

 

Além das orientações sobre os aspectos formais do gênero estudado, 

realizamos a correção textual interativa para orientar as reescritas dos textos, visto 

ser esse tipo de correção que garante maior interlocução com os alunos. Essa 

correção foi orientada mediante comentários escritos nos textos corrigidos dos 

discentes ou através de bilhetes escritos pelo professor (RUIZ, 2013), após a escrita 

dos diários de leitura nos cadernos dos nossos diaristas. Além desse procedimento, 

utilizamos também outros tipos de correção propostas por Ruiz (2013): a resolutiva, 

a indicativa e a classificatória.  

Na correção resolutiva, procuramos anotar soluções escritas para os 

problemas que detectamos nos textos dos alunos. Na indicativa, deixamos marcas 

escritas para apontar esses possíveis problemas e, na classificatória, 

utilizamossímbolos codificados para apresentar a natureza linguística das 

dificuldades encontradas nos diários lidos.  

Desse modo, reiteramos que esses tipos de correções objetivam um 

desenvolvimento no processo de ensino e de aprendizagem da escrita. Segundo 

Ruiz (2013), através delas o aluno vai percebendo o que está e o que não é 

adequado ao seu texto. Observemos o texto reescrito a seguir: 
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Imagem 9 – Reescrita do Diário de Leitura produzido pelo aluno B. 

 
O que levar para uma ilha deserta 

Autor: Lalau 
Ilustração: Laurabeatriz 

 A impressão que tive ao ler o título desse livro foi a de que ele seria um livro de aventura, com 

muitas lutas. Ele tem um formato grande, com bonitos desenhos e de cores vivas. A maneira como o 

texto está organizado é de muito prazer e agradecimento.  

 É um livro que permite que o leitor vá conhecendo aos poucos textos poéticos, mesmo 

quando ele não gosta. Observei que alguns dos poemas são muito bonitos, parece que eles foram 

escritos para serem colocados na parede e para que todo mundo pudessem aprecia-los. 

 Uma questão interessante é ver que as palavras nos textos lidos são pensadas para nos 

emocionar e divertir. Assim sugiro que esse livro possa ser lido por qualquer pessoa. 

 
Fonte: Arquivo da pesquisa. 

 

 

Na reescrita acima, verificamos que o aluno estava internalizando uma das 

características desse gênero. Ele teceu comentários mais significativos em relação 

às suas impressões antes de começar a leitura da obra, quando disse que “ao ler o 

título” teve a impressão de que “seria um livro de aventura...”. Sobre o conteúdo, ele 

compreendeu que era um livro de poesias e foi capaz de se posicionar diante dos 

textos lidos, competência motivada pela releitura e reescrita do primeiro diário que 

tinha produzido. 

 
Imagem 10 – Diário de Leitura produzido pelo aluno C. 

 

Título: Nye Ribeiro 

Altor: vovo conserta tudo 

 esse livro que estou lendo tem uma capa roza e tem uma figura colorida feita a Mão e a copia 

da assinatura da autoria 

 esse livro fala de um Homem que conserta tudo e um menino que gosta Muito do seu avô 

eles quando chega o Natal eles Fazem uma festa. 

 a mãe do menino comprou uma árvore de Natal, Mas a Mãe do Menino queria jogar a arvore 

fora. 

 só que o avô do Menino não deixou por que ele disse que aquela árvore cervia para o 

próximo natal. 

Fonte: Arquivo da pesquisa. 
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Prosseguindo com nossas análises, observamos que no texto anterior 

(Imagem 9)há a utilização de dois procedimentos de correção: a indicativa e a 

resolutiva. A primeira está materializada através dos comentários da professora 

escritos na parte de baixo do texto. Ela também escolheu algumas palavras 

ortograficamente incorretas e as corrigiu após a produção textual. Esse modelo de 

correção, conformediscutimos anteriormente, seguiu as orientações propostas pela 

tipologia de correção avaliativa de textos, orientada por Ruiz (2013).  

Embora o nosso objetivo principal não fosse trabalhar os conteúdos 

gramaticais, sabemos da importância que essa correção possui, porque mesmo que 

uma das características do diário seja a escrita informal, é dever do professor 

procurar orientar alguns aspectos relacionados a esse assunto. Sabemos que no DL 

do aluno C e nos demais DL, os diaristas precisavam considerar que a professora 

eraa interlocutora e também alguns dos seus colegas de classe. 

 
 

Imagem 11 – Reescrita do Diário de Leitura produzido pelo aluno C. 
 

Título:Vovô conserta tudo 

Autor: Nye Ribeiro 

 O título do livro e as cores da capa chamaram minha atenção. Quando li o título, lembrei do 

meu vô e das coisas que ele gosta de fazer. Assim, resolvi pegar o livro e ler. 

 Fui lendo sem muita pressa, pois é um livro bem pequeno e logo iria terminar. Observei bem 

o jeito do vovô Bruno e do seu neto, que são personagens muito legais. No decorrer da história, o avô 

vai ensinando para o menino a importância de reutilizar as coisas, cuidar delas e não querer jogar 

tudo no lixo. 

 Sabe o que também imaginei? Acho que esse livro poderia ser lido por professores de 

Ciências, porque dá para se falar sobre o cuidado com o meio ambiente. O texto faz a gente refletir 

sobre a natureza, a importância de guardar as coisas para usar depois quando voltar a precisar delas. 

 O livro também mostra para as crianças e jovens que devemos sempre ouvir os conselhos 

dos mais idosos, pois eles têm mais experiência na vida. Por fim, esse texto é muito bom!!! 

Fonte: Arquivo da pesquisa. 
 

Na produção anterior (Imagem 11), como se pode observar, o diarista tentou 

aplicar os conhecimentos adquiridos nas aulas sobre o gênero DL. Entretanto, 

percebemos que esse diarista ainda tem uma textualidade a ser desenvolvida. 

Assim, o aluno foi exposto oralmenteàs necessidades mais urgentes para a correção 

do DL, de modo que a reescrita desse texto objetivassesanar algumas falhas 

relativas ao conteúdo composicional do gênero.  
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Imagem 12 – Primeiro diário de leitura do aluno D. 
 

O urso, gansa e o Leão 

 

Ana Maria Machado 

 Este livro tem desenhos de animais e nomes falando da História de cada um dos animais e 

nome deles. 

 Ele é colorido tem cores chamativas que espera espira os desenhos e da mais vida a cada 

um dos desenhos como os animais. 

 Na minha opinião eu entendi que agente não pode ser orgulhoso e não pode enganar os 

outros “leão” “Ganso” Eu entendi gue a Gente tem que agradece o que tem não querer mais dogue 

não tem. “Urso” agente não pode ter medo de tudo que e feros.  

 Eu recomendo esse livro para as pessoas jovens, crianças e adultos par gue não fique 

orgulhoso. nãoguere mais do gue tem e não ter medo de guase nada. 

Fonte: Arquivo da pesquisa. 

 

No decurso das correções e revisões textuais, escrevemos outros bilhetes 

com as orientações que objetivaram direcionar a reescrita dos diários dos alunos. 

Para isso, a estratégia de correção textual escolhida foia chamada textual-interativa. 

Em relação a esse tipo de ação metodológica, observamos na leitura do texto 

exposto na imagem 13, nossas orientações procuravam apontar alguns problemas 

de coerência e coesão textuais. No exemplo dado, podemos perceber o conteúdo do 

bilhete escrito no caderno do nosso aluno, com as respectivas indicações que 

propomos: 

 

Imagem 13 – Bilhete da professor. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo da pesquisa. 
 

 

No bilhete anterior (Imagem 13),escrevemos5 (cinco) perguntas de natureza 

reflexiva com o intuito de orientar a reescrita que foi proposta para a pós-escrita do 

DL(Imagens 13 e 14)produzido pelo aluno E. 

 Gostaria que você reescrevesse o seu texto, mas antes reflita sobre as seguintes 

questões: 

 Você estabeleceu um diálogo com o autor da obra? 

 O livro fala sobre o quê? 

 Que trechos considera mais interessantes? 

 Como você pode relacionar o texto com outros que já conhece? 

 Por que sua avaliação foi positiva? 
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Imagem 14 – Reescrita do primeiro diário de leitura do aluno D. 
 

O urso, a gansa e o lobo 

Autora: Ana Maria Machado 

 O livro é muito colorido, tem desenhos de animais e pessoas comuns. As páginas são 

formadas por palavras e imagens e isso chamou minha atenção. 

 Na releitura guefiz consegui Perceber gue as histórias gue ele traz são fábulas. De acordo 

com o vídeo gue eu assisti sobre a história são fábulas de Esopo reescritas porAna Maria Machado. 

 As três fábulas apresentam Personagens e morais diferentes. Na primeira, os personagens 

são dois amigos viajantes e um urso. Quando eles se encontram, um dos viajantes foge e isso nos 

leva a pensar como os verdadeiros amigos devem agir na hora do Perigo. Na segunda, aparece um 

homem ambicioso gue ganha um ovo de ouro todos os dias. Ele não fica satisfeito com a guantidade 

de ovos e acaba matando a gansa que botava esse ovos e fica sem nada. A lição agui é de que não 

se deve ser ganancioso. 

 Por último, a fábula do leão velho gue não gueriamorer de fome e tenta enganar alguns 

bichos, mas acaba sendo desmascarado. Assim, eu vejo gue as Histórias falam de amizade, 

ambirção, orgulho e esperteza. São textos antigos, mas com ensinamentos para a vida de gualguer 

Pessoa. 

 Penso gue as crianças, os adolescentes, os adultos e os Professores tem muita coisa boa 

Para aprenderem com a leitura dessa obra. 

Fonte: Arquivo da pesquisa. 

 

No texto da imagem 14, percebemos que o aluno diarista entendeu que os 

textos presentes no livro “O urso, a gansa e o lobo“ são fábulas. Nesse caso, esta 

reescrita serviu de base para que ele estabelecesse uma relação com a leitura 

realizada e sua própria experiência acerca dos conhecimentos que tinha sobre esse 

gênero. Ao comentar brevemente a respeitodas fábulas lidas, o aluno D ainda 

consegue realizar uma avaliação sobre o comportamento dos personagens, o que 

serve de base para que se perceba a moral da história, ou seja, o reconhecimento 

dos ensinamentos que essa espécie de texto requer de cada leitor. 

Apesar dessa avaliação não ter ocorrido na primeira versão do DL, 

compreendemos que a reescrita foi capaz de proporcionar a aquisição denovos 

saberes no aluno/diarista, dentre eles, a capacidade de voltar e analisar o próprio 

texto, bem como de interpretar de maneira mais crítica os textos lidos. 
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Imagem 15 – Primeiro diário da aluna E. 

Texto. 

O livro Fala sobre um sapo comilão, que estava cansado de Comer só grilos, moscas e outros. Um 

dia O sapo resolvelesperimentar Os novos sabores. 

 E ele achou uma plantação de tomate, e provou um e achou orrivel. 

E ele procurou mas não viu e ne provou nada que ele gostace.  

 Ai ele caiu na real que ele gosta mesmo de mosca grilos e etc. 

 Eu adorei e recomendo para todo mundo. 
Fonte: Arquivo da pesquisa. 

 
 

Conforme podemos observar, esse diário (Imagem 15) apresenta a ausência 

do título do livro que foi lido. A diarista (aluna E) preocupou-se em recontar o texto 

que leu, mencionou ainda quais as ações realizadas pelo personagem principal, o 

“sapo comilão”, embora o seu discurso ainda opere de forma limitada. O texto 

contém muitas marcas da oralidade, conforme podemos comprovar no seguinte 

trecho: “Ai ele caiu na real que ele gosta mesmo de mosca grilos e etc.”. No final do 

texto, a diarista tenta fazer uma recomendação da obra voltada a possíveis leitores, 

através da produção de uma avaliação positiva em relação à obra: “Eu adorei e 

recomendo para todo mundo.”. 

A partir das observações realizadas, sugerimos que esse diário (Imagem 15) 

fosse reescrito, explicando que a nova versão deveria apresentar um 

posicionamento mais reflexivo sobre o livro em relação às vivências da leitora. Além 

disso, sugerimos que a linguagem utilizada fosse mais formal, visto as 

características que esse gênero exige. 

A seguir, temos a segunda versão do diário sobre o livro “Sapo Comilão”: 

 
 

Imagem 16– Reescrita do diário de leitura da aluna E. 

Sapo Comilão 
Escritora: Stela 

 A capa é bonita, o tamanho do livro é grande a imagem do sapo é engraçada e eu gostei do 

título. 

 Quem é o sapo comilão? Bem, ele é um sapo que está cansado de comer grilos e outros 

insetos. Ele vai procurar novos alimentos e encontra uma plantação de tomate, depois folhas verdes, 

milho, espaguete, sorvete. Ele provou tudo e não gostou de nada.  
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 O sapo comilão caiu na real, ele está é acostumado com os grilos as moscas e vai voltar a 

comer essas coisinhas. Vejo que o sapo quase se deu mal se ele tivesse encontrado a maçã 

envenenada da Branca de neve o que teria acontecido? 

 Ainda bem que o sapo não teve problema grave, ele só tinha enjuado das comidas antigas. 

Acho que uma vez ou outra também fico enjoada do feijão com arroz lá de casa. 

 Gostei, adorei essa historia e recomendo para todo mundo (leitores pequenos e grandes). 

Fonte: Arquivo da pesquisa. 

 

A diarista, nessa reescrita (Imagem 16), inicia seu texto com uma 

apresentação da obra lida. Como podemos notar, ela fez menção ao título 

dizendoque este a motivou a realizar a leitura do livro. No decorrer de sua produção, 

ela procura manter uma relação entre os fatos observados no texto e seu cotidiano. 

Podemos conferir essa informação no exemplo a seguir: 

 

Imagem 17 –Diário produzido pela aluna F. 

 

Título: Tear de palavra 

Altor: Graça Graúna 

 Esse livro que eu li tem uma capa rocha e tem várias Figuras.  

 Esse livro é um livro de poesia tem muitas rimas Legais.  

 Esse livro fala de várias coisas Fala de laços, de travessias E de Pedagogia. 

 Esse livro de poesias tem versos e Fala de sobreviventes que levou tiro Mais sobreviveu.  

 Um livro muito interessante por que fala de coisas bem Bonitas E interessante.  

 

Fonte: Arquivo da pesquisa. 

 

Considerando as instruções dadas, podemos dizer que, em relação à 

linguagem utilizada, a diarista não consegue se desvincular das expressões lidas no 

texto, embora tal escolha não cause prejuízo à compreensão do diário. A avaliação, 

aqui, continua genérica. A diarista diz que adorou a obra e a recomenda para “todo 

mundo”. No entanto, não justifica o seu posicionamento. Esse procedimento mostra 

que sua capacidade de avaliar o livro lido não é muito consistente e precisa ser mais 

desenvolvida. Assim, confirma-se a necessidade de que antes da produção final de 

um gênero, o professor deve orientar as diversas versões até que consiga se 

aproximar da produção ideal.  
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Imagem 18 – Bilhete da professora no diário de leitura produzido pela aluna F. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo da pesquisa. 

 

Como é possível verificar, o texto ora analisado, por apresentar algumas 

deficiências estruturais, ainda não está construído de modo a se configurar como um 

excelente diário de leitura. Nele, há problemas de escrita com relação às normas da 

língua culta, que, nesse caso, prejudicam a compreensão do texto. As frases 

formuladas pela diarista parecem insuficientes para comunicar o pensamento 

pretendido e a interpretação do texto está comprometida nos três últimos parágrafos. 

Com o objetivo de tentar minimizar os problemas relatados, procuramos 

orientar a revisão e a reescrita do diário mencionado. Vejamos o que foi dito: 

 
 

Imagem 19 – Reescrita do Diário de leitura da aluna F. 
 

Título: O tear da Palavra 
Autor: Graça Graúna 

 Como é sabido, os alunos gostam de ler livros que sejam pequenos. O “Tear da Palavra” é 

um texto assim e tem muitas poesias. Por isso eu o escolhi hoje. Além disso, a capa delechama a 

atenção, ela traz várias imagens de mulheres e a cor e a minha preferida, roxo. 

 O livro é cheio de poemas curtos, com rimas e pequenas estrofes. Os assuntos colocados 

nesses textos são variados, tem poesia que fala sobre travessias, sonho, lembranças, pessoas e 

outras coisas. 

 Qual foi a minha surpresa ao encontrar na poesia “tear de sonhos” um verso falando sobre a 

jurema, uma árvore da nossa região Não sei se consigo explicar a beleza desses textos, mas posso 

senti-la em cada página. 

 Nessas últimas páginas, descubro que a autora é uma escritora indígena. Nossa é muito 

legal! O nome dela é Graça Graúna. O que mais sei a respeito dessa poetisa? Bem! Li que ela 

nasceu no Rio Grande do Norte e é uma professora universitária. também penso que escreveu de 

Parabéns! Observei que você gostou da leitura que realizou hoje. 

 Seu texto está bem encaminhado, mas faltou dizer algumas coisas importantes. 

Reescreva os pontos marcados, procurando responder as seguintes questões:  

 O que motivou a leitura desse livro? 

 O que chamou mais a sua atenção? 

 Qual foi o poema mais interessante?  

 Você compreendeu todos os poemas? 

 O que já descobriu sobre a autora? 

 Por que é um livro “bonito”? 

Seja mais detalhista! Boa reescrita! 
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modo detalhado e compreensivo. O livro é um passeio para todos que gostam de poesia e desejam 

aprender versos novos. 

Fonte: Arquivo da pesquisa. 

 

 

Nessa reescrita, a diarista (aluna F) destacou as características estruturais do 

livro e depois comentou sobre o conteúdo interno da obra. Fez também um breve 

comentário sobre as contribuições que o texto lhe proporcionou, dentre elas, a 

descoberta de que a autora é uma mulher indígena, nascida no Estado do Rio 

Grande do Norte.  

A aluna, nesse DLR, comemorou a descoberta de que essa é uma obra 

importante da nossa literatura, ao afirmar de maneira enfática: Nossa é muito legal! 

Além disso, a expressividade natural da diarista indicao seu grau de envolvimento 

inteligível com o texto, cujas marcas individualizaram e enriqueceram a produção. 

Apesar do pouco domínio que tem da escrita, a aluna soube utilizar a linguagem 

figurada para recomendar a leitura do livro por ela apreciado para outros leitores. 

 
 
 

Imagem 20 – Diário de leitura produzido pela aluna G. 

Título: Dez sacizinhos 

 Oi pessoal hoje eu lie um livro que falava sobre dez sacizinhos e eu quero contar um 

poiquinho sobre o livro pra vocêis, eram dez sacizinhos um ficou imóvel e nunca mais se moveu, e 

sobraram nove. 

 Eu gostei desse poema e também gostei do livro inteiro. 

 Eu recomendo que vocêis leia este livro e assim vocêis vão escutar mais poema 

interessantes como esse.Fim!!!Minha opinião: Eu gostei muito do livro é muito interessante tem 

muitos sacis engraçados e os sacinhos são muito divertido e engraçados.  

Autora: Tatiana Belinky 

Fonte:Arquivo da pesquisa. 
 

 

Imagem 21 – Reescrita do Diário de leitura produzido pela aluna G. 
 

Dez sacizinhos 
Escritora: Tatiana belinky 
 
 Este livro conta a história dez sacizinhos que vão sumindo durante a leitura do texto. Eles 

somem por que Acontecem muitos problemas engraçados: um deles fica imóvel, outro come um 
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biscoito velho, mais um saci desaparece no teatro, um deles come urucum e some, é um pouco de 

brincadeira e um pouco de mistério. 

 Depois Surge a cuca, que está bem escondidinha nos desenhos e não sei porquê, traz de 

volta todos os sacizinhos para dentro do texto, parece mágica. Aqui ela nem parece a cuca malvada 

do sitio do picapau amarelo. Acho essa brincadeira dela, é para a gente pensar que vai ser contado 

de novo. Ou será que a escrita fez isso para chamar nossa atenção? 

 A forma como o texto fala esta organizado também é legal, pois está todo em versos, tem 

algumas rimas e as palavras são fáceis da gente entender. Tem as desenhos são grandes e coloridos 

em todas as paginas do livro. 

 e eu indico esse livro para quem gosta das personagens do folclore, do saci, da Cuca e para 

quem as garotas que querem aprender uma história diferencia para contar Aos amigos. 

Fonte: Arquivo da pesquisa. 

 

Após a leitura desse DL, verificamos que essa diarista (Aluna G)  escreveu 

um cumprimento (“Oi Diário”) no início do texto, procedimento que não é 

característico desse gênero.Ademais, há muitos vestígios da influência da oralidade 

na ortografia das palavras empregadas nessa produção.  

Observamos que esse diário (Imagem 22) tem o resumo do conteúdo com 

comentários. A alunaavaliou o texto lido e, para concluir o seu diário de leitura, fez 

uma recomendação sobre o livro. Um aspecto que chamou nossa atenção foi o lugar 

onde ela escreveu o nome da autora do livro: abaixo do título. Esse deslocamento 

pode gerar a impressão de que foi a escritora (Tatiana Belinky) quem produziu esse 

DL. 

Apesar dessas observações, percebemos que o resumo foi melhorado, visto 

que agora ele está mais informativo. Também nos pareceu que a aluna estava 

buscando uma interação adequada coma obra lida. Felizmente, a reescrita desse 

diário o tornou melhor em termos de escrita e desenvolvimento temático com relação 

à primeira produção da aluna G. No segundo DL (Imagem 21), observamos que o 

conteúdo está mais organizado, inclusive, com maior ênfase na percepção sobre as 

ações dos personagens do livro lido.  

Outro fato interessante que notamos na escrita desse DL é que a diarista 

(Aluna G) se concentra no gênero que está escrevendo e apresenta a estrutura 

composicional mais semelhante ao que lhe foi ensinando sobre esse gênero em sala 

deaula. Podemos observar que os comentários sobre a obra lida apresentam boa 

coerência. A aluna emprega mais vírgulas, pontos finais e também utiliza o ponto de 
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interrogação, embora com algumas limitações quanto ao emprego adequado desses 

sinais de pontuação. 

Esse DLR, na forma em que se apresenta, é uma excelente base para se 

estudar a escrita processual, pois reconhecemos que ele necessita de outras 

adequações no conteúdo temático, composicional e estilístico. Essa produção de 

texto revela que uma segunda versão não garante, por si só, o domínio do gênero 

estudado. Este depende, em muitos aspectos, do desenvolvimento das 

competências sociocomunicativas e das estruturas linguísticas aprendidas pelo 

aluno. 

O texto seguinte (Imagem 22) começou com a apresentação da obra lida, 

depois interpôs o resumo, lançou mão de um comentário sobre um dos personagens 

do texto e produziu uma recomendação. Observemos: 

 
 

Imagem 22 – Diário de leitura da aluna H. 
 

O menino que queria voar 
Indigo 
56 páginas 
 
 Esse livro é o diário de Leonardo da vinci ele conta suas experiências suas duvidas, o que 

observou, seus desenhos seu desejo de ir para uma universidade. Nesse livro que li também fala que 

ele é criado pelos avós o pai é casado com outra mulher. E também na minha opinião o padre que 

dava aulas a ele era muito chato, e com os ótinos desenhos que Do Vinci fazia ele conseguiu ir para 

florença conhecer artistas famosos como Andrea Urracchio. 

 Recomendo esse livro as pessoas que tem dúvidas das coisas, gostam de fazer novas 

descobertas, para crianças, adultos, professores alunos etc. 

Fonte: Arquivo da pesquisa. 

 

A diarista, ao produzir o seu texto, procurou iniciá-lo com o título, o nome do 

escritor e, diferentemente, de alguns dos textos anteriores, aqui coloca também o 

número de páginas. Depois, faz um resumo curto sobre o livro e, em seguida, tenta 

emitir uma opinião pessoal sobre o comportamento dessas personagens. 

O texto manteve coerentemente o tempo verbal até o desfecho (presente do 

indicativo);por fim, a aluna diarista escreve uma recomendação para possíveis 

leitores da sua produção textual.  
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Imagem 23 – Reescrita do diário de leitura da aluna H. 
 

O menino que queria voar 
Indigo 
 

 “O menino que queria voar” é um tipo de diário spbre uma personalidade muito conhecida, o 

Leonardo da Vinci. 

 Nesse livro o personagem principal representa Da vinci na infância. Ele já era uma pessoa 

cheia de imaginação, que gostava das artes e de observar a natureza.  

 O escritor consegue misturar informações reais e imaginárias spbre a vida desse gênio das 

artes. Indigo, o autor, produziu um diário ficcional e estou gostando de ler este livro. Aos poucos, 

entendo porque Leonardo Da vinci é tão famoso e suas pinturas muito valiosas. 

 A surpresa que tenho ao avançar na leitura dessa obra é causada pela beleza da história que 

encontro em cada página. 

 Esse livro pode tocar o coração de adultos. Crianças, professores, adolescentes e qualquer 

pessoa que gosta de invenções, descobertas e textos com uma linguagem simples organizada em 

56páginas bem criativas. 

Fonte: Arquivo da pesquisa. 
 

Conforme informamos no início dessas análises, somente uma parte do 

corpus da pesquisa que está sendo apresentada traz textos com algumas 

semelhanças relacionadas à estrutura e ao conteúdo composicional do gênero diário 

de leituras. O texto da imagem 24, a exemplo, foi produzido por uma aluna de 12 

anos de idade, que nunca sofreu reprovação escolar. 

Esse DL é um dos mais interessantes que a turma investigada produziu. 

Como é possível observar, no primeiro trecho do texto ela faz a apresentação do 

diário, contextualiza parte da obra e tece um comentário positivo para ele. 

 

Imagem 24 – Diário de leitura da aluna I. 

Carmela Caramelo 
Cris Rogério – Ilustrações: André Neves 
 

 O livro fala de uma mulher chamada Carmela Caramelo, fala que ela é alegre e quando saia 

na rua chamava atenção, por sua ropa e sua simpatia, quando tropeçava dava uma gargalhada dela 

mesma, ela cozinhava bem, com cheiro delicioso atraia várias pessoas, também cuidava bem de 

suas plantas, ela também tinha criatividade para costurar. 

 Ela não gostava de tristeza, e as cores em sua casa sempre combinavam. 

 Nesse livro aprendi eu temos que ser feliz, aproveitar o agora sem pensar no que pode 

acontecer depois. 

Fonte: Arquivo da pesquisa. 
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Os demais trechos do DL apresentam comentários e a recomendação está 

mais detalhada, construída a partir de expressões que despertam o interesse sobre 

a obra e provoca uma interação com o escritor do livro.  

A seguir, apresentamos a reescrita (Imagem 24) do diário produzido pela 

aluna I. Diante dos comentários da diarista sobre a personagem Carmela (“ela 

parece ensinar que não devemos viver tristes ou zangados”), ela captura uma das 

ideias centrais do autor do livro: a alegria em viver. Nesse trecho, consegue emitir 

uma opinião pessoal muito relevante para sua compreensão sobre o enredo lido e 

também deixa subtendida sua apreciação positiva em relação à referidaobra literária.  

 

 
Imagem 25 – Reescrita do DL da aluna I. 

 

Carmela Caramelo 
Cris Rogério  
 

 O livro faz parte da literatura infantil no Brasil, tem 40 páginas e foi publicado pela editora 

Cortez. 

A personagem principal é Carmela Caramelo, uma jovem, alegre, boa cozinheira e que adora 

passear. Quando está no meio da rua, não presta muito atenção nas coisas e acaba tropeçando, mas 

ao invés de ficar zangada ela ri dela mesma. Por esse jeito divertido que ela tem, os amigos acham 

que ela é engraçada e muito simpática. 

 Fico pensando que a vida dela deve ser muito boa. Será que ela nunca fica triste? Não! 

Durante a história toda, a gente vê que ela está feliz. Ela parece ensinar que na vida não devemos 

viver tristes ou zangados.  

 Acho que todo mundo deveria ler esse livro. Ele pode ajudar a ensinar as pessoas a serem 

mais alegres, sem medo de parecer bobas ou trapalhonas.  

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da pesquisa. 

 

Ao conversarmos com a diarista J, a fim de saber sobre quem esta ilustração 

estava representando, descobrimos que se tratava da personagem e protagonista do 

livro “Carmela Caramelo”. 
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Imagem 26 – Imagem desenhada no diário da  aluna I. 
 

 

Fonte: Arquivo da pesquisa. 

 

 

Imagem 27– DL produzido pela aluna J. 

Algodão e sal 

Autor: Antônio Francisco e Maria Maria 

 O livro “Algodão e sal” é bem pequeno.  Este livro tem poemas. Achei o poema “Antes” muito 

bonito. Ele tem uns versos interessantes. 

 No livro aparece um monte de poesias que gostei. Acho que os versos são bons, os poetas 

chamam a atenção para o cuidado com nossa terra e com o que a gente faz com ela. Eu recomendo 

esse livro para qualquer pessoa que gosta de poesia e para os alunos de todas as séries.  

Fonte: Arquivo da pesquisa 

 

 

Este é o último diárioanalisado neste trabalho. Ele foi produzido a partir da 

leitura do livro “Algodão e Sal”. Como podemos notar, a diarista (Aluna J) fez a 

apresentação dele, categorizando-o como um “livro de poesias”; em seguida, se 

refere aos seus autores e informa que o livro “possui muitos poemas”.  

A diarista tentou comentar sobre o título do livro e mostrou ser capaz de 

relacioná-loao conteúdo interno e temático da obra. Após abordar brevemente sua 

temática, citou como classificou a linguagem desses textos e as descobertas sobre o 

assunto de cada poema. 
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Imagem 28–Reescrita do DL produzido pela   aluna J. 
 

Algodão e sal 

Antônio Francisco e Maria Maria 

 O livro “Algodão e sal” é um livro de poesias. Ele foi escrito pela escritora currais-novense 

Maria Maria e por Antônio Francisco, poeta e cordelista nordestino. 

 Este livro possui muitos poemas. Eles são com rimas e sem rimas, alguns parecem haicais 

porque são; o vocabulário te, muitas palavras do sertão e como o próprio titulo sugere “Algodão e 

sal”, tem palavras que lembram cheiro de terra de chuva; que fazem a gente imaginar lugares e 

coisas conhecidas e que fazem parte da nossa vida. 

 Achei o poema “Antes” muito bonito. Ele tem poucos versos e diz: “Um cheiro de longe traz a 

chuva, molho a mão e semei.” 

 Acho que vai ser muito bom voltar a sentir cheiro de chuva para molhar a terra seca, para 

levar o medo da falta de água para longe daqui, mas por enquanto tudo isso fica só na imaginação da 

gente. 

 No livro tem outro poema que gostei. Ele fala da natureza, de não matar os animais e nem 

derrubar as árvores. O poeta diz: “Um homem matou um pássaro e o comeu. O mundo gritou: anti-

ecológico! Anti-ecológico. Outro homem dizimou a floresta. Onde o pássaro morou – e o mesmo 

mundo gritou: empreendedor! Empreendedor!” (“incrível”) 

 Com versos bons, os poetas conseguem chamar a nossa atenção para o cuidado com nossa 

terra e com o comportamento da gente. Assim recomendo esse livro para quem gosta de poesia e 

para os alunos que não gostam, quem sabe mudam de ideia.  

Fonte: Arquivo da pesquisa. 

 

Na reescrita do diário, percebemos que os comentários sobre os poemas do 

livro receberam mais atenção. Além disso, a diarista disse que os poemas lhe 

trazem memórias olfativas e visuais. São textos com caracteristicas nordestinas, 

com temas sociais eminentes, por exemplo, a importância da chuva, da natureza, da 

preservação e outros. 

Ademais, mesmo sem uma análise aprofundada do conteúdo do livro, 

percebemos que a diarista conseguiu interagir com o  texto, comentar sobre o seu 

conteúdo  e, por último, fazer  uma recomendação para que o livro seja lido por 

aqueles que gostam e os que poderão vir a gostar de poesia. 

Por fim, diante da escrita do diário da aluna J, observamos que o uso da 

argumentação como recurso para interação com uma obra lida não é uma tarefa 

fácil, visto que aaluna I e os demais alunos citados neste estudo estão em processo 

de desenvolvimento de suas competências argumentativas. Assim, mostraram que, 
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mesmo tentandoconstruir seus textosde maneira semelhantea outros gêneros 

discursivos, sentem a necessidade de melhoraremos argumentos 

apresentados.Nessa perspectiva, tentamos incentivar a argumentação para que 

aluna I e os demais colegas da turma investigada pudessem aprender a argumentar. 

Outro ponto que se destaca aqui é que, na medida em que o aluno diarista 

se propõe a discutir o conteúdo do texto, a emitir sua opinião e impressões em torno 

da obra que leu, vai criando possibilidades para construir um pensamento mais 

reflexivo sobre o texto lido. 

Um segundo ponto que desejamos ressaltar é o desenvolvimento nas 

atividades de leitura propostas em sala de aula. Vimos que os alunos da turma do 6º 

ano foram os que mais se destacaram em termos de desempenho nos desafios de 

leitura propostos pela biblioteca da escola. A foto a seguir ilustra o momento de 

premiação de algumas alunas da referida turma sobre essas atividades de leitura. 

 

  
Imagem 29 – As melhores leitoras do 6º ano do Ensino Fundamental. 

 
Fonte:Arquivo da pesquisa. 

 

 

4.1 RESULTADOS DAS ANÁLISE DOS DIÁRIOS DE LEITURA E DAS REESCRITAS 

Nos diários analisados, os textos manifestaram características estruturais 

muito semelhantes, por apresentam, em primeiro plano, o título e depois o resumo 

das obras lidas. 

Além disso, percebemos que essas produções trouxeram relevantes 

contribuições aos participantes, sobretudo quando observamos os diários que foram 

reescritos, ou até mesmo os recursos linguísticos utilizados entre uma produção e 



98 
 

outra. Podemos, por exemplo, comparar os últimos diários da aluna J. No primeiro 

DL (Imagem 28), o texto tem menos informatividade se comparado com o segundo 

DL (Imagens 29 a 31, respectivamente).  

Com relação ao discurso utilizado nos diários, estes são marcados pelo uso 

da primeira pessoa do plural, o que representa a intenção de manter um diálogo com 

um interlocutor imaginário, embora o diarista saiba que seus textos serão lidos pela 

professora ou pelos colegas da sala de aula deles. 

Outra característica que chamou nossa atenção diz respeito à repetição da 

expressão “Este livro”, usada para iniciar a apresentação da obra ou o resumo do 

conteúdo. No entanto, nas produções dos alunos B e C, em contraposição, essa 

expressão linguística foi menos recorrente.  

À medida que avançamos nas análises, concluímos que todos se 

preocuparam em escrever os diários sob a forma de resumo. Alguns procuraram 

informar sobre o conteúdo global do texto; outros relataram informações de partes 

específicas da obra, como é o caso dos diários da aluna J, diferentemente de outros 

que apenas apresentaram o tema geral da obra. 

Os diários analisados também apresentaram comentários dos diaristas, 

conforme observamos no DLR da aluna I, que expressa sua opinião sobre o livro 

lido. Os diários, em alguns casos, também trouxeram expressões representativas de 

com dúvidas desses diaristas e escritores iniciantes, como pode ser percebido no 

DLR - F, que lança algumas hipóteses a respeito de um dos personagens do texto. 

De modo geral, os alunos conseguiram evidenciar suas emoções e 

conhecimentos, especialmente quando fizeram referência às experiências de vida, 

conforme observamos no trecho seguinte: “Meninos e meninas acho que vocês vão 

se divertir muito, pois o comportamento de Greg é muito parecido com o nosso”. 

No caso desses diários de leituras, lembramos que não foram aprofundados 

os posicionamentos críticos, tendo em vista a imaturidade leitora e escritora dos 

sujeitos participantes. Conforme o dizer de Machado (1998), esse gênero tem muitas 

semelhanças com as sinopses de livros e as resenhas, e isso pode ter sido um 

problema para esses escritores em formação, uma vez que não conseguiram 

dominar a estrutura do gênero proposto a contento. 

Entretanto, “mesmo que o aluno não siga à risca o roteiro sugerido pelo 

professor para a produção do diário, essa atividade constitui-se como um 

instrumento que confere voz ao aluno [...]”. (LIMA, 2013, p. 121). E dar voz ao 
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discente é uma prática de suma importância no fazer pedagógico, porque, através 

da sua fala ou escrita, é que podemos conhecer sentimentos, valores, dúvidas e 

outros aspectos da subjetividade dos aprendizes. 

Diante desses aspectos, também reconhecemos que, ao sabermos o que o 

aluno pensa, tal conhecimento pode nos favorecer no planejamento mais 

adequadode estratégias para o ensino da leitura e da escrita, visando a atender as 

perspectivas e necessidades de aprendizagem demonstradas pelos alunos.  
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5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da descrição e das análises das ações desenvolvidas em sequência 

didática, podemos ressaltar que a pesquisa realizada, bem como os procedimentos 

metodológicos utilizados, possibilitou aos alunos o reconhecimento das práticas de 

leitura e de escrita efetivadas em sala de aula.  

Observamos também que esta pesquisa contribui para os estudos e a 

compreensão da importância do uso de diários de leituras, como o incentivo da 

leitura dos livros de literatura em sala de aula e, consequentemente, no domínio 

familiar. Essa percepção favoreceu uma reflexão crítica sobre a necessidade de se 

utilizar novos gêneros discursivos para o registro das experiências de leitura 

vivenciadas, o que nos remeteu para a necessidade de ajustes na metodologia que 

usamos corriqueiramente para ensinar a ler e escrever. 

Em termos pedagógicos, a pesquisa nos permitiu compreender que o 

trabalho com o ensino de produção de texto é difícil, pois exige processos de 

correção e reescrita voltados para os aspectos pragmáticos, composicionais e 

linguísticos de um determinado gênero discursivo. 

Quanto aos conhecimentos demonstrados, vimos, por meio dos 16 

(dezesseis) diários produzidos, que os alunos assimilaram a importância da escrita e 

tornaram-se capazes de registrar suas práticas de leitura, deixando marcas que 

representam os discursos que os constituem e que influenciam nas suas atitudes 

cotidianas. Reforçando isso, Koch (2005, p. 29) diz que “a todo e qualquer discurso 

subjaz uma ideologia, na acepção mais ampla do termo. A neutralidade é apenas 

um mito [...]”. 

Para fazer suas produções, cada um dos diaristas adotou um estilo próprio, 

afirmando-se como sujeito leitor e escritor iniciante, mas capaz de confirmar ou 

refutar os discursos que se articulam nos textos lidos e no próprio falar dos colegas 

de sala e dos professores. Essa possibilidade culminou com a compreensão de 

outros discursos que circulam fora das esferas escolares.  

As análises desses enunciados materializados nas produções dos alunos 

mostraram, assim, que os discentes ainda possuem dificuldades para utilizarem a 

linguagem de acordo com a norma padrão, o que aponta visíveis lacunas em seus 

processos de alfabetização. Quanto ao letramento escolar dos alunos, esse 
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processo ainda necessita de reforços para atenuar as fragilidades de escrita que 

ainda persistem em suas produções.  

A despeito das dificuldades observadas, a pesquisa possibilitou-nos 

perceber a diversidade de aprendizagem dos alunos envolvidos. Através das suas 

práticas escritoras, vimos que, enquanto alguns alunos já são conscientes quanto 

aos seus posicionamentos a respeito do que leem, outros apresentam certa 

dificuldade para se pronunciarem livremente acerca das leituras literárias que lhes 

foram propostas, inclusive dos encaminhamentos pedagógicos dados para a 

produção dos diários de leitura. 

Compreendemos que esses alunos, quando iniciamos a pesquisa, não 

tinham uma prática cotidiana de ler, de comentar sobre o que leem e de escrever 

gêneros discursivos conforme propusemos. Mesmo assim, insistimos na importância 

deste trabalho por acreditarmos que a leitura é uma das práticas fundamentais para 

se aprender a escrever fazendo uso de recursos argumentativos, bem como para se 

apropriar de novos vocábulos e modelos textuais que conduzam a experiências 

escritoras mais maduras e proficientes. 

Consideramos natural que, eventualmente, os discentes sintam e 

apresentem dificuldades para se apropriarem de um gênero discursivo até então 

desconhecido por eles. Todavia, esses problemas são superáveis com o passar do 

tempo e com o exercício constante de leitura e de escrita, mediados pelo olhar 

atento e a atuação recorrente do professor, incentivando-os e orientando-os para 

alcançarem a superação dessas dificuldades.  

Convém destacar que foi preciso incentivá-los intensamente para que 

pudessem construir o hábito de registrar suas impressões de leitura por meio de 

diários. Para esses sujeitos, a leitura nem sempre era um ato agradável, seja pelas 

habilidades que não dominavam (concentração, perseverança, seriedade durante 

essa prática, domínio das etapas para leitura), seja pelas expectativas pessoais 

(emocionais), pois alguns não gostavam dos livros, não eram motivados em casa 

para a leitura e também não encontravam relação entre os livros que liam e suas 

vivências experienciadas na escola e em outros segmentos sociais. 

Essas dificuldades se reportavam também para o ato de escrever, sobretudo 

porque a maioria dos discentes não havia reescrito nenhum dos textos que 

produziram nos anos escolares anteriores. Para esses alunos, bastava escrever e 

repassar o texto para o professor sem sequer fazer a leitura ou releitura do que 
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punham no papel. Não conheciam a prática de se colocar no lugar de leitor crítico de 

seu próprio texto a fim de identificar as falhas e equívocos cometidos, realizar os 

devidos ajustes e produzir um texto coeso e coerente.   

Prova disso é o fato de eles, na primeira versão dos textos, se envolveram 

na atividade; a partir da segunda versão, entretanto, a reescrita não foi bem aceita 

pelos alunos, que a consideravam uma atividade necessária. Apesar desse 

problema, conseguimos fazer com que a maioria dos discentes reescrevesse seus 

textos e, por meio das atividades propostas, fossem percebendo que o gênero diário 

de leitura, além de informar sobre uma leitura realizada, deveria apresentar o ponto 

de vista do diarista a respeito da obra.  

Observamos que os alunos participantes passaram a compreender que não 

se escreve para si mesmo, que o gênero de diário de leituras tem um destinatário e 

que também é preciso interagir com esse leitor ou o escritor do texto. Por um lado, 

reconhecemos que os textos reescritos, assim como as primeiras produções, ainda 

apresentam falhas a serem minimizadas; por outro, foi possível observar um 

discurso mais interativo e com sequências descritivas maiores.  

Diante do exposto, podemos afirmar que conseguimos alcançar parte do 

objetivo geral desta pesquisa, cujo propósito constituiu em compreender as 

implicações do uso de diários de leitura para o aperfeiçoamento do desempenho 

desses alunos em práticas de leitura e de escrita desenvolvidas em aulas de Língua 

Portuguesa.  

Afirmamos, também, que alcançamos parcialmente os objetivos específicos 

reportados ao aprendizado de um novo gênero discursivo através do uso de 

sequência didática, bem como a promoção e a orientação para o registro em diários 

das leituras literárias realizadas em sala de aula. Observa-se, pois, que houve 

avanços na prática da leitura e que o desempenho na produção do gênero está em 

desenvolvimento, faltando aos alunos maturidade e experiência na exteriorização de 

suas reflexões sobre o conteúdo lido e uma organização composicional mais 

adequada ao gênero em estudo.  

Acreditamos, a despeito das dificuldades, ter contribuído para as discussões 

acerca da produção de diários de leitura, visto que já havia trabalhos de pesquisas 

voltados para essa prática de escrita tanto em nível de graduação quanto de ensino 

médio. Sendo assim, nossa produção constitui ponto de partida para o debate e a 

reflexão sobre a proposição desses gêneros no ensino fundamental. Por isso, 
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torcemos para que o nosso trabalho pedagógico inspire a realização de outras 

pesquisas de intervenção focadas no mesmo objeto de ensino a fim de aprofundar 

nossas descobertas.  

Defendemos, por conseguinte, que o ensino da prática leitora ocorra a partir 

da leitura dos textos literários, sejam infantis ou infanto-juvenis. Para isso, é preciso 

que nós, professores, procuremos conhecer as obras literárias que mais atraem 

nossos alunos para, em seguida, proporcionar o contato espontâneo deles com 

textos de escritores nacionais e estrangeiros. Assim, os discentes podem ficar 

motivados a ler com mais frequência e a perceber, inicialmente, a formatação do 

texto escrito e o que esses textos suscitam em termos de ideias e pontos de vista, 

os quais podem ser respaldados ou refutados pelo leitor.  

Nessa perspectiva, este trabalho contribuiu para vivenciarmos a máxima de 

que “a escrita é um ato complexo e processual”. Desse modo, os estudos realizados 

nos textos dos alunos foram essenciais para propor uma reflexão sobre o processo 

de ensino-aprendizagem da escrita, porque nos forneceu índices do 

desenvolvimento dos sujeitos observados. 

As análises dos diários de leituras nos levaram a encontrar um aluno que 

está construindo e desconstruindo suas representações sobre o ato de escrever, 

reconhecendo ou não seus pensamentos nos conteúdos dos textos lidos e 

produzidos; seus valores e conhecimentos linguísticos apresentados através das 

escolhas lexicais, como o uso das palavras penso, sugiro, indico, sendo essas 

também representativas do vocabulário que conseguiram dominar durante o seu 

contato com o gênero em estudo. 

Notamos que o texto de cada aluno é único, importante e significativo. 

Ademais, a produção escrita ajuda a demonstrar que alunos do mesmo ano escolar 

produzem textos diferentes, às vezes, até rudimentares para a sua idade e série. 

Então, mesmo quando são vivenciadas as etapas necessárias ao desenvolvimento 

da escrita por todos os alunos, na hora de escrever, eles, muitas vezes, não se 

apropriam de todas essas etapas, porque seus textos dependem também do 

desenvolvimento das estruturas linguísticas e das competências escritoras que 

ocorreram durante as interações que realizaram dentro do ambiente escolar ou fora 

dele.  

No caso dos diários de leitura, percebemos que uma das dificuldades para o 

desenvolvimento das atividades que propomos deveu-se ao fato de que o 
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aprendizado dos processos necessários a uma escrita proficiente é lento, exigindo 

muitos conhecimentos do professor e dos discentes. 

Consideramos que o tempo destinado ao estudo do gênero diário de leitura 

foi insuficiente para que o conteúdo composicional desse tipo de escrita se 

consolidasse e as falhas pudessem ser revistas de maneira mais significativa. 

Mesmo assim, acreditamos que este trabalho foi relevante para o conhecimento 

sobre o gênero estudado e também para o desenvolvimento das competências de 

leitura e de escrita dos alunos. 

Reiteramos que a leitura dos livros de literatura tornou-se uma prática 

cotidiana em sala de aula e esta passou a ser vista pelos alunos como fonte de 

muitos conhecimentos. Além do mais, contribuiu para o desenvolvimento de diversos 

letramentos, dentre eles o literário, dado quepromoveu e materializou a produção de 

um novo gênero discursivo, os diários de leitura.  

Por fim, do ponto de vista social, observamos que a interação provocada 

durante as atividades realizadas em sala de aula conduziram para relações mais 

respeitosas e cordiais entre professores e alunos, alunos-alunos e pais e alunos. 

Compreendemos que o aprendizado da leitura e da escrita caminha juntos, podendo 

essas práticas influenciar bastante no domínio de cada uma. 
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ANEXO A 

 

Kim é um dos poucos livros que me proporcionaram um prazer permanente; ele se 

torna mais amigo a cada leitura. Desejo aplicar a ele uma palavra usada em Quebec 

para denotar um estado particular de felicidade: heureuseté. Adoro o tom da 

narração, a vivacidade de cada um dos personagens secundários, a comovente 

amizade entre o Lama em busca de um rio e o garoto em busca de si mesmo. Quero 

que a peregrinação deles nunca termine. 

(...) 

Quinta – feira 

Vejo (não me lembrava) que o narrador ouve Faustine falar do Canadá, do meu 

Canadá. Desde que me tornei um cidadão canadense, em 1985, gosto de encontrar 

referências ao Canadá em lugares inesperados, o que me tornou atento aos Cês 

maiúsculos nas páginas. Tenho consciência de que, para Bioy Casares, o Canadá é 

equivalente a Shangri-Lá, só que sem exotismo: mera distância, o arquétipo do lugar 

remoto. É curioso como os leitores formam o próprio texto reparando certas 

palavras, em certos nomes cujo sentido é privado, que ecoam só para eles e 

passam despercebidos por qualquer outra pessoa.  

Alberto Manguel (2005). Os livros e os dias, um ano de leituras prazerosas. Trad.: José Geraldo 

Couto. São Paulo: Companhia das Letras, p. 50.32-33. 

Texto 2 

Eu vi agora que o texto é do Mário Prata. Eu gosto dele, sempre li as crônicas do 

filho dele na Capricho e sempre gostei. Há uma em que os dois fazem uma 

brincadeira em que no fim você não sabe quem escreveu. (...) Eu meio que 

concordo com o que o autor fala (Só não concordo plenamente porque a linguagem 

usada na internet, muitas vezes, acaba sendo usada de modo errado na “vida real” 

dos jovens).  

Trecho do diário de B., aluna do 1º ano do Ensino Médio, escrito em 29/07/2005 sobre a crônica de 

Mário Prata. 

Texto 3 

Bem, já que eu não tenho jeito para falar com cadernos, começarei do jeito que me 

sentir mais à vontade, (...) Ah! Que nada a ver! Só esses escritores que se 

interessam pelo TEXTO da pessoa, não é assim! As pessoas perguntam sobre o 

que elas gostam e mandam fotos! Não gostei disso! (...)Mesmo assim o final foi ruim, 
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pensando melhor: PÉÉSSIMO!!! Esse tipo de jovem é a minoria. O amor eu não 

discutirei,mas achei a tese desse autor muito exagerada. 

Trecho do diário de B., aluna do 1º ano do Ensino Médio, escrito em 29/07/2005 sobre a crônica de 

Mário Prata. 
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ANEXO B 

 

 

Colírios, Capricho, o Brasil vai mudar! 

 

É o seguinte, o texto é pequeno e é uma propaganda sobre os colírios da Capricho; 

escolhi ele, porque é pequeno. Tem um monte de abestalhada com posters na mão 

e canetas para receber autógrafos e na página esquerda tem uma frase dizendo 

assim: “Novo tipo de febre ataca só as garotas”, eu não garanto que a tal febre 

ataque só as garota, também existem homossexuais. Pelo que parece estão 

fazendo um concurso a procura de mais um colírio capricho, que devera ser o mais 

fofo, bonito, talentoso do Brasil, sendo que talento não é lá muito garantido, porque 

pelo que eu vi no programa na MTV, eles só tem é beleza mesmo e nada mais, a 

maioria são mimados playboyzinhos, me poupe, e ainda mais com traços 

afeminados, nem por isso eles deixam de ser bonitinhos, mas, tipo, tem tanto 

menino por aí, que é legal, e tem mente aberta sem ser esse lesado, sei lá eu tô 

cansada, poderia ficar aqui falando os motivos para toda essa besteira ser uma 

coisa besta e inconsequente,  mas eu tô cansada, só pra terminar  o patrocínio e 

dado pela Rexona tens, e a Always. Tchau!! 
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ANEXO C 
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ANEXO D 

 

DIÁRIO DE UMA PRINCESA 

Conta a história de Mia, uma adolescente de catorze anos que se acha uma 

“aberração” por ter um metro e oitenta de altura e nenhum peito. Vivendo problemas 

cotidianos, como a rivalidade com uma colega, a paixão pelo garoto mais popular do 

colégio, e questionando o fato de sua mãe namorar o seu professor de álgebra (um 

conhecido dela, quando em Nova Iorque e em Manhattan, onde mora, milhares de 

outras pessoas existem), ignora sua condição de herdeira ao trono do pequeno 

principado de Genovia (um fictício país europeu). Mia vem a saber disto quando seu 

pai, a quem vê apenas nos natais, descobre não poder ter mais filhos em razão de 

um câncer no testículo, e finalmente revela à filha sua condição nobiliárquica: Mia é 

uma princesa. 

O Diário da Princesa é o primeiro volume da série de livros intitulada com o 

mesmo nome e é escrita por Meg Cabot, autora de A Mediadora. Como foi dito 

anteriormente na sinopse, o livro conta a história de Mia, uma garota que descobre 

que é filha de um príncipe de um reino na Europa. Sendo que Mia não quer ser 

princesa e ai já viu. 

Acho que como aconteceu com muitos, o que me fez lê este livro, foi o filme. 

Sinceramente, ambos são legais, apesar de não terem muita coisa parecida, na 

verdade é até fiel, porém houve algumas alterações que acabaram tornando as duas 

ótimas obras. 

Se você não curte livros estilo Disney, nem toque em O Diário da Princesa, o 

livro parece ter saído da mente de algum roteirista ou produtor da companhia. Mas 

também não é a toa que o livro acabou sendo adaptado pela Disney. 

Enfim, dado os avisos, vamos começar a resenha pra valer. Vejo muita gente 

falando que começaram a ler devido aos livros da Meg Cabot, e realmente os livros 

dessa autora são um prato cheio para essa garotada que está começando a ler. E 

Diário da Princesa é uma ótima série para quem está começando a se aventurar no 

mundo da literatura. 

Tem uma história que atrai muitas pré-adolescentes, mas que encanta muitas 

pessoas que já passaram dos seus 30 anos. Como se trata sobre a transformação 

de uma garota comum em princesa faz com que a trama seja de uma leitura rápida e 

agradável. 
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Já vi muita gente massacrar a série por ser mal escrita e tudo mais, mas no 

meu ver a série fica longe de ser ruim, gente vamos dá uma trégua, é um livro feito 

para crianças e claro que não vai ter uma leitura complexa, então quando for ler, 

incorpore seu lado criança. 

Os personagens são tão amáveis, não tenho outras palavras para descrevê-

los. Apesar de Mia ser um pouco chatinha às vezes, nós entendemos que não é fácil 

vê sua vida mudar de uma hora para outra. Sem querer mais me prolongar nesta 

resenha, O Diário da Princesa é um livro mais do que recomendado para quem está 

começando a ler, também recomendado para quem quer uma companhia em uma 

tarde chata de domingo. Fica a dica.  

  

Fonte: www.resenhasdelivros.com.br 

(Texto impresso pela aluna Eliana (nome fictício), aluno do 6º ano) 
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ANEXO E 
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